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กระบวนการที่มีอยู่ เพ่ือขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ ให้ความรู้  และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก
เล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณดีคณะวิทยาการจัดการ และเพ่ือนร่วมงานทุกคนที่เป็นก าลังใจให้คู่มือปฏิบัติงาน
หลักเล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 

 
 

   วชิรวิทย์ กรรณิกา 
ผู้จัดท า 



สารบัญ 
 
  หน้า 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

สารบัญภาพ ค 

ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 1 

     - ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 1 

     - ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 3 

     - เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 4 

     - ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 

     - โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 5 

     - โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 6 

ส่วนที่ 2 บริบทคณะวิทยาการจัดการ 7 

     - ประวัติคณะวิทยาการจัดการ 7 

     - ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปณิธาน เป้าประสงค์  
วัฒนธรรมองค์กร และคุณลักษณะบัณฑิต 

10 

     - โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาการจัดการ 13 

     - โครงสร้างส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 14 

     - ภาระหน้าที่ของงานส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 14 

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 18 

     - การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาการจัดการ 18 

     - ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน 20 

     - ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด 21 

     - ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 28 

     - ขั้นตอนที่ 4 บันทึกข้อมูลลงสู่ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) 30 



  หน้า 

     - ขั้นตอนที่ 5 จัดพิมพ์สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 37 

     - ขั้นตอนที่ 6 จัดท าหนังสือบันทึกข้อความจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ  

ราชการ 

41 

     - ขั้นตอนที่ 7 จัดท าสรุปรายงานผลประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 42 

     - ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 43 

ประวัติผู้เขียน 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญภาพ 
 
  หน้า 

ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

     ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 5 

     ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 6 

ส่วนที่ 2 บริบทคณะวิทยาการจัดการ  

     ภาพที่ 3 โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาการจัดการ 13 

     ภาพที่ 4 โครงสร้างส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 14 

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

     ภาพที่ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Flow Chart)  19 

     ภาพที่ 6 ตัวอย่างตารางแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน 20 

     ภาพที่ 7 หน้าแสดงผลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของแถบเมนู e-University 21 

     ภาพที่ 8 หน้าแสดงผลระบบสารสนเทศออนไลน์ (e-University) ในส่วนของระบบ E-SPR 22 

     ภาพที่ 9 หน้าแสดงผลระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) 23 

     ภาพที่ 10 หน้าแสดงผลประเด็นยุทธศาสตร์ 24 

     ภาพที่ 11 หน้าแสดงผลการบันทึกข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ 25 

     ภาพที่ 12 หน้าแสดงผลตัวชี้วัด 26 

     ภาพที่ 13 หน้าแสดงผลการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด 28 

     ภาพที่ 14 ตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความติดตามผลการปฏิบัติราชการฯ จากกองนโยบายและแผน 29 

     ภาพที่ 15 ตัวอย่างแบบฟอร์มติดตามผลการด าเนินงาน รายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ 30 

     ภาพที่ 16 หน้าแสดงผลการเข้าใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ (E-SPR) 

31 

     ภาพที่ 17 หน้าแสดงผลปีงบประมาณ (1) 32 

     ภาพที่ 18 หน้าแสดงผลรายงานผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ประจ าปีงบประมาณ 33 

     ภาพที่ 19 หน้าแสดงผลรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ (1) 34 



  หน้า 

     ภาพที่ 20 หน้าแสดงผลรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ (2) 35 

     ภาพที่ 21 หน้าแสดงผลรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ (3) 35 

     ภาพที่ 22 หน้าแสดงผลรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ (4) 36 

     ภาพที่ 23 หน้าแสดงผลปีงบประมาณในส่วนของจัดพิมพ์สรุปผลการประเมินผล 37 

     ภาพที่ 24 ตัวอย่างเอกสารสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 38 

     ภาพที่ 25 หน้าแสดงผลปีงบประมาณ (2) 39 

     ภาพที่ 26 หน้าแสดงผลรายงานผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ประจ าปีงบประมาณ  

ในส่วนของการจัดพิมพ์แบบรายตัวชี้วัด 

40 

     ภาพที่ 27 ตัวอย่างเอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 41 

     ภาพที่ 28 ตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ 

42 

 



ส่วนที่ 1 
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ปีพุทธศักราช 2516 สถาปนาวิทยาลัยครูก าแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 ตั้งอยู่เขตหมู่บ้าน
วังยาง หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีเนื้อที่ 421 ไร่ 58 ตารางวา 
 ปีพุทธศักราช 2518 ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
  ปีพุทธศักราช 2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ยกฐานะ
เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีพุทธศักราช 2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก 
  ปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จ านวน 392 คน 
ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาต าบลต่างๆ ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 ปีพุทธศักราช 2527 เริ่มต้นเปิดหลักสูตรที่ไม่ใช่วิชาชีพครู 
  ปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2527 
มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอ่ืน ที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้  
 ปีพุทธศักราช 2529 เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก 
 ปีพุทธศักราช 2535-2538 พระราชทานนามวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชภัฏ 
  ปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 

ปีพุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูก าแพงเพชร มีฐานะเป็นสถาบันราชภัฎก าแพงเพชร ตั้งแต่
วันที่ 25 มกราคม 2538 
 ปีพุทธศักราช 2541-2546 จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาแม่สอด 
  ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก 

ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใช้สถานที่โรงเรียน
สรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก 
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ปีการศึกษา 2544 จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นบนพื้นที่ 600 ไร่ ของสถาบันที่ 
ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่นแรก 

ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเป็นรุ่นแรก 

ปีการศึกษา 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธย
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มี
ผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัย ในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปีพุทธศักราช 2547 เปลี่ยนจากสถาบัน เป็น มหาวิทยาลัย 
ปีพุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมี
ผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป ท าให้สถาบันราชภัฏ 41 แห่งทั่วประเทศ มีสถานภาพเป็น 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีพุทธศักราช 2548-2557 เปิดหลักสูตรใหม่ๆ มากมาย 

ปีพุทธศักราช 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด เป็นรุ่นแรก 

ปีพุทธศักราช 2550 เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ปีพุทธศักราช 2551 เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เป็นรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาที่
เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย 

