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รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของผู้บริหาร ประจาปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้
ได้รวบรวมข้อมูลและผลงานต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรตามพันธกิจของ
คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
รวมทั้ ง ยั ง เป็ น การช่ ว ยกระตุ้ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี ห ลั ก พร้ อ มรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability) โดยรายงานได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ส่วน
ที่ 2 การพัฒนาองค์กร และส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากรอง
คณบดี หัวหน้าโปรแกรมวิชา และคณาจารย์ตลอดจนผู้รับผิดชอบงานต่างๆ เป็นอย่างดี
โดยผลที่ได้จ ากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้ บริห ารในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการได้รับ ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน และสามารถใช้เป็นข้อมูล ในการสนับ สนุน
ส่งเสริม ตลอดจนการนามาพัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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แบบให้ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับคณะ

คณะวิทยาการจัดการ
บทสรุปผู้บริหาร (Summary Report)
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นการประเมินเพื่อให้เป็นไปตามอานาจ
และหน้าที่ตามความในมาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดในการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ดังนี้
หลักการ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินจะดาเนินการตามหลักการ ดังนี้
1. ดาเนิน การให้ค รอบคลุม ทั้ง ด้า นปัจ จัย ในการดาเนิน งาน กระบวนการในการทางานและผล
การดาเนิ น งาน
2. ใช้แผนยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยที่ให้ความเห็นชอบเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน
3. มุ่ ง ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ พั น ธกิ จ ส าคั ญ ของ
มหาวิทยาลัย
4. ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. มุ่งให้เกิดการทางานร่วมกั น และสร้างเสริมความรู้สึกที่ดี สร้างสรรค์และเป็นการประเมินอย่าง
กัลยาณมิตร
6. ประเมินไม่ซ้าซ้อนกับการประเมินของ สมศ. สานักงาน กพร. และ สกอ. แต่จะใช้ผลการประเมิน และผล
การประเมินตนเองมาประกอบการพิจารณาด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
2. เพื่อสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้า
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเพื่อการพัฒนา
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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 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน และธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี
และหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนและเกณฑ์การประเมิน
ในการประเมินผลได้ใช้คะแนน และการประเมินในระบบคะแนนเต็ม 5 ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
3.51 - 4.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
2.51 - 3.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
1.51 - 2.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
1.00 - 1.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
1. การศึกษา วิเคราะห์จากเอกสาร
2. รายงานผลการประเมินจากหน่วยงานอื่น
3. รายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
4. ข้อมูลจากการเยี่ยมชมหน่วยงานของคณะกรรมการ
5. แบบสอบถามการบริหารงานและคุณธรรมจริยธรรมของหัวหน้าหน่วยงาน
6. แบบการสัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้อง
7. ข้อมูลอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
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ข้อมูลคณะวิทยาการจัดการ 

1. ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2516 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้กรมการ
ฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกาแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ 2516 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา
2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแต่เดิมคือ วิทยาลัยครูกาแพงเพชร
เป็ น สถานศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต บุ ค ลากรที่ จ ะไปประกอบอาชี พ ครู เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ด้ ว ยความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ทาให้ในปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พุทธศักราช
2527 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอื่น ที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้
ทั้งนี้ วิทยาลัยครูกาแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อทาหน้าที่
รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยมอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ ซึง่ ดารง
ตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือ ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในขณะนั้นทาหน้าที่
เป็นหัวหน้าคณะวิชาเพื่อดาเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารย์นิยม ชื่นนิรันดร์ และอาจารย์ประจวบ ทิพย์ปรีชา
มาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วย คณะผู้เริ่มก่อตั้งได้ดาเนินการจัดทาร่างหลักสูตร จัดหาเอกสารตารา ตลอดจนอาคาร
สถานที่ และวั ส ดุ ครุ ภั ณฑ์ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการเปิ ด สอนจนในที่ สุ ด ได้ มี ประกาศการจั ดตั้ ง โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง
คณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้น ในวิทยาลัยครูกาแพงเพชร 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)
หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณ ฑิต โปรแกรมวิช าการจั ด การทั่ ว ไปแขนงวิช าการบั ญชี แขนงการจัด การทั่ ว ไป
แขนงการตลาดและ แขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ปี พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้กับนักศึกษาของคณะ เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด้วยห้องพักจานวน 20 ห้อง ห้องจัดประชุมสัมมนา
ห้องปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ ห้องอาหาร โดยใช้ชื่อว่า “อาคารน้าเพชร” เปิดให้บริการที่พักและการจัดอบรมสัมมนาแก่
บุคคลทั่วไป โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลและดาเนินกิจการเอง
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” โดยตัดคาว่า วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงตาแหน่งผู้บริหารของคณะ จากเดิมใช้
คาว่า “หัวหน้าคณะวิชา” เป็น “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารของสถาบัน
ใหม่ทั้งหมด
ปี พ.ศ. 2539 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งได้จากการ
แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 ก่อสร้างอาคารเรียน 8 ชั้น เป็นจานวนเงิน
42,940,000 บาท โดยทาการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543
อาคารเรียนของคณะวิทยาการจัดการ ได้ทาการเปิดใช้เป็นครั้งแรก โดยได้รับพระราชทาน นามว่า “อาคาร
เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือที่เรียกกันว่า อาคาร 11
ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏกาแพงเพชรยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร”
มีผลบังคับ ตั้งแต่วั นที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2558-2561 ในปี พ.ศ. 2558 คณะมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโดยมีการทากิจกรรม
และได้มีการจัดทาข้อบังคับชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. 2559
ขึ้น โดยมีประธานชมรมคือ นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล และได้มีกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง และ
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้เริ่มการจัดการเรียนการ
สอนเป็นแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated Learning: WIL) เพียง
บางส่วน และในปีการศึกษา 2560 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมได้จัดการศึกษาแบบ WIL อย่างเต็ม
รูปแบบ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยที่ใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ WIL ในปีเดียวกันหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็น
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีงบประมาณ 2560 คณะได้ลงนามความร่วมมือ กับ อบต.ท่าขุนราม ในการ
พัฒนาตลาดท่องเที่ยวสามวิถี ที่ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร และในปี พ.ศ. 2561 ได้มี
การลงนามความร่วมมือกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จากัด เป็นบริษัทให้บริการขนส่งพัสดุทั่วประเทศแบบครบ
วงจร ในการเป็นศูนย์ฝึกงานด้านโลจิสติกส์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมาตั้งบริษัท ที่อาคาร 14
ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้มีการจัดทา “วารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น” ของคณะวิทยาการจัดการ
ปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้มีการปรับเปลี่ยนสั งกัดกระทรวงใหม่จากเดิม
“สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” เปลี่ยนเป็น “สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งมีผล
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม อีกทั้ง โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้
โครงการ “การจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทางาน WIL” กับโรงแรมเดอะซายน์ และโรงแรมลองบีช
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การ์เด้นท์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา และอาจารย์ได้ปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน
ในปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ ได้ทาการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน 4
หลักสูตร 7 โปรแกรมวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) จานวน 2 หลักสูตร 3 โปรแกรมวิชา
ได้แก่
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โปรแกรมวิชาการตลาด
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

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

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โปรแกรมวิชาการบัญชี

ทาเนียบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
9 มิถุนายน 2530 - 31 มกราคม 2533
1 กุมภาพันธ์ 2533 - 1 กุมภาพันธ์ 2537
2 กุมภาพันธ์ 2537- 30 กันยายน 2545
1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2553
22 พฤศจิกายน 2553 - 21 พฤศจิกายน 2557
22 พฤศจิกายน 2557 - 21 พฤศจิกายน 2561
22 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

อาจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์
อาจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์
รองศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ

ที่ตั้งหน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์: 055-706555 ต่อ 3500 หรือ 3613 โทรสาร : 055-706511
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2. โครงสร้างผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา

ที่ปรึกษาคณบดี

ที่ปรึกษาคณบดี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์

อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

อ.ชลธิชา แสงงาม

ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา
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3. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
3.1 โครงสร้างการบริหารงาน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ที่ปรึกษาคณบดี

คณะกรรมการประจาคณะ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

และบริการวิชาการ

และวางแผน

นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างานวิจยั
และนวัตกรรม
หัวหน้างานบริการ
วิชาการ

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
และโครงการพิเศษ

หัวหน้าสานักงาน
และสื่อสารองค์กร

หัวหน้างานการเงิน
พัสดุ และงานจัดหารายได้

หัวหน้างานแผน

หัวหน้างานวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าทางการลงทุน/การเงิน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
และแนะแนวการศึกษา

หัวหน้างานการบริหาร
ความเสี่ยงและงาน
ตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบ งานสือ่ สาร
สนเทศ งานเครือข่าย
และฐานข้อมูล

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้างานศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
หัวหน้างานทุน
และสวัสดิการนักศึกษา
หัวหน้างานเครือข่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

หัวหน้างานมาตรฐาน
หลักสูตร การเรียนการสอน
และการจัดการความรู้

หัวหน้างานประกัน
คุณภาพ

ประธานโปรแกรมวิชา
ประธานโปรแกรม
วิชาการบัญชี

ประธานโปรแกรมวิชา
การเงินและการธนาคาร

ประธานโปรแกรม
วิชาการตลาด

ประธานโปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

ประธานโปรแกรมวิชา
การจัดการทัว่ ไป

ประธานโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์

ประธานโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประธานโปรแกรมวิชา
การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563
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3.2 โครงสร้างคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการ
อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
รองประธานคณะกรรมการ
ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณศุภชัย ศรีงาม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.มนตรี ใจแน่น
กรรมการผู้แทนโปรแกรมวิชา

ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม
กรรมการผู้แทนโปรแกรมวิชา

อ.จิระ ประสพธรรม
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจาคณะ
สุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง
กรรมการและเลขานุการ
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โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ
การบริหารงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ได้แบ่งทีมบริหารออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่คณะกรรมการ
บริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารในส่วนของโปรแกรมวิชา นอกจากนี้แล้วยังมอบหมายความรับผิดชอบ
ให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบในแต่ละภารกิจหลักของคณะโดยแบ่งโครงสร้างย่อยเป็นงาน ดังรายละเอียด
ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
อาจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชยั ธรรมเสน่ห์
นายศุภชัย ศรีงาม
นางบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม
อาจารย์มนตรี ใจแน่น
อาจารย์จิระ ประสพธรรม
นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง

คณบดี
รองคณบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนโปรแกรมวิชา
ผู้แทนโปรแกรมวิชา
ผู้แทนคณาจารย์ประจาคณะ
หัวหน้าสานักงาน

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
อาจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง

คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดี
ที่ปรึกษาคณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้าสานักงานคณบดี

3. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
อาจารย์ ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง

ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี
ประธานโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ประธานโปรแกรมวิชาการตลาด
ประธานโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
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ประธานโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. การบริหารงานของรองคณบดี ประกอบด้วย
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง
หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์ประภัสสร กลีบประทุม
หัวหน้างานบริการวิชาการ
4.2 ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย
4.3 อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
อาจารย์ธัญรดี บุญปัน
อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
4.4 อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม
นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานมาตรฐานหลักสูตร
การเรียนการสอน และการจัดการความรู้
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้างานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หัวหน้างานทุนและสวัสดิการนักศึกษา
หัวหน้าเครือข่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
หัวหน้างานสานักงาน
หัวหน้างานฝ่ายแผน
หัวหน้างานการเงิน พัสดุ และ
งานจัดหารายได้
หัวหน้างานวิเคราะห์ความคุ้มค่า
การลงทุน/การเงิน
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และ
โครงการพิเศษ
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อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง
อาจารย์มนตรี ใจแน่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม
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หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และ
แนะแนวการศึกษา
หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
งานสื่อสารสนเทศเครือข่ายและฐานข้อมูล
สารสนเทศ
หัวหน้างานบริหารความเสี่ยงและ
ตรวจสอบภายใน

4. จานวนนักศึกษา
4.1 จานวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะวิทยาการจัดการที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562

ภาคปกติ
255
199
235
202

ภาค กศ.บป.
61
68
16
-

รวม
316
267
251
202
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

4.2 จานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ปีการศึกษา
2559
(ปี 4) รหัส 60
ภาค ภาค
ปกติ พิเศษ

ปีการศึกษา
2560
(ปี 3) รหัส 61
ภาค ภาค
ปกติ พิเศษ

ปีการศึกษา
2561
(ปี 2) รหัส 62
ภาค ภาค
ปกติ พิเศษ

ปีการศึกษา
2562
(ปี 1) รหัส 63
ภาค ภาค
ปกติ พิเศษ

รวม

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

61

42

68

13

70

21

68

25

267

101

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

5

19

12

13

18

-

20

-

55

32

-สาขาวิชาการตลาด

12

-

31

-

20

-

28

-

91

-

-สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

15

-

10

-

9

-

8

-

42

-

-สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

29

23

15

-

23

21

12

25

79

69
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ปีที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
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
ปกติ

ภาค
พิเศษ

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

61

26

57

-

67

-

80

24

265

50

7

-

14

-

14

-

13

-

48

-

24

-

23

-

26

-

29

-

102

-

153

68

162

13

177

21

190

49

682

151

รวม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

5. จานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
5.1 จานวนอาจารย์ (จาแนกตามหลักสูตรและประเภท)
หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

ข้าราชการ

ประเภท
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

3

5

3

2

1

6

4

1

5

อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง

8

5
1

3

รวม

5
3

7

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

หลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

13

ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาการจัดการ

ข้าราชการ

ประเภท
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

2

4

6

1

4

5

2

3

5

12

30

อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง

รวม

5
47
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

5.2 จานวนอาจารย์ (จาแนกตามหลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษา)
หลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา
รวม
ปริญญาโท ปริญญาเอก
3
5
(1)
8
3
3
6
3
2
(2)
5
4
1
5
7
(1)
7
1
5
(1)
6
4
1
(2)
5
4
1
5
29
18
(7)
47
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ใน ( ) คือ กาลังศึกษาต่อ

5.3 จานวนอาจารย์ (จาแนกตามหลักสูตร และตาแหน่งทางวิชาการ)
หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วย
รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
5
2 (3)
1

รวม

8

3

2

1 (1)

6

5

- (2)

-

5

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

หลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปคณะวิทยาการจัดการ

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วย
รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
4
1
-

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4
สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
2
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
3
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น
29
หมายเหตุ: ใน ( ) คือ อยู่ในกระบวนการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

14
รวม

5

3 (1)

-

7

3

1

6

2

-

5

2 (1)

-

5

15 (7)

3 (1)
47
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

5.4 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน (จาแนกตามประเภทบุคคล)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
แม่บ้าน
รวมทั้งสิ้น

จานวน
6
1
3
3
13
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

15

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

16

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
โดยพิจารณาจากการบรรลุความสาเร็จจากตัวชี้วัดในแต่ละแผนยุทธศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มีการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยงาน
จานวน 16 ตัวชี้วัด
มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จานวน 16 ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน - ตัวชีว้ ัด
ไม่บรรลุเป้าหมาย
จานวน - ตัวชีว้ ัด
คิดเป็นร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 100
คณะวิทยาการจัดการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พบว่า คณะวิทยาการจัดการ
ดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทั้ง 16 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 100) ซึง่
ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับ 5 โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักเท่ากับ 4.70 ดังแสดงในตารางที่ 1

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

17

ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคณะวิทยาการจัดการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

หน่วยวัด

เป้า
หมาย

1

2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
1 จานวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับ
6
แห่ง/
1
การชี้นาแก้ไขปัญหา
ประเด็น ชุมชน
ปัญหา
2 จานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์/
6
ผลงาน
3
1 ผลงาน 2 ผลงาน
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
ผลงาน
3 จานวนอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ
6
ผลงาน
4
1 ผลงาน 2 ผลงาน
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ผลงาน
ท้องถิ่น
4 จานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และ
6
ผลงาน
4
1 ผลงาน 2 ผลงาน
นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลงาน
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
5 จานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
6
ผลงาน
3
1 ผลงาน 2 ผลงาน
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ผลงาน

3

4

5

-

1
ชุมชน

2
ชุมชน

ผลการประเมิน
ผลการ
ค่า
คะแนน
ดาเนิน คะแนนที่
ถ่วง
การ
ได้
น้าหนัก

ผู้รับผิดชอบ

1
ชุมชน

4 คะแนน

0.24

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

8
ผลงาน
8
ผลงาน

5 คะแนน

0.30

5 คะแนน

0.30

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน

8
ผลงาน

5 คะแนน

0.30

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน

3
ผลงาน

3 คะแนน

0.18

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ
100.00

5 คะแนน

0.35

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ

3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน
3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
6 ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่
7
ร้อยละ
60
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
30
40
50
ระดับดี

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการประเมิน
ผลการ
ค่า
ดาเนิน คะแนนที่
การ
ได้
2หลักสูตร 5 คะแนน

18

ผู้รับผิดชอบ

ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

หน่วยวัด

เป้า
หมาย

1

2

3

7

จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับให้ทันสมัย
ที่ ตอบสนองต่ อการพั ฒนาท้ องถิ่ น
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

7

หลักสูตร

1

-

-

-

1
2
หลักสูตร หลักสูตร

8

จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน

6

หลักสูตร

1

-

-

-

1
2
3หลักสูตร 5 คะแนน
หลักสูตร หลักสูตร

0.30

9

ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

6

ร้อยละ

50

ร้อยละ
20

ร้อยละ
30

ร้อยละ
40

ร้อยละ
50

ร้อยละ
60

ร้อยละ
100.00

5 คะแนน

0.30

10 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่าน
6
ร้อยละ
60
ร้อยละ
การประเมิ น คุ ณ ภาพตามกรอบ
50
KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5
11 อั ต ราการได้ ง านท า/ท างานตรง
6
ร้อยละ
20
ร้อยละ
สาขา/ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งตาม
10
ภู มิ ล าเนาและนอกภู มิ ลาเนาของ
บัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
12 ความพึ งพอใจของบุ คลากรที่ มี ต่ อ
7
คะแนน คะแนน คะแนน
ระบบการบริหารจัดการของคณะฯ
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
3.20
2.60

ร้อยละ
55

ร้อยละ
60

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

ร้อยละ
96.00

5
คะแนน

0.30

ร้อยละ
15

ร้อยละ
20

ร้อยละ
25

ร้อยละ
30

ร้อยละ
98.55

5
คะแนน

0.30

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ

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

4

5

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก
0.35

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

เกณฑ์การให้คะแนน
ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

หน่วยวัด

13 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลั ก
ธรรมาภิบาล

6

คะแนน
ค่าเฉลี่ย

14 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ก ารประกั น
คุณภาพภายใน
15 จานวนเครือข่ายที่ดาเนินกิจกรรม
ความร่วมมือด้านวิชาการหรือการ
พัฒนาองค์กรที่บรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย
16 จานวนหลักสูตรระยะสั้น/การให้บริการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้
รวม

7

6

6
100

เป้า
หมาย

คะแนน
ค่าเฉลี่ย
4.00
คะแนน คะแนน
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
4.01
เครือข่าย
3

หลักสูตร
ระยะสั้น

3

1

2

3

4

5

คะแนน
ค่าเฉลี่ย
2.50
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
2.51
-

คะแนน
ค่าเฉลี่ย
3.00
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
3.01
1

คะแนน
ค่าเฉลี่ย
3.50
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
3.51
2

คะแนน
ค่าเฉลี่ย
4.00
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
4.01
3

คะแนน
ค่าเฉลี่ย
4.50
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
4.51
4

ผลการ
ดาเนิน
การ
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
4.14
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
4.31
5

-

-

-

1

2

1

ผลการประเมิน
ค่า
คะแนนที่
ได้
4
คะแนน

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก
0.24

5 คะแนน

0.3500

5 คะแนน

0.30

4 คะแนน

0.24

19

ผู้รับผิดชอบ

4.70

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

คณบดี

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์
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2. ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการตามพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 10)
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ยกระดั บ สิ น ค้ าชุ มชน OTOP)
ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

แผ่นดิน


รายได้

ผลการดาเนินการ
บรรลุตามตัวชี้วัด /โครงการ

ระบุ
ความสาเร็จ
บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ

ดังนี้

1.1 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้ าธรณ์
ดี ไซน์ เลขที่ 17/4 หมู่ 8 ต าบล
นิ คมทุ่ งโพธิ์ ทะเล อ าเภอเมื อง
จังหวัดกาแพงเพชร

มี ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกระเป๋ า ผ้ า
สะพายไหล่เป็นกระเป๋าช้อปปิ้ง
ซึ่ ง สามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ ทาให้ผู้ประกอบการ
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 2,500
บาท เป็น 3,000 บาท

1.2 ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าย้อมสี
ธรรมชาติ บ้านเด่นวัว เลขที่ 343
หมู่ 4 ตาบลเชียงทอง อาเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก

