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ส่วนท ี๑  ข้อมูลเบืองต้นของคณะวทิยาการจดัการ 

๑.๑ ประวตัิความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของคณะวทิยาการจัดการ    
นบัตงัแตเ่ริมใช้พระราชบญัญตัวิิทยาลยัครู พ.ศ.๒๕๑๘ ฉบบัแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๗ ซงึกําหนด

บทบาทหน้าทีของวทิยาลยัครูให้เปิดสอนระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาอืน ๆ อีกสองสาขานอกเหนือจากครุศา

สตรบณัฑิตคือ วิทยาศาสตรบณัฑิตและศิลปะศาสตรบณัฑิต ทําให้โครงสร้างของวิทยาลยัครูเปลียนไป

จากเดิมโดยได้มีการเปิดคณะวิชาใหม่ขึนมารองรับได้แก่คณะวิชาวิทยาการจดัการ และมีพฒันาการเป็น

ลําดบั ดงันี 

 ก่อนปี พ.ศ.๒๕๒๗ มีภาควิชาซงึเกียวข้องกบัวิชาการของคณะ คือภาควิชาสหกรณ์ขึน แตส่งักดั

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

 ปี พ.ศ.๒๕๒๗ เริมก่อตงัคณะวิทยาการจดัการ 

 ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ตงัคณะวิทยาการจดัการอย่างเป็นทางการ  เริมมีการบริหารคณะวิทยาการจดัการ

อย่างเป็นระบบ  ผู้บริหารท่านแรก ได้แก่  ผศ.ดร.ระวงั  เนตรโพธิแก้ว  ซึงดํารงตําแหน่งหวัหน้าคณะวิชา  

และมีภาควิชาเดียว คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ และในช่วงเริมต้นมีคณาจารย์ ๑๐ ท่าน คือ  

 ผศ.ดร.ระวงั  เนตรโพธิแก้ว อาจารย์อารีย์  สกิขมาน  อาจารย์พงษ์ศกัด ิ ปัญจพรผล  อาจารย์พิภพ สวุรรณรักษ์  

อาจารย์จงจิต  ปัญญชณุห์  อาจารย์ชเูกียรติ ฤกษ์อดุม  อาจารย์สนธยา  คงฤทธิ  อาจารย์เจียม  เคหะธูป  

อาจารย์บญุยืน แซหุ่่นและ อาจารย์เบญจมาศ วชัรเทวินทร์กลุ 

 ต่อมาได้มีการแบ่งการบริหารออกเป็น ๕ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์   

ภาควิชาการเงินและบญัชี ภาควิชาการตลาด  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชานิเทศศาสตร์ 

 ตงัแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๒๘– ๒๕๓๗ ในสว่นของการจดัการศกึษานนั คณะวิชาวิทยาการจดัการ ได้

ดําเนิน การผลติบณัฑิตสาขาวิชาการศกึษาและสาขาวิชาศลิปศาสตร์ ดงันี 

 ๑.  สาขาวิชาการศกึษา ได้แก่  การผลิตบณัฑิต โปรแกรมวิชาสหกรณ์ ระดบัปริญญาตรี ๔ ปี โดย

เปิดรับนกัศกึษาอย่างตอ่เนืองนบัตงัแตปี่การศกึษา ๒๕๒๕ เป็นต้นมา และตงัแตปี่การศกึษา ๒๕๓๓ไม่มี

นกัศกึษาโปรแกรมวิชาสหกรณ์ 

 ๒.  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดยคณะฯ ได้เปิดสอนมาตงัแตปี่การศกึษา ๒๕๒๘ ตามโปรแกรมวิชา

ตอ่ไปนี 



    ๒.๑ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  เปิดรับทงัในระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี ทงัภาค

ปกตแิละภาค กศ.พป. และได้ปิดรับนกัศกึษาของโปรแกรมวิชานีในปีการศกึษา  ๒๕๓๓ 

     ๒.๒ โปรแกรมวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสมัพนัธ์ ระดบัอนุปริญญาสําหรับนกัศึกษา

ภาคปกติ  (ซงึได้ปิดรับนกัศึกษาตงัแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๒)โดยเปลียนมารับนกัศกึษาโปรแกรมวิชานิเทศ

ศาสตร์ (การประชาสมัพนัธ์) ระดบัปริญญาตรี ๔ ปี แทน และตงัแต่ปีการศกึษา ๒๕๓๙ โปรแกรมวิชา

นิเทศศาสตร์ได้เปิดแขนงใหม ่คือ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 

    ๒.๓ โปรแกรมวิชาการจดัการทวัไป ระดบัปริญญาตรี ๔ ปี ได้เปิดรับนกัศกึษาภาคปกติ ตงัแตปี่

การศึกษา ๒๕๓๒ จนกระทังปีการศึกษา ๒๕๓๖ได้ปิดโปรแกรมวิชานี และเปิดรับโปรแกรมวิชา

บริหารธุรกิจระดบัปริญญาตรี ๔ ปี แทนสว่นโปรแกรมวิชาการจดัการทวัไป ระดบัปริญญาตรี ๒ ปีหลงั ได้

เปิดรับนกัศกึษา ภาค กศ.พป. 

ในราวกลางภาคการศกึษาที ๒/๒๕๔๒ คณะฯ ได้ปรับเปลียนรูปแบบการบริหารงานวิชาการจาก

ภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบนั โดยแบง่เป็น ๖ โปรแกรมวิชา  ดงันี 

  ๑.  โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจและการจดัการทวัไป 

  ๒.  โปรแกรมวชิา การบริหารธุรกิจ (การบญัชี) 

  ๓.  โปรแกรมวชิา การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 

  ๔.  โปรแกรมวชิา การบริหารธุรกิจ  (การตลาด) 

  ๕.  โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ (การประชาสมัพนัธ์) 

  ๖.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 

 และยงัได้เริมนํามาตรการการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้  โดยในส่วนของคณะฯ ได้จัดทํา

คู่มือการประกนัคณุภาพและได้มอบหมายให้โปรแกรมวิชาทงัหมด จดัทําคู่มือการศึกษาตนเองและคู่มือ

นกัศกึษาของโปรแกรมวิชา เพือมอบให้แก่นกัศกึษาของโปรแกรมวิชาด้วย 

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้เปลียนแปลงหลกัสูตรใหม่ทงัในส่วนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจตามนโยบายของสํานักงานสภาสถาบนัราชภัฏ และมีการจัดทําคู่มือ

นกัศกึษาของโปรแกรมวิชา ตามหลกัสตูรใหมเ่ป็นครังแรก 



 ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจดัการทวัไป (การบริหารทรัพยากร