ปีพุทธศักราช 2552 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การบริหาร
และพัฒนา (รุ่นแรก) 

ปีพุทธศักราช 2557 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขาการบริหาร
การศึกษา (รุ่นแรก) 

ปีพุทธศักราช 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ มา
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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ปัจจุบัน ประกอบด้วย 14 หน่วยงาน 
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหน่วยงาน ทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ และคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพ
ให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยเน้นที่
จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
  - วิสัยทัศน์ 5 ปี (2561-2565): มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

- วิสัยทัศน์ 20 ปี (2561-2580): มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดินให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และ

การสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพ และมาตรฐานระดับชาติ และสากล 
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 

ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 
K – Knowledge: สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public Service and Productivity: ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility: ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
U – Unity: มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
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อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  การผลิต พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
  1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมแก่
ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความ

มั่นคงทางการเงิน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน 
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โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



ส่วนที่ 2 
บริบทคณะวิทยาการจัดการ 

 
ประวัติคณะวิทยาการจัดการ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2516  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2516 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2519 มีการเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่นแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
แต่เดิม คือ วิทยาลัยครูก าแพงเพชรเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพครูเพียงอย่างเดียว แต่
ด้วยความต้องการของตลาดแรงงาน ท าให้ในปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2527 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้ ดังนั้น จึงได้มีการ
ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ 
 

ทั้งนี้ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบผลิต
บัณฑิตสาขาศิลปศาสตร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 โดยมอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ ซึ่งด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในขณะนั้นท าหน้าที่เป็นหัวหน้า
คณะวิชาเพ่ือด าเนินการในการจัดตั้งคณะ โดยมีอาจารย์นิยม ชื่นนิรันดร์ และอาจารย์ประจวบ  ทิพย์ปรีชา มาเป็น
ผู้ร่วมในการก่อตั้งครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตร จัดหาเอกสารต ารา ตลอดจนอาคารสถานที่ และ
วัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนจนในที่สุดได้มีประกาศการจัดตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) เป็นผู้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการ
จัดการขึ้นให้เป็นหนึ่งในคณะของวิทยาลัยครูก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2530  

หลังจากที่คณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2530 ในระยะแรก
ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับอนุปริญญา (2 ปีแรก) และระดับปริญญาตรี
แบบต่อเนื่อง (2 ปีหลัง) ประกอบด้วยแขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาด และ
แขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  

ปีพุทธศักราช 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ส าหรับนักศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “อาคารน ้าเพชร” ซึ่งเป็นลักษณะอาคาร 4 ชั้น มีห้องพักจ านวน 20 ห้อง
ประกอบด้วยห้องจัดประชุมสัมมนา ห้องปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ และห้องอาหาร ซึ่งนอกจากจะใช้ส าหรับเป็นศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในคณะแล้ว ยังได้เปิดให้บริการทั้งแบบห้องพักและห้องประชุม  เพ่ือจัดอบรม
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สัมมนาแก่บุคคลทั่วไปภายใต้การก ากับดูแลของส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้โดยมีโปรแกรมวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นผู้ร่วมด าเนินงาน  

ปีพุทธศักราช 2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้น บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 มีผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยนชื่อ “คณะ
วิชา”เป็น “คณะ” โดยตัดค าว่า วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหารของคณะ จากเดิมใช้ค าว่า“หัวหน้า
คณะวิชา” เป็น “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารของสถาบันใหม่ทั้งหมด 

ปีพุทธศักราช 2539 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งได้จากการ
แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2540 ก่อสร้างอาคารเรียน 8 ชั้น เป็นจ านวนเงิน 
42,940,000 บาท โดยท าการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2540 ทั้งนี้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2543 อาคารเรียนของ
คณะวิทยาการจัดการ ได้ท าการเปิดใช้เป็นครั้งแรก โดยได้รับพระราชทาน นามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษา 2” หรือที่เรียกกันว่า อาคาร 11  

 

ปีพุทธศักราช 2547 สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” มีผล
บังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

 

ปีพุทธศักราช 2558-2561 ในปีพุทธศักราช 2558 คณะมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโดยมีการท ากิจกรรม
และได้มีการจัดท าข้อบังคับชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2559 ขึ้น 
โดยมีประธานชมรมคือ นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล และได้มีกิจกรรมของชมรมศิษย์ เก่าอย่างต่อเนื่อง และในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้เริ่มการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) เพียงบางส่วน และในปีการศึกษา 2560 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมได้จัดการศึกษาแบบ WIL อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยที่ใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ WIL ในปีเดียวกันหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการ
คลัง ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีงบประมาณ 2560 คณะได้ลงนามความ
ร่วมมือ กับ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม ในการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวสามวิถี ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร และในปี 2561 ได้มีการลงนามความร่วมมือกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด เป็นบริษัท
ให้บริการขนส่งพัสดุทั่วประเทศแบบครบวงจรในการเป็นศูนย์ฝึกงานด้านโลจิสติกส์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยมาตั้งบริษัท ณ อาคาร 14 ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้มีการจัดท า “วารสารการจัดการและการพัฒนา
ท้องถิ่น” ของคณะวิทยาการจัดการ 
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ปีพุทธศักราช 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้มีการปรับเปลี่ยนสังกัดกระทรวงใหม่จากเดิม “สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ” เปลี่ยนเป็น “สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งมีผลบังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2562  

ปีพุทธศักราช 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้มีการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัย และมีการปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
เป็นการท างานร่วมกันของศาสตร์บริหารธุรกิจ ในการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็นวิชาเอกต่างๆ  เช่น 
สาขาวิชาเอกการเงิน สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาเอกการตลาด สาขาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 
และสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ได้มีการปรับปรุง 
และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในปีเดียวกัน 

ปีพุทธศักราช 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้มีการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหม่ และมีการปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตร เป็น 
“หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ ไดป้รับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในปีเดียวกัน 

ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ ได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 4 หลักสูตร 
8 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการเงิน 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการตลาด 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)  
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
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ท าเนียบผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 