มี การพั ฒนาและยกระดั บ
ผลิ ตภั ณฑ์ โดยการแปรรู ป
ผ้าขาวม้าเป็นกระเป๋าและเสื้อผ้า
ซึ่ ง สามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ ทาให้ผู้ประกอบการ
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 3,000
บาท เป็น 3,500 บาท

1.3 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทามือ
เลขที่ 12 หมู่ 2 ต าบลแม่ กาษา
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มี การพั ฒนาและยกระดั บ
ผลิ ตภั ณฑ์ โดยการแปรรู ปผ้ า
หมักโคลนน้าแร่เป็นกระเป๋าถือ
สุภาพสตรีและเสื้อผ้า ซึ่งสามารถ
เพิ่มมูลค่าให้ กับผลิ ตภัณฑ์ ทา
ให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากเดิม 2,500 บาท เป็น 3,000
บาท

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

2

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก (การพั ฒ นาศั กยภาพ
ชุ ม ชนด้ า นการท่ อ งเที่ ย วโดย
ชุมชน) ตาบลท่าขุนราม อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน
50 ครัวเรือน

แผ่นดิน


รายได้

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์
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ผลการดาเนินการ
บรรลุตามตัวชี้วัด /โครงการ

ระบุ
ความสาเร็จ
บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ

ดังนี้
ชุ ม ชนท่ า ขุ น รามสามารถ
ยกระดั บและสร้ างมู ลค่ าเพิ่ ม
ให้กับอาหารท้องถิ่นโดยการนา
ลาบมาพัฒนาเป็นไส้กรอกลาบ
ไส้ อั่ ว ลาบ และหมู ค ลุ ก ลาบ
เป็นต้น และจัดทาศูนย์ต้นแบบ
การเรียนรู้อาหารท้องถิ่นตาบล
ท่าขุนราม ซึ่งเป็นศูนย์ที่นาอาหาร
ท้ องถิ่ นมาสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มและ
จ าหน่ ายเพื่ อสร้ างรายได้ ให้ กั บ
ประชาชนในตาบลท่าขุนราม
อีกทั้งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านอาหารให้กับชุมชน
และเป็นการน าอาหารท้องถิ่น
มาพั ฒ นาเป็ นของฝากให้ กั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ เ ดิ น ทางมา
ท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งสามารถ
สร้ า งรายได้ ข องครั ว เรื อ น
เพิ่ มขึ้ น ร้ อยละ 10 โดยมี การ
บูรณาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาการวิจัยการท่องเที่ยว
และการโรงแรม และรายวิ ชา
บุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

3

โครงการบูรณาการบริการวิชาการ
กั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
ประกอบด้ วย 8 โปรแกรมวิ ชา
ได้แก่
3.1 โครงการคอมพิ ว เตอร์
ธุ ร กิ จ บริ ก ารวิ ช าการสู่ ชุ ม ชน
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
3.2 โครงการท่องเที่ยวบริการ
วิชาการสู่ ชุมชน (การท่องเที่ ยว
และการโรงแรม)
3.3 โครงการการแสดงเต้น
ร่ ว มสมัย เพื่องานนิ เทศศาสตร์
(นิเทศศาสตร์)
3.4 โครงการการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา
ตามแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง (การบัญชี)
3.5 โครงการการเงินเพื่อชุมชน
และเยาวชน (การเงินและการ
ธนาคาร)
3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
(การตลาด)
3.7 โครงการบริหารจัดการด้าน
บริการวิชาการ (การจัดการทั่วไป)
3.8 โครงการบริ การวิ ชาการ
สร้างเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
และสังคมสู่ชุมชน (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)

แผ่นดิน


รายได้

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์
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ผลการดาเนินการ
บรรลุตามตัวชี้วัด /โครงการ

ระบุ
ความสาเร็จ
บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ

ดังนี้
ทุ ก โปรแกรมวิ ช ามี ก ารจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
กั บ ชุ ม ชนและโรงเรี ย นใน
ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร ตามความ
เชี่ยวชาญของแต่ละโปรแกรม
วิช า โดยมีการบูรณาการกั บ
การเรียนการสอนในรายวิชาที่
สอดคล้องกับการบริการวิชาการ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

4

การพั ฒ นาการจั ด ท าเอกสาร
ทางการเงินและบัญชีของกองทุน
หมู่บ้ านและชุมชนเมืองจั งหวั ด
กาแพงเพชร
- กองทุนหมู่บ้านอาเภอลาน
กระบือ จานวน 68 กองทุน



5

โครงการพั ฒ นาและสนั บ สนุ น
ความเป็นเลิ ศของมหาวิทยาลั ย
(ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุ ษ ย์ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ) ชมรม
ผู้ สู งอายุ บ้ านใหม่ ธ งชั ย ต าบล
คลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 60 คน



แผ่นดิน

รายได้

23

ผลการดาเนินการ
บรรลุตามตัวชี้วัด /โครงการ

ระบุ
ความสาเร็จ
บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ

ดังนี้
กองทุ น หมู่ บ้ า นได้ รั บ การ
พั ฒนาการจั ดท าเอกสาร
ทางการเงินและบัญชีของกองทุน
หมู่บ้าน จานวน 68 กองทุน ระบบ
การจัดทาเอกสารทางการเงิ น
และบัญชี ของกองทุ นหมู่ บ้ าน
จ านวน 25 กองทุ น และมี คู่ มื อ
เอกสารทางการเงิ นและบั ญชี
จานวน 68 กองทุน ซึ่งชุมชนมี
ความรู้ด้านการจัดทาบัญชีและ
สามารถลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง


บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ
ดังนี้
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม มีการพัฒนา
ทัก ษะอาชีพ ที่ส ามารถสร้า ง
รายได้เ สริม ให้กับ ครอบครัว
จากการรับ ท าดอกไม้ จั นทน์
และการรั บ ท าพวงหรี ด จาก
ดอกไม้ จั นทน์ ซึ่ งในเบื้ องต้ น
เป็ นรายได้ ของชมรมเดื อนละ
2,000-3,000 บาท จากที่ไม่เคย
มี รายได้ และมี รายการสั่ งท า
ดอกไม้ จั นทน์ เฉลี่ ยเดื อนละ 5
รายการ และมีการจ้างงานเพื่อจัด
งานศพ ของกลุ่ มชมรมเพิ่ มขึ้ น
รวมถึ งผู้ สู งอายุ มี ความสุ ขจาก
การใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

แผ่นดิน

รายได้

ระบุ
ความสาเร็จ

24

ผลการดาเนินการ
บรรลุตามตัวชี้วัด /โครงการ
และได้มาพบปะพูดคุยกัน โดยมี
การบู รณาการกั บการเรี ยนการ
สอนในรายวิชาวางแผนกาไรกับ
การคิดต้นทุน และการบริ การ
จัดเลี้ยง

6

โครงการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม)
- โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว
- The Zign Hotel เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี
- Oasis Spa อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่





7

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กั บการท างาน ประกอบด้ วย 6
โปรแกรมวิชา ได้แก่
7.1 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
7.2 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
7.3 โปรแกรมวิชาการบัญชี
7.4 โปรแกรมวิชาการเงินและ
การธนาคาร
7.5 โปรแกรมวิชาการตลาด





บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ
ดังนี้
1. หลั ก สู ต รลงนามความ
ร่ ว มมื อ (MOU) กั บ สถาน
ประกอบการ 3 แห่ง แบ่งเป็น
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ 2 แห่ ง
และในจังหวัด 1 แห่ง
2. อาจารย์ 1 ท่านได้เข้าฝึ ก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 เข้า
ฝึ ก ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านใน
สถานประกอบการ และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ฝึกสหกิจศึกษา
บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ
ดังนี้
1. โปรแกรมวิชา 3 โปรแกรม
วิชามีการจัดการเรียนการสอน
เชิ งบู รณาการกั บการท างาน
โดยมี การบู ราณากา ร กั บ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ในภาคเรียนอย่างน้อย 1 รายวิชา
2. เนื่ องจากสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 จึ งไม่ สามารถจั ดการเรี ยน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

แผ่นดิน

รายได้

ระบุ
ความสาเร็จ

7.6 โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป

8

โครงการส่ ง เสริ ม การจั ด การ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วย 8 โปรแกรมวิชา
ได้แก่
8.1 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
8.2 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
8.3 โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป
8.4 โปรแกรมวิชาการตลาด
8.5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
8.6 โปรแกรมวิชาบัญชี
8.7 โปรแกรมวิ ช าการเงิ น
การธนาคาร
8.8 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ

9

โครงการพัฒ นาทัก ษะการเงิ น
การธนาคารยุ ค การเงิ น ดิ จิ ทั ล
(การเงินและการธนาคาร)
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ผลการดาเนินการ
บรรลุตามตัวชี้วัด /โครงการ
การสอนเชิ งบู รณาการกั บการ
ทางานได้ตามแผนงาน โปรแกรม
วิ ชาจึ งจั ดอบรมให้ ความรู้ กั บ
นั กศึ กษาโดยกาสรมี ส่ วนร่ วม
ของสถานประกอบการ และ
สอดคล้ องกั บรายวิ ชาที่ มี การ
จัดการเรียนการสอนในภาคเรียน







บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ
ดังนี้
1. นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี ทั ก ษะชี วิ ต และ
อาชีพเพิ่มขึ้น
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ที่ สอดคล้ องกั บคุ ณลั กษณะที่
พึงประสงค์ของแต่ละหลักสูตร
3. เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 จึงไม่สามารถจั ดการเรี ยน
การสอนได้ ตามแผนงาน ทาง
คณะฯ จึงจัดอบรมความรู้ด้าน
ทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี
ให้กับนักศึกษา 5 โปรแกรมวิชา



นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นา
ทักษะทางการเงิน เรื่อง “Fin
Tech กับการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน” และ “กฎหมาย Fin

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

แผ่นดิน

รายได้

ระบุ
ความสาเร็จ

10

โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาการ
สร้างสื่อสมัยใหม่เพื่องานนิเทศ
ศาสตร์ (นิเทศศาสตร์)





11

โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์
ด้านการออกแบบสาหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการตลาด (การตลาด)
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ผลการดาเนินการ
บรรลุตามตัวชี้วัด /โครงการ
Tech กับการเข้าสู่ เ ศรษฐกิ จ
ดิจิทัลของไทย” และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการเรียน และการปฏิบัติงาน
ในอนาคต
นักศึกษาสามารถสร้างสื่อ เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริโภคและทันต่อเทคโนโลยีที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
นั ก ศึ ก ษาสามารถออกแบบ
และพัฒ นาบรรจุภัณ ฑ์ ใ ห้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

หมายเหตุ ผลการดาเนินการ √ = ดาเนินการแล้วเสร็จ , O = อยู่ระหว่างดาเนินการ และ × = ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ
3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.1 การใช้จ่ายรายไตรมาส (งบประมาณแผ่นดิน)
ราย
ไตรมาส

1
2

จานวนเงิน
จัดสรร

857,565.00

33.54
37.72

374,008.90
938,271.50

14.63

-18.91

51.33
63.14
82.16

-1.02
-12.59
14.69

99.65

-0.35

24.40
4.33

301,927.00
486,242.00

หักงบประมาณเรียกคืนเพื่อช่วยเหลือ
สถานการณ์ Covid-19

447,139.61

17.49

2,547,589.01

99.65

รวม

2,556,500.00

100.00

เปรียบเทียบร้อยละ
การเบิกจ่าย

14.63
36.70
11.81
19.02

3
4

964,400.00
623,835.00
110,700.00

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

งบประมาณแผ่นดิน
ผลการเบิก
ร้อยละผล ร้อยละผลการ
จ่ายจริง
การเบิกจ่าย เบิกจ่ายสะสม

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์
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3.2 การใช้จ่ายรายไตรมาส (งบประมาณเงินรายได้)
ราย
ไตรมาส

จานวนเงิน
จัดสรร

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

1
112,265.00
14.50
2
434,455.00
56.13
3
47,700.00
6.16
4
179,580.00
23.20
ปรับลดค่าบารุงการศึกษาภาคเรียน 1/2563
รวม
774,000.00
100.00

งบประมาณเงินรายได้
ผลการเบิก
ร้อยละผล
ร้อยละผลการ เปรียบเทียบ
จ่ายจริง
การเบิกจ่ายจริง เบิกจ่ายสะสม

113,640.00
244,892.00
26,400.00
282,561.00

14.68
31.64
3.41
36.51

14.68
46.32
49.73
86.24

106,507.00

13.76

100.00

- 24.49
0.18
- 2.75
13.31

774,000.00

3.3 การใช้จ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
1
2
3
4
ปรับลด
งบประมาณ
รวม

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

447,139.61

2,556,500.00 2,547,589.01 774,000.00

106,507.00

553,646.61

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 ทาให้มีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 3 และ 4 อีกทั้งมีการเรียกคืน
งบประมาณของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการปรับลดค่าบารุง
การศึกษาในภาคเรียน 1/2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- งบประมาณแผ่นดิน เพื่อนาไปช่วยเหลือสถานการณ์ Covid -19
- งบประมาณรายได้ ปรับลดค่าบารุงการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2563 คือ
- งบ บ.กศ.
- งบ กศ.บป.

จานวน 447,139.61 บาท
จานวน 66,997.00 บาท
จานวน 39,510.00 บาท

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ส่วนที่ 2
การพัฒนาองค์กร

การพัฒนาองค์กร
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ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานประเมินภายนอก
1.1 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

ข้อเสนอแนะ

จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ

จานวน
จานวน
จานวน
กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/
ร้อยละ
โครงการที่ โครงการ โครงการ
ความสาเร็จ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

1. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 การประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด
โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ แนะน าการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา (ปฐมนิเทศ) และการ
ประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการดาเนินงานเมื่อ
สาเร็จการศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ) ควรเป็น
เครื่องมือการประเมินผลเพื่อสะท้อนผล
ของการด าเนิ น งานที่ แ ท้ จ ริ ง ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ เพื่ อ ให้ ก าร
ด าเนิ น งานดั ง กล่ า วเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างแท้จริง สามารถนาไปใช้ในการวาง
แผนการด าเนิ น งาน เพื่ อ จะน าผลการ
ประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารและ
พัฒนานักศึกษาได้ต่อไป

2 โครงการ

-

-

ร้อยละ 100

1 โครงการ

-

-

ร้อยละ 100

1.3 ควรนาผลการประเมินที่ไม่บรรลุ
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน (จัดประชุมปรึกษาหารือ
กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา (ร้ อ ยละของ และหาแนวทางร่วมกัน

-

-

ร้อยละ 100

1.2 คณะควรมี ก ารส ารวจความ
ต้ องการของศิ ษย์ เก่ าเพื่ อการจั ดอบรม
หรื อสั มมนา ให้ ความรู้ แก่ ศิ ษย์ เ ก่ า
โดยเฉพาะในประเด็ นความรู้ เพื่ อพั ฒนา
วิ ชาชี พสมั ยใหม่ หรื อนวั ต กรรมที่
เสริ มสร้างความสามารถของศิ ษ ย์ เ ก่ าให้
เพิ่มขึ้น

2 โครงการ
(โครงการปฐมนิเทศ
นั ก ศึ ก ษาใหม่ แ ละ
โครงการบายศรี สู่
ขวั ญ สานสั ม พั น ธ์
น้องพี่วิทยาการ)

1 โครงการ
(โครงการสารวจความ
ต้ อ งการอบรมหรื อ
สั มมนาให้ ความรู้ แก่
ศิษย์เก่า)

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ข้อเสนอแนะ

จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ

จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ านการสอบทักษะ
ภาษาอั งกฤษ) น ามาพิ จ ารณาร่ ว มกั น
เพื่ อ น ามาวางแผนการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะส่งผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น
ซึ่งการวางแผนดังกล่าวอาจจะมีวิธีการ/
การด าเนิ น งานที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ที่ ใ ช้
งบประมาณหรือไม่ใช้งบประมาณ

ในการพั ฒนาทั กษะ
ภาษาอั งกฤษให้ แ ก่
นั กศึ กษาให้ สอบผ่ าน
ม า ต ร ฐ า น ทั กษะ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มากยิ่งขึ้น)

การพัฒนาองค์กร

30

จานวน
จานวน
จานวน
กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/
ร้อยละ
โครงการที่ โครงการ โครงการ
ความสาเร็จ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
2.1 คณะควรจัดทาฐานข้อมูลแหล่งทุน
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม
เพิ่มเติมและทาปฏิทินช่วงระยะเวลาการ ( ด า เ นิ น กา ร เ พิ่ ม
เสนอขอทุนวิจัย เพื่อให้อาจารย์ได้เตรียม ฐานข้อมูลแหล่งทุน
หัวข้อสาหรับการเสนอวิจัยได้ทันเวลา
ในเว็บไซต์ของคณะ)

-

-

ร้อยละ 100

2.2 คณะฯ ควรมี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม
หน่ ว ยงานภายนอกด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ (ด าเนิ น การสร้ าง
เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านทุนวิจัย ทา พั น ธมิ ต รด้ า นการ
ให้มีแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น วิจัยกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
เพื่อเป็นพันธมิ ตรใน
การจั ด ท าข้ อ เสนอ
โครงการวิ จั ย แบบ
บู รณาการในการขอ
ทุ น ส นั บ ส นุ น กั บ
หน่วยงานต่าง ๆ)

-

-

ร้อยละ 100

2.3 คณะควรกาหนดระบบและกลไก
1 โครงการ
เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
(คณะร่วมกับ
หรืองานสร้างสรรค์ให้ชัดเจนและอธิบาย สถาบันวิจยั และพัฒนา
ว่ า ในปี กา ร ศึ กษา 2561 ค ณ ะได้ จัดโครงการให้ความรู้

-

1 โครงการ

ร้อยละ 0

-

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ข้อเสนอแนะ

จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ
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จานวน
จานวน
จานวน
กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/
ร้อยละ
โครงการที่ โครงการ โครงการ
ความสาเร็จ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

ด าเนิ น การตามระบบและกลไกนั้ น ด้านทรัพย์สินทาง
อย่างไร โดยเฉพาะคณะควรให้ความรู้ ปัญญาแก่อาจารย์)
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่อาจารย์

องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
2.4 ควรขยายการให้ ค าปรึ ก ษาให้
1 โครงการ
ครอบคลุ ม ไปยั ง นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด (โครงการพี่เลี้ยง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านธุรกิจ
ด้านการวิจัยสาหรับ
อาจารย์และนักศึกษา)

1
โครงการ

-

-

ร้อยละ 100

2.5 ควรมีการทาวิจัยเชิงสารวจความ
ต้องการในการแก้ปัญหาจากชุมชนเพื่อ
เป็นฐานข้อมูล เพื่อนาใช้ในการกาหนด
ประเด็น การท าวิ จัย พัฒ นาชุ มชน และ
นามาจัดทาเป็นแผนการดาเนินงานของ
คณะฯ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ คณะ
ควรคัดเลือกงานวิจัยในการพัฒนาชุมชน
เพื่ อ ก าหนดเป็ น เป้ า หมายและแผนใน
การสนั บ สนุ น งานวิ จั ย เชิ งพื้ น ที่ เ พื่ อ ให้
เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ ง และติ ด ตามจนเกิด
ความยั่งยืน

1
โครงการ

-

-

ร้อยละ 100

1
โครงการ

-

-

ร้อยละ 100

1 โครงการ
(โครงการสารวจความ
ต้องการในการแก้ไข
ปั ญหาชุ มชนเพื่ อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการ
ให้บริการวิชาการใน
ปี 2563)

โอกาสในการพัฒนา
2.6 ในปี ก ารศึ ก ษา พ.ศ.2561 ทาง
1 โครงการ
คณะฯ มีจานวนการเผยแพร่ผลงานทาง (โครงการค่ายผลงาน
วิ ช าการ Proceeding ในงานประชุ ม วิชาการและวิจยั คณะ
วิ ช าการระดั บ ชาติ ร้ อ ยละ 80.85 ซึ่ ง วิทยาการจัดการ)
เป็ น จ านวนที่ สู ง แต่ ท างคณะฯ ได้ มี
นโยบายจูงใจโดยการตั้งรางวัลให้กับผู้ที่
สามารถเผยแพร่บทความในวารสารที่
อยู่ในฐาน TCI1 แต่ควรเพิ่มแรงจูงใจโดย

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ข้อเสนอแนะ

จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ
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จานวน
จานวน
จานวน
กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/
ร้อยละ
โครงการที่ โครงการ โครงการ
ความสาเร็จ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

การตั้งรางวัลสาหรับผู้ที่สามารถเผยแพร่
บทความลงในวารสารระดับนานาชาติ

องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
3.1 การน าเสนอผลการประเมิ น
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม
ความสาเร็จของแผนและโครงการ ควร (ประเมินความสาเร็จ
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะของที่ประชุม ของแผนและนาเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะที่มีต่อผลการ คณะกรรมการคณะ)
ประเมิ น เพื่ อ น าไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ
พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม

-

-

ร้อยละ 100

3.2 การนาผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือพัฒนาการบริการวิชาการแก่
สั ง คม ควรอธิ บ ายให้ ชั ด เจนว่ า ปี
การศึกษา 2561 ได้มีการปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการบริการวิชาการอย่างไร
บ้างที่เป็นผลมาจากการประเมินปีที่แล้ว
(2560) และในปี ก ารศึ ก ษา 2561 มี
แผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการบริการ
วิ ชาการแก่ สั งคมที่ น าไปปรั บ ปรุงแผน
หรื อ พั ฒ นาการบริ ก ารวิ ช าการในปี
การศึกษา 2562 อย่างไร

1 กิจกรรม

-

-

ร้อยละ 100

1 กิจกรรม

-

-

ร้อยละ 100

3.3 การกาหนดแผนและตัวชี้วัดของ
โครงการ เครื่องมือการประเมินโครงการ
ควรมีความสอดคล้องกั น เช่น ตัวชี้วัด
ด้ า นความรู้ ค วรมี สิ่ ง ที่ วั ด ความรู้ ข อง
นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอย่ าง
แท้จริง

1 กิจกรรม
(จัดทาแผนบริการ
วิชาการ ปี 2562
ท่องเที่ยว คณะ
วิทยาการจัดการ)

1 กิจกรรม
(จัดประชุม
คณะกรรมการด้านงาน
บริการวิชาการเพื่อ
ตรวจสอบแผนและ
ตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อนดาเนินการ
ในปี 2562)

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ข้อเสนอแนะ

จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ

3.4 การจัดทาแผนบริการวิชาการแก่
1 กิจกรรม
สั ง คมของคณะ ควรน าผลการส ารวจ (ดาเนินการจัดทา
ความต้ องการของชุ มชนมาบรรจุไว้ใน แผนบริการวิชาการ
แผนให้ชัดเจน และกาหนดค่าเป้าหมาย แก่สังคมของคณะ)
ของแผนที่เป็นไปได้ สามารถสะท้อนการ
ทางานได้จริง
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จานวน
จานวน
จานวน
กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/
ร้อยละ
โครงการที่ โครงการ โครงการ
ความสาเร็จ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
1 กิจกรรม
ร้อยละ 100

3.5 การก าหนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมายใน
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม
ระดับคณะและระดับสาขาวิชาควรมีการ
จัดสรรและแบ่งงานกันทาอย่างชัดเจน (ดาเนินการประชุม
เพื่อผลการดาเนินโครงการที่ดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการด้าน
บริการวิชาการเพื่อ
จัดสรรและแบ่งงาน
กันทา)

-

-

ร้อยละ 100

1 กิจกรรม

-

-

ร้อยละ 100

4.1 การจั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
(จัดทาแผนการ
คณะ (แผนการด าเนิ น งานของคณะ ดาเนินงานด้านทานุ
ไม่ ใ ช่ แ ผนกลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ) บารุงศิลปะและ
คณะควรจัดทาแผนการดาเนินงานด้าน วัฒนธรรมและ
ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมและ กาหนดวัตถุประสงค์
ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละตั ว บ่ ง ชี้ วั ด
และตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนให้ ความสาเร็จตาม
ชัดเจน แล้วจึงกาหนดว่าภายใต้แผนนั้น

-

-

ร้อยละ 100

แนวทางเสริมจุดแข็ง
3.6 คณะควรเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
โดยการออกแบบสิ น ค้ า ให้ มี ร าคาที่
ตอบสนองต่ อ กลุ่ ม ผู้ ห รื อ ผู้ บ ริ โ ภคได้
หลากหลาย และช่องทางการจาหน่าย
โอกาสในการพัฒนา

1 กิจกรรม
(นาผลิตภัณฑ์ชุมชน
จาหน่ายผ่านเว็บไซต์
ของส านั ก บริ ก าร
จั ดหารายได้ ของ
มหาวิทยาลัย)

องค์ประกอบที่ 4: ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ข้อเสนอแนะ

ประกอบด้วยโครงการกิจกรรมอะไรบ้าง
ทั้ งนี้ เ พื่ อ น าไปสู่ ก ารก ากั บ ติ ด ตามให้ มี
การด าเนิ น งานตามแผน และประเมิน
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
อันจะนาไปสู่การนาผลการประเมินไป
ปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ กิ จ กรรมด้ า นท านุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป

จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ
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จานวน
จานวน
จานวน
กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/
ร้อยละ
โครงการที่ โครงการ โครงการ
ความสาเร็จ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

วัตถุประสงค์ของ
แผนให้ชัดเจน)

4.2 ควรน าผลของการด าเนิ น งาน
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม
การบูรณาการด้านการทานุบารุงศิลปะ
(ดาเนินงานการ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนมา บูรณาการด้านการ
จั ด ท าเป็ น องค์ ค วามรู้ ความส าเร็ จ ทานุบารุงศิลปะและ
ทางด้ า นการบู ร ณาการที่ จ ะส่ ง ผลให้ วัฒนธรรมกับการเรียน
เกิดอัตลักษณ์ หรือเกิดผลงานที่สะท้อน การสอนมาจัดทาเป็น
ให้เห็นภาพของคณะวิทยาการจัดการ
องค์ความรู้)

-

-

ร้อยละ 100

-

-

ร้อยละ 100

องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ
5.1 ควรดาเนินการทบทวนปรั บปรุง
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม
เปลี่ ย นแปลงแผนกลยุ ท ธ์ ข องคณะ (ดาเนินการทบทวน
(2561-2565) หลั ง จากน าแผนไปใช้ และปรับปรุงแผน
มาแล้วหนึ่งปี โดยพิจารณาว่ามีกลยุทธ์ กลยุทธ์ของคณะ
ด้ า นที่ ไ ม่สามารถแก้ ปัญหาหรือพัฒนา
(2561-2565)
คุณภาพการจัดการศึกษาที่เป็นจุดอ่อน อย่างมีส่วนร่วมของ
หรืออุปสรรคต่อการดาเนินงานของคณะ
คณาจารย์และ
เช่ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร บุคลากรทั้งหมด
การลดลงของจานวนนักศึกษา การเพิ่ม ให้สอดคล้องกับ
คุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ การวิ จั ย และ สถานการณ์ภายใน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และภายนอกที่
ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาชุ ม ชนให้ เปลี่ยนแปลงไป
พึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัย เป็นต้น วิเคราะห์ความคุ้มค่า)

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ข้อเสนอแนะ

5.2 คณะได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางการเงิ น ในปี ที่ ป ระเมิ น ได้ ล ะเอี ย ด
ชั ด เจน แต่ ค วรหาข้ อ สรุ ป ให้ ไ ด้ ว่ า
สถานะทางการเงินของคณะในปัจจุบัน
เป็นอย่างไร ในอนาคตตามแผนกลยุทธ์
การพัฒนาการจัดการศึกษาคณะจะต้อง
ใช้งบประมาณเท่าไร จะหางบประมาณ
มาจากแหล่ ง ใดบ้ า ง โดยน าข้ อ มู ล มา
จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแข่งขัน ทรัพยากรที่มี
อยู่ โดยมีการกากับและประเมินติดตาม
ผล เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่า
ที่สุด

จานวนกิจกรรม/
โครงการที่
ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ
1 กิจกรรม

21
100
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จานวน
จานวน
จานวน
กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/
ร้อยละ
โครงการที่ โครงการ โครงการ
ความสาเร็จ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
1 กิจกรรม
ร้อยละ 100

(ดาเนินการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ทางการเงิ น
ของคณะฯ เพิ่ มมาก
ขึ้น โดยครอบคลุมถึง
สถานะทางการเงิ น
ของคณะในปั จจุ บั น
ความจ าเป็ นและ
ความต้ องการใช้
งบประมาณที่แท้จริง
ในอนาคต รวมถึ ง
วางแผนและจั ด ท า
แ ผ น กล ยุ ทธ์ ทา ง
การเงิน และกาหนด
แหล่งงบประมาณ)
5.3 คณะได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม
ทางการเงิ น ในปี ที่ ป ระเมิ น ได้ ล ะเอี ย ด
ชั ด เจน แต่ ค วรหาข้ อ สรุ ป ให้ ไ ด้ ว่ า (มีการปรับการเขียน
สถานะทางการเงินของคณะในปัจจุบัน ให้แสดงถึงรายละเอียด
เป็นอย่างไร ในอนาคตตามแผนกลยุทธ์ ในการปรับปรุงและ
พิจารณาการ
การพัฒนาการจัดการศึกษาคณะจะต้อง
ใช้งบประมาณเท่าไร จะหางบประมาณ เปรียบเทียบผลการ
มาจากแหล่ ง ใดบ้ า ง โดยน าข้ อ มู ล มา ประเมินย้อนหลัง
จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ อย่างน้อย 3 ปีของ
หลักสูตรที่มี
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
คุณภาพดี)
และโอกาสในการแข่งขัน
รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

การพัฒนาองค์กร

20
95.23

-

-

0

1
4.77

0

ร้อยละ 100

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563
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โครงการยังไม่ได้ดาเนินการ
ลาดับ

องค์ประกอบที่

1

2 การวิจัย

ชื่อโครงการ

หมายเหตุ

1. คณะร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย และ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
พั ฒ นาจั ด โครงการให้ ค วามรู้ ด้ า น และวันเวลาว่างของวิ ทยากร ไม่ตรงกับผู้
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่อาจารย์)
เข้ารับการอบรม ทาให้การดาเนินงานยังไม่
เป็นไปตามที่กาหนดไว้

1.2 ข้อ เสนอแนะคณะกรรมการติด ตามตรวจสอบและประเมิน ผลงานมหาวิท ยาลัย ฯ ประจาปี
งบประมาณ 2562
ประเด็นข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
1. คณะควรเร่ งรั ดสั ดส่วน
ของอาจารย์ ที่ ท าวิ จั ยให้ มี
จ านวนมากขึ้น ที่เป็ นอยู่ ใน
ปัจจุบันอาจารย์ทาวิจัยเพียง
ร้ อ ยละ 50 ของอาจารย์
ทั้งหมด หากบรรลุผลจะช่วย
ให้อาจารย์ในคณะมีตาแหน่ง
ทางวิ ชการเพิ่ มขึ้ นจาก
ปั จจุ บั นที่ยั งมีอาจารย์ ที่ ยั ง
ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการกว่า
ครึ่งหนึ่งของอาจารย์ทั้งหมด
2. การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่
งานวิจั ยของอาจารย์ ในคณะ
ควรจะตี พิ มพ์ ตามที่ ก.พ.อ.
กาหนดให้งานวิจัยต้องตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่อยู่บนฐาน
TCI 1 / TCI 2 หรือสูงกว่า โดย
คณะควรกาหนดเป็นนโยบาย
ในเรื่องนี้ไว้ด้วย

/ : เสร็จแล้ว
ปัญหา อุปสรรค
O : ระหว่างดาเนินการ
และข้อเสนอแนะ
X : ยังไม่ดาเนินการ
คณะฯ จั ดท าโครงการพั ฒนา
/
สมรรถนะนั กวิจัย และโครงการ
ค่ ายวิ ชาการและงานวิ จั ย เพื่ อ
เพิ่ มศั กยภาพด้ านการท าวิ จั ย
ให้กับบุคลากรของคณะ
ผลการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ

คณะฯ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
อาจารย์ ในคณะตี พิ มพ์ เผยแพร่
งานวิ จั ยในวารสารที่ อยู่ บนฐาน
TCI1/TCI2 โดยก าหนดไว้ ในแผน
กลยุทธ์ของคณะ 5 ปี (พ.ศ. 25612565) ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ 1
การพั ฒนาท้ องถิ่ นด้ วยพั นธกิ จ
สัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับ
สังคมท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 3 จานวน

/

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ประเด็นข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ

ผลการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ
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/ : เสร็จแล้ว
ปัญหา อุปสรรค
O : ระหว่างดาเนินการ
และข้อเสนอแนะ
X : ยังไม่ดาเนินการ

บทความที่ ได้ รั บการตี พิ มพ์ /
เผยแพร่ ในระดั บชาติ หรื อ
นานาชาติ
2. การบริหารความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
1. จานวนนักศึกษาที่
รับเข้าลดลง

ปัจจัยความเสี่ยง
ภายใน
- ขาดข้อมูล/ขาดการสารวจ
ความต้องการศึกษาต่อของ
นักเรียนเพื่อนา มาใช้ในการ
ปรับแผนการรับนักศึกษา

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แผนงาน

ผลการบริหารความเสี่ยง

โครงการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
แนะแนวเพื่อการศึกษาสู่วิทยาการ
จัดการ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ไ ด้ จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่
ภายนอก
รั บ เข้ า เป็ น ไปตามแผนการรั บ
- นัก เรี ย นให้ ค วามสนใจ นักศึกษาของแต่ละโปรแกรมวิชา
เรียนในสายวิชาชีพครู
เป้าหมาย
- มหาวิทยาลัยต่างๆ มี
จานวนนักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึ้น
กระบวนการรับนักศึกษา
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 15
ด้วยระบบ TCAS (รับหลาย กิจกรรม
รอบ)
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ มี ก ารจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
- จ านวนประชากรในวั ย ดาเนินงานลดความเสี่ยงเรื่องนักศึกษา คณะกรรมการดาเนินการจัดทา
เรียนลดลง
แรกเข้ามีจานวนลดลง
แผนบริหารความเสีย่ ง จัดโครงการ
- จ านวนนั ก เรี ย นที่ ส นใจ
และกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ
สมัคร และสนใจมาศึกษาใน
พ.ศ. 2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน
ระดับอุดมศึกษาน้อยลง
2562
2. ประชุ ม วางแผนเพื่ อ การ คณะกรรมการด าเนิ นงานได้
ประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษา ร่ ว มกั น ประชุ ม วางแผนการ
ดาเนินงาน ซึ่งได้ข้อสรุปแนวทาง
คือ
1. ให้หลักสูตรได้เข้าร่วมการ
แนะแนวกับทางมหาวิทยาลัยใน
นามตัวแทนของคณะ ซึ่งจะเน้น
การประชาสั มพั น ธ์ เ ชิ งรุ ก

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

3. ด าเนิ น โครงการให้ ค วามรู้
ทางวิ ช าการและประชาสั ม พั น ธ์
แนวทางการศึ ก ษา อาทิ การ
แนะแนวร่วมกับมหาวิทยาลัย การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ โซเชี ย ล
มีเดีย เป็นต้น

4. ติ ดตามผลจ านวนนั กเรี ยนที่
ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ในหลักสูตรที่คณะวิทยาการจัดการ
ให้บริการทางการศึกษา (ติดตามผล
ครั้งที่ 1)

การพัฒนาองค์กร
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ผลการบริหารความเสี่ยง
โรงเรียนภายในจังหวัดและนอก
จังหวัด (สุโขทัย ตาก) รวม 28
โรงเรียน
2. หลักสูตรกาหนดช่องทาง
สื่อออนไลน์ และเข้าร่วม
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียง
1. หลักสูตรได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
- การออกแนะแนวตาม
โครงการ KPRU ROAD SHOW
2020 ทั้ง 3 จังหวัด (กาแพงเพชร
สุโขทัยตาก) รวม 28 โรงเรียน ซึ่ง
เริ่ ม ด าเนิ น งานตั้ ง แต่ เ ดื อ น
พฤศจิ กายน 2562 – มกราคม
2563
- ร่ วมจั ดนิ ทรรศการราชภัฏ
วิชาการ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2563
“เปิดประตูสู่อาชีพ” ในระหว่าง
วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563
2. หลักสูตรได้ร่วมประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร Mass Radio
91.25 MHz
สรุปยอดจานวนผู้สมัคร ณ
วันที่ 30 มีนาคม 2563 รวม
142 คน โดยแบ่งตาม
โปรแกรมวิชาได้ดังนี้
ปริญญาตรี 4 ปี
1. นิเทศศาสตร์ 8 คน
2. การท่องเที่ยว 29 คน
3. การตลาด 12 คน
4. การเงินธนาคาร 4 คน
5. คอมฯธุรกิจ 7 คน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง
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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. ติ ดตามผลจ านวนนั กเรี ยนที่
ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ในหลักสูตรที่คณะวิทยาการจัดการ
ให้บริการทางการศึกษา (ติดตามผล
ครั้งที่ 2)

สรุปยอดจานวนผู้สมัคร ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
รวม 200 คน โดยแบ่งตาม
โปรแกรมวิชาได้ดังนี้
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
สรุปยอดจานวนผู้สมัคร ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวม
206 คน โดยแบ่งตาม
โปรแกรมวิชาได้ดังนี้
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

6. ติ ดตามผลจ านวนนั กเรี ยนที่
ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ในหลักสูตรที่คณะวิทยาการจัดการ
ให้บริการทางการศึกษา (ติดตามผล
ครั้งที่ 3)

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

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

7. ประเมิ น ความส าเร็ จ ของ สรุปยอดจานวนผู้สมัคร ณ
โครงการประชาสัมพันธ์ และแนะ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 รวม
แนวทางการศึกษาเชิงรุก
201 คน โดยแบ่งตาม
โปรแกรมวิชาได้ดังนี้
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 อ ประเมิ น ความส าเร็ จ
จ านวนนั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า ปี
การศึ กษา 2563 (มี 201 คน)
เทียบจากปีการศึกษา 2562 (มี
182 คน) ซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ้น 19
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.4 โดย
สรุปได้ว่าผลการดาเนินงานไม่
บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้
จานวนนักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึ้น
จากปี ที่ ผ่ านมาคิ ดเป็ นร้ อยละ
15 ซึ่งเท่ากับว่าจะต้องมีจานวน
นักศึกษาแรกเข้าปี 2563 จานวน
27 คน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563
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8. รายงานต่อผู้บริหาร

แผนงาน
โครงการจั ด หารายได้ เ พื่ อ การ
บริหารจัดการ
วัตถุประสงค์
คณะสามารถจัดหารายได้เพิ่มขึ้น
ภายใน
เป้าหมาย
งบประมาณแผ่ นดิ นที่ ได้ รั บ ค ณ ะ ส า ม า ร ถ จั ด ห า ร า ย ไ ด้
จั ดสรรจากร ฐบาลเพื่ อใช้ ใน นอกเหนื อ จากงบประมาณที่
การบริ หารจั ดการคณะฯ มี จั ด สรรมา เช่ า พื้ น ที่ เช่ า ห้ อ ง
แนวโน้มลดลง
ประชุมเพิ่มขึ้น 1 ช่องทาง
กิจกรรม
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มีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของจานวนนักศึกษาปี 2563 ต่อ
คณบดีเพื่อรับทราบแล้ว

2. งบประมาณในการ ภายใน
บริ ห ารจั ด การคณะฯ งบประมาณiรายได้ ล ดลง
ลดลง
เนื่ องจากจ านวนนั กศึ กษาที่
ลดลง

1. แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการ
ด าเนิ น งานจั ด หารายได้ คณะ
วิทยาการจัดการ
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

3. วิเคราะห์ทักษะและสมรรถนะ
ของบุคลากรภายในคณะ เพื่อสาหรับ
ให้บริการ

มี ก ารจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการจัดทา
แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง จั ด
โครงการและกิจกรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 18
พฤศจิกายน 2562
คณะกรรมการดาเนินงาน
จัดหารายได้ฯ ประชุมเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ วาง
แผนการดาเนินงาน และกาหนด
ช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีมติว่า จะใช้
หลักสูตรระยะสั้นและปรับปรุง
การให้บริการที่มีอยู่แล้ว เช่น
ห้องประชุม เพื่อก่อให้เกิดรายได้
ที่เพิ่มขึ้น
คณะกรรมการฯ มอบหมาย
ให้ ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย เป็น
ผู้รวบรวมทักษะและสมรรถนะ
ของบุคลากรภายในคณะ เพื่อ
ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส า ห รั บ กา ร
ให้บริการวิทยากรและกาหนด
หลั ก สู ต รระยะสั้ น ของคณะ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563
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4. ประชุ มคณะกรรมการ เพื่ อ
ก าหนดปฏิ ทิ นการจั ดท าหลั กสู ตร
ระยะสั้นและปรับปรุงการให้บริการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ภายในคณะ