มนุษย์) และในปีเดียวกันนีคณะฯ ได้สร้างห้องปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร ๑ ห้อง และ

ห้องปฏิบตักิารบญัชี ๑ ห้อง 

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดหลกัสตูรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) ๒ ปีหลงัอนปุริญญา แขนงการบญัชี การเงิน

และการธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนษุย์และยกเลกิการเปิดหลกัสตูรการจดัการทวัไป แขนง

ตา่ง ๆ โดยให้มีเพียงโปรแกรมวิชาการจดัการทวัไปอย่างเดียว และในปีนีคณะฯ ได้สร้างห้องปฏิบตัิการการ

จัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ๑ ห้องนอกจากนี คณะฯ ได้ดําเนินการบริหารโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)ภายหลงัจากทีบริหารภายใต้ความร่วมมือกบัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในระดบัปริญญาตรี เปิดหลกัสตูรนิเทศศาสตร์ (การจดัรายการวิทยโุทรทศัน์) และ

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) คณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอดุมศกึษา เมือวนัที 

๗ สงิหาคม ๒๕๔๙ เพือเป็นกลไกกํากบัมาตรฐานระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการการอดุมศกึษา และ

ระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศกึษา 

๑. กระทรวงศึกษา ธิการ ไ ด้ มีประกาศกระทรวงศึกษา ธิการ  เ รื อ งมาตรฐาน

สถาบนัอดุมศกึษา เมือวนัที ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เพือเป็นกลไกสง่เสริมและกํากบัให้สถาบนัอดุมศกึษา

จดัการศกึษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุม่สถาบนัอดุมศกึษา ๔ กลุม่ 

๒. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เมือวนัที ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ  

แนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ เมือวนัที ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

เพือให้การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาเป็นไปตามมาตรฐานการอดุมศกึษาและเพือการประกนัคณุภาพ

ของบณัฑิตในแตล่ะระดบัคณุวฒุิและสาขาวิชา  

ด้วยความจําเป็นดงักลา่ว สถาบนัอดุมศกึษาร่วมกบัต้นสงักดัจงึจําเป็นต้องพฒันาระบบและ

กลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี 

๑. เพือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

และสถาบนัอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคณุภาพและกลไกทีสถาบนันนั ๆ กําหนดขึนโดยวิเคราะห์

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้

มาตรฐาน  



๒. เพือให้ภาควิชา  คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบ

สถานภาพของตนเองอนัจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพฒันาคณุภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และ

เป้าประสงค์ (goals) ทีตงัไว้ตามจดุเน้นของตนเองและเป็นสากล 

๓. เพือให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบนัอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง 

จดุทีควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพฒันาการดําเนินงานเพือเสริมจดุแข็ง และพฒันาจดุที

ควรปรับปรุงของสถาบนัอยา่งตอ่เนือง 

๔. เ พือให้ ข้อมูลสาธารณะทีเป็นประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  ทําให้มันใจว่า

สถาบนัอดุมศกึษาสามารถสร้างผลผลติทางการศกึษาทีมีคณุภาพและได้มาตรฐานตามทีกําหนด 

๕. เพือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้อง มีข้อมูล

พืนฐานทีจําเป็นสําหรับการสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการอดุมศกึษาในแนวทางทีเหมาะสม 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในระดบับณัฑิตศกึษา เปิดหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทวัไป) 

โดยจะรับนกัศกึษารุ่นที ๑ ในภาคเรียนที ๒ ปีการศกึษา ๒๕๔๗ จํานวน ๒ ห้อง 

ปี พ.ศ. ๓๕๔๘ เปิดรับนกัศกึษารุ่นที ๒ หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทวัไป) 

จํานวน ๒ ห้อง 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ในระดบับณัฑิตศกึษา เปิดรับนกัศกึษารุ่นที ๓ หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การจดัการทวัไป) จํานวน ๒ ห้อง และหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทวัไป) สําหรับ

ผู้บริหาร จํานวน ๑ ห้อง 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ได้ดําเนินการปรับปรุง

หลกัสตูรทงัหมด จํานวน ๔ หลกัสตูร ให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต

มากขนึ ดงันี 

๑. บริหารธุรกิจบณัฑิต ปริญญาตรี ๔ ปี จํานวน ๕ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจดัการทวัไป  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร

มนษุย์ และสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจโดยสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้พิจารณารับทราบ

การให้ความเห็นชอบหลกัสตูร (สกอ.รับรอง) เมือวนัที ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

๒. หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) ปริญญาตรี ๔ ปี ให้มีความทนัสมยั
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิตมากขึน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้

พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสตูร (สกอ.รับรอง) เมือวนัที ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 



๓. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ปริญญาตรี ๔ ปี ให้มีความทันสมยัและสอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตมากขนึ โดยสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้พิจารณารับทราบการ

ให้ความเห็นชอบหลกัสตูร (สกอ.รับรอง) เมือวนัที ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ 

๔. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โดยสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้พิจารณารับทราบ

การให้ความเห็นชอบหลกัสตูร (สกอ.รับรอง) : หลกัสตูรกลาง เมือวนัที ๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๑ 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ได้ดําเนินการปรับปรุง

หลกัสตูรทงัหมด จํานวน ๔ หลกัสตูร ให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต

มากขนึ ดงันี 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะวิทยาการจดัการได้จดัทําหลกัสตูรใหม่ จํานวน ๑ หลกัสตูร ๒ สาขาวิชา คือ

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต ปริญญาตรี ๔ ปี สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ เพือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิตมากยิงขึนโดยสํานักงานคณะกรรมการการ

อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ด้ พิ จ า รณ า รั บ ท ร า บ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ห ลั ก สู ต ร ( ส ก อ . รั บ ร อ ง )  เ มื อ 

วนัที ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คณะฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดินจํานวน ๔๐ ล้านบาท เพือก่อสร้างอาคาร

เรียนรวมปฏิบตักิารบญัชีและโลจิสตกิส์ 

ปี พ.ศ.๒๕๕๒ คณะวทิยาการจดัการเปิดสอนหลกัสตูรใหม ่๒ สาขาวชิาคือหลกัสตูรบริหารธุรกิจ

บณัฑิต ปริญญาตรี ๔ ปี สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์ และสาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ และเพิม

โปรแกรมวิชา อีก ๒ โปรแกรมวิชา รวมเป็น ๙ โปรแกรมวิชา ๑ แขนงวชิา เพือให้การบริหารงานมี