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

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปณิธาน เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และ

คุณลักษณะบัณฑิต 

ปรัชญา 
  บูรณาการความรู้ สู่ชุมชน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

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

 

ค่านิยมหลัก 
คือ “HAPPY” 
H – Human Resource ทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี 

A – Activeness ความกระตือรือร้น 

P – Participation ร่วมแรงร่วมใจ 

P – Practitioner นักปฏิบัติ 

Y – Yield ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ 
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อัตลักษณ์ 
คือ “บัณฑิตจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 
นิยาม:   
1) มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้ง

แรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนหรือสังคมให้เกิด ประโยชน์และความสุขมากขึ้น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  

2) สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเ พ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการ เขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การแสดง
ในเวทีวิชาการต่าง ๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

3) พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น  

เอกลักษณ์  
คือ “บัณฑิตจิตบริการ” 
หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมด้วยความประทับใจ 

ปณิธาน 
  สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
พบความก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 

เป้าประสงค์  
1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
3. นักศึกษา บุคลากร มีการธ ารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
4. มีการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 

วัฒนธรรมองค์กร  
เคารพอาวุโส ตรงต่อเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
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คุณลักษณะบัณฑิต 
  1. เป็นคนดีมีคุณธรรมในสังคม ยึดมั่นในหลักศาสนาและประชาธิปไตย ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 

2. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพของตนและสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลได้  
5. มีความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 3 โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาการจัดการ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ที่ปรึกษาคณบดี 

หัวหน้างานกิจการ
นักศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้างานทุน 
และสวัสดกิารนกัศึกษา 

หัวหน้างานศนูย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

หัวหน้างานเครือข่าย

กิจการนักศกึษาและศิษย์

เก่าสัมพนัธ ์

รองคณบดีฝ่ายวิจยั 

และบริการวิชาการ 

หัวหน้างานบรกิาร
วิชาการ 

หัวหน้างานวจิัย 

และนวัตกรรม 

หัวหน้างานแผน 

หัวหน้างานวเิคราะห์และ
พัฒนาระบบ งานเครือข่าย 
และฐานขอ้มูลสารสนเทศ 

หัวหน้างานบริหารความ
เสี่ยงและงานตรวจสอบ

ภายใน 

หัวหน้างานการเงิน 

พัสด ุและงานจัดหารายได้ 

หัวหน้างานวเิคราะห์ความ
คุ้มค่าทางการลงทุน/

การเงิน 

หัวหน้าธุรการและ
ส านักงาน 

หัวหน้างานวเิทศสมัพันธ ์
และโครงการพิเศษ 

หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์
และแนะแนวการศกึษา 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

และวางแผน 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหน้างานประกนั
คุณภาพ 

หัวหน้างานมาตรฐาน
หลักสูตร การเรียนการ
สอน และการจัดการ

ความรู ้

ประธานโปรแกรม
วิชาเอกการตลาด 

ประธานโปรแกรมวิชา 
เอกเทคโนโลยีธุรกิจ

ดิจิทัล 

ประธานโปรแกรมวิชาเอก
การจดัการธรุกจิ 

ประธานโปรแกรมวิชาเอก
การเป็นผู้ประกอบการ 

ประธานโปรแกรม
วิชาเอกการเงิน 

ประธานโปรแกรมวิชา 
การบัญช ี

ประธานโปรแกรมวิชา 
อุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 
 

ประธานโปรแกรมวิชา 
นิเทศศาสตร ์

ประธานโปรแกรมวชิา 

หัวหน้างานการจัดการ
ความรู ้
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โครงสร้างส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 

ภาพที่ 4 โครงสร้างส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ภาระหน้าที่ของงานส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 1. งานธุรการ ประกอบด้วย 

  1.1 งานรับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ 

  1.2 งานคัดแยกหนังสือราชการ และการเสนอหนังสือราชการ 

  1.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 

  1.4 งานเกบ็รักษา ยืม และท าลายหนังสือราชการ 

  1.5 งานประสานงานเวียนหนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ ให้กับหน่วยงานภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปปฏิบัติ 
  1.6 เสนอแฟ้มไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  1.7 งานค้นหาเอกสารต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  
  1.8 งานพิมพ์หนังสือราชการ การพิมพ์ (ร่าง) ค าสั่งที่เก่ียวข้อง การพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ และ
จัดท าส าเนาเอกสาร 

  1.9 การเรียบเรียง และจัดท ารูปเล่ม 
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1.10 งานประสานงาน และติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.11 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 
 

 2. งานประชุม ประกอบด้วย 

  2.1 งานประชุมผู้บริหาร และโปรแกรมวิชา 
  2.2 งานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
  2.3 งานประชุมคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
  2.4 งานประสานงาน และติดตามผู้ที่เก่ียวข้องกับการประชุม 
  2.5 งานประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
 

 3. งานบุคลากร ประกอบด้วย 

  3.1 งานขออนุมัติการไปราชการ 
  3.2 งานขออนุมัติการลา 
  3.3 งานการต่อสัญญาจ้าง 
  3.4 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
 

 4. งานพัสด ุประกอบด้วย 

  4.1 งานจัดท าบันทึกข้อความการเบิก-การจ่ายวัสดุอุปกรณ์ 
  4.2 งานจัดหา และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
  4.3 งานก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
  4.4 เป็นกรรมการจัดซื้อ/กรรมการตรวจรับวัสดุและครุภัณฑ์ 
  4.5 งานตรวจสอบวัสดุประจ าปี 
  4.6 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
 

 5. งานการเงิน ประกอบด้วย 

  5.1 งานเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินยืมทดลองราชการ) 
  5.2 งานส่งใช้เงินยืมราชการ 

  5.3 งานจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

  5.4 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
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 6. งานแผนและบริหาร ประกอบด้วย 

  6.1 งานจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 

  6.2 งานวางแผนการใช้งบประมาณ และการใช้เงินงบประมาณ 

  6.3 งานจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  6.4 งานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการะจ าปี  
  6.5 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
 

 7. งานวิจัย ประกอบด้วย 

  7.1 งานจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา ให้ความรู้ด้านการวิจัยให้กับบุคลากร 