5. ดาเนินการจัดหลักสูตรระยะ
สั้ น ตามปฏิ ทิ น ที่ ก าหนด และ
ดาเนินการปรับปรุงการให้บริการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ภายในคณะ
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พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
คณะ
คณะกรรมการฯ ประชุ ม
เพื่ อ จั ด ท าหลั ก สู ต รระยะสั้ น
และแนวทางการปรับปรุงการ
ให้บริการ มีมติดังนี้
1. หลักสูตรระยะสั้น เริ่มนา
ร่องเพียง 1 หลักสูตรก่อน เพื่อ
สารวจทิศทางของผู้เข้าอบรม
จึงจัดทาหลักสูตร “การศึกษา
และอนุ รั ก ษ์ พ ระเครื่ อ งพระ
บูชาเมืองกาแพงเพชร”
2. ปรับปรุงการให้บริการห้อง
ประชุม โดยมีบริการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายโสตฯ ให้ประจาตลอดการใช้
ห้ องประชุ ม พั ฒนาระบบการ
จองห้ องประชุ มออนไลน์ และ
จั ดท าข้ อเสนออาหารว่ าง เพื่ อ
ความสะดวกและสร้างแรงจูงใจ
ในการใช้บริการ
1. การจั ดโครงการหลั กสู ตร
ระยะสั้น “การศึกษาและอนุรักษ์
พระเครื่ องพระบู ชาเมื อง
ก าแพงเพชร” มี ก าหนดการ
อบรมในวั น ที่ 25 กรกฎาคม
2563 ก าหนดผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม
จานวน 20 คน
2. การปรั บปรุ งการให้ บริ การ
ห้ องประชุ ม มอบหมายให้ นาย
วั ชริ นทร์ ปั ญญาเสน เป็ น
เจ้าหน้าที่ประจาห้องควบคุมและ
ต้องอยู่ประจาตลอดเวลาการใช้
3. ออกแบบส ารวจและ
รวบรวมทักษะและสมรรถนะ
ของบุคลากรภายในคณะ
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6. ประเมินผลการดาเนินงานแต่ 1. การจัดโครงการหลักสูตร
ละหลั ก สู ต รและการให้ บ ริ ก ารที่ ระยะสั้นในหัวข้อที่กาหนดมีผู้
ก่อให้เกิดรายได้
ที่ ส นใจติ ด ต่ อ สอบถามเป็ น
จานวนมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดและปัญหาเศรษฐกิจ
ไม่คล่องตัวทาให้ผู้ที่สนใจสะดวก
ในการชาระเงินมีจานวนไม่ ครบ
ตามเป้าหมาย จึงยังไม่สามารถ
ทาให้ก่อเกิดรายได้กับคณะได้
เท่าที่ควร
2. การปรั บปรุ งการให้ บริ การ
ห้องประชุมไม่สามารถประเมินผล
ได้เนื่องจากยังไม่มีผู้ใช้บริการ
7. รายงานผลการด าเนิ น งาน มีการรายงานผลการดาเนิน
โครงการ
โครงการจัดหารายได้เพื่อการ
บริหารจัดการ

3. บุคลากรขาดแรงจูงใจ ภายใน
ในการจัดทาผลงานวิจัย อัตราการเลื่อนตาแหน่งทาง
วิชาการยังน้อยและ
คณาจารย์มภี าระงานหลาย
ด้าน

แผนงาน
โครงการค่ายพัฒนาผลงานวิจัย
และโครงการพัฒนาสมรรถนะวิจัย
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการทาผลงาน
วิชาการและงานวิจัยของอาจารย์
ภายนอก
เป้าหมาย
การขอทุ น วิ จั ย จากแหล่ ง -จานวนอาจารย์ที่ได้พัฒนาผลงาน
งบประมาณภายนอกมีความ วิชาการที่สูงขึ้นจากเดิมเพิ่มขึ้น
ยากมากขึ้น
อย่างน้อย 3 คน
กิจกรรม
คณะฯ มี การด าเนิ นบริ หาร
1. กิจกรรมค่ายผลงานวิชาการ ความเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรม
และวิจัย
พั ฒ นาสมรรถนะวิ จั ย เรื่ อ ง
“การออกแบบการวิ จั ย และ
เทคนิ คหลั กการท าวิ จั ยที่
ถู ก ต้ อ งเพื่ อ ขอต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ” ในวันที่ 22 กรกฎาคม
2563 เวลา 13.00 – 17.30 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 6 คณะ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

การพัฒนาองค์กร

44

ผลการบริหารความเสี่ยง
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร (มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 25 คน)
2. กิ จ กรรมโครงการพั ฒ นา คณะฯ มี การด าเนิ นบริ หาร
สมรรถนะวิจัย
ความเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะวิจัย เรื่อง “การ
วิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)
ด้ ว ย AMOS เพื่ อ การตี พิ มพ์ ”
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทิน
นา ศรีสุพรรณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
และการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้
โปรแกรม AMOS ให้ แก่ บุ คลากร
และนักวิจัย วันที่ 26 – 27 สิงหาคม
2563 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม จ านวน
24 คน)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง

3. โครงการค่ า ยพั ฒ นาผลงาน คณะฯ มี การด าเนิ นการค่ าย
ทางวิชาการและวิจัย
พั ฒนาผลงานทางวิ ชาการและ
วิจัย โดยจัด กิจกรรม“ลงพื้นที่
ส ารวจข้ อมู ลชุ ดโครงการวิจัย”
โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ชุด
โครงการวิ จั ย ที่ น าไปขอทุ น
สนับสนุนในปี 2565 และพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยเชิ งพื้ นที่
ให้ แก่ บุ คลากรและนั กวิ จั ย ใน
ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2563
ณ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก (มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 14 คน)
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4. กิ จ กรรม Happy money กิ จ กรรม Happy Money
research
Research ท า ใ ห้ บุ ค ล า ก ร
สามารถออกแบบงานวิจัยเพื่อ
การขอตาแหน่งทางวิชาการได้อย่าง
ถูกต้อง (เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส
โควิ ด จึ ง จั ด กิ จ กรรมเดี ย วกั น
เพื่อลดเวลาในการรวมตัว)

ทั้งนี้ คณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงมีการติดตามการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อติดตามและจัดทารายงานผลการติดตามความก้าวหน้าของ
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็น (RM-4) รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน พบว่า ระดับ ความเสี่ย งลดลง 1 ประเด็น อีก 2 ประเด็นระดับความเสี่ยงยังคงเดิม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- ประเด็น ที่ 1 ความเสี่ ย งในเรื่อง จานวนนักศึกษาที่ล ดลง จากระดับสู งมาก (20) ได้มีการ
ประเมินความเสี่ยงใหม่ อยู่ในระดับ สูงมาก (16) ลดลง
- ประเด็นที่ 2 ความเสี่ยงในเรื่อง เงินรายได้ลดลงโดยการจัดหารายได้จากภายนอก จากระดับสูง
(16) ได้มีการประเมินความเสี่ยงใหม่ อยู่ในระดับ สูง (16) เท่าเดิม
- ประเด็นที่ 3 ความเสี่ยงในเรื่อง จานวนอาจารย์ที่เข้าสู่กระบวนการขอตาแหน่งทางวิชาการมี
น้อย จากระดับสูง (16) ได้มีการประเมินความเสี่ยงใหม่ อยู่ในระดับ สูง (16) เท่าเดิม
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ส่วนที่ 3 การปฏิบตั ิตามพันธกิจหลัก
1. การผลิตบัณฑิต
การรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ มีแผนการรับนักศึกษา จานวนผู้สมัคร จานวนนักศึกษา
ผู้มารายงานตัวดังต่อไปนี้
จานวนผู้สมัคร

จานวน
รายงานตัว

ร้อยละของ
นักศึกษาตาม
แผน

30

55

29

96.67

30

53

23

76.67

30

49

10

33.33

30

34

19

63.33

30

0

0

0

60

141

55

91.67

40

116

32

80

30

67

18

60

25

24

17

68

20

0

0

0

325

539

203

62.46

แผนรับ
นักศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)

รวม

สาขาวิชา
ภาคปกติ

จากตาราง พบว่า ในปีการศึกษา 2562 มีจานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่รายงานตัว
เป็น ไปตามแผนรับ โดยคิดเป็นร้อยละ 62.46 ซึ่งในแต่ละหลักสูตรตามสาขาวิชาที่มีนักศึกษาเป็นไปตาม

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563
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แผนรับ มากที่ส ุด ได้แ ก่ หลั กสู ตรบริ ห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการทั่ว ไปคิดเป็นร้อยละ 96.67
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 91.67 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีนักศึกษามารายงานตัว ได้แก่ หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (เทียบโอน)
การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน TQF

อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
1
ทบทวน การดาเนินงานหลักสูตร
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
2 ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติห รื อมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

      



      



      

นิเทศศาสตร์



การบัญชี

การตลาด

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

การจัดการทั่วไป

ข้อ

การเงินและการธนาคาร

จากผลการดาเนินงานจากงานประกันคุณภาพภายใน ปี 2562 ที่ผ่านมา คณะมีแผนบริหารการจัดการเรียน
การสอนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF ดังนี้

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



      

มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของ
5 หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา



      

มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มอค.3 และ
6 มอค.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา



      

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
7 จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีก่อนหน้านั้น



      

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
8 หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน





อาจารย์ประจ าหลั กสู ตรทุกคนได้รับการพัฒ นา
9 ทางวิชาการ และ/วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



      

จานวนบุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
10 ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี

















นิเทศศาสตร์

มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
4 ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลั งสิ้ น สุ ดภาคการศึกษาที่ เ ปิ ด
สอนให้ครบทุกรายวิชา

การบัญชี

การตลาด

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
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การจัดการทั่วไป

ข้อ

การปฏิบัตติ ามพันธกิจหลัก

การเงินและการธนาคาร

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563













การท่องเที่ยวและการโรงแรม

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



      

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
12 ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0



      

ร้อยละของตัวบ่งชี้ 1 – 5
จานวนตัวบ่งชี้ที่ต้องดาเนินการผ่าน
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่าน
คิดเป็นร้อยละ

100
10
10
100

100
10
10
100

100
10
10
100

100
10
10
100

100
11
11
100

นิเทศศาสตร์

ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/
11 บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

การบัญชี

การตลาด

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
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การจัดการทั่วไป

ข้อ

การปฏิบัตติ ามพันธกิจหลัก

การเงินและการธนาคาร

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

100
11
11
100

100
10
10
100

จากตาราง พบว่า คณะวิทยาการจัดการได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ผล
การดาเนินงาน (KPI) ครบทุกตัวบ่งชี้ และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (คะแนนรายองค์ประกอบ) โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ
ลาดับ

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

100
10
10
100

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ลาดับ
5
6
7
8

โปรแกรมวิชา

การปฏิบัตติ ามพันธกิจหลัก
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ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(ใช้เกณฑ์ AUNQA)
ภาพรวม

3.86

ระดับดี

3.79

ระดับดี

3.51

ระดับดี

ระดับ 3
3.70

ระดับดี

จากตารางพบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ใน
ภาพรวมคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม) ได้ใช้เกณฑ์ AUNQA ในการประเมิน โดยได้ผลอยู่ในระดับ 3 คือ คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การ
ปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มีคุณภาพเพียงพอได้
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดังแสดงได้ตามตาราง
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
(แม่สอด)
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การเงินและการ
ธนาคาร
การบัญชี
การบัญชี (แม่สอด)

4.81

ทักษะ ความสัมพันธ์
วิ เคราะห์ จัดการ
ทาง
ระหว่าง
เชิงตัวเลข เรียนรู้
ปัญญา บุคคลฯ
4.19 4.19
4.56
4.25
-

4.85

4.25

4.20

4.56

4.35

-

4.43

4.52
4.54

4.58
4.26

4.50
4.16

4.49
4.24

4.51
3.94

-

4.52
4.22

4.31

4.32

4.32

4.36

4.25

-

4.31

4.67
4.77

4.53
4.58

4.63
4.35

4.67
4.43

4.69
4.27

-

4.64
4.48

คุณธรรม
ความรู้
จริยธรรม

เฉลี่ย
x
4.40

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การท่องเที่ยว
และการโรงแรม
รวม
เฉลี่ย

ทักษะ ความสัมพันธ์
วิ เคราะห์ จัดการ
ทาง
ระหว่าง
เชิงตัวเลข เรียนรู้
ปัญญา บุคคลฯ
4.13 4.30
4.40
4.05
4.00 4.00
4.20
4.00
4.00

คุณธรรม
ความรู้
จริยธรรม
4.10
4.40
40.97
4.55

-

-

38.84 38.65
4.32 4.29
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เฉลี่ย
x
4.18
4.10

-

-

-

-

39.91
4.43

38.31
4.26

4.00
4.00

200.68
4.36

จากตารางพบว่า คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก x = 4.36 เมื่อพิจารณาเป็นสาขาวิชาพบว่า สาขาวิชาการบัญชีมีผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด x = 4.64 และสาขาวิชาอื่นๆ มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
การได้รางวัล
ในปีงบประมาณ 2563 มีนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
ชื่อนักศึกษา/โปรแกรมวิชา
นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น
โปรแกรมวิชาการตลาด

นายจักกริช รัสมี
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

ชื่องาน/รางวัล
หน่วยงานผู้ให้รางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการ
GSB
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea
WoW ป ร ะ จ า เ ดื อนตุ ล า ค ม
2562 “กิจกรรม ประกวด Idea
สร้ า งสรรค์ Smart Start Idea
by GSB Startup ภายใต้ โ จทย์
“ธุ ร กิ จ การศึก ษายุคใหม่ สร้าง
ไทยให้ยั่งยืน”
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการ
GSB
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea
WoW ป ร ะ จ า เ ดื อนตุ ล า ค ม
2562 “กิจกรรม ประกวด Idea
สร้ า งสรรค์ Smart Start Idea
by GSB Startup ภายใต้ โ จทย์
“ธุ ร กิ จ การศึก ษายุคใหม่ สร้าง
ไทยให้ยั่งยืน”

วัน/เดือน/ปี
ต.ค. 62

ต.ค. 62

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ชื่อนักศึกษา/โปรแกรมวิชา
นายณัชพล กันทา
โปรแกรมวิชาการตลาด

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด

นายณัฐวุฒิ มีศรี นักศึกษา
นางสาวนิลาวรรณ ทองคา
นางสาวโยษิตา รอดจันทร์
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น
โปรแกรมวิชาการตลาด

นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

การปฏิบัตติ ามพันธกิจหลัก
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ชื่องาน/รางวัล
หน่วยงานผู้ให้รางวัล วัน/เดือน/ปี
รางวัลชมเชยอันดับ 2 จากการ
GSB
ต.ค. 62
ประกวดโจทย์ ท้ าประลอง Idea
WoW ประจ าเดื อนตุ ลาคม 2562
“กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์
Smart Start Idea by GSB Startup
ภายใต้ โจทย์ “ธุ ร กิ จ การศึกษา
ยุคใหม่ สร้างไทยให้ยั่งยืน”
ได้ รั บโล่ รางวั ลจากรั ฐมนตรี ว่ าการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
13 ก.พ. 63
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทพสตรี จังหวัดลพบุรี
วิ จั ย และนวั ตกรรม นายสุ วิ ทย์
เมษินทรีย์ จากการประกวดแผน
ธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6
ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
กั บ การพั ฒ นานวั ต กรรมธุ ร กิ จ
การเกษตร” ณ ห้องประชุมพระเพท
ราชา อาคารรัตนเทพสตรี (ชั้น 3)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
มหาวิทยาลัย
20-22 ก.พ. 63
การผสมเครื่องดื่ม (cocktail) ในการ
มหาสารคาม
แข่ งขั นทั กษะทางวิ ชาการและ
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ครั้งที่ 7
รางวั ลชนะเลิ ศอั นดั บ 2 จากการ
GSB
เม.ย. 63
ประกวดโจทย์ ท้ าประลอง Idea
WoW ประจ าเดื อนเมษายน 2563
“กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์
Smart Start Idea by GSB Startup
ภายใต้โจทย์ “Creative Idea เปลี่ยน
วิกฤติ พลิก COVID-19 เป็นโอกาส”
รางวั ลชมเชยอั นดั บ 1 จากการ
GSB
เม.ย. 63
ประกวดโจทย์ ท้ าประลอง Idea
WoW ประจาเดือนเมษายน 2563
“กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์
Smart Start Idea by GSB Startup
ภายใต้ โจทย์ “Creative Idea
เปลี่ ย นวิ ก ฤติ พลิ ก COVID-19
เป็นโอกาส”

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

การปฏิบัตติ ามพันธกิจหลัก
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ชื่อนักศึกษา/โปรแกรมวิชา
นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น
โปรแกรมวิชาการตลาด

ชื่องาน/รางวัล
หน่วยงานผู้ให้รางวัล
รางวั ลชนะเลิ ศอั นดั บ 1 จากการ
GSB
ประกวดโจทย์ ท้ าประลอง Idea
WoW ประจาเดือนพฤษภาคม 2563
“กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์
Smart Start Idea by GSB Startup
ภายใต้ โจทย์ “Creative Idea
นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสุขภาพโดย
คนไทย ก้าวไกลสู่สากล”

นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

รางวั ลชนะเลิ ศอั นดั บ 2 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้ าประลอง Idea
WoW ประจ าเดื อ นพฤษภาคม
2563 “กิ จกรรม ประกวด Idea
สร้ า งสรรค์ Smart Start Idea by
GSB Startup ภ า ย ใ ต้ โ จ ท ย์
“Creative Idea นวั ต กรรมธุ ร กิ จ
เพื่อสุขภาพโดยคนไทย ก้าวไกลสู่
สากล”

GSB

พ.ค. 63

นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น
โปรแกรมวิชาการตลาด

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea
WoW ประจ าเดื อ นมิ ถุ น ายน
2563 “กิจกรรม ประกวด Idea
สร้ า งสรรค์ Smart Start Idea
by GSB Startup ภายใต้ โ จทย์
“Creative Idea กลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ
อาหาร และเครื่องดื่มเทรนด์ใหม่
ปรับใช้ยุค New Normal”
รางวัลชมเชยอันดับ 2 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea
WoW ประจ าเดื อ นมิ ถุ น ายน
2563 “กิจกรรม ประกวด Idea
สร้ า งสรรค์ Smart Start Idea
by GSB Startup ภายใต้ โ จทย์
“Creative Idea กลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ
อาหาร และเครื่องดื่มเทรนด์ใหม่
ปรับใช้ยุค New Normal”

GSB

มิ.ย. 63

GSB

มิ.ย. 63

นายณัชพล กันทา
โปรแกรมวิชาการตลาด

วัน/เดือน/ปี
พ.ค. 63

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ชื่อนักศึกษา/โปรแกรมวิชา
นางสาวชลิธชา พุทธศัย
นางสาวธนัดดา อินทรรัตน์
นางสาวธนัาวรรณ ดีวัน
นางสาววันนิสา ขาเจริญ
นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณศร
โปรแกรมการจัดการทั่วไป

นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น
โปรแกรมวิชาการตลาด

นายณัชพล กันทา
โปรแกรมวิชาการตลาด

นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

การปฏิบัตติ ามพันธกิจหลัก

ชื่องาน/รางวัล
หน่วยงานผู้ให้รางวัล
ผ่ านการน าเสนอสุ ดยอดไอเดี ย Startup Thailand
นวัตกรรม Startup Thailand 2020
2020
ระดั บประเทศ ด้ วยการน าเสนอ
“ผลิตภัณฑ์ Platform สาหรับการ
รั บ บริ ก ารทางการแพทย์ ด้ ว ย
บริ การเดลิ เวอรี่ ส าหรั บการ
เจ็ บ ป่ ว ยเบื้ อ งต้ น ” และได้ เข้ า
แข่งขันในกิจกรรม Startup Demo
Day
รางวั ลชนะเลิ ศอั นดั บ 1 จากการ
GSB
ประกวดโจทย์ ท้ าประลอง Idea
WoW ประจ าเดื อ นกรกฎาคม
2563 “กิ จกรรม ประกวด Idea
สร้ างสรรค์ Smart Start Idea by
GSB Startup ภ า ย ใ ต้ โ จ ท ย์
“Creative Idea การเปลี่ ยนแปลง
ของธุ รกิ จชุ มชน ยุ คเข้ าสู่ วิถีใหม่
(Next Normal)”
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
GSB
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea
WoW ประจ าเดื อ นกรกฎาคม
2563 “กิ จกรรม 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)”
รางวั ลชมเชยอั นดั บ 1 จากการ
GSB
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea
WoW ประจ าเดื อ นกรกฎาคม
2563 “กิ จกรรม 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)
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วัน/เดือน/ปี
ก.ค. 63

ก.ค. 63

ก.ค. 63

ก.ค. 63

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

การปฏิบัตติ ามพันธกิจหลัก

ชื่อนักศึกษา/โปรแกรมวิชา
นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

ชื่องาน/รางวัล
หน่วยงานผู้ให้รางวัล
ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 ประกวด
จังหวัดลาปาง
มิสแกรนด์ลาปาง ประจาปี 2562

นางสาวกิติญาพร อินใต้
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รองอันดับ 2 มิสแกรนด์
กาแพงเพชร

นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น
โปรแกรมวิชาการตลาด
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วัน/เดือน/ปี
ส.ค. 63