ประสทิธิภาพ ดงันี 

๑. โปรแกรมวิชาการจดัการทวัไป 

๒. โปรแกรมวิชาการบญัชี 

๓. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 

๔. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

๕. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนษุย์) 

๖. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

๗. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสตกิส์) 

๘. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) 

๙. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  

๑๐. กลุม่รายวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 



๑.๒ ปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์ และแผนงาน 
 
 ปรัชญา  

เพิมคุณค่าบุคคลด้วยการศึกษา สร้างสมภูมิปัญญาด้วยองค์ความรู้คู่คณุธรรม เพือการพฒันา

ท้องถินสูส่ากล 

 วสัิยทศัน์  
คณะวิทยาการจดัการมุง่เป็นแหลง่ให้ความรู้คูค่ณุธรรม เพือเป็นฐานการพฒันาและบรูณาการองค์

ความรู้สูท้่องถิน เพือพฒันาคนและท้องถินให้เป็นมืออาชีพสูส่ากล 

 พนัธกจิ  
คณะวิทยาการจดัการมีพนัธกิจ  ๕  ประการ  คือ 

 ๑.  ผลติบณัฑิตทีมีความรู้คูค่ณุธรรมและเป็นกําลงัหลกัของท้องถิน 

 ๒.  สร้างงานวจิยัและพฒันาองค์ความรู้เชิงบรูณาการ 

๓.  บริการทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศกึษาแก่ท้องถิน 

๔.  ทํานบํุารุงศาสนา สร้างเสริมจริยธรรม อนรัุกษ์และฟืนฟศูลิปะ วฒันธรรม สงิแวดล้อม 

 ๕.  พฒันาระบบการบริหารจดัการโดยใช้หลกัธรรมาภบิาล 

 วตัถุประสงค์ 
 ๑.  ผลติบณัฑิตทีมีคณุลกัษณะพงึประสงค์และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 

 ๒.  สร้างงานวจิยัและพฒันางานสร้างสรรค์ในรูปแบบตา่ง ๆ 

 ๓.  บริการทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศกึษาแก่ท้องถิน 

 ๔.  บํารุงศาสนา  สร้างเสริมจริยธรรม  อนรัุกษ์และฟืนฟศูลิปะและวฒันธรรม 

 ๕.  พฒันาสูก่ารเป็นองค์กรการเรียนรู้และใช้ความรู้เป็นฐานของการพฒันา 

 ๖.  บริหารงานด้วยความเป็นธรรม  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
๑. ด้านการผลิตบัณฑติ มุง่เน้นขยายการรับนกัศกึษา ปฏิรูปการเรียนรู้ เพือให้นกัศกึษามี

คณุลกัษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน (Five Domains of  Learning) การพฒันานกัศกึษาสู ่

School of Business การพฒันานกัศกึษาตามจดุเน้นของโปรแกรมวิชา การดําเนินการพฒันาศนูย์ชว่ยการ

เรียนรู้ และการพฒันาศกัยภาพอาจารย์ด้านการจดัการเรียนการสอน 



๒.   ด้านการวิจัย มุง่การวจิยัเพือสร้างสมองค์ความรู้ โดยการจดัตงัหน่วยวิจยั การวิจยั

ร่วมระหวา่งอาจารย์-นกัศกึษา-ภาคธุรกิจ และการพฒันาศกัยภาพอาจารย์ ด้านงานวิจยั 

๓.   ด้านการบริการวิชาการ มุง่ให้บริการวิชาการทางธุรกิจทงัภายในและภายนอก และ

จดัอบรมทกัษะวิชาชีพทางธรุกิจ 

๔.   ด้านทาํนุบาํรุงศาสนาและศลิปวัฒนธรรม มุง่เน้นให้นกัศกึษาและบณัฑิตดํารงตน

โดยยดึมนั  ประพฤตตินตามหลกัศาสนาและสง่เสริม  อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม 

๕.  ด้านการบริหารจัดการ มุง่บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล  นําระบบประกนั

คณุภาพและการบริหารจดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณบดี

กรรมการบริหาร  กรรมการประจาํคณะ 

ส่วนสนับสนุนงานบริหาร 
- งานเลขานกุาร 

- งานประชาสมัพนัธ์       

- งานธรุการและสารบรรณ 

- งานนโยบายและวางแผน 

- งานการเงินและงบประมาณ 

- งานการเจ้าหน้าที 

- งานพสัดแุละอาคารสถานที 

- งานประกนัคณุภาพ 

- งานควบคมุและตรวจสอบภายใน 
ส่วนสนับสนุนงานวิชาการ 
- งานบริการวิชาการ 

- งานศิลปะและวฒันธรรมและกิจการนกัศกึษา 

- งานสง่เสริมวิชาการ 

- งานประกนัคณุภาพการศกึษา 

- ศนูย์บริการวิชาการธรุกิจ 

- งานกิจการนกัศกึษา 
ส่วนส่งเสริมและพฒันางานวิชาการ 
- ศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- ศนูย์ศกึษาการพฒันาธรุกิจและการจดัการ 

- ศนูย์วิจยัเพือพฒันาองค์ความรู้และท้องถิน 

- ศนูย์ประสานงานบณัฑิตศกึษา 

- ศนูย์บม่เพาะทางวิสาหกิจ 

รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี

โปรแกรม/สาขาวชิาสาํนักงานคณบดี 

๑.๓ โครงสร้างองค์การการบริหารงาน 
 

- โปรแกรมวิชาการจดัการทวัไป 

- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 

       (การบริหารทรัพยากรมนษุย์) 

- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 

       (การตลาด) 

- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 

       (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 

       (การเงินและการธนาคาร) 

- โปรแกรมวิชาการบญัชี 

- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 

(ธุรกิจระหวา่งประเทศ) 

- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ   

(การจดัการโลจิสติกส์) 

- กลุม่รายวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 



โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาการจดัการ 

คณบดี     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุฒัน์  ฉิมะสงัคนนัท์ 

รองคณบดี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาณี   อินทน์จนัทน์ 

รองคณบดี    อาจารย์จนัทนา   พงศ์สทิธิกาญจนา 

รองคณบดี    อาจารย์สมใจ      เภาด้วง 

ผู้ช่วยคณบด ี    อาจารย์ ดร.มาริษา สจิุตวนิช 

ผู้ช่วยคณบด ี    อาจารย์ไพโรจน์    ร่มบารมี 

ประธานโปรแกรมวิชาการจดัการทวัไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั  พงศ์สทิธิกาญจนา 

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา    ทองอุน่ 

(การบริหารทรัพยากรมนษุย์)   