  7.2 ให้ค าปรึกษา และข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยแก่บุคลากร 

  7.3 ติดตามความก้าวหน้า และรวบรวมผลการด าเนินงานวิจัยของบุคลากร 

  7.4 จัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัยของบุคลากร 

  7.5 จัดท าเล่มสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 

  7.6 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
  

 8. งานบริการวิชาการ ประกอบด้วย 

  8.1 งานจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา ด้านการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน/ท้องถิ่น ในพ้ืนที่
กลุ่มเป้าหมาย 

  8.2 ประสานงานบุคลากรภายในคณะ และบุคคลภายนอก 

  8.3 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการบริการวิชาการ 

  8.4 จัดเก็บข้อมูลด้านงานบริการวิชาการ 

  8.5 จัดท าเล่มสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 

  8.6 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
 

 9. งานวิชาการ ประกอบด้วย 

  9.1 งานจัดประชุมการจัดผู้สอนของแต่ละสาขาวิชาภายในคณะ 

  9.2 งานจัดท าหลักสูตรต่างๆ ของคณะ 

  9.3 งานจัดการจัดการความรู้ 
  9.4 ประสานงานโปรแกรมวิชา และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

  9.5 ติดตาม และรวบรวมข้อมูลการจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 

  9.6 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
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 10. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

  10.1 งานจัดท าประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

  10.2 จัดเก็บข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานลงในระบบ Che QA 3D Online 
  10.3 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
  10.4 จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  10.5 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 
 

 11. งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

  11.1 งานจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาให้กับนักศึกษา เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนนักศึกษาในด้านต่างๆ 

  11.2 ก ากับ ดูแลการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา 

  11.3 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

  11.4 งานสวัสดิการและทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 

  11.5 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 
 

 12. งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย 

  12.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

  12.2 จัดท าหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง 

  12.3 ก ากับ ติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

  12.4 จัดเก็บ ติดตาม และรวบรวมข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  12.5 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 

  

 13. งานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

  13.1 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของคณะ เช่น Line, Facebook, 
E-mail, Website เป็นต้น 
  13.2 การจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายใน และภายนอก  
  13.3 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในการประชาสัมพันธ์ 
  13.4 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 



ส่วนที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาการจัดการ 
 
1. การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาการจัดการ 
 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
ทุกภารกิจภายในหน่วยงาน และให้บริการคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกระดับ โดยการด าเนินงานภายใน
หน่วยงานนั้น จะต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานก าหนด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน โดยการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
หน่วยงานทุกไตรมาส โดยใช้แบบฟอร์มติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของคณะ
วิทยาการจัดการ เพ่ือรายงานความก้าวหน้า ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามประเมินผล ทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้ 
 

รอบการประเมินผล ระยะเวลาการด าเนินงาน 

รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1) ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 
รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2) ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม 
รอบ 9 เดือน (ไตรมาสที่ 3) ระหว่างเดือนตุลาคม - มิถุนายน 
รอบ 12 เดือน (ไตรมาสที่ 4) ระหว่างเดือนตุลาคม - กันยายน 

 

โดยการประเมินผลความส าเร็จของตัวชี้วัดนั้น จะมีระดับคะแนนเต็ม 5 คะแนนโดยเฉลี่ย ซึ่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการประสานงานกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาการจัดการ และด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดมาจัดรวมให้อยู่ในภาพเดียวกัน จากนั้น น าข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ
วิทยาการจัดการ มาบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) ของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยการบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดตามตัวชี้วัด เพ่ือให้ผู้บริหารระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ทราบผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามตัวชี้วัดเป็นระยะๆ โดยจะต้องด าเนินงานต่างๆ ให้
บรรลุผลส าเร็จภายในรอบ 12 เดือน (สิ้นปีงบประมาณ) ช่วงเดือนกันยายนของทุกปี เพ่ือน าสรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในแต่ละรอบการประเมินมาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปี
ถัดไป ซ่ึงมีข้ันตอนการปฏิบัติ (Flow Chart) ดังนี้ 
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Flow Chart) การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาการจัดการ 

เริ่มต้น 

ก าหนดรายละเอียดตัวช้ีวัด และเกณฑ์การให้คะแนนตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาการจัดการ โดยผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากคณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

น าข้อมูลตัวช้ีวัดที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้ว มาบันทึก
ข้อมูลลงสู่ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (E-SPR) เพื่อตั้งค่าประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัด 

ประสานงาน และติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
แต่ละไตรมาส (รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) 
จากผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด ให้จัดส่งข้อมูลมายังส านักงานคณะ
วิทยาการจัดการตามระยะเวลาที่ก าหนด และรวบรวมข้อมูล 
เพื่อน ามาจัดรวมให้อยู่ในภาพเดียวกัน 

น าข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแต่ละไตรมาส (รอบ 3 
เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) จากผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
ที่ได้ด าเนินการรวบรวมแล้วเสร็จ มาบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR)  

หลังจากบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบรายงานผลฯ แล้วเสร็จ ให้
จัดพิมพ์สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในแต่ละรอบการประเมิน  

จัดท าหนังสือบันทึกข้อความ เพื่อจัดส่ง
ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละ
รอบการประเมิน พร้อมแนบสรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

เสนอคณบด ี

พิจารณา และ
ลงนาม 

ส่ งต่ อหนั งสื อบันทึกข้ อความ ไปยั ง
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อรายงานผลการ
ประเมินฯ และด าเนินการต่อไป 

รายงานสรุปผลประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในแต่ละรอบการประเมินต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

สิ้นสุด 

ผ่านการพิจารณา 

แก้ไข 
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 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
คณะวิทยาการจัดการ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาการจัดการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ตามล าดับ ดังภาพตารางแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด และ
เกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการฯ  
 

 
 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างตารางแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการฯ 
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 ขั้นตอนที่ 2 น าข้อมูลตัวชี้วัดที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้ว มาบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) เพื่อตั้งค่าประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ให้พร้อมก่อน
การติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานจากมหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละรอบการประเมิน  โดยมีขั้นตอนการ
บันทึกข้อมูลลงสู่ระบบ ดังนี้ 
 