จังหวัดกาแพงเพชร

ส.ค. 63

รางวั ลชนะเลิ ศอั นดั บ 1 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้ าประลอง Idea
WoW ประจ าเดื อนสิ งหาคม
2563 “กิ จกรรม ประกวด Idea
สร้ างสรรค์ Smart Start Idea by
GSB Startup ภ า ย ใ ต้ โ จ ท ย์
“Creative Idea นาเสนอธุรกิจโดด
เด่น สุดยอดเพชรประจาท้องถิ่น”

GSB

ส.ค. 63

นายณัชพล กันทา
โปรแกรมวิชาการตลาด

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea
WoW ประจ าเดื อ นสิ ง หาคม
2563 “กิจกรรม ประกวด Idea
สร้ า งสรรค์ Smart Start Idea
by GSB Startup ภายใต้ โ จทย์
“Creative Idea น าเสนอธุรกิจ
โดดเด่ น สุ ด ยอดเพชรประจ า
ท้องถิ่น”

GSB

ส.ค. 63

นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น
โปรแกรมวิชาการตลาด

รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1
ระดั บประเทศ จากการส่ งวิ ดี โอ
คลิ ป สุ ด ยอด Idea สร้ า งสรรค์
ระดับประเทศ โจทย์ประจาเดือน
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 าเดื อ นกั น ยายน
2563 “กิจกรรม ประกวด Idea

GSB

ก.ย. 63

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ชื่อนักศึกษา/โปรแกรมวิชา

การปฏิบัตติ ามพันธกิจหลัก

ชื่องาน/รางวัล
หน่วยงานผู้ให้รางวัล
สร้ า งสรรค์ Smart Start Idea
by GSB Startup ภายใต้ โ จทย์
“Creative Idea ทุ น หนึ่ ง แสน
นาเสนอแผนธุรกิจ พิชิตฝัน”
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วัน/เดือน/ปี

นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น
โปรแกรมวิชาการตลาด

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการ
ประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea
WoW ประจ าเดื อ นกั น ยายน
2563 “กิจกรรม ประกวด Idea
สร้ า งสรรค์ Smart Start Idea
by GSB Startup ภายใต้ โ จทย์
“Creative Idea ทุ น หนึ่ ง แสน
นาเสนอแผนธุรกิจ พิชิตฝัน”

GSB

ก.ย. 63

นายณัฐวุฒิ มีศรี
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก
การแข่ งขั นบาร์ เ ทนเดอร์ Flair
Bartender Contest ภ า ย ใ ต้
แนวคิ ด “ล้ านนาฟิ วชั่ น Lanna
Lover” ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกี ยรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา จั งหวั ด
เชียงใหม่

สมาคมโรงแรมไทย
(ภาคเหนือ)

ก.ย. 63

นางสาวกิติญาพร อินใต้
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก
การประกวด ธิ ด ากล้ ว ยไข่ ใน
งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่
และของดีเมืองกาแพง ประจาปี
2563

จังหวัดกาแพงเพชร

ก.ย. 63

การมีงานทาของบัณฑิต
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป
การตลาด
การเงินและการธนาคาร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
30
32
30
68

จานวน
ร้อยละการ
มีงานทา ศึกษาต่อ
แบบสอบถาม
มีงานทา
28
28
100
30
30
100
27
27
100
61
61
100

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

สาขาวิชา
การบัญชี
นิเทศศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รวม

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
130
12
27
5
334
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การปฏิบัตติ ามพันธกิจหลัก

จานวน
ร้อยละการ
มีงานทา ศึกษาต่อ
แบบสอบถาม
มีงานทา
115
114
99.13
9
9
100
8
5
62.50
5
2
40
283
276
97.52

จากตารางพบว่ า คณะวิ ท ยาการจั ด การมี บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น 314 คน มี ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จานวน 283คน (ร้อยละ 84.73) มีบัณฑิตมีงานทา จานวน 276 คน (ร้อยละ 97.52) และ
ภาพรวมภาวะการมีงานทาของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2562 (ร้อยละ 97.52) ลดลง
จากปีการศึกษา 2561 (99.40)
ด้านอาจารย์ (คุณวุฒิ ผลงาน ตาแหน่งทางวิชาการ) / พนักงานสายสนับสนุน
ตาแหน่งทางวิชาการ
พนักงาน
วุฒิการศึกษา
สาย
ผู้ช่วย
รอง
อาจารย์
ศาสตราจารย์
สนับสนุน
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
8
ปริญญาโท
21
8
0
0
2
ปริญญาเอก
8
7
3
0
รวม
29
15
3
0
10

จานวน
8
31
18
57

จากตาราง พบว่า คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรสายวิชาการจานวนทั้งสิ้น 47 คน แบ่งเป็นปริญญา
เอก 18 คน ปริญญาโท จานวน 29 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 7 คน เมื่อคิด
สัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 38.30 ของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
บุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ แบ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 15 คน รอง
ศาสตราจารย์ จานวน 3 คน เมื่อคิดสัดส่วนอาจารย์ ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 38.30 ของ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
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2. การวิจัย
จานวนงานวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาจารย์ได้จัดทาวิจัย โดยจานวนงานวิจัยจาแนกตามประเภทของงานวิจัย ดังนี้
จานวนและร้อยละของงานวิจัยที่ได้จัดทาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทของงานวิจัย
งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์
รวม

จานวนงานวิจัย(เรื่อง)
15
23
38

ร้อยละ
39.47
60.53
100.00

งานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการ
มีผลงานด้านการวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐาน จานวน 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 39.47 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลงานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยพื้นฐานของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผลงานวิจัย
1. Confirmatory Factor Analysis of Absorptive Capacity and
Competitiveness of Small and Medium- Sized Enterprise of
Thailand’s Gems and Jewelry Industry
2. แนวทางการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาแพงเพชร
3. แนวทางปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4. รูปแบบการบริหารงานคุณภาพระดับหลักสูตรในคณะครุศาสตร์
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง

ชื่อผู้ดาเนินการวิจัย
อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี
รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
5. รูปแบบการพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถนะการปฎิบัติงานของ
ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี
บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร
รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
6. การหาแนวทางในการลดต้นทุนจากการลงทุนรับเหมาปูสนามหญ้า
ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
และการจัดสวนหย่อม
อ.กันยา มั่นคง
7. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของนักบัญชีตามความต้องการของ ผศ.วรางค์ รามบุตร
ผู้ประกอบการในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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ชื่อผลงานวิจัย
8. ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
9. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ตาบลนครชุม อาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร
10. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
12. ความสาคัญของปัจจัยทัศนคติ แรงจูงใจ และส่วนประสม
ทางการตลาดของนักศึกษาที่บริโภคชานมไข่มุก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
13. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาหลักการบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14. การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
จากงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

15. การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking
Application ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ชื่อผู้ดาเนินการวิจัย
ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู

อ.ศิริพร โสมคาภา

อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง

ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
อ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง

ผศ.วรางค์ รามบุตร
อ.ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
อ.สุวิชญา บัวชาติ
นายเอนก หาลี
นายสุรเชษฐ ขอนทอง
อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา

งานวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น หรื อ วิ จั ย ประยุ ก ต์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะ
วิทยาการจัดการ มีผลงานด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ จานวน 23 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 60.53 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือวิจัยประยุกต์ของคณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวิจัย
1. รูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภท นางมะลิวัลย์ รอดกาเหนิด
อาหารในเขตภาคเหนือ
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
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ชื่อผลงานวิจัย
2. ตัวแบบกลยุทธ์การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์สาหรับวิสาหกิจชุมชน
ภาคการให้บริการในเขตภาคเหนือประเทศไทย
3. ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง โครงสร้ า งของค่ า นิย มหลั ก และกระบวนการ
ดาเนินงานที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัด
กาแพงเพชร
4. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด
สาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาแพงเพชร
5. การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเพื่ อ สร้า งความได้ เ ปรี ย บทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จังหวัดกาแพงเพชร
และจังหวัดตาก
6. กลยุทธ์การตลาดสาหรับการท่องเที่ยว จังหวัดกาแพงเพชร
7. Cultural Capital And Local Wisdom Thai Folk Song For
Promoting Cultural Management in Lan Line-Dok-Mai
Community Participation, Kamphaeng Phet, Thailand
8. Tourism Promotion Website for Kamphaeng Phet World
Heritage City, Thailand
9. การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจากการบูรณาการประวัติศาสตร์
วิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขาคีรีส อาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
10. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนบ้านเขาวังเยี่ยม
ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
11. การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
ชุมชนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร
12. แนวทางการวางแผนทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
บ้านโคกหม้อ ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
13. อิทธิพลของการจัดการขยะมูลฝอยที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการตลาดของผู้ประกอบการ ในตลาดศูนย์การค้า อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
14. สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีต่อการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
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ชื่อวิจัย
อ.ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน
ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู

รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
อ.จิระ ประสพธรรม

ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม
อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร

อ.ประพล จิตคติ
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์

อ.ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
อ.ยุชิตา กันหามิ่ง
อ.ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน
อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง

อ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ชื่อผลงานวิจัย
15. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29
(ชัยนาท 80) ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขุม ตาบลห้วยยั้ง
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
16. พฤติกรรมและความเชื่อถือสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชน
ในเขตตาบลในเมือง อาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
17. ผลตอบแทนจากการเลี้ยงสุกร บ้านนานอก ตาบลวังควง
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
18. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขต
จังหวัดกาแพงเพชร
19. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ตาบลนครชุม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
20. ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกส้มของเกษตรกรสวนส้ม
อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
21. การศึกษาต้นทุนการปลูกกล้วยน้าว้า ในเขตพื้นที่
ตาบลทรงธรรมอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
22. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด
ชุมชนลานดอกไม้ตก อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร
23. การพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสาขาสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และชมรมผู้สูงอายุใน
จังหวัดกาแพงเพชร
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ชื่อวิจัย
อ.ศิริพร โสมคาภา

อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
อ.ศิริพร โสมคาภา
อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง

อ.ประพล จิตคติ
อ.ศิริพร โสมคาภา
อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
อ.ประภัสสร กลีบประทุม

ทุนและแหล่งทุน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 อาจารย์ ใ นคณะได้ รั บ งบประมาณทุ น วิ จั ย โดยจ านวน
งบประมาณทุนวิจัยจาแนกตามแหล่งทุน ดังนี้
จานวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แหล่งทุน
แหล่งทุนภายนอก (งบประมาณแผ่นดิน, อื่นๆ)
แหล่งทุนภายใน (เงินรายได้)
รวม

จานวนงบประมาณทุนวิจัย (บาท)
164,040
18,300
182,340

ร้อยละ
89.96
10.04
100.00
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แหล่งทุน ภายนอก (งบประมาณแผ่น ดิน , อื่น ๆ) ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร
จานวน 5 เรื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 164,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.96 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
ของมหาวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ
หมายเหตุ
ที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้วิจัย
(บาท)
1 ก า ร ศึ ก ษ า ภู มิ ปั ญ ญ าแ ละก ารใช้ 1. อ.ประพัสสร บัวเผื่อน
ประโยชน์ จ ากพื ช สมุ น ไพรท้ อ งถิ่ น 2. ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
เขาโกรกปลากั้งจังหวัดกาแพงเพชร
3. อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
4. นางสาวกันยา มั่นคง
5. อ.นภาลัย บุญคาเมือง
2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
1. ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 2. อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
4. รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
จังหวัดกาแพงเพชร
5. ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู
6. อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
7. อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศริ ิ
8. อ.ประภัสสร กลีบประทุม
3 การพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ายโดยใช้ 1. รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
การตลาดดิจทิ ัลเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจ
ชุมชน ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง
กาแพงเพชร
4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุใน
1. อ.วรางค์ รามบุตร
ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมือง
2. ผศ ดร.ชาลี ตระกูล
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
3. อ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
5 แนวทางการพัฒนาอาหารท้องถิ่นตาบล 1.ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ท่าขุนราม อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวของจังหวัดกาแพงเพชร

รวม

16,010

16,010

16,010

16,010

100,000

164,040
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แหล่งทุนภายใน (เงินรายได้) จานวน 3 เรื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 18,300 บาท คิดเป็นร้อยละ
10.04 ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบบารุงการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้วิจัย
งบประมาณ (บาท)
1

2

3

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ศาสตร์การตลาด 3 รายวิชา โดยวิธีการ
สอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ
การวิ จั ย และท านุ บ ารุง ศิล ปวั ฒ นธรรม
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการตลาด
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน่ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชรเมือง
มรดกโลก
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวก
6 ใบ ในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้
รายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
รวม

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

1. อ.ประพล จิตคติ

6,100

1. อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร

6,100

18,300

จานวนอาจารย์ผู้ทาวิจัยต่ออาจารย์ทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณทุนอุดหนุนการ
วิจั ย โดยจ านวนอาจารย์ ที่เป็ น หั ว หน้ าโครงการวิจัยและผู้ ร่ว มวิจัย นับเป็นอาจารย์ผู้ ทาวิจัยจาแนกตาม
ปีงบประมาณ ดังนี้
จานวนและร้อยละของจานวนอาจารย์ที่ทาวิจัย จาแนกตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563

จานวนอาจารย์ที่ทาวิจัย
19
28
22

จานวนอาจารย์ทั้งหมด
46
47
47

ร้อยละ
41.30
59.57
46.80
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จานวนและร้อยละของผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์เผยแพร่
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563

จานวนเรื่องที่ได้รับทุน
14
24
8

จานวนที่ตีพิมพ์
-

ร้อยละ
-

ในปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการมีจานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ จานวน 38 เรื่อง โดยแยกตาม
ฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้
1. ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2562 จานวน 24 เรื่อง แสดงในตารางที่ 6
2. ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการะดับชาติที่ไม่อยู่ในฐาน ในปี พ.ศ. 2562
จานวน 2 เรื่อง แสดงในตารางที่ 7
3. ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏอยู่ในฐาน
TCI กลุ่มที่ 2 ในปี พ.ศ. 2562 จานวน 4 เรื่อง แสดงในตารางที่ 8
4. ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏอยู่ในฐาน
TCI กลุ่มที่ 1 ในปี พ.ศ. 2562 จานวน 8 เรื่อง แสดงในตารางที่ 9
5. ผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2562 จานวน 1 เรื่อง แสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 6 แสดงรายชื่ออาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ในปีงบประมาณ 2563
ลาดับ

ชื่อเรื่องวิจัย

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

ชื่อนักวิจัย

1

การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ยว
ชุ มชนจากการบู รณาการ
ประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม
ของชุ มชนเขาคี รี ส อ าเภอ
พรานกระต่ าย จั งหวั ด
กาแพงเพชร สู่การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์

2

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และ ผศ.วรางค์ รามบุตร
ของนักบัญชี ตามความต้องการ นานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการวิชาการ
2019 : “การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนา

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และ ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
นานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการวิชาการ
2019 :“การจัดการนวัตกรรมสู่ การพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม นิ ท รรศการนานาชาติ
(ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ค่า
น้าหนัก
0.20

0.20

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ลาดับ

ชื่อเรื่องวิจัย

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
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ค่า
น้าหนัก

ของผู้ประกอบการในอาเภอ สังคมที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
แม่สอด จังหวัดตาก
ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม นิ ท รรศการนานาชาติ
(ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
3

การพั ฒนาศู นย์ การเรี ยนรู้
เศรษฐกิจป่าชุมชนบ้านเขาวัง
เยี่ยม ตาบลนาบ่อคา อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และ อ.ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการวิชาการ
2019 : “การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม นิ ท รรศการนานาชาติ
(ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

0.20

4

การพั ฒนารู ปแบบการ
ท่ องเที่ ยวทางวั ฒนธรรมเชิง
สร้ างสรรค์ ชุ มชนนคร
ไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และ อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
นานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการวิชาการ อ.ยุชิตา กันหามิ่ง
2019 : “การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม นิ ท รรศการนานาชาติ
(ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

0.20

5

แนวทางการวางแผนทางการ
เงิ นของสมาชิ กกลุ่ มสั จจะ
ออมทรั พย์ บ้ านโคกหม้ อ
ต าบลท่ า ขุ น ราม อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 อ.ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20

6

อิทธิพลของการจัดการขยะ
มู ล ฝอยที่ มี ต่ อ การมี ส่ ว น
ร่วมในการจัดการตลาดของ
ผู้ ป ระกอบการ ในตลาด
ศู น ย์ ก ารค้ า อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาแพงเพชร

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20

7

สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชี การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 อ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
ต่ อการปฏิ บั ติ งานในองค์ กร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ

0.20

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563
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ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น อ าเภอ อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร
8

ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
จากการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข
29 (ชัยนาท 80) ในเขตพื้นที่
หมู่ ที่ 4 บ้ านไร่ สุ ขุ ม ต าบล
ห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 อ.ศิริพร โสมคาภา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20

9

พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
เชื่ อ ถื อ สื่ อ สั งคมออนไลน์
ของประชาชน ในเขต
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20

10

ผลตอบแทนจากการเลี้ยง
สุกร บ้านนานอก ตาบลวัง
ควง อาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 อ.ศิริพร โสมคาภา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20

11

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผน การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
ทางการเงิ น ของผู้ สู งอายุ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20

12

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้ าศึ กษาต่ อระดั บปริ ญญา
ตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
คณะวิ ทยาการจั ดการ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร
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13

ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อพฤติ กรรม
การออมของนั กศึ กษา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
ก าแพงเพชร ต าบลนครชุม
อ าเภอเมื อ งก าแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 อ.ศิริพร โสมคาภา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20

14

ปั จจั ยที่ มี ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติ ก รรมการออมของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย โรงเรี ย นวชิ ร
ปราการวิทยาคม ตาบลนครชุม
อาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20

15

ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและ
บริการผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20

16

ต้ น ทุ น และผลตอบแทน
การปลูกส้มของเกษตรกร
สวนส้ ม อ าเภอคลองขลุง
จังหวัดกาแพงเพชร

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 อ.ประพล จิตคติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20

17

คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชา
การบั ญชี ที่ พึ งประสงค์ ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ในเขตอ าเภอเมื อง จั งหวั ด
กาแพงเพชร

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ อ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20
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18

ความส าคั ญของปั จจั ย
ทั ศนคติ แรงจู งใจ และส่ วน
ประสมทางการตลาดของ
นั กศึ กษาที่ บริ โภค ชานม
ไข่ มุ กมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
ก า แ พงเ พ ชร จั งห วั ด
กาแพงเพชร

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20

19

ความสั มพั นธ์ ระหว่ าง
พฤติ กรรมการเรี ย นกั บ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิ ช าหลั ก การบั ญ ชี ข อง
นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 ผศ.วรางค์ รามบุตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20

20

การศึกษาต้นทุนการปลูก
กล้ ว ยน้ าว้ า ในเขตพื้ น ที่
ต าบลทรงธรรม อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 อ.ศิริพร โสมคาภา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20

21

การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
กลุ่ มกระทงเปลื อกข้ าวโพด
ชุมชนลานดอกไม้ตก อาเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20

22

การพัฒนาศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายสาขา
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ และชมรม
ผู้สูงอายุในจังหวัดกาแพงเพชร

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

0.20

อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
อ.ประภัสสร กลีบประทุม
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ นวั ต กรรมและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากงาน วิ จั ย
ของบุคลากรมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการวิชาการ
2019 :“การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม นิ ท รรศการนานาชาติ
(ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

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

24

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ทางการเงิ น ผ่ า น Mobile
Banking Application ของ
นั กศึ กษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร

การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร วั นที่ 20 ธั นวาคม 2562 ณ
อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร

70
ค่า
น้าหนัก
0.20

0.20

ตารางที่ 7 แสดงรายชื่ออาจารย์ที่มีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ ระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐาน ในปีงบประมาณ 2563
ลาดับ

ชื่อเรื่องวิจัย

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

ชื่อนักวิจัย

ค่า
น้าหนัก

1

Tourism Promotion Website International Symposium on
for Kamphaeng Phet World Business and Social Sciences
Heritage City, Thailand
Conference Proceedings
January 8-10, 2019
Taipei, Taiwan

อ.ประพล จิตคติ

0.40

2

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

อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร

0.40

International Symposium on
Business and Social Sciences
Conference Proceedings
January 8-10, 2019
Taipei, Taiwan
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ตารางที่ 8 แสดงรายชื่ออาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ที่ปรากฏอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 ในปีงบประมาณ 2563
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

ชื่อนักวิจัย

ค่า
น้าหนัก

ลาดับ

ชื่อเรื่องวิจัย

1

การหาแนวทางในการลดต้นทุน
จากการลงทุนรับเหมาปูสนาม
หญ้าและการจัดสวนหย่อม

วารสารพิ กุ ล คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช อ.กันยา มั่นคง
ภัฏกาแพงเพชร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

0.60

2

การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารตลาด
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า น
การตลาดส าหรั บผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาแพงเพชร

วารสารวิ ท ยาการจั ดการปริทัศน์ รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่
10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
2562

0.60

3

การพั ฒนากลยุ ทธ์ การตลาดเพื่ อ
สร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการสมุนไพร
ที่ไม่ใช่อาหาร จังหวัดกาแพงเพชร
และจังหวัดตาก

วารสารพิ กุ ล คณะมนุ ษ ยศาสตร์ อ.จิระ ประสพธรรม
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ก าแพงเพชร ปี ที่ 17 ฉบั บที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562

0.60

4

กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดส าหรั บ การ วารสารพิ กุ ล คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม
ท่องเที่ยว จังหวัดกาแพงเพชร
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ก าแพงเพชร ปี ที่ 17 ฉบั บที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562

0.60

ตารางที่ 9 แสดงรายชื่ออาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ที่ปรากฏอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 ในปีงบประมาณ 2563
ลาดับ

ชื่อเรื่องวิจัย

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

ชื่อนักวิจัย

ค่า
น้าหนัก

1

แนวทางการบริหารจัดการชมรม วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ผู้สูงอายุจังหวัดกาแพงเพชร
ราชภั ฎเชี ยงราย ปี ที่ 14 ฉบั บที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

0.80

2

แนวทางปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และ ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาดเพื่ อ สังคมศาสตร์ (สทมส.)
รองรับประชาคมอาเซียน
(ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

0.80
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แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

ค่า
น้าหนัก

ชื่อนักวิจัย

3

รูปแบบการบริหารงานคุณภาพระดับ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี
หลั กสู ตรในคณะครุ ศาสตร์ กลุ่ ม สังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาคเหนื อ (เมษายน – มิถุนายน 2562)
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ตอนล่าง

0.80

4

รูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอด สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภท และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่
อาหารในเขตภาคเหนือ
2 (เมษายน – มิถุนายน 2562)

นางมะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

0.80

5

ตั วแบบกลยุ ทธ์ การวางต าแหน่ ง สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์
ผลิ ตภั ณฑ์สาหรับวิสาหกิจชุ มชน และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่
ภาคการให้บริการในเขตภาคเหนือ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2562)
ประเทศไทย

อ.ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน

0.80

6

ความสั มพั นธ์ เชิ งโครงสร้ างของ วารสารปัญญาภิวัฒน์, 11(3)
ค่ า นิ ย มหลั ก และกระบวนการ
ด าเนิ น งานที่ ส่ งผลต่ อผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมใน
จังหวัดกาแพงเพชร

ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู

0.80

7

รู ปแบบการพั ฒนาการเสริ มสร้ าง สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และ ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี
สมรรถนะการปฎิบัติงานของบุคลากร สังคมศาสตร์ (สทมส.)
ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร
สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
กาแพงเพชร

0.80

ตารางที่ 10 แสดงรายชื่ออาจารย์ที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2563
ลาดับ

ชื่อเรื่องวิจัย

1

Confirmatory Factor Analysis of Absorptive Capacity
and Competitiveness of Small and Medium-Sized
Enterprise of Thailand’s Gems and Jewelry Industry

ชื่อนักวิจัย
อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง

ค่า
น้าหนัก
1.00
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จานวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่อาจารย์ในคณะตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนและร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ.2562
แหล่งตีพิมพ์
ค่าน้าหนัก .20
ค่าน้าหนัก .40
ค่าน้าหนัก .60
ค่าน้าหนัก .80
ค่าน้าหนัก 1.00
รวม

จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
24
2
4
7
1
24

ร้อยละ
63.16
5.26
10.53
18.42
2.63
63.16

เครือข่ายด้านการวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย ดังนี้
ลาดับ ข้อตกลงร่วมกัน
(ชื่อเต็ม)
1 เครื อ ข่ า ยความ
ร่วมมือทางวิชาการ
กั บมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏภาคเหนือ

สรุปสาระสาคัญ

หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ที่รับผิดชอบ
เกิดการแลกเปลี่ยน คณะวิทยาการจัดการ คณะวิ ทย า กา ร
เรี ยนรู้ ทางด้ า น มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดการมหาวิทยาลัย
วิชาการและมีเวที ภาคเหนือ 8 สถาบัน ราชภัฏภาคเหนือ 8
ส าหรั บ น าเสนอ
สถาบัน
ผลงานด้านวิจัย

กิจกรรม

หมาย
เหตุ

การแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู้ ทางด้ าน
วิ ชาการและมี
เ ว ที ส า ห รั บ
นาเสนอผลงาน
ด้านวิจัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการมีการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่ว ยงาน
ภายนอก ดังนี้
1. คณะฯ มีก ารจัด ท า MOU ร่ว มกับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภาคเหนือ 8 สถาบัน ได้แ ก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง มหาวิทยาลั ยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมวิชาการด้านการวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านอื่น ๆ
โดยคณะฯ จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย ดังนี้
1.1) คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวิชาการฯ ปีละ 30,000 บาท
1.2) คณะฯ ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่รับหน้าที่จัดกิจกรรมวิชาการฯ โดยการจัดส่ง
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เข้าร่วมกิจกรรม
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1.3) คณะฯ ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่รับหน้าที่จัดกิจกรรมวิชาการฯ โดยการจัดส่ง
บุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยในวันจัดกิจกรรมฯ
โดยการจัดกิจกรรมในแต่ละปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือที่เป็นเครือข่ ายจะผลัดกันเป็น
เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ ซึ่ง ในปี พ.ศ.2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับ
เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 : วิทยาการจัดการวิชาการ
2020 “ศาสตร์ พระราชากั บ การพั ฒ นางานวิ จั ย ภายใต้ การเปลี่ ยนแปลง” ในวั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. คณะฯ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและจัดส่ง
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ โดยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
องค์กรภาครั ฐ และเอกชนที่เข้า ร่ ว ม มีดังนี้ มหาวิทยาลั ยเจ้าพระยา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. บริการวิชาการแก่ชุมชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินงานด้านการบริการวิชาการชุมชน
ร่วมกับชุมชนตามโครงการต่างๆ (งบประมาณภายในและภายนอก) ดังนี้
3.1 โครงการตามพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 10) (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) /
โครงการตามพระราชดาริ / โครงการตามศาสตร์พระราชา
ลาดับ

โครงการ

1

โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จานวนงบประมาณ
ที่ได้รับ (บาท)

หมายเหตุ

35,000

คณะวิ ท ยาการจั ด การมี โ ครงการตามพระบรมราโชบายสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ (รั ช กาลที่ 10)
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) / โครงการตามพระราชดาริ / โครงการตามศาสตร์พระราชา จานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดทาบัญชีครัว เรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์ โปรแกรมวิชาการบัญชี

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563
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3.2 โครงการบริการวิชาการชุมชนอื่นๆ
ลาดับ

โครงการ

1

โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการยกระดั บสิ นค้ าชุ มชน OTOP โดยคณะวิ ทยาการ
จัดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน
โครงการบริการวิชาการสร้างเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
และสังคมสู่ชุมชน
โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการการแสดงเต้นร่วมสมัยเพื่องานนิเทศศาสตร์
โครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่ชุมชน
โครงการการเงินเพื่อชุมชนและเยาวชน
โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จานวนงบประมาณ
หมายเหตุ
(บาท)
40,000
100,000
255,000
500,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000

3.3. เครือข่ายด้านการบริการวิชาการชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ มีการสร้างเครือข่ายด้านด้านการบริการวิชาการชุมชน โดยมีการลงนามความ
ร่วมมือและไม่ได้ลงนาม มีกิจกรรมร่วมกันในบริการชุมชน ดังนี้
ลาดับ
1

ข้อตกลงร่วมกัน
(ชื่อเต็ม)

สรุป
สาระสาคัญ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพชุมชนด้าน
การท่ อ งเที่ ย วโดย
ชุมชน

การพั ฒนาอาหาร
ท้ องถิ่ น ยกระดั บ
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
อาหารท้องถิ่นของ
ต าบลท่ า ขุ น ราม

- องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าขุนราม
- ส า น ัก บ ร ิก า ร
วิ ชาการและจั ด หา

- องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าขุนราม
- ส า นั ก บ ริ ก า ร
วิ ช าการและจั ด หา

กิจกรรม
1. พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
2. พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ด้ า นการจั ด กิ จ กรรม
การท่องเที่ยว
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ลาดับ

ข้อตกลงร่วมกัน
(ชื่อเต็ม)

สรุป
สาระสาคัญ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

เพื่ อสนั บสนุ นการ รายได้ มหาวิทยาลัย
ท่องเที่ยวชุมชน
ราชภัฏกาแพงเพชร
- คณะวิ ทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

การปฏิบัตติ ามพันธกิจหลัก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
รายได้ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร
- คณะวิ ทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

76

กิจกรรม
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ด้านอาหารท้องถิ่น
4. พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ด้ า นการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์
5. การวิ จั ยภู มิ ปั ญญา
ท้ องถิ่ นด้ านอาหารและ
ของที่ระลึกเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยว
6. พั ฒ นาด้ า นการ
จัดการการท่องเที่ยว

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการมีการสร้างเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อร่วมกันจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. คณะวิ ท ยาการจั ด การร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร จั ด โครงการ
นิ ท รรศการราชภั ฏ ก าแพงเพชรวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 16 “เปิ ด ประตู สู่ อ นาคต” ประจ าปี ง บประมาณ 2563
ระหว่างวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยโปรแกรมวิชาฯ
ของคณะวิทยาการได้จัดนิทรรศการตลาดนัดการศึกษาให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ชม
2. คณะฯ ได้จัดทาโครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนภายใต้การดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าขุนราม ในปีงบประมาณ 2563 จานวน 7 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้า นการท่อ งเที่ย วโดยชุมชน 2) โครงการคอมพิว เตอร์ธุรกิจบริการวิช าการสู่ชุมชน 3) โครงการบริการ
วิช าการสร้า งเสริม ศัก ยภาพด้า นเศรษฐกิจ และสัง คมสู่ชุม ชน 4) โครงการการแสดงเต้น ร่ว มสมัย เพื่อ
งานนิเทศศาสตร์ 5) โครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่ชุมชน 6) โครงการการเงินเพื่อชุมชนและเยาวชน
7) โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการ
3. คณะฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลท่าขุนราม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการ
ท่องเที่ยว จัดทาศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้ชุมชนด้านอาหารท้องถิ่น ตาบลท่าขุนราม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
อาหารท้องถิ่นของชุมชน และเป็นศูนย์ในการพัฒนาอาหารท้องถิ่น ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร
ท้องถิ่นของตาบลท่าขุนราม โดยการนา “ลาบ”มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เป็น “ไส้กรอกลาบ” ซึ่งเป็นการต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการนาอาหารท้องถิ่นมาเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน
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4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ ด าเนิ น โครงการด้ า นการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณภายในและภายนอก) ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
1 วิทยาการลอยกระทง
2 สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ (ทาบุญใส่
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทาบุญคณะ)
3 วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน
4 ไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ

จานวนงบประมาณ (บาท)
16,000

หมายเหตุ

10,000
15,000
5,000

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะได้มีการดาเนินงานโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
1 วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน

จานวนงบประมาณ (บาท)
15,000

หมายเหตุ

งานวิจัยสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะไม่มีการดาเนินงานโครงการเกี่ยวกับงานวิจัยสร้างสรรค์ ประดิษฐ์
คิดค้น และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
เครือข่ายด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะมีการสร้างเครือข่ายด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
การลงนามความร่วมมือและไม่ได้ลงนาม มีกิจกรรมร่วมกัน ในการทานุบารุงและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
ลาดับ

ข้อตกลงร่วมกัน
(ชื่อเต็ม)

สรุป
หน่วยงาน หน่วยงาน
สาระสาคัญ ที่เกี่ยวข้อง ที่รับผิดชอบ

1

การประกวดธิดากล้วยไข่

2

การประกวดกระทง
ดอกไม้ – ใบตอง

กิจกรรม

หมายเหตุ

ได้ รั บ รางวั ล คณะวิทยาการ เทศบาลเมื อ ง
รองชนะเลิ ศ จัดการ
กาแพงเพชร
อันดับ 2 และ
รองชนะเลิ ศ
อันดับ 4

งานประเพณีสารท
ไทยกล้วยไข่ ของดี
เมื องก าแพงเพชร
ประจาปี 2562

30 ต.ค. 62

ได้ รั บ รางวั ล คณะวิทยาการ กองพัฒนา
ชมเชย
จัดการ
นักศึกษา

งานราชภั ฏลอย
กระทง “สายนที
ร่ วมใจ สู่ สายใย
ราชภัฏลอยกระทง”

18 พ.ย. 62

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ลาดับ

ข้อตกลงร่วมกัน
(ชื่อเต็ม)

การปฏิบัตติ ามพันธกิจหลัก

สรุป
หน่วยงาน หน่วยงาน
สาระสาคัญ ที่เกี่ยวข้อง ที่รับผิดชอบ
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หมายเหตุ

3

การประกวดเทพธิดาลอย
กระทง

ได้ รั บ รางวั ล คณะวิทยาการ กองพัฒนา
ชนะเลิศ
จัดการ
นักศึกษา

งานราชภั ฏลอย
กระทง “สายนที
ร่ วมใจ สู่ สายใย
ราชภัฏลอยกระทง”

19 พ.ย. 62

4

การประกวดเทพบุตรลอย ได้ รั บ รางวั ล คณะวิทยาการ กองพัฒนา
กระทง
ชมเชย
จัดการ
นักศึกษา

งานราชภัฏลอย
กระทง “สายนที
ร่วมใจ สูส่ ายใย
ราชภัฏลอยกระทง”

19 พ.ย. 62

5

น า นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมท าบุ ญ ใส่ บ าตร
ข้าวสารอาหารแห้ง และ
ทาบุญคณะ

กิจกรรมทาบุญ
ใส่บาตรข้าวสาร
อาหารแห้งและ
ทาบุญคณะ

8 ม.ค. 63

6

นานักศึกษาเข้าเรียนรู้วิถี นักศึกษาได้
ชุมชน
เรียนรู้อาหาร
พื้นบ้าน 3 วิถี
ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคอีสาน
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภมู ิปัญญา
ท้องถิ่นและ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีพนื้ บ้าน

7

นานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม นั ก ศึ ก ษาเข้ า คณะวิทยาการ กองพัฒนา
“งานถนนคนเดิน พลิดเพลิน ร่ ว มกิ จ กรรม จัดการ
นักศึกษา
วัฒนธรรม”
ง า น ถ นนค น
เดินเพลิดเพลิน
วัฒนธรรม

งานถนนคนเดิน
เพลิดเพลิน
วัฒนธรรม

4-5 มี.ค. 63

8

นานักศึกษาเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาได้แสดง คณะวิทยาการ กองพัฒนา
ไหว้ครู
ความเคารพ จัดการ
นักศึกษา
เทิดทูนและฝาก

กิจกรรมไหว้ครู

6 ส.ค. 63

นักศึกษาได้เข้า คณะวิทยาการ
ร่ ว ม สื บ ส า น จัดการ
และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยให้ ค งอยู่
สืบไป

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ
คณะวิทยาการ
จัดการ

หมู่ บ้ า นท่าขุน คณะวิทยาการ โครงการวิทยาการ 24-25 ม.ค. 63
ราม ต.ท่ า ขุ น จัดการ
เรียนรู้สู่วิถชี ุมชน
ราม อ.เมือง
จ.กาแพงเพชร

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ลาดับ

ข้อตกลงร่วมกัน
(ชื่อเต็ม)
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หมายเหตุ

ตั วเป็ นลู กศิ ษย์
กับครูบาอาจารย์
ในสถาบั น และ
ปลูกฝังจิตสานึก
ให้ นั กศึ กษาได้
ต ร ะ ห นั กถึ ง
วัฒนธรรมไทยที่
ดีงามและให้รู้จัก
มีความอ่อนน้อม
ต่อผู้อื่น
9

การประกวดมิสแกรนด์
ลาปาง

ได้ รั บรางวั ล คณะวิทยาการ การประกวด ก า ร ป ร ะ ก ว ด
ชนะเลิศ
จัดการ
มิสแกรนด์แห่ง มิสแกรนด์ลาปาง
ประเทศไทย

8 ส.ค. 63

10

การประกวดมิสแกรนด์
กาแพงเพชร

ได้รับรางวัลรอง คณะวิทยาการ การประกวด ก า ร ป ร ะ ก ว ด
ชนะเลิศอันดับ จัดการ
มิสแกรนด์แห่ง มิสแกรนด์ลาปาง
2
ประเทศไทย

15 ส.ค. 63

11

การประกวดธิดากล้วยไข่

ได้ รั บรางวั ล คณะวิทยาการ เทศบาลเมื อ ง การประกวดธิ ดา
ชนะเลิ ศอั นดั บ จัดการ
กาแพงเพชร
กล้วยไข่ ประจาปี
1
2563

24 ก.ย. 63

5. การบริหารจัดการ
5.1 การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการมีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน โดยสามารถ
แบ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น 6 ด้าน คือ
5.1.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย แยกตามด้านต่างๆ ได้แก่
ลาดับ
ชื่อระบบสารสนเทศ
ด้านการเรียนการสอน
1
2

ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์
และวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)

ข้อมูลรายละเอียดของระบบ
ผลการเรียนออนไลน์ และการจัดทา มคอ.
การเรียนการสอน ออนไลน์

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ลาดับ

ชื่อระบบสารสนเทศ

3
4
5
6

พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา
ตรวจสอบข้อมูลตารางสอน
ระบบการจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5
MS Team ในการเรียนการสอนออนไลน์
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ข้อมูลรายละเอียดของระบบ
ใบรายชื่อนักศึกษาแต่ละหมู่เรียน
ตรวจสอบข้อมูลตารางสอนสาหรับอาจารย์ผู้สอน
จัดทา มคอ. 3 และ 5 ของแต่ละภาคเรียน
ช่วยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
1

ระบบปฏิทินกิจกรรม (e-Calendar)

2

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน (e-advisor)

กาหนดการจัดกิจกรรม
ระบบที่ช่วยจัดการข้อมูลการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ด้านการวิจัย
1
2
3
4
5
6

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
ระบบสืบค้นรายงานการวิจัย
ฐานข้อมูลนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยคณะ
ระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ระบบรายงานการตีพมิ พ์เผยแพร่

ระบบสาหรับผู้บริหารในการพิจารณางานวิจัยในคณะ
ระบบที่ช่วยในการค้นหารายงานวิจัยต่างๆ
ข้อมูลรายชื่อนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลงานวิจัยของคณะ
ระบบสาหรับการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่

ด้านการบริการวิชาการ
1

ระบบรายงานผลบริการวิชาการ

2

ระบบฐานข้อมูลการเป็นวิทยากร

ระบบสาหรับรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานบริการ
วิชาการแต่ละไตรมาส
รวบรวมข้อมูลในความเชี่ยวชาญ และการเป็นวิทยากรทั้ง
ภายในและภายนอก

ด้านการบริหารจัดการ
1
2
3
4

ระบบการบริหารงานบุคคล
(e-Personal)
ระบบจัดการหนังสือราชการและการลา
(E-Office)
ระบบบันทึกเวลาปฏิบตั ิราชการ
ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
(Binary Documents)

5

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ (KPRU MIS)

6

ฐานข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพฯ
(CHE QA ONLINE SYSTEM )

ใช้ในการขออนุญาตไปราชการ ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วยของ
บุคลากร
ระบบการรับ-ส่ง หนังสือภายนอก ภายในแบบอัตโนมัติและลด
การใช้กระดาษ (Paperless)
ใช้ในการลงเวลาเข้า-ออกงาน ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
เป็นระบบสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
เป็นระบบสารสนเทศที่จดั เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถนาข้อมูลจากส่วนกลางไป
แสดงผล ข้อมูลการต่อสัญญาจ้าง
บันทึกข้อมูลการประเมินตนเองในระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

ลาดับ
7

ชื่อระบบสารสนเทศ
ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพ

9
10

ระบบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
(E-PAR)
ระบบประชุม
ระบบ PaySlip KPRU

11

ระบบ E-RMS (ระบบบริหารความเสี่ยง)

12

ระบบรายงานผลการปฏิบัตริ าชการ
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ (E-SPR)

8
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ข้อมูลรายละเอียดของระบบ
จัดเก็บเอกสารและหลักฐานงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย
เป็นระบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ใช้ในการประชุมออนไลน์
จัดทาใบเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากร
บันทึกข้อมูล เพื่อติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงของแต่ละคณะ/หน่วยงาน
บันทึกข้อมูล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามแผนปฏิบตั ิราชการของแต่ละคณะ/หน่วยงาน