  2.1 การเข้าสู่ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) 
   2.1.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเข้าสู่ระบบการใช้งาน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (https://kpru.ac.th/) จากนั้นเลือกเมนู e-University ที่แถบด้านขวาของ
เว็บไซต์ ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าแสดงผลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของแถบเมนู e-University 
   
 

เลือกเมนู  
e-University 

https://kpru.ac.th/
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   2.1.2 เมื่อเลือกเมนู e-University จะปรากฏหน้าต่างแสดงผลระบบสารสนเทศออนไลน์ 
(e-University) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรขึ้นมา หลังจากนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเลื่อนลงมาดูในส่วน
ของระบบสารสนเทศส าหรับบุคลากร จากนั้น เลือกที่ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
(E-SPR) ดังภาพ 
 

 
 

 

ภาพที่ 8 หน้าแสดงผลระบบสารสนเทศออนไลน์ (e-University) ในส่วนของระบบ E-SPR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกระบบ E-SPR 
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   2.1.3 เมื่อเลือกระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) 
เข้ามาแล้ว จะปรากฏหน้าต่างแสดงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการขึ้นมา หลังจากนั้น 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรอก User และ Password ของหน่วยงาน เมื่อด าเนินการกรอกเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเข้าสู่
ระบบ เพ่ือเข้าใช้งานระบบ E-SPR ดังภาพ 
 

 
   

ภาพที่ 9 หน้าแสดงผลระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. กรอก User 
และ Password 
ของหน่วยงาน 

  2. กดปุ่ม
เข้าสู่ระบบ 
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  2.2 การตั้งค่าประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) 

2.2.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการบันทึกข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ลงสู่ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) โดยการเลือกเมนูการตั้งค่าที ่แถบ
ด้านซ้ายของเว็บไซต์ จากนั้น ให้เลือกที่ประเด็นยุทธศาสตร์ เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลประเด็น
ยุทธศาสตร์ขึ้นมา หลังจากนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งหมด
ลงสู่ระบบ โดยเลือกท่ีเมนูเพ่ิมทางแถบด้านขวาของเว็บไซต์ เพ่ือบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบ ดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าแสดงผลประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 

  1. เลือกเมนูการตั้งค่า 

  2. เลือกประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 3. เลือกเมนูเพิ่ม 
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2.2.2 เมื่อเลือกเมนูเพ่ิมแล้ว จะปรากฏแถบข้อมูลที่ต้องด าเนินการกรอกขึ้นมา ดังภาพที่ 11 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้ 

 

 - รหัสประเด็นยุทธศาสตร์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกรหัส โดย

เริ่มจากปีงบประมาณที่ต้องการเพ่ิมข้อมูล ตามด้วยรหัสของหน่วยงาน คือ 004 และตามด้วยตัวเลขประเด็น

ยุทธศาสตร์ อาทิเช่น กรอกข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 รหัส คือ 2565-004-01 หรือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 รหัส 

คือ 2565-004-02 เป็นต้น 

 - ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกชื่อประเด็น

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีลงสู่ระบบ E-SPR เช่น ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น เป็นต้น 

เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกดปุ่มบันทึก เพ่ือท า
การบันทึกข้อมูล หลังจากระบบบันทึกข้อมูลแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์
อ่ืนๆ ตามขั้นตอนเดิมจนครบถ้วนทุกประเด็นยุทธศาสตร์ตามทีห่น่วยงานก าหนดตามแผนปฏิบัติราชการฯ 

 

 
 

ภาพที่ 11 หน้าแสดงผลการบันทึกข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ 

  1. กรอกรหัสประเด็นยุทธศาสตร์ 

  2. กรอกชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ 

  3. กดปุ่มบันทึก 
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  2.3 การตั้งค่าตัวชี้วัดของหน่วยงานในระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (E-SPR) 
   2.3.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงานลงสู่ระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) โดยการเลือกเมนูการตั้งค่าที่แถบด้านซ้ายของ
เว็บไซต์ จากนั้น ให้เลือกที่ตัวชี้วัด เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลตัวชี้วัดขึ้นมา หลังจากนั้น ให้
เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบด าเนินการเพิ่มตัวชี้วัดของหน่วยงานทั้งหมดลงสู่ระบบ โดยเลือกที่เมนูเพิ่มทางแถบ
ด้านขวาของเว็บไซต์ เพ่ือบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบ ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 12 หน้าแสดงผลตัวชี้วัด 
 
 

  1. เลือกเมนูการตั้งค่า 

2. เลือกตัวชี้วัด 

 3. เลือกเมนูเพิ่ม 
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2.3.2 เมื่อเลือกเมนูเพ่ิมแล้ว จะปรากฏหน้าต่างแสดงผลตัวชี้วัดขึ้นมา จากนั้น ให้

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 
 

 - ปีงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเลือกปีงบประมาณปัจจุบันที่ต้องการ

บันทึกข้อมูล 

 - ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ของ

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการที่ต้องการบันทึกข้อมูล โดยจะต้องเลือกประเด็น

ยุทธศาสตร์ให้ถูกต้อง และตรงกับข้อมูลตัวชี้วัดที่จะด าเนินการกรอกตามที่ก าหนดในแผนฯ 

 - รหัสตัวชี้วัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกรหัส โดยเริ่มจาก

ปีงบประมาณท่ีต้องการเพิ่มข้อมูล ตามด้วยรหัสของหน่วยงาน คือ 004 และตามด้วยตัวเลขตัวชี้วัด อาทิเช่น กรอก

ข้อมูลตัวชี้วัดที่ 1 รหัส คือ 2565-004-01 หรือตัวชี้วัดที่ 2 รหัส คือ 2565-004-02 เป็นต้น 

 - ชื่อตัวชี้วัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกชื่อตัวชี้วัดของหน่วยงาน

ที่ได้ก าหนดไว้ลงสู่ระบบ เช่น ตัวชี้วัดที่ 1 คือ จ านวนชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้น าแก้ไขปัญหา เป็นต้น 

 - น้ าหนัก ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกค่าน้ าหนักของตัวชี้วัดตามที่

หน่วยงานก าหนดในแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการลงสู่ระบบ  

 - ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกชื่อ-นามสกุล

ของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด พร้อมกรอกเบอร์โทรศัพท์ เพ่ือใช้ส าหรับการประสานงาน และติดตามข้อมูลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 - ผู้จัดเก็บข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกชื่อ-นามสกุลของ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด พร้อมกรอกเบอร์โทรศัพท์ เพ่ือรวบรวมข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัด 

 - ผู้รับผิดชอบ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกชื่อ-นามสกุลของ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกดปุ่มบันทึก เพ่ือท า

การบันทึกข้อมูล หลังจากระบบบันทึกข้อมูลแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดอ่ืนๆ ตาม

ขั้นตอนเดิมจนครบถ้วนทุกตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานก าหนด ดังภาพ 
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ภาพที่ 13 หน้าแสดงผลการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด 
 
 ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หลังจากที่ได้รับหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ
นั้นๆ ตามรอบการประเมินผล จากกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบส านักงานอัตโนมัติ 
(E-Office Automation) ดังภาพที่ 14 โดยการประสานงานทางวาจา หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของคณะ เช่น 
Facebook, Line เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการประสานงานจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และความเร่งด่วนของภารกิจ เพ่ือ
ด าเนินการติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแต่ละไตรมาสจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด โดยใช้แบบฟอร์มติดตาม
ผลการด าเนินงาน รายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือรายงานความก้าวหน้า ดังภาพที่ 15 
โดยให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดส่งข้อมูลมายังส านักงานคณะวิทยาการจัดการตามระยะเวลาที่ก าหนด และรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือน ามาจัดรวมให้อยู่ในภาพเดียวกัน โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามประเมินผล ทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้  
 
 

  1. เลือกปีงบประมาณ   2. เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ 

  4. กรอกตัวชี้วัด 

  3. กรอกรหัส 
ตัวช้ีวัด 

  5. กรอกค่าน้ าหนักตัวชี้วัด 

6. กรอกชื่อ-นามสกุลผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด และเบอร์โทรศัพท์ 

7. กรอกชื่อ-นามสกุลผู้จัดเก็บข้อมูล และเบอร์โทรศัพท์ 

8. กรอกชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ  
  9. กดปุ่มบันทึก 
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รอบการประเมินผล ระยะเวลาการด าเนินงาน 

รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1) ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 
รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2) ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม 
รอบ 9 เดือน (ไตรมาสที่ 3) ระหว่างเดือนตุลาคม - มิถุนายน 
รอบ 12 เดือน (ไตรมาสที่ 4) ระหว่างเดือนตุลาคม - กันยายน 

 

 
 

ภาพที่ 14 ตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความติดตามผลการปฏิบัติราชการฯ จากกองนโยบายและแผน 
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างแบบฟอร์มติดตามผลการด าเนินงาน รายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ 
 

 ขั้นตอนที่ 4 น าข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแต่ละไตรมาส (รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 
12 เดือน) จากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ที่ได้ด าเนินการรวบรวมแล้วเสร็จ มาบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) เพ่ือรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัยฯ ให้ทราบผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามตัวชี้วัดเป็นระยะๆ โดยจะต้องด าเนินงานต่างๆ ให้
บรรลุผลส าเร็จภายในรอบ 12 เดือน (สิ้นปีงบประมาณ) ช่วงเดือนกันยายนของทุกปี โดยมีขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
ลงสู่ระบบ ดังนี้ 
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  4.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการเข้าใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) : https://e-par.kpru.ac.th/e-spr/ โดยการกรอก User และ Password ของ
หน่วยงาน เมื่อด าเนินการกรอกเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเข้าสู่ระบบ เพ่ือเข้าใช้งานระบบ E-SPR ดังภาพ 
 

 
   

ภาพที่ 16 หน้าแสดงผลการเข้าใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) 
 

  4.2 เมื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการบันทึกข้อมูลรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงานลงสู่ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) โดยการ
เลือกเมนูรายงานผลการปฏิบัติฯ ที่แถบด้านซ้ายของเว็บไซต์ จากนั้น ให้เลือกที่ปีงบประมาณ เมื่อเลือกแล้วจะ
ปรากฏหน้าต่างแสดงผลปีงบประมาณขึ้นมา หลังจากนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเลือกปีงบประมาณที่ต้องการ
รายงานผล โดยการกดทีค่ลิก เช่น ต้องการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เลือก
คลิก ในแถวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นต้น ดังภาพ  
 

  1. กรอก User 
และ Password 
ของหน่วยงาน 

  2. กดปุ่ม
เข้าสู่ระบบ 
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ภาพที่ 17 หน้าแสดงผลปีงบประมาณ (1) 
 

  4.3 เมื่อกดที่คลิกแล้ว จะปรากฏหน้าต่างแสดงผลรายงานผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
ประจ าปีงบประมาณที่ต้องการขึ้นมา ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ (รายตัวชี้วัด) โดยการเลือกตัวชี้วัดที่ต้องการ เช่น ต้องการรายงานผลการด าเนินงานจ านวนอาจารย์ที่มี
ผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้กดเลือกท่ีชื่อตัวชี้วัดนี้ เป็นต้น ดังภาพ 
 

1. เลือกเมนูรายงานผลการปฏิบัติฯ 

2. เลือก
ปีงบประมาณ 

3. เลือก 
คลิก 
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ภาพที่ 18 หน้าแสดงผลรายงานผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ประจ าปีงบประมาณ 
 

  4.4 เมื่อเลือกตัวชี้วัดที่ต้องการายงานแล้ว จะปรากฏหน้าต่างแสดงผลรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการของตัวชี้วัดนั้นขึ้นมา ดังภาพที่ 19 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้ 
   - รอบรายงานการประเมินฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องเลือกรอบการประเมินที่
ต้องการรายงานก่อนทุกครั้ง ดังภาพที่ 19 
   - ข้อมูลการด าเนินงาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาการจัดการมากรอกลงไปในระบบ ดังภาพที่ 19 

1. เลือกตัวชี้วัดที่
ต้องการรายงาน 
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ภาพที่ 19 หน้าแสดงผลรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ (1) 
 

   - ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ย้อนหลัง 3 ปี โดยนับย้อนหลังจากปีงบประมาณปัจจุบัน ดังภาพที่ 20 
   - ข้อมูลพื้นฐานประกอบหน่วยวัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกข้อมูลหน่วย
วัดของตัวชี้วัดตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาการจัดการ เช่น ตัวชี้วัด 2565-004-04.
จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีหน่วยวัดเป็นจ านวนคน เป็นต้น 
ดังภาพที่ 20 
   - เกณฑ์การให้คะแนน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกเกณฑ์การให้คะแนน
ของตัวชี้วัดตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาการจัดการ โดย เกณฑ์การให้คะแนน มี
ทั้งหมด 5 ระดับ ดังภาพที่ 20 
   - การค านวนคะแนนจากผลการด าเนินงาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอก
น้ าหนักของตัวชี้วัดตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาการจัดการ จากนั้น กรอกผลการ
ด าเนินงานจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และกรอกค่าคะแนนที่ได้ โดยน าผลการด าเนินงานที่ได้ไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การให้คะแนน หลังจากนั้น ระบบจะค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักออกมา ดังภาพที่ 20 

1. เลือกรอบ 
การประเมิน 

2. กรอกรายละเอียดของตัวชี้วัด  
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ภาพที่ 20 หน้าแสดงผลรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ (2) 
 

   - ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
กรอกรายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแต่ละไตรมาส เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการ
ประเมิน ดังภาพที่ 21 
 

 
 

ภาพที่ 21 หน้าแสดงผลรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ (3) 
 
 

3. กรอกปีงบประมาณ 

4. กรอกหน่วยวัดของตัวชี้วัด 

5. กรอกเกณฑ์การให้คะแนน 

6. กรอกค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน และค่าคะแนนที่ได้  

7. กรอกรายละเอียดผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดแต่ละไตรมาส 
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   - หลักฐานอ้างอิง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอกหลักฐานจากการด าเนินงาน
ที่ต้องการแนบ/รายงานผล ดังภาพที่ 22 
   เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกดปุ่มบันทึก เพ่ือท า
การบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ 22 หลังจากระบบบันทึกข้อมูลแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการกรอก
รายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัดอ่ืนๆ ตามขั้นตอนเดิมจนครบถ้วนทุกตัวชี้วัดตามที่หน่วยงานก าหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการฯ 
 

 
 

ภาพที่ 22 หน้าแสดงผลรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ (4) 
 
 
 
 
 
 

8. กรอกหลักฐานจากการด าเนินงานที่
ต้องการแนบ/รายงานผล 

  9. กดปุ่มบันทึก 
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 ขั้นตอนที่ 5 หลังจากบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบรายงานผลฯ แล้วเสร็จ ให้จัดพิมพ์สรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานแบบภาพรวมในแต่ละรอบการประเมินไว้ เพ่ือน าไปใช้
เป็นเอกสารแนบ หนังสือบันทึกข้อความน าส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยมีขั้นตอนการ
จัดพิมพ์สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
  5.1 การจัดพิมพ์สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการแบบภาพรวม 
   5.1.1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เลือกรายงานผลการปฏิบัติฯ จากนั้นเลือกปีงบประมาณ 
ในส่วนของแถบด้านซ้ายของเว็บไซต์ เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลปีงบประมาณขึ้นมา หลังจากนั้น ให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเลือกรอบการประเมินที่ต้องการจัดพิมพ์สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ เช่น ต้องการจัดพิมพ์สรุปผลการประเมิน รอบ 3 เดือน ให้เลือก [3] เป็นต้น ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 23 หน้าแสดงผลปีงบประมาณในส่วนของจัดพิมพ์สรุปผลการประเมินผล 
 

3. เลือกรอบ 
การประเมินที่

ต้องการจัดพิมพ์ 
 

1. เลือกเมนูรายงานผลการปฏิบัติฯ 

2. เลือก
ปีงบประมาณ 
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   5.1.2 เมื่อเลือกรอบการประเมินที่ต้องการจัดพิมพ์แล้ว จะปรากฏหน้าต่างแสดงผล
เอกสารสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ต้องการขึ้นมา ให้
ด าเนินการดาวน์โหลดเอกสาร เพ่ือจัดเก็บไฟล์เอกสารไว้เป็นหลักฐานส าหรับการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 24 ตัวอย่างเอกสารสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

  5.2 การจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการแบบรายตัวชี้วัด 
  กรณีต้องการตรวจสอบ และจัดพิมพ์ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในแต่ละรอบ
การประเมินแบบรายตัวชี้วัด โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ และจัดพิมพ์ข้อมูลรายงานผลการประเมิน ดังนี้ 
   5.2.1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เลือกเมนูรายงานผลการปฏิบัติฯ จากนั้นเลือก
ปีงบประมาณ ในส่วนของแถบด้านซ้ายของเว็บไซต์ เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลปีงบประมาณขึ้นมา 
หลังจากนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเลือกที่คลิกในแถวของปีงบประมาณท่ีต้องการ ดังภาพ  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

พิมพ์เอกสาร 
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ภาพที่ 25 หน้าแสดงผลปีงบประมาณ (2) 
 

   5.2.2 เมื่อกดที่คลิกแล้ว จะปรากฏหน้าต่างแสดงผลรายงานผลการปฏิบัติราชการ (ราย
ตัวชี้วัด) ประจ าปีงบประมาณที่ต้องการขึ้นมา ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูในส่วนของพิมพ์ ซึ่งอยู่ด้านขวาของ
เว็บไซต์ จากนั้นเลือกรอบการประเมินที่ต้องการตรวจสอบ และจัดพิมพ์ข้อมูลรายงานผลการประเมินในแถวของ
ตัวชี้วัดที่ต้องการ เช่น ต้องการตรวจสอบ และจัดพิมพ์ข้อมูล รอบ 3 เดือน ของตัวชี้วัด 2565-004-01 จ านวน
ชุมชนหรือประเด็นที่ได้รับการชี้น าแก้ไขปัญหา ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแถวของตัวชี้วัดนี้ และเลือกรอบการ
ประเมิน [3] ด้านขวาของเว็บไซต์ในส่วนของพิมพ์ เป็นต้น ดังภาพ 
 
 

1. เลือกเมนูรายงานผลการปฏิบัติฯ 

2. เลือก
ปีงบประมาณ 

3. เลือก 
คลิก 
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ภาพที่ 26 หน้าแสดงผลรายงานผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ประจ าปีงบประมาณ  
ในส่วนของการจัดพิมพ์แบบรายตัวชี้วัด  

 
   5.2.3 เมื่อเลือกรอบการประเมินที่ต้องการตรวจสอบ และจัดพิมพ์ข้อมูลแล้ว จะปรากฏ
หน้าต่างแสดงผลเอกสารสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  (รายตัวชี้วัด) ขึ้นมา 
โดยสามารถตรวจสอบ จัดพิมพ์ และดาวน์โหลดเอกสาร เพ่ือใช้เป็นหลักฐานได ้ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 

1. เลือกรอบการ
ประเมินที่ต้องการ
ตรวจสอบ และ
จัดพิมพ์ข้อมูล 
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ภาพที่ 27 ตัวอย่างเอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
 

 ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าหนังสือบันทึกข้อความผ่านระบบส านักงานอัตโนมัติ
(E-Office Automation) เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ตามด้วยปีงบประมาณ
ปัจจุบัน และรอบประเมินผลที่ต้องการรายงาน เช่น ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 3 เดือน เป็นต้น เพ่ือจัดส่งข้อมูลรายงาน
ผลการด าเนินงานในแต่ละรอบการประเมินต่อมหาวิทยาลัยฯ พร้อมแนบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เสนอคณบดี เพ่ือพิจารณา และลงนาม จากนั้น ส่งต่อหนังสือบันทึกข้อความ
ต่อไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรายงานผลการประเมินฯ และด าเนินการต่อไป ดังภาพ 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

พิมพ์เอกสาร 
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

 ขั้นตอนที่ 7 หลังจากนั้น จัดท าสรุปรายงานผลประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในแต่ละรอบการประเมินให้กับหัวหน้างาน/รองคณบดีผู้รับผิดชอบ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในคราววาระการประชุมแจ้งเพ่ือทราบ 
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ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาการจัดการ 

 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 
   1. บางครั้งพบว่า ระบบมีความ
ผิดพลาด หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว 
ระบบไม่สามารถแสดงข้อมูลที่ ได้
ด าเนินการกรอกไว้ได้อย่างครบถ้วน
ทั้งหมด ส่งผลให้ต้องท าการบันทึก
ใหมห่ลายครั้ง 

   1.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควร
ศึกษา หาวิธีแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
ก่อน 
   1.2 ประสานงานผู ้ด ูแลระบบ 
E-SPR ให ้ด า เ น ินการ ปรับปรุ ง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ระบบ
มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น 

   1.1 ควรให้ผู้ดูแลระบบ E-SPR 
ด าเนินการตรวจสอบ พัฒนา และ
ปรับปรุงระบบเป็นระยะๆ ก่อนที่
จะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละ
หน่วยงานด าเนินการบันทึกข้อมูล
ลงสู่ระบบ 
   1.2 ควรบันทึกข้อมูลส ารองไว้
กับตนเอง 

   2. บางครั้งพบว่าการด าเนินงาน
บางตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากผู้ด าเนินงาน
ติดภารกิจงานส าคัญหลายๆ ภารกิจ 
หรือด้วยสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงาน
ได้ตามแผนที่ก าหนด 

   2.1 เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม/
โครงการ ให้สามารถด าเนินการได้
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์

   2.1 ควรให้เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน
เป็นระยะๆ 

   3. บางครั้งพบว่าการติดตาม และ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ รับผิ ดชอบ
ตัวชี้วัด มีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ส่งผล
ให้การจัดรวมข้อมูลมีความล่าช้า 

   3.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควร
ประสานงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
เพ่ือแจ้งเตือนส าหรับการจัดเตรียม
ข้อมูลก่อนถึงรอบการประเมินใน
แต่ละรอบ 
   3.2 เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบควรเก็บ
รวบรวมข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัดที่
เป็นปัจจุบัน เพ่ือน าเสนอข้อมูล
เบื้องต้นต่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดใน
การพิจารณา และตรวจสอบข้อมูล 
เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

   3.1 ควรให้เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน
เป็นระยะๆ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

 

ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  นายวชิรวิทย์  กรรณิกา 

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Wachirawit Kannika 

ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่อยู่ปัจจุบัน 138/9 ซอยพัฒนาวิมล หมู่ที่ 3 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง  

จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

โทรศัพท์มือถือ 088-1453615 

อีเมล์ pupgoodlife@gmail.com 
 

ข้อมูลสถานที่ท างาน 

ที่อยู่สถานที่ท างาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เลขที่ 69 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 

โทรศัพท์ 0-5570-6511 ต่อ 3640 

โทรสาร 055-840741 
 

 

ข้อมูลสถานศึกษา 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2559  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  
                          บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ 
                          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
พ.ศ. 2556  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์  
                          ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
                          มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
พ.ศ. 2549            มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
                          สมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 

 



- 45 - 

 

ประสบการณ์ท างาน 

 29 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน  
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 

ผลงานทางวิชาการ-งานวิจัย 
 

ผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย 

พ.ศ. 2560 การศึกษาอาหารท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ต าบล
ไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร (รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceeding) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) 
พ.ศ. 2561 การพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่า
ขุนราม ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร (การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) 
 
พ.ศ. 2561 (หัวหน้าโครงการ) ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
พ.ศ.2562 (ผู้ร่วมวิจัย) การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าขุนราม 
จังหวัดก าแพงเพชร สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
พ.ศ.2563 (ผู้ร่วมวิจัย) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดย
การมีส่วนร่วม ของประชาชนต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร  
พ.ศ.2565 (หัวหน้าโครงการ) การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอาหารท้องถิ่น
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนของต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร  

 