ด้านการเงิน
1

ระบบบัญชี 3 มิติ
(ระบบ 3D GF KPRU)

ระบบที่รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณด้านแผนงานและ
การเงิน การจัดทาซื้อจ้าง ใบยืมเงินทดลอง ตรวจเช็คยอดเงิน
คงเหลือ บันทึกโครงการงบประมาณ

5.1.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาโดยคณะ ได้แก่ การพัฒนาเว็ปไซต์คณะ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์คณะ หลักสูตร ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ภาพกิจกรรม
ผลงานนักศึกษา และการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
การสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร เช่น ระบบ Line Facebook หรือทาง Email เพื่อความคล่องตัวและ
ความรวดเร็วในการสื่อสาร
5.2 การพัฒนาบุคลากร
คณะมีการจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ประจาปี 2561 – 2565) และมีโครงการ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับแผน ดังนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการจัดการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความเชี่ยวชาญในอาชีพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะวิทยาการจัดการ
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้มีคุณภาพและก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรทุกระดับ
2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีตามพันธกิจ
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทางานที่ดี

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะวิชาชีพและความก้าวหน้าตามสายงาน
2. ผลักดันให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีการพัฒนาทักษะในวิชาชีพของตนเองและความก้าวหน้าในสายงาน
2. หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่ดีในการทางาน
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะวิชาชีพและความก้าวหน้าตามสายงาน
กลยุทธ์
1. ส่ งเสริ มให้
บุ ค ลากรมี ก าร
พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพ
2. เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะด้ า น
การวิจัย

หน่วย
นับ
1. ร้ อยละของ ร้อยละ
บุ คลากรที่ มี การ
พั ฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพ
1. จ านวนเงิ น ทุน
สนับสนุนการวิจัย
ในปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
62
100 โครงการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ
บุคลากร

2

1. สนับสนุนทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. พั ฒ นาบุ ค ลากร
ด้านการวิจัย และการ
เขียนบทความ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมให้เกิด 1. จ านวนแนว

การแลกเปลี่ ยน ปฏิบัติที่ดีในการ
ประสบการณ์ใน ทางาน
การทางาน

หน่วย
นับ
เรื่อง

เป้าหมาย
61

1

โครงการ/กิจกรรม
1. จัดการความรู้
2. นาเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best
practice)

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา/
ทุกโปรแกรมวิชา/
สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
หน่วย
นับ
1. พัฒนาคุณภาพ 1. ระดั บ ผลการ คะแนน
ชี วิ ต สวั สดิ การ ประเมิ นความพึ ง
และสภาพแวดล้อม พอใจในคุ ณภาพ
ในการทางาน
ชี วิ ต สวั ส ดิ การ
และสภาพแวดล้อม
ในการปฏิ บั ติ งาน
ให้กับบุคลากร
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. จานวนกิจกรรม

คน

เป้าหมาย
61

3.51

2

ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม งานการเจ้าหน้าที่สานักงาน
ที่เกี่ยข้องกับการ อธิการบดี / สานักงานคณะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต วิทยาการจัดการ
สวัสดิการ และ
สภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร
1. โครงการแข่งขัน งานการเจ้าหน้าที่
กีฬาบุคลากร
สานักงานอธิการบดี
2. การตรวจสุขภาพ
ประจาปี

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สายสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะวิชาชีพและความก้าวหน้าตามสายงาน
กลยุทธ์
1. ส่ งเสริ มให้

บุ ค ลากรมี ก าร
พั ฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพ

หน่วย
นับ
1. ร้ อยละของ ร้อยละ
บุ คลากรที่ มี การ
พั ฒนาสมรรถนะ
และทักษะวิชาชีพ
ตัวชี้วัด

2. เสริ ม สร้ า ง 2. จานวนทุนวิจัย
สมรรถนะด้ า น ในปีงบประมาณ
การวิจัย

ทุน

เป้าหมาย
61

100

2

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนา
บุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการสนับสนุน
ทุนวิจัยสถาบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมให้เกิด 1. จ านวนแนว
การแลกเปลี่ ยน ปฏิบัติที่ดีในการ
ประสบการณ์ใน ทางาน
การทางาน

หน่วย
นับ
เรื่อง

เป้าหมาย
61

1

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา/
2. นาเสนอแนวปฏิบัติ ทุกโปรแกรมวิชา/
ที่ดี
สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
หน่วย เป้าหมาย
61
นับ
1. พั ฒนาคุ ณภาพ 1. ระดั บผลการ คะแนน 3.51
ชีวิต สวัสดิการ และ ประเมิ นความพึ ง
สภาพแวดล้ อมใน พอใจในคุ ณภาพ
การทางาน
ชีวิต สวัสดิการ และ
สภาพแวดล้ อมใน
การปฏิ บั ติ งาน
ให้กับบุคลากร
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. จานวนกิจกรรมที่

ส่ งเสริ มคุ ณภาพ
ชีวิต

คน

2

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม งานการเจ้าหน้าที่สานักงาน
ที่เกี่ยข้องกับการ
อธิการบดี / สานักงานคณะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต วิทยาการจัดการ
สวัสดิการ และ
สภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร
1. โครงการแข่งขัน งานการเจ้าหน้าที่สานักงาน
กีฬาบุคลากร
อธิการบดี
2. การตรวจสุขภาพ
ประจาปี

คณะวิทยาการจัดการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 เพื่อให้มีทรัพยากรมีเพียงพอทั้งด้านคุณภาพและ
ปริมาณ ในการมีทรัพยากรบุคลากรสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
โดยการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยขั้นตอน การวางแผน การจัดคนเข้าทางาน การฝึกอบรมและ
พัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรักษาความสัมพันธ์ ดังแสดงในภาพ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

การปฏิบัตติ ามพันธกิจหลัก

85

การวางแผน
ทรัพยากร
มนุษย์

การจัดคน
เข้าทางาน

การ
ฝึกอบรม
และพัฒนา

การจ่าย
ค่าตอบแทน

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การรักษา
ความสัมพันธ์

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับมหาวิทยาลัย สาหรับบุคลากรสายวิชาการทางคณะ
ได้วางแผนในการที่ให้ได้มาซึ่งคณาจารย์ประจาหลักสูตรครบ 5 ท่านและมีคุณสมบัติตามที่ สกอ.กาหนด ส่วน
บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการพิจารณาเพื่อวางแผนและจัดอัตรากาลังร่วมกับมหาวิทยาลัย
2) การจัดกาลังคนได้มีการสรรหาอย่างเป็นทางการตามระบบของมหาวิทยาลัยและสรรหา
อย่างไม่เป็นทางการโดยคณะและสาขาวิชา ส่วนการคัดเลือกนั้นเป็นไปตามระบบการสอบเข้าของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยการรับสมัคร การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร การสอบวัดความรู้ ภาค ก ข และ ค และการ
ปฐมนิ เทศบุ คลากรใหม่ โดยทางคณะได้ มีส่ ว นร่ว มในการออกข้อ สอบในรายวิช าของสาขาและร่ว มเป็ น
คณะกรรมการสั มภาษณ์และประเมิน การสอบสอนของบุ คลากรสายวิช าการ ส าหรับสายสนับสนุ น ทาง
มหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดกรอบอัตรากาลังตามมาตรฐานเท่ากันทุกคณะ ส่วนการจัดคนเข้าทางานในงาน
ต่างๆ ของคณะได้มอบหมายโดยผ่านรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ดูแลรับผิดชอบงานภายใต้รองคณบดีแต่ล ะท่าน
และแต่งตั้งหัวหน้างานตามความเหมาะสมและทาหนังสือเวียนเพื่อให้คณาจารย์เลือกทางานที่ตนถนัดตาม
ภาระงานต่าง ๆ ของคณะที่กาหนดไว้
3) การฝึกอบรมและพัฒนา ในมีนโยบายให้บุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาทั้งด้าน
สายวิชาการและสายวิชาชีพตามศาสตร์หรือภาระงานที่บุคลากรรับผิดชอบ สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดเรียนต่อในระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาของตนเองและในส่วนของการ
พั ฒ นาเพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ เ ข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิช าการ ทางคณะได้ มี โ ครงการที่ ส่ ง เสริ ม ความรู้ และการให้
คาปรึกษา อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
และนอกจากนี้ยังใช้วิธีการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาอาจารย์ เช่น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการเรียนการสอนกับการให้บริการวิชาการ การวิจัย เป็นต้น นอกจากนั้น ทาง
คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยสายวิชาการได้รับ
งบประมาณ 5,000 บาทต่อคน สายสนับสนุนได้รับงบประมาณ 3,000 บาทต่อคน ในการที่จะเลือกพัฒนา
ตนเองในด้านวิชาการและวิชาชีพ
4) การจ่ายค่าตอบแทนเป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยรับผิดขอบโดยตรง ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอ แต่
แก้ปั ญหาโดยการเข้ารั บ การอบรมตามที่ มหาวิ ทยาลั ย จัด หรือแหล่ งที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่ ายในการเข้ ารั บ การ
ฝึกอบรมร่วมด้วย
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5) การประเมินผลปฏิบัติงานคณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคลโดยใช้ระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย (A1-A4) (ปีละ 2 ครั้ง)
6) การรักษาความสัมพันธ์ คณะได้มีการจัดกิจกรรมโดยการมีส่ว นร่ว มของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับ สนุ น เช่น งานปีใหม่ งานทาบุญ และการจัดของเยี่ยมสาหรับบุคลากรที่ คลอดบุ ตร
ตลอดจนมีการสร้างแรงจูงใจ และยกย่องเชิดชูให้บุคลากรดีเด่นในด้านต่าง ทั้งนี้ ในการกากับติดตามผลการ
ดาเนินงานโดยจะติดตามตามแผนที่วางไว้ ส่วนการพัฒนาบุคลากรจะติดตามจากการใช้งบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
คณะฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนที่ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยได้จัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2561- 2565 โดย
คณะได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1) แผนบริหารบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนด้านวุฒิการศึก ษาเป็นรายบุคคล โดย
สารวจข้อมูลรายบุคคลแล้วนามาจัดทาเป็นแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะ
2) แผนบริหารบุคลากรสายสอนด้านการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเป็นรายบุคคล โดยสารวจ
ข้อมูลรายบุคคลแล้วนามาจัดทาเป็นแผนระดับคณะ
3) แผนความต้องการในการพัฒ นาตนเองของบุคลากรสายสอนและสายสนั บสนุ น เป็ น
รายบุคคล โดยสารวจข้อมูลรายบุคคลแล้วนามาจัดทาเป็นแผนระดับคณะ
4) แผนกรอบอัตรากาลังสายสอนและสายสนับสนุน โดยแต่ละโปรแกรมวิชาได้สารวจข้อมูล
ความต้องการและดาเนินการวิเคราะห์อัตรากาลังทั้งสายสอนและสายสนับสนุนตามกรอบภาระงาน ส่วน
สานักงานคณบดีดาเนินการวิเคราะห์อัตรากาลังสายสนับสนุนตามกรอบภาระงาน แล้วคณะรวบรวมนามา
จัดทาเป็นแผนระดับคณะ
5) แผนความต้องการในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อวุฒิปริญญาเอก โดย
พิจารณาจากแบบสารวจการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการร่วมด้วย
ในการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งแผนระยะ 5 ปี (2561-2565) และแผน
ประจาปีงบประมาณนั้นได้มีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบของแต่ละกลยุทธ์ไว้
อย่างชัดเจน
คณะฯ มีการบริหารและพัฒ นาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนให้ เป็นไปตามแผนที่
กาหนดไว้ พร้อมทั้งมีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสอน
และสายสนับสนุน โดยคณะได้ดาเนินการประเมินผลความสาเร็จของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรทุกปี
แล้วนาผลการประเมินไปปรับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 2563
นั้น คณะได้ดาเนินการประเมินผลและสรุปการประเมินผลความสาเร็จของตัวชี้วัดตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรปีการศึกษา 2562 โดยมีเป้าหมายของการดาเนินงานตามแผนในแต่ละปีงบประมาณ คือ
1) ด้านอัตรากาลัง กาหนดให้ทุกโปรแกรมวิชา มีอาจารย์ประจาที่อยู่ปฏิบัติราชการกาหนดให้
อย่างน้อยมีจานวน 5 คน ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในปีนั้น
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2) ด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
2.1) ผลักดันให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับทุนการศึกษาจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2.2) กาหนดให้สายสนับสนุนและสายสอนเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพ ที่ตรง
สาขาหรืองานที่ปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.3) อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประชุมวิชาการ นาเสนอผลงานทางวิชาการ
อบรม สัมมนา และดูงานทั้งในและต่างประเทศ ในแต่ละปีงบประมาณ มีจานวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของ
จานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด
2.4) บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงาน ในแต่ละปีงบประมาณ มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด
คณะฯ ได้ดาเนินการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสายสอนและ
สายสนับสนุน ดังนี้
1) ด้านอัตรากาลัง ทุกโปรแกรมวิชา มีอาจารย์ประจาที่อยู่ปฏิบัติราชการกาหนดให้อย่างน้อย
มีจานวน 5 คน ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในปี 2562 ดังนี้
โปรแกรมวิชาบัญชี
มีอาจารย์ประจาที่อยู่ปฏิบัติราชการ จานวน 6 คน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
มีอาจารย์ประจาที่อยู่ปฏิบัติราชการ จานวน 8 คน
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีอาจารย์ประจาที่อยู่ปฏิบัติราชการ จานวน 5 คน
โปรแกรมวิชาการตลาด
มีอาจารย์ประจาที่อยู่ปฏิบัติราชการ จานวน 6 คน
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ
มีอาจารย์ประจาที่อยู่ปฏิบัติราชการ จานวน 5 คน
โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร มีอาจารย์ประจาที่อยู่ปฏิบัติราชการ จานวน 5 คน
โปรแกรมนิเทศศาสตร์
มีอาจารย์ประจาที่อยู่ปฏิบัติราชการ จานวน 6 คน
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวฯ
มีอาจารย์ประจาที่อยู่ปฏิบัติราชการ จานวน 5 คน
ดังนั้น คณะฯ มีผลการปฏิบัติในด้านอัตรากาลัง ร้อยละ 100
ทั้งนี้ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการจานวน 2 คน คือ ผศ.อมรา ครองแก้ว และ
ผศ.วรภรณ์ โพธิ์เงิน โปรแกรมการบัญชี ซึ่งทางคณะได้มีกระบวนการขออัตราบรรจุ การสรรหา และคัดเลือกอาจารย์
ในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประจาโปรแกรมวิชาการบัญชี เพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอาจารย์ ดร.เอกวินิต พรหมรักษา ผ่านกระบวนการรับสมัคร สอบเข้า และได้รับการแต่งตั้งอาจารย์
ใหม่ทดแทนอัตรากาลังที่ว่างอยู่นั้น และได้พิจารณาเห็นควรให้ ผศ.อมรา ครองแก้ว เป็นอาจารย์ผู้สอน (อาจารย์
ประจาตามสัญญาจ้าง) ต่อไป
ในปีการศึกษาถัดไป 2563 มีอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการจานวน 1 คน คือ ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
โปรแกรมการบัญชี ซึ่งทางคณะได้ทีการทาบันทึกข้อความ ขอบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ในอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจาโปรแกรมวิชาการบัญชี เพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการเพิ่มขึ้นอีกจานวน 1 อัตรา
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2) ด้านการพัฒนาบุคลากร
2.1) ผลั กดั น ให้ อาจารย์ ข องคณะฯ ได้ รั บทุ นการศึ กษาจากทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา มีอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน นั่น
คือ อาจารย์ ดร.พิมพ์น ารา บรรจง ทั้งนี่ คณะฯ ยังมีการส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ที่กาลังศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก และได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยมี
อาจารย์กาลังศึกษาต่อจานวน 7 คน นอกจากนั้น คณะได้สารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ดังตารางต่อไปนี้

การบัญชี

อาจารย์ที่กาลังศึกษาต่อระดับปริญญา จานวนอาจารย์ที่มีความ
ประสงค์จะศึกษาต่อ ป.เอก
เอกและยังไม่สาเร็จการศึกษา
ปี 63 ปี 64 ปี 65
1. อาจารย์พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
2

การจัดการทั่วไป

1. อาจารย์ประภัสสร กลีบประทุม

โปรแกรมวิชา

1. อาจารย์อนันธิตรา ดอนบรรเทา

การเงินการธนาคาร

2. อาจารย์ศิริพร โสมคาภา

นิเทศศาสตร์

1. อาจารย์ธัญรดี บุญปัน

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

1. อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง
2 อาจารย์ประพล จิตคติ

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

-

-

3

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

-

-

2

1

การตลาด

-

-

1

-

7

1

3

10

รวม

ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตรจารย์ จานวน 1 คน คือ
ผศ.วรางค์ รามบุตร และยังมีอาจารย์ที่อยู่ในกระบวนการขอเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ตรวจประเมินและแก้ไขจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 1 คนและระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 7 คน
ดังรายชื่อดังตารางต่อไปนี้
ระดับ
รองศาสตราจารย์

ผู้เสนอขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
1. ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม

สาขาวิชา
การตลาด

ปีทนี่ าเสนอ
ก.พ.อ.
2561
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ปีทนี่ าเสนอ
ก.พ.อ.

1. อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง

การจัดการทั่วไป

2561

2. อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
3. อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
4. อ.ศิริพร โสมคาภา
5. อ.อนุธิดา เพชรพิมูล
6. อ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว

การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
การเงินและการธนาคาร
การเงินและการธนาคาร
การบัญชี

2561
2561
2561
2561
2561

7. อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร

เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

2561

นอกจากนั้น ในกระบวนการกากับติดตามของคณะฯ ได้ทาการสารวจข้อมูลความต้องการและกากับ
ติดตามการส่งผลงานวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายสอน คณะวิทยาการจัดการ ประจาปี
การศีกษา 2562 มีผลการสารวจดังตารางต่อไปนี้
โปรแกรมวิชา
การบัญชี
การจัดการทั่วไป
การเงินการธนาคาร
นิเทศศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การตลาด
รวม

จานวนอาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ปี 63
ปี 64
ปี 65
ปี 63
ปี 64
ปี 65
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
8
3
2
3
4

ดังนั้น คณะฯ มีผลการปฏิบัติเรื่องอาจารย์ที่ส่งผลงานวิชาการ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ 100
2.2) กาหนดให้สายสนับสนุนและสายสอนเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพที่ตรงสาขา
หรืองานที่ปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้สายสอนรายละ 5,000 บาท และสาย
สนับสนุนรายละ 3,000 บาท แคณะฯ ยังมีการดาเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนหลายโครงการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อ
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ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ในสาขาบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง (แบบออนไลน์) โครงการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัย ในหัวข้อการออกแบบงานวิจัยและเทคนิคหลักการทาวิจัยที่ถูกต้อง เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นต้น ซึ่งการดาเนินงานทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลความรับผิดชอบของผู้บริหารของคณะที่มีส่วนร่วมในการ
ให้คาปรึกษาและคอยแนะนาให้ผลงานมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนั้น คณะฯ ยังมีการส่งเสริม
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น การ
อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การอบรมการใช้โปรแกรม MS Team สาหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การอบรมระบบ E-office การเขียนขอทุนวิจัย การอบรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
ดังนั้น คณะฯ จึงมีผลการปฏิบัติการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพที่ตรงสาขา
หรืองานที่ปฏิบัติ ดังนี้
2.2.1) บุคลากรสายสอน จานวน 47 คน ที่เข้ารับการอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพที่ตรง
สาขาหรืองานที่ปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2.2.2) บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 13 คน ที่เข้าเข้ารับการอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพ
ที่ตรงสาขาหรืองานที่ปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2.3) ส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของบุคลากร ในแต่ละปีงบประมาณ โดยกาหนดให้มีจานวน
ทุนวิจัยที่ได้รับในปีงบประมาณนั้น ไม่น้อยกว่า 2 ทุน ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะฯ ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย
จานวน 8 ทุน คิดเป็นร้อยละ 100
2.4) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางาน/จัดการความรู้ระหว่างกันของ
บุคลากร และเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะฯ ได้มีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดแนวทางปฏิบัติที่ดี 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
3) ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร กาหนดให้
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุ คลากร อย่างน้อย 2 กิจกรรมและมีการประเมินความพึง
พอใจในคุณภาพชีวิต สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ไม่น้อยกว่า 3.51 โดยในปี
การศึกษาที่ผ่านมา บุคลากรของคณะฯ ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรอย่างน้อย
2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.05
5.3 แผนพัฒนาหน่วยงาน
ในการพัฒ นาคณะวิท ยาการจัด การได้มีก ารดาเนิน การ เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง แผนพัฒ นาคณะ
วิทยาการจัดการ ดังนี้
1. การประชุมคณาจารย์ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ อุปสรรค และจัดทา
แผนพัฒ นาคณะ โดยการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดั บ
มหาวิทยาลัย และเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ตลอดจนสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบด้าน
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ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ทั้งระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียน เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน
2. การประชุมที่ป รึกษา รองคณบดี และหั ว หน้างานเพื่อให้จัดทาโครงการในการพัฒนางาน
พัฒนานักศึกษา ตามที่ได้รับ มอบหมายและจัดทาโครงการในระดับคณะ หรือกระตุ้นให้โ ปรแกรมวิช าทา
โครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการพัฒนานักศึกษาในด้านที่เป็นปัญหา โครงการที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของ
คณะ ฯลฯ
3. แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ประจาปี
พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ได้จากการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร สาระสาคัญของแผนพัฒนาคณะ ดังนี้
ปรัชญา :
บูรณาการความรู้ สู่ชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ปณิธาน :
สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอย่างเป็น
ระบบเพื่อพบความก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นและสังคม
วิสัยทัศน์ (Vision) :
มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจ (Missions) :
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ
3. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ (Goals) :
1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
4. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมหลัก (Core Values) :
H: Human Resource
A: Activeness
P: Participation
P: Practitioner
Y: Yield

คือ “HAPPY”
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
ความกระตือรือร้น
ร่วมแรงร่วมใจ
นักปฏิบัติ
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
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อัตลักษณ์ :
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
นิยาม:
1. จิตอาสา หมายถึง มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมี
ทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิด ประโยชน์และความสุขมากขึ้น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
2. สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการเขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด
การแสดงในเวทีวิชาการต่าง ๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างโอกาสหรื อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น
เอกลักษณ์ : บัณฑิตจิตบริการ
หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วย
ความประทับใจ
วัฒนธรรมองค์กร :
เคารพอาวุโส ตรงต่อเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การพัฒนาท้องถิ่ น ด้ ว ย 1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้
พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ค ณะ เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
วิ ท ย า กา ร จั ด การกั บ
สังคมท้องถิ่น

กลยุทธ์

1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ในระดับชาติและ
นานาชาติ
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรมีการนาผลงานวิชาการ
งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
1.4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
2. การยกระดั บ คุ ณ ภาพ 2. บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ มี
2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
และมาตรฐานการผลิ ต คุณธรรมและเป็นที่ยอมรับ 2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
บัณฑิตให้มีคุณภาพและ ของตลาดแรงงาน
2.3 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน
มีคุณธรรม
สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ
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เป้าประสงค์

3. พัฒนาระบบการบริหาร 3. มีการบริหารจัดการที่
จัดการคณะให้ทันสมัย มี ทันสมัยตามหลักธรรมา
ธรรมาภิบาล
ภิบาล
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กลยุทธ์
4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทา และมีความเป็นพลเมืองที่ดี มีวินัย
3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
3.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการหรือการพัฒนาองค์กร
3.4 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการจัดหารายได้

5.4 การบริหารงบประมาณ (มีการดาเนินการหรือวิธีการอย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล)
คณะมีวิธีการบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเริ่มตั้งแต่ขั้น
แผนงานจนถึงขั้นการกาหนดเป็นงบประมาณ และในการจัดทาแผนงานและงบประมาณ เพื่อทาให้ได้เข้าใจ
ภาพรวมในการบริหารจัดการ เมื่อต้องลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งจะทาให้การขับเคลื่อนงานสามารถก้าวหน้าได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นระบบ อีกทั้งหากมีปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้น จะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับคณะ ตลอดจน
กากับดูแลงานในความรับผิดชอบของตนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการและการควบคุมงาน
รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นกับคณะวิทยาการจัดการด้วย
คณะวิทยาการจั ดการ มีแหล่ งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลั ย โดยแบ่ง
ประเภทงบประมาณออกเป็น 2 แหล่ง คือ
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคปกติ
และภาค กศ.บป.)
โดยการจัดสรรงบประมาณได้มีการจัดสรรตามแนวทางคู่มือการจัดทาขอตั้งงบประมาณ
แผ่นดิน ปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. ในปีงบประมาณ 2563 คณะประชุมผู้บริหารและประธานโปรแกรม เพื่อจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับโดยที่ประชุมมีมติให้จัดสรรเงินให้แต่ละโปรแกรมตามจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
2. คณะให้ แ ต่ ล ะโปรแกรมวิ ช าจั ด ท าร่ า งค าของบประมาณประจ าปี พร้ อ มทั้ ง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์แต่ละด้าน โดยคณะฯ (คณบดีและรองคณบดี) จะทา
การตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมส่งไปยังกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อ
อนุมัติเป็นรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ต่อไป
3. การเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ให้ผู้รับผิดชอบโครงการทาการเบิกจ่ายเงิน
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด และตรงตามไตรมาส

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

การปฏิบัตติ ามพันธกิจหลัก

94

โดยทางคณบดี ที่ ป รึ ก ษาคณบดี รองคณบดี และประธานโปรแกรมวิ ช าต่ า งๆ ร่ ว มกั น
พิจารณาโครงการ และงบประมาณประจาปี 2563 ภายใต้กรอบที่มหาวิทยาลัยได้กาหนด และสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและของคณะวิทยาการจัดการ โดยในปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ จานวน 3,330,500 บาท แบ่งออกเป็น
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 2,556,500 บาท ประกอบด้วย
1.1 เงินจัดสรรให้คณะฯ 784,500 บาท จาแนกเป็น
- งบบริหารคณะ
จานวน 120,000 บาท
- (น้ามันเชื้อเพลิง วัสดุการศึกษา)
จานวน 211,100 บาท
- งบบริหารหลักสูตร
จานวน 40,000 บาท
- งบพัฒนาบุคลากร
จานวน 241,000 บาท
- งบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จานวน 134,400 บาท
- งบพัฒนาสมรรถนะการวิจัย
จานวน 38,000 บาท
1.2 เงินงบแผ่นดิน (โครงการตามยุทธศาสตร์)
จานวน 1,772,000 บาท
2. เงินจัดสรรโดยตรง 1,035,720 บาท ประกอบด้วย
- บ.กศ.
- กศ.บป.

จานวน 618,120 บาท
จานวน 155,880 บาท

ทั้งนี้ สามารถจาแนกเป็นโครงการ จานวน 80 โครงการ ตามแหล่งงบประมาณและแต่ล ะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
แหล่งงบประมาณ
งาน / โครงการ

บ.กศ.

กศ.บป.

แผ่นดิน

รวมทั้งสิ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
1. การส่งเสริมกิจกรรมสื่อสารศิลปวัฒนธรรมทาง
5,000.00
5,000.00
นิเทศศาสตร์เพื่อชุมชน
2. โครงการสืบสาน สืบศิลป์ ตามถิ่นรอยไท ร่วมใส่ใจ
10,000.00
10,000.00
สิ่งแวดล้อม
3. ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP โดยคณะวิทยาการ
- 255,000.00 255,000.00
จัดการ
4. จัดทาวารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
80,000.00
80,000.00
5. การพัฒนาการจัดเก็บเอกสารทางการเงินของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดกาแพงเพชร

-

-

150,000.00

150,000.00

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563
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แหล่งงบประมาณ
งาน / โครงการ

บ.กศ.

กศ.บป.

รวมทั้งสิ้น

แผ่นดิน

6. ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็น
เลิศ
7. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชน
8. การแสดงร่วมสมัยเพื่องานนิเทศศาสตร์

-

-

100,000.00

100,000.00

-

-

500,000.00

500,000.00

-

-

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
14. โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างภูมิ
ปัญญาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-

-

35,000.00

35,000.00

-

-

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
9,000.00
นิเทศศาสตร์
2. พัฒนานักศึกษาการสร้างสื่อสมัยใหม่เพื่องานนิเทศ
8,000.00
ศาสตร์
3. พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์
720
-

9,000.00
8,000.00
720

4. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและเสริมสร้าง
จิตอาสาสาหรับนักนิเทศศาสตร์

7,000.00

-

-

7,000.00

5. พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบสาหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด

10,000.00

-

-

10,000.00

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563
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แหล่งงบประมาณ
งาน / โครงการ

บ.กศ.

กศ.บป.

รวมทั้งสิ้น

แผ่นดิน

6. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

-

-

30,000.00

30,000.00

7. โครงการบริหารหลักสูตร
8. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์
น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
9. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ
10. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพพนักงานโรงแรม
และมัคคุเทศก์

-

-

40,000.00

40,000.00

9,800.00

-

-

9,800.00

-

-

35,700.00

35,700.00

20,000.00

-

-

20,000.00

-

-

20,000.00

20,000.00

8,000.00

-

-

8,000.00

-

-

7,200.00

7,200.00

15,300.00

-

-

15,300.00

7,600.00

-

-

7,600.00

10,000.00

-

-

10,000.00

17. ส่งเสริมประสบการณ์และศักยภาพการแข่งขัน
ให้กับนักศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18,340.00

-

-

18,340.00

18. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5,540.00

-

-

5,540.00

10,600.00

-

-

10,600.00

-

27,520.00

-

27,520.00

25,520.00

-

-

25,520.00

-

-

38,000.00

38,000.00

11. โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานคุณภาพ
การศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
12. พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการ
ตลาด
13. อบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคณะ
วิทยาการจัดการ
14. โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
15. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16. คุณรัก ลูกครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ

19. ปัจฉิมนิเทศ-พี่พบน้อง โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
20. ศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษา
กศ.บป.
21. ศึกษาดูงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
22. พัฒนาสมรรถนะวิจยั คณะวิทยาการจัดการ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563

การปฏิบัตติ ามพันธกิจหลัก

97

แหล่งงบประมาณ
งาน / โครงการ
23. โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24. ค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจยั คณะ
วิทยาการจัดการ
25. ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด

บ.กศ.

กศ.บป.

รวมทั้งสิ้น

แผ่นดิน

-

18,200.00

-

18,200.00

-

-

30,000.00

30,000.00

10,000.00

-

-

10,000.00

26. แข่งขันทักษะทางการตลาด

10,000.00

-

-

10,000.00

27. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาการบัญชี
28. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการตลาด

10,000.00

-

-

10,000.00

12,000.00

-

-

12,000.00

29. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สาหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี

4,800.00

-

-

4,800.00

30. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย
การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม

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

-

-

50,000.00

50,000.00

104,980.00

-

-

104,980.00

-

-

15,000.00

15,000.00

20,000.00

-

-

20,000.00

10,000.00

-

-

10,000.00

7,800.00

-

-

7,800.00

-

-

6,500.00

6,500.00

35. กีฬาระหว่างคณะคณะวิทยาการจัดการ
36. ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี
37. วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน
38. โครงการปฏิบตั ิธรรมตามหลักวิถีพุทธเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
39. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการเงิน
40. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการ
บัญชี
41. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563
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แหล่งงบประมาณ
งาน / โครงการ
42. โครงการศึกษาดูงานและฝึกทักษะวิชาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม

บ.กศ.

กศ.บป.

รวมทั้งสิ้น

แผ่นดิน

35,700.00

-

-

35,700.00

43. โครงการสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

5,900.00

-

-

5,900.00

44. ศึกษาดูงานด้านการเงินและการธนาคาร

7,900.00

-

-

7,900.00

10,000.00

-

-

10,000.00

46. พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของ
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

-

4,960.00

-

4,960.00

47. ปัจฉิมนิเทศและสายใยน้องพีก่ ารจัดการทั่วไป

-

25,000.00

-

25,000.00

48. อบรมนักการเงินมืออาชีพ

10,000.00

-

-

10,000.00

49. ศึกษาดูงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

22,400.00

30,000.00

-

52,400.00

15,000.00

-

-

15,000.00

20,000.00

-

-

20,000.00

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. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL)

-

-

42,000.00

42,000.00

-

-

250,000.00

250,000.00

-

-

35,000.00

35,000.00

45. โครงการไหว้ครูบิดามัคคุเทศก์ไทย

50. แผนธุรกิจจาลองการจัดการทัว่ ไป
51. สานสัมพันธ์น้องพี่และเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่
52. โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ และการ
สร้างภาวะผู้นา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

56. โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การทางาน WIL
57. คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
583,600.00 112,680.00 679,400.00 1,375,680.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม
1. บริหารจัดการงานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
9,520.00
9,520.00

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ 2563
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แหล่งงบประมาณ
งาน / โครงการ

บ.กศ.

กศ.บป.

รวมทั้งสิ้น

แผ่นดิน

2. บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา

-

-

20,000.00

20,000.00

3. บริหารงานโปรแกรมวิชาการตลาด

10,000.00

-

-

10,000.00

-

-

241,000.00

241,000.00

-

-

40,000.00

40,000.00

-

-

211,100.00

211,100.00

4. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
5. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ
6. บริหารสานักงาน (พัฒนาปรับปรุงบริหารจัดการ)
7. โครงการบริหารงานโปรแกรมวิชาการบัญชี

43,200.00

8. วิทยาการจัดการวิชาการ
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

19,520.00

รวมเงินทั้งหมด

618,120.00

43,200.00

43,200.00
35,000.00

35,000.00

547,100.00

609,820.00

155,880.00 2,556,500.00 3,330,500.00

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 ไม่มีประสิทธิภาพตามแผนมากนัก เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทาให้มีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 3 และ 4 อีกทั้งมีการ
เรียกคืนงบประมาณของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และการปรับ
ลดค่าบารุงการศึกษาในภาคเรียน 1/2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
งบประมาณแผ่นดิน เพื่อนาไปช่วยเหลือสถานการณ์ Covid -19
จานวน 447,139.61 บาท
งบประมาณรายได้ ปรับลดค่าบารุงการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2563 คือ
งบ บ.กศ.
จานวน 66,997.00 บาท
งบ กศ.บป.
จานวน 39,510.00 บาท
5.5 การกากับติดตามการดาเนินงาน
คณะมีการติดตามการดาเนินงานต่างๆ และมีการรายงานผลการดาเนินงาน โดยแบ่งการติดตาม
ออกเป็น 2 ประเภทตามโครงสร้างการบริหาร คือ 1) การติดตามการดาเนินงานของโปรแกรมวิชา โดยติดตาม
ผ่านหัวหน้าโปรแกรมวิชา 2) การติดตามการดาเนินงานตามโครงสร้างการบริหาร โดยติดตามผ่านหัวหน้างาน
ตามโครงสร้างการบริหารงาน โดยติดตามตามลาดับขั้นของการบริหาร คือ
1. ให้มีการรายงานผลการดาเนินงานจากล่างขึ้นบน กล่าวคือ จากคณาจารย์และบุคลากร
ตามสายบังคับบัญชา หัวหน้างานหรือหัวหน้าโปรแกรม รองคณบดี และคณบดี โดยมีที่ปรึกษาให้คาแนะนา
2. สาหรับงบประมาณในการดาเนินโครงการให้มีการรายงานผล ตลอดจนปัญหา และวิธีการ
แก้ไขปัญหาตามไตรมาส โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
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3. ยึ ด หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) ในการบริ ห าร
งบประมาณและโครงการ ที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4. ใช้ข้อมูลและรายงานโครงการในการตัดสินใจผลการดาเนินงานต่าง ๆ
5. สร้างการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานทุกระดับ เพื่อให้มีส่วนร่วมรับรู้
และร่วมเสนอความเห็นและร่วมตัดสินใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันในการรวมพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาคณะ
6. การประชุมทีมที่ปรึกษา รองคณบดี หัวหน้าโปรแกรม หัวหน้างาน เพื่อนาข้อมูลผลการ
ติดตามการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ มาพัฒนาคณะ และเป็นข้อมูลในการทาแผนพัฒนาคณะในปีถัดไป
5.6 ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
ลาดับ
ประเด็นปัญหาอุปสรรค
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
Covid-19 ทาให้มีการปรับลดงบประมาณ
ส่งผลให้คณะฯ ไม่สามารถดาเนินงานได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และไม่ ส ามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงานที่วาง
ไว้

2.

3.

แนวทางแก้ปัญหา
ปฏิบัติตามประกาศและมาตรการสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของมหาวิทยาลัย โดย
การรั ก ษาระยะห่ า งและได้ ป รั บ เปลี่ ย นแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมเป็นรูปแบบ Online ทั้งในด้านการ
เรียนการสอน การให้บริการวิชาการ และการอบรม
สัมมนาต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสม
กับงบประมาณคงเหลือ และดาเนินการเร่งเบิกจ่ายใน
ไตรมาสที่ 3 และ 4
บุคลากรขาดแรงจูงใจในการจัดทาผลงานวิจัย ได้มีการจัดอบรมการจัดทาผลงานทางวิชาการ โดย
และการทาผลงานทางวิชาการ
เชิญทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการ
จัดทาผลงานทาง ตลอดจนมีพี่เลี้ยงในการให้คาปรึกษา
การทาผลงานทางวิช าการ ส าหรับด้านการวิจัย ได้
ดาเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย เพื่อการ
เขียนชุดโครงการและลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์วิจัยในพื้นที่
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร มีการจัดตั้งงานวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ เพื่อ
และนักศึกษามีน้อย
ขับเคลื่อนกิจกรรมและประสานกับ งานวิเทศสัมพันธ์
และศู น ย์ ภ าษาของมหาวิ ท ยาลั ย ในการพั ฒ นา
ภาษาอังกฤษของบุคลากรและนัก ศึ ก ษาต่ างๆ และ
คณะฯ ได้ มี น โยบายให้ แ ต่ ล ะหลั ก สู ต รมี ก ารจั ด
โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ แก่
นักศึกษา ภายใต้งบประมาณที่หลักสูตรได้รับจัดสรรให้
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ลาดับ

ประเด็นปัญหาอุปสรรค

4.

งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรในการ
บริหารจัดการและพัฒนาในระดับคณะมี
น้อย เนื่องจากจานวนนักศึกษาลดลง

5.

บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ ค่างานเพื่อประเมินค่างาน
ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะหรื อ
เชี่ย วชาญเฉพาะระดับ ช านาญการ และ
ระดับชานาญการพิเศษน้อย และเส้นทาง
สายอาชีพยังไม่ชัดเจน (Career Path)
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แนวทางแก้ปัญหา
ในปีการศึกษานั้ นๆ นอกจากนั้นส่งเสริมให้บุคลากร
และนั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการพั ฒ นาทั ก ษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
การจัดหารายได้เพื่อการบริหารจัดการ ทั้งจากแหล่ง
งบประมาณภายในและภายนอก ได้แก่
- โดยการพัฒนาคณะร่วมกับงบประมาณโครงการ
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ใช้ ง บประมาณร่ ว มกั น และ
ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าในการสบทบทุนสนับสนุน การ
พัฒนาด้านต่างๆ
- โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกใน
การดาเนินงานในระดับคณะ เช่น ส านักงานพัฒ นา
สั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ส านั ก งานพั ฒ นา
ชุมชน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นต้น
- โดยการจัดทาโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
เช่ น บริ ษั ท แฟลช เอ็ ก ซ์ เ พรส จ ากั ด เป็ น บริ ษั ท
ให้บริการขนส่งพัสดุทั่วประเทศแบบครบวงจร ในการ
เป็นศูนย์ฝึกงานด้าน โลจิสติกส์ของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับงบประมาณในการดาเนินการ
ร่วมกับบริษัท
- โดยการจัดทาโครงการร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จากัด (มหาชน) ในการให้บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
ในโรงเรียนในเขตจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก โดย
บริษัทได้ให้งบประมาณในการดาเนินงานต่างๆ
ส่ งเสริมให้ บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่ว มการอบรม
ต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับประเมินค่างาน และการ
จัดทาคู่มือ ของมหาวิทยาลัย โดยการวางแผนส่งผล
งานเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
ต่อไป
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5.7 ผลงานเด่นในรอบปี
ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการมีผลงานเด่น ดังต่อไปนี้
1. การส่งมอบ “ศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้อาหารท้องถิ่นตาบลท่าขุนราม” ซึ่งเป็นศูนย์ในการนา
อาหารท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มและจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตาบลท่าขุนราม อีกทั้งเป็น
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารให้กับชุมชน และเป็นการนาอาหารท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นของฝาก
ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจาปี 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
กาแพงเพชร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีผู้รับผิดชอบ
โครงการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาแพงเพชร 22 โรงเรียน และจานวนนักเรียน 1,320 คน
3.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดกาแพงเพชร ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสวัสดิการ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ
อาจารย์ ป ระภัส สร กลี บ ประทุ ม มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ นผู้ นาโรงเรีย นผู้ สู ง อายุ ใ นจั งหวัดก าแพงเพชร หรื อ
หน่วยงานสนใจจะจัดทาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อปท. หรือ รพ.สต. ฯลฯ หรือผู้นาชุมชน
ผู้นากลุม่ ที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ แห่งละ 2 – 3 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน