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  บญุทานนท์ 

(การตลาด)      

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.ไพรัช  มากกาญจนกลุ 

    (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)    

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ อาจารย์วนัเพญ็  คงวฒันกลุ    

      (การเงินและการธนาคาร)     

ประธานโปรแกรมวิชาการบญัชี  อาจารย์พิมพ์นารา  พิบลูจิระกานต์  

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บวัเวช 

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ อาจารย์กนกพชัร    วงศ์อินทร์อยู ่

(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)  

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ อาจารย์ศานต ิ  ดฐิสถาพรเจริญ 

(การจดัการโลจิสตกิส์)    

ผู้ประสานงานกลุม่รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศกัดชิยั   สหกลุบญุญรักษ์ 

 

 

 

 



๑.๔ รายชือคณะกรรมการประจําคณะ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุฒัน์ ฉิมะสงัคนนัท์      ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์พงษ์สนัต์  ตนัหยง      รองประธานกรรมการ 

๓. ดร.เกียรตศิกัด ิ             อิชยานนัท์     กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วชิยั เทียนน้อย          กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

๕. นายอดศิกัด ิ   สทุธิโยธิน            กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บญุทานนท์  กรรมการ 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั พงศ์สทิธิกาญจนา กรรมการ 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บวัเวช     กรรมการ 

๙. อาจารย์ ดร.แสงแข  บญุศริิ                กรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาณี อินทน์จนัทน์        เลขานกุาร    
 

บทบาทหน้าทคีณะกรรมการประจาํคณะ 

 ๑.  วางแผนนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกบันโยบายของ

สภามหาวทิยาลยั 

 ๒.  พฒันา ตดิตาม และตรวจสอบระบบการประกนัคณุภาพคณะ ตลอดจนควบคมุมาตรฐาน

การศกึษาของคณะ 

 ๓.  สง่เสริมงานวิจยั งานบริการวิชาการ แก่สงัคม  เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนบํุารุง

ศลิปวฒันธรรม 

 ๔.  พิจารณาหลกัสตูรและรายละเอียดเกียวกบัหลกัสตูรคณะ เพือนําเสนอตอ่มหาวทิยาลยั 

 ๕.  วางระเบยีบและข้อบงัคบัทีเกียวกบัการบริหารและดําเนินการของคณะ ตามทีสภา

มหาวิทยาลยัมอบหมายหรือตามความจําเป็น 

 ๖.  พจิารณาเสนอเกียวกบัการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําและพนกังาน

มหาวิทยาลยั สายวิชาการในคณะตอ่มหาวิทยาลยั 

 ๗.  แตง่ตงัคณะอนกุรรมการหรือบคุคลใดบคุคลหนงึเพือดําเนินการใดๆ อนัอยูใ่นอํานาจหน้าที

ของคณะกรรมการประจําคณะ 

 ๘.  ให้คําปรึกษาและเสนอความคดิเห็นแก่คณบดี 

 ๙.  ปฏิบตัหิน้าทีอืนเกียวกบักิจการของคณะ หรือตามทีอธิการบดีมอบหมาย 

 



โปรแกรมวิชาการจัดการทวัไป 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั พงศ์สทิธิกาญจนา ประธานโปรแกรมวิชา 

 อาจารย์ผอ่งใส สนิธุสกลุ รองประธานโปรแกรมวิชา 

  อาจารย์สริิพงศ์ ไชยชนะ รองประธานโปรแกรมวิชา  

  อาจารย์ชเูกียรต ิ ฤกษ์อดุม กรรมการ 

 อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกลุ กรรมการ 

 อาจารย์ ดร.สกุฤตา ชชัวาลกิจกลุ กรรมการ 

 อาจารย์พงษ์สนัต ิ ตนัหยง กรรมการ 

 อาจารย์ดวงใจ คงคาหลวง กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สกุรี แก้วมณี กรรมการ 

 อาจารย์พงศ์สฎา เฉลมิกลนิ กรรมการ 

 อาจารย์หรรษา คล้ายจนัทร์พงศ์ กรรมการ 

อาจารย์ ดร.แสงแข  บญุศริิ   กรรมการ 

อาจารย์ ดร. ดารินทร์  โพธิตงัธรรม  กรรมการ 
 อาจารย์จนัทนา พงศ์สทิธิกาญจนา กรรมการและเลขานกุาร 
 
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา  ทองอุน่ ประธานโปรแกรมวิชา 

 อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชนั กรรมการ 

 อาจารย์จนัจิราภรณ์ ปานยินด ี กรรมการและเลขานกุาร 

 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บญุทานนท์ ประธานโปรแกรมวิชา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุฒัน์ ฉิมะสงัคนนัท์ กรรมการ 

 อาจารย์ชญาพรรธณ์ เนตรโพธิแก้ว กรรมการ 

 อาจารย์อรพนิท์ บญุสนิ กรรมการ 

 อาจารย์พิชามญชุ์ เลศิวฒันพรชยั กรรมการและเลขานกุาร 

 



โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

 อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกลุ ประธานโปรแกรมวิชา 

 อาจารย์สมพล สขุเจริญพงษ์ รองประธานโปรแกรมวิชา 

 อาจารย์ณฐัชามญฑ์ ศรีจําเริญรัตนา กรรมการ 

 อาจารย์จีรวรรณ นกเอียงทอง กรรมการ 

 อาจารย์เดช ธรรมศริิ กรรมการ 

 อาจารย์พนัธิการ์ วฒันกลุ กรรมการ 

 อาจารย์อฎัศณี เพียรเจริญวงศ์ กรรมการ 

 อาจารย์ขวญัยพุา ศรีสวา่ง กรรมการ 

 อาจารย์มาลนีิ นาคใหญ่ กรรมการ 

 อาจารย์กิตตพิงษ์ ภูพ่ฒัน์วิบลูย์ กรรมการ 

  อาจารย์กสุมุา ชนะสขุ กรรมการและเลขานกุาร 

 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงนิการธนาคาร) 

 อาจารย์วนัเพญ็ คงวฒันกลุ ประธานโปรแกรมวิชา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนัทนา โรจน์รุ่งศศธิร กรรมการ 

 รองศาสตราจารย์โสรัจ กายบริบรูณ์ กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศกัดชิยั สหกลุบญุญรักษ์ กรรมการ 

 อาจารย์นสุรา เจนลาภวฒันกลุ กรรมการ 

 อาจารย์ร่มเกล้า ศลิธรรม กรรมการและเลขานกุาร 

 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

 อาจารย์พิมพ์นารา พิบลูจิระกานต์  ประธานโปรแกรมวิชา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาณี อินทน์จนัทน์ กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงจิต ปัญญชณุห์ กรรมการ 

 อาจารย์วีรกิจ อฑุารสกลุ กรรมการ 

 อาจารย์ปาริชาต ิ ขําเรือง กรรมการ 



 อาจารย์สทิุศา ไพบลูย์วฒันกิจ กรรมการ 

  อาจารย์สมใจ เภาด้วง กรรมการ 

 อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี กรรมการ 

 อาจารย์บษุบงค์ สวุรรณะ กรรมการและเลขานกุาร 

 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจสิตกิส์) 

 อาจารย์ศานต ิ ดฐิสถาพรเจริญ ประธานโปรแกรมวิชา 

 อาจารย์ธนาณตั ิ กล้าหาญ กรรมการและเลขานกุาร 

 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 

 อาจารย์กอบแก้ว วงศ์อินทร์อยู ่ ประธานโปรแกรมวิชา 

 อาจารย์ธนพล ฐานาริยชยั กรรมการ 

 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  

 นายสวุฒัน์ มาศภากรณ์ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

 นายสกุรี นิโครธางกรู กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เยาวภา บวัเวช ประธานโปรแกรมวิชา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศนีิ ประทมุสวุรรณ กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บวัเวช กรรมการ 

 อาจารย์ ดร.สชุาดา แสงดวงด ี กรรมการ 

 อาจารย์ณชัชา ศริินธนาธร กรรมการ 

 อาจารย์ ดร.มาริษา สจิุตวนิช กรรมการ 

 อาจารย์วีรศกัด ิ นาชยัดี กรรมการและเลขานกุาร 

กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศกัดชิยั สหกลุบญุญรักษ์ ผู้ประสานงาน 

  อาจารย์วิมลรัตน์     ศรีรัตนกลู กรรมการ 

     อาจารย์นสุรา เจนลาภวฒันกลุ กรรมการและเลขานกุาร 
 



บทบาทหน้าทขีองประธานโปรแกรมวชิา 

๑. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

๒. ประสานงานกบัคณะฯ และอาจารย์ผู้สอน 
 

บทบาทหน้าทขีองคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

๑. บริหารหลกัสตูรและการเรียนการสอน 

๒. กําหนดคณุลกัษณะบณัฑิต 

๓. จดัทําแผนเปิดรับนกัศกึษา 

๔. จดัทํารายวิชา/ผู้สอนประจําวิชา 

๕. กํากบัดแูลกระบวนการเรียนการสอนการวดัและประเมนิผล รวมถึงการปฏิบตัติาม 
 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๖.    จดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา 

๗. ดําเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาของโปรแกรม  :  จดัทํามาตรฐานโปรแกรมวิชา คูมื่อ  

โปรแกรมวิชา  และรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

๑.๕ หลกัสูตรและสาขาวชิาทเีปิดสอน 
 ระดับปริญญาตรี 

      ๑.  หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี :  ภาคปกต ิ

๑.๑ หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการตลาด 
๑.๒    หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
๑.๓    หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการทวัไป 
๑.๔    หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
๑.๕    หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑.๖     หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
๑.๗    หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  การจดัการโลจิสตกิส์ 
๑.๘    หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต  สาขาวิชาการบญัชี   

๑.๙     หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสมัพนัธ์) 

๑.๑๐  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 

๑.๑๑  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 

๑.๑๒ หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยกุระจายเสยีงและวิทยุ

โทรทศัน์) 



          ๒.  หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี :  ภาค กศ.พป. 

๒.๑   หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการตลาด 
๒.๒  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร 
๒.๓  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการทวัไป 
๒.๔  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
๒.๕  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
๒.๖  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
๒.๗  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  การจดัการโลจิสตกิส์ 
๒.๘  หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต  สาขาวิชาการบญัชี   

๒.๙  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสมัพนัธ์) 

๒.๑๐   หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 

๒.๑๑   หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 

๒.๑๒ หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยกุระจายเสยีงและวิทยุ

โทรทศัน์) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
๑.  หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทวัไป) 

     Master of Business Administration (General Management) 

               ๒.  หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทวัไป) สําหรับผู้บริหาร 

     Master of Business Administration (General Management) 

๑.๖ จํานวนบุคลากร 
    จํานวนบคุลากรของคณะวทิยาการจดัการ ปีการศกึษา ๒๕๕๓ มีจํานวน ๖๑ คน จําแนกเป็น 

บคุลากรสายวชิาการ ๕๕ คน และบคุลากรสายสนบัสนนุ ๖ คน  

คณาจารย์ของคณะวทิยาการจดัการ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในระดบั รองศาสตราจารย์ ๑ คน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๒  คน 

คณุวฒุิของคณาจารย์  เป็นผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก ๑๓ คน ปริญญาโท ๔๑ คน 

ปริญญาตรี ๑ คน ในจํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทนนั กําลงัศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก 

๑๒ คนโดยลาศกึษาตอ่ ๔ คนและศกึษาตอ่บางเวลา ๘ คน 

 



   ตารางที  ๑  ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 
ประเภทบุคลากร จาํนวนบุคลากร คดิเป็นร้อยละ 

ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ ๒๑ ๓๔.๔๓ 

ข้าราชการพลเรือนสายสนบัสนนุ - - 

พนกังานราชการสายวิชาการ - - 

พนกังานราชการสายสนบัสนนุ ๑ ๑.๖๔ 

พนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ ๓๔ ๕๕.๗๔ 

พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ ๔ ๖.๕๖ 

ลกูจ้างชวัคราว ๑ ๑.๖๔ 

รวม ๖๑ ๑๐๐ 

 
   ตารางที  ๒  ตารางแสดงจํานวนบุคลากร   จําแนกตามระดบัการศึกษา 

ประเภท 
ตาํกว่าป.ตรี-ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ทังหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายวิชาการ - ๑ ๑ ๑๔ ๒๗ ๔๑ ๔ ๙ ๑๓ ๕๕ 

สายสนบัสนนุ ๑ ๕ ๖ - - - - - - ๖ 

รวม ๑ ๖ ๗ ๑๔ ๒๗ ๔๑ ๔ ๙ ๑๓ ๖๑ 
 
 
    ตารางที  ๓   ตารางแสดงจํานวนบุคลากร    จําแนกตามตาํแหน่งทางวชิาการ 

ตาํแหน่งทางวชิาการ จาํนวน ร้อยละ 

ศาสตราจารย์ - - 

รองศาสตราจารย์ ๑ ๑.๘๒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๒ ๒๑.๘๒ 

อาจารย์ ๔๒ ๗๖.๓๖ 

รวม ๕๕ ๑๐๐.๐๐ 

๑.๗ นักศึกษา  
นกัศกึษาของคณะวิทยาการจดัการทีกําลงัศกึษาอยูใ่นปีการศกึษา ๒๕๕๓   มีนกัศกึษาทงัหมด ๓,๘๑๒  คน   

  จําแนกเป็นระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ๒,๗๖๘ คน ภาค กศ.พป. ๑,๐๔๕ คน ดงันี 

 



    ตารางที   ๔  ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะวทิยาการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

นักศกึษา จาํนวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี  ภาคปกติ ๒,๗๖๘ ๗๒.๖๐ 

ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. ๑,๐๔๕ ๒๗.๔๐ 

รวมนักศกึษา ๓,๘๑๓ ๑๐๐ 

 
 
   ตารางที  ๕  ตารางแสดงจาํนวนนักศกึษา จาํแนกตามสาขาวชิา 

โปรแกรมวชิา ภาคปกต ิ  ภาค กศ.พป. รวม ร้อยละ 

๑.  การจดัการทวัไป ๕๘๙ ๔๕๘ ๑,๐๔๗ ๒๗.๔๖ 

๒.  การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ๑๔๐ - ๑๔๐ ๓.๖๗ 

๓.  การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนษุย์) ๑๔๓ ๓๖ ๑๗๙ ๔.๗๐ 

๔.  การบริหารธุรกิจ (การตลาด) ๒๑๙ ๕๒ ๒๗๑ ๗.๑๑ 

๕.  การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ๕๔๖ ๒๓๕ ๗๘๑ ๒๐.๔๘ 

๖.  การบญัชี ๔๓๒ ๑๙๗ ๖๓๐ ๑๖.๕๒ 

๗.  นิเทศศาสตร์ ๕๓๙ ๖๗ ๖๐๖ ๑๕.๘๙ 

๘.  การบริหารธุรกจิ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) ๗๙ - ๗๙ ๒.๐๗ 

๙. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจดัการ 

โลจิสติกส์) 
๘๑ - ๘๑ ๒.๑๔ 

รวม ๒,๗๖๘ ๑,๐๔๕ ๓,๘๑๓ ๑๐๐.๐๐ 
  
 
    ตารางที  ๖  ตารางแสดงจาํนวนนกัศึกษา  จาํแนกตามชนัปี 

นักศกึษา ชันปีที ๑ ชันปีที ๒ ชันปีที ๓ ชันปีที ๔ รวม 

ภาคปกติ ๘๘๐ ๗๑๙ ๕๖๑ ๖๐๘ ๒,๗๖๘ 

ภาค กศ.พป. ๒๘๖ ๓๑๗ ๓๑๕ ๑๒๗ ๑,๐๔๕ 

               รวม ๑,๑๖๖ ๑,๐๓๖ ๘๗๖ ๗๓๕ ๓,๘๑๓ 
 
 
 
 
 
 



    ตารางที  ๗   จาํนวนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
โปรแกรมวชิา จาํนวน 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทวัไป) รุ่นที ๕ ๗ 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทวัไป) รุ่นที ๖ ๖ 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการทวัไป) รุ่นที ๗ ๘ 

รวม ๒๑ 

 
    ตารางที  ๘  จาํนวนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (สาํหรับผูบ้ริหาร) 

โปรแกรมวชิา จาํนวน 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สําหรับผู้บริหาร) รุ่นที ๓ ๑๘ 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สําหรับผู้บริหาร) รุ่นที ๔ ๑๑ 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สําหรับผู้บริหาร) รุ่นที ๕ ๑๐ 

รวม ๓๙ 

 
    ตารางที  ๙ สรุปจาํนวนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

นักศกึษา จาํนวน ร้อยละ 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  ๒๑ ๓๕ 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สําหรับผู้บริหาร) ๓๙ ๖๕ 

รวมนักศกึษา ๖๐ ๑๐๐ 

 

 

 
 
 
 



ส่วนท ี๒  ผลการประเมนิตนเอง 

 
                    ตวับ่งชีท ี๑ บัณฑติปริญญาตรีทไีด้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน ๑ ปี           
 
                    ผลการดาํเนินงาน 

ข้อมลู 
ปีการศกึษา 

๒๕๕๓ 

๑. บณัฑิตทีจบการศกึษา ๙๔๐ 

๒. บณัฑิตทีตอบแบบสอบถาม ๙๒๒ 

    ๒.๑   ทํางานหลงัจบการศกึษา ๔๒๖ 

    ๒.๒   ประกอบอาชีพอิสระ ๑๑๔ 

    ๒.๓  ศกึษาตอ่ ๖ 

    ๒.๔ ลาบวช (อยา่งน้อย ๑ เดือน) ๐ 

    ๒.๕ เกณฑ์ทหาร ๐ 

    ๒.๖ มีงานทําก่อนเข้าศกึษา ๒๖๗ 

    ๒.๗ หลงัจบการศกึษาได้งานทําใหม ่ ๒๙ 

 
                 ผลการคาํนวณตามสูตรจากสูตร      
                ในปีการศกึษา ๒๕๕๓  จะคํานวณได้ 

 
 
 
                =      =   ๘๗.๖๗ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :   กําหนดร้อยละ  ๑๐๐ เทา่กบั ๕ คะแนน 

ผลคะแนน  :                ร้อยละ                          เท่ากบั  ๔.๓๘ 

 

   (๔๒๖ + ๑๑๔   + ๒๙)     x   ๑๐๐ 

      [ (๙๒๒)  - (๖  +  ๐  + ๐   + ๒๖๗)] 

  ๕๖๙        x   ๑๐๐ 
  ๖๔๙ 

  ๘๗.๖๗ x   ๕ 

      ๑๐๐ 



 รายการหลักฐาน  : 
 

หมายเลข รายการหลกัฐาน 

๑.๑ รายงานผลภาวการณ์มีงานทําของบณัฑิตทีสําเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 

๒๕๕๓   คณะวิทยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

 
 

 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน  :   ใช้คา่เฉลียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ ๕ ) 
 
     ผลการดาํเนินงาน 

ข้อมลู ผลการดําเนินงาน ๒๕๕๓ 

ผลคะแนนทีได้จากการประเมินบณัฑิต ๔.๔๔ 

     
 
            รายการหลักฐาน  : 

หมายเลข รายการหลกัฐาน 

๒.๑ รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครปฐม 
 



               ผลการดาํเนินงาน 
ข้อมลู ปีการศกึษา

๒๕๕๓ 

จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททงัหมด  ๒๙ 

จํานวนรวมของงานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ๒๙ 

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๒๕ ) ๒๙ 

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๕๐ )  

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๗๕ )  

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๑.๐๐ )  
   
               ผลการคาํนวณตามสูตร: 

ข้อมลู ปีการศกึษา

๒๕๕๓ 
ผลรวม 

จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททงัหมด  ๒๙ ๒๙ 

จํานวนรวมของงานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ๒๙ ๒๙ 

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๒๕ ) ๒๙x๐.๒๕=
๗.๒๕ 

๗.๒๕ 

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๕๐ )   

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๗๕ )   

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๑.๐๐ )   
ผลรวมถ่วงนําหนักของผลงาน  ๗.๒๕ 

 
 
 



              ผลการดาํเนินงาน :   
จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททงัหมด ๕๕  คน 

 ผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

  =  (๗.๒๕/๒๙) x ๑๐๐ = ร้อยละ ๒๕  

             เกณฑ์การให้คะแนน :  กําหนดร้อยละ ๒๕  เทา่กบั ๕ คะแนน  

             ผลคะแนน  ร้อยละ ๒๕/๒๕ x ๕  เท่ากบั  ๕ คะแนน 
 
            รายการหลักฐาน  : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
๓.๑ สรุปรายชือวทิยานิพนธ์และภาคนิพนธ์บณัฑิตปริญญาโท 

๓.๒ รวมบทคดัยอ่วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของผู้ สําเร็จการศกึษาปริญญาโท ปี ๒๕๕๓ 
 

 

 
            ผลการดาํเนินงาน  :  

ข้อมลู 
ปีการศกึษา 

๒๕๕๓ ผลรวม 

จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกทงัหมด (คน)   

จํานวนรวมของงานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(ชินงาน) 

  

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๑๒๕ )   

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๒๕ )   

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๕๐ )   

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๗๕ )   

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๑.๐๐ )   

 
           ผลการคาํนวณตามสูตร:   N/A  เพราะไมมี่นกัศกึษาปริญญาเอก 



 

 
 
              ผลการดาํเนินงานผลการดาํเนินงาน 

ข้อมลู ปีการศกึษา

๒๕๕๓ 

จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทงัหมด (คน) ๕๕ คน 

จํานวนรวมของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ชินงาน) ๒๖ชินงาน 

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๑๒๕ ) ๒๐ 

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๒๕ ) ๕ 

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๕๐ )  

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๗๕ ) ๑ 

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๑.๐๐ )  

               
             ผลการคาํนวณตามสูตร: 

ข้อมลู ปีการศกึษา๒๕๕๓ ผลรวม 

จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททงัหมด  ๕๕ คน ๕๕ คน 

จํานวนรวมของงานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ๒๖ ชินงาน ๒๖ชินงาน 

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๒๕ ) ๒๐ x๐.๑๒๕ 

= ๒.๕๐ 

๒.๕๐ 

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๕๐ ) ๕ x๐.๒๕ 

= ๑.๒๕ 
๑.๒๕ 

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๗๕ )   

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๑.๐๐ ) ๑x๐.๗๕ 

= ๐.๗๕ 

๐.๗๕ 

ผลรวมถ่วงนําหนักของผลงาน  ๔.๕ 

 



        ผลการดาํเนินงาน : 
 จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทงัหมด ๕๕ คน 

  ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ร้อยละ =  (๔.๕/๑๖๙) x ๑๐๐  

               = ร้อยละ ๘.๑๘ 

         เกณฑ์การให้คะแนน : กลุม่ มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กําหนดร้อยละ ๑๐  เทา่กบั ๕ 

คะแนน  

         ผลคะแนน      ร้อยละ ๘.๑๘/๑๐ x ๕  เท่ากบั ๔.๐๙ คะแนน 
 
         รายการหลักฐาน  :  

ตัวบ่งชีที 5 งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

ลาํดับ

ที 

งานวจัิยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

ผู้วจัิย/ผู้แต่ง แหล่ง Vol./No./Year ค่า

นําหนัก 

๑ European 

Conference for 

Academic 

Disciplines-

certificate of 

participation 

Sukree Kaeomanee present-presented in 

Gottenheim, Germany  

๒๘ 

November- ๓ 

December 

๒๐๑๐ 

(๒๕๕๓) 

๐.๒๕ 

๒ A Discourse 

Analysis of the “Be 

Confident in 

Thailand with 

Prime Minister 

Abhisit” 

Programme Scripts 

for their Meaning 

and Truth in 

Political 

Communication   

Kesinee Pratumsuwan The International Journal of 

Interdisciplinary Social 

Sciences 

Vol.5, Issue2, 

(๒๕๕๓) 

๐.๗๕ 

๓ European 

Conference for 

Pairach 

Makkanjanakul 

present-presented in 

Gottenheim, Germany 

๒๘ 

November- ๓ 

๐.๒๕ 



Academic 

Disciplines-

certificate of 

participation 

December 

๒๐๑๐ 

(๒๕๕๓) 

๔ International 

Conference for 

Academic 

Disciplines-

certificate of 

participation 

Suchada 

Saengduangdee 

present-presented in 

University of Washington 

Rome Center 

๒๒-๒๕ 

November 

๒๐๑๐

(๒๕๕๓) 

๐.๒๕ 

๕ International 

Conference for 

Academic 

Disciplines-

certificate of 

participation 

Marisa 

Sujittavanich 

present-presented in 

University of Washington 

Rome Center- 

๒๒-๒๕ 

November 

๒๐๑๐ 

(๒๕๕๓) 

๐.๒๕ 

๖ International 

Conference for 

Academic 

Disciplines - 

certificate of 

participation 

Sukree Kaemanee present – Bad 

Hofgastein,Austria-  

May๓๑-June 

๓,๒๐๑๑

(๒๕๕๓) 

๐.๒๕ 

๗ การพฒันา

ประสทิธิภาพการ

บริหารจดัการ

กองทนุหมูบ้่าน      

ตําบลลําพญา       

พิมพ์นารา พบิลูจิ

ระกานต์ 

นําเสนอในงานประชมุวิจยั

เชิงพืนที(ABC) ของสกว. 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 



อ.บางเลน             

จ.นครปฐม 

๘ แนวทางการ

เสริมสร้างการ

บริหารจดัการ

แบบมีสว่นร่วม

ของ

ผู้ประกอบการใน

การจดัการตลาด

นําวดัลําพญา 

อําเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม 

ดวงใจ              คง

คาหลวง 

นําเสนอในงานประชมุวิจยั

เชิงพืนที(ABC) ของสกว. 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 

๙ รูปแบบการ

จดัการการ

สือสารทีมี

ประสทิธิภาพเพือ

สร้างการมีสว่น

ร่วมของ องค์การ

บริหารสว่นตําบล

ตอ่ชมุชน ศกึษา

เฉพาะกรณี 

ตําบลลําพญา 

อําเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม 

ดร.มาริษา        

สจิุตวนิช 

นําเสนอในงานประชมุวิจยั

เชิงพืนที(ABC) ของสกว. 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 

๑๐ แนวทางการสร้าง

เครือข่ายทาง

ธุรกิจท่องเทียว

วีรกิจ อฑุารสกลุ นําเสนอในงานประชมุวิจยั

เชิงพืนที(ABC) ของสกว. 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 



ของตลาดนํา         

ลําพญา: การ

วิจยัปฏิบตักิาร

แบบมีสว่นร่วม 

๑๑ การศกึษาและ

แนวทางการ

พฒันาศนูย์การ

เรียนรู้ 

กรณีศกึษา  

พิพิธภณัฑ์

พืนบ้านวดั       

ลําพญา ตําบลลํา

พญา อําเภอ    

บางเลน จงัหวดั

นครปฐม 

 กิตตพิงษ์   ภูพ่ฒัน์

วิบลูย์ 

นําเสนอในงานประชมุวิจยั

เชิงพืนที(ABC) ของสกว. 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 

๑๒ การศกึษาการจดัระ

สารสนเทศองค์การ

บริหารสว่น 

ตําบลลําพญา 

อําเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม 

มาลนีิ นาคใหญ่ นําเสนอในงานประชมุวิจยั

เชิงพืนที(ABC) ของสกว. 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 

๑๓ กระบวนการทํา

ขา่วของนกัขา่ว

ตา่งประเทศใน

ประเทศไทย : 

กรณีศกึษา

วิกฤตกิารณ์

ผศ.ดร. กฤตยิา  

รุจิโชค 

 ๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 



การเมืองในปี 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 

๑๔ ความสามารถใน

การปฏิบตังิานใน

การให้บริการของ

ข้าราชการ

สํานกังานพฒันา

ชมุชน อําเภอใน

จงัหวดันครปฐม 

อรพนัธ์ บญุสนิ ณ มหาวทิยาลยัวลยั

ลกัษณ์ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 

๑๕ แนวทางยกระดบั

ตราสนิค้าเกษตร

และแหลง่

ท่องเทียวสูก่าร

พฒันา

อตุสาหกรรม

ท่องเทียวจงัหวดั

นครปฐม 

พงษ์สนัต ิตนัหยง

และคณะ 

/วารสารวิชาการอิเลก็ทรอ

นิคการท่องเทียวไทย

นานาชาต ิฉบบัที ๑ 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 

๑๖ แนวทางพฒันา

หอกระจาย

ขา่วสาร อําเภอ

บางเลน จงัหวดั

นครปฐม 

ณชัชา ศริินธนาธร

,พงษ์สนัต์ ตนัหยง 

และดร.แสงแข 

บญุศริิ 

งาน NPRU conference ครัง

ที ๒ (Oral presentation) 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 

๑๗ ความต้องการใน

การฝึกอบรมด้าน

บญัชีของ

ผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนาดยอ่ม 

สมใจ  เภาด้วง งาน NPRU  conference 

ครังที ๒ 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 



กลุม่กิจการค้าใน

จงัหวดันครปฐม 

๑๘ การพฒันาตลาดบา

หลวงให้เป็นแหลง่

ท่องเทียววถีิชีวิต 

ลุม่นําอยา่งยงัยืน 

อําเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม 

บษุบงค์ สวุรรณะ

และ  พิชามญช์        

เลศิวฒันพรชยั 

งาน NPRU  conference 

ครังที ๒ 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 

๑๙ แนวทาง สูค่วาม

ความสาํเร็จของ

ผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนาดยอ่ม

ร้านสะดวกซือใน 

จงัหวดันครปฐม 

ดร.ไพรัช            

มากกาญจนกลุ 

งาน NPRU  conference 

ครังที ๒ 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 

๒๐ ยทุธศาสตร์การ

พฒันาแหลง่

ท่องเทียวทาง

วฒันธรรม : 

ศกึษากรณี หมู ่9 

หมูบ้่านสะแกราย 

ต.ดอนยายหอม 

อ.เมือง                

จ.นครปฐม 

ผศ.ดร.สภุาณี 

อินทน์จนัทน์ 

งาน NPRU  conference 

ครังที ๒ 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 

๒๑ สภาพปัญหาของ

ศนูย์เรียนรู้

เศรษฐกิจ

พอเพียงในภาค

ดร.สชุาดา          

แสงดวงดี               

,เยาวภา บวัเวช 

และมาริษา      

งาน NPRU  conference 

ครังที ๒ 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 



การเกษตรตําบล

ลําพญา อําเภอ

บางเลน จงัหวดั

นครปฐม 

สจิุตวนิช 

๒๒ องค์ประกอบแห่ง

ความสาํเร็จของ

เจ้าของกิจการ

ผลติอาหารขนาด

ยอ่ม : ความ

เชือมโยงสู่

หลกัสตูร

ผู้ประกอบการ

ระดบัอดุมศกึษา 

ดร.สกุรี แก้วมณี งาน NPRU  conference 

ครังที ๒ 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 

๒๓ การออกแบบ

สารสนเทศเพือ

การจดัการ

ความรู้องค์พระ

ปฐมเจดีย์ 

จงัหวดันครปฐม 

จีรวรรณ นกเอียง

ทอง,สมใจ เภาด้วง 

และสทิุศา        

ไพบลูย์วฒันกิจ 

งาน NPRU  conference 

ครังที ๒ 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 

๒๔ ปัจจยัทีสง่ผล

กระทบตอ่การ

สง่ออกดอก

กล้วยไม้ไทยไป

จําหน่ายใน

ประเทศญีปุ่ น 

กนกพชัร วงศ์อินทร์

อยู ่และ ศานต ิดฐิ

สถาพรเจริญ 

งาน NPRU  conference 

ครังที ๒ 

๒๕๕๓ ๐.๑๒๕ 

๒๕ การศกึษา

แนวทางการ

ดวงใจ คงคาหลวง งานการประชมุวิชาการ

ระดบัชาตมิหาวทิยาลยั   

วนัที ๑๔- ๑๗ 

มกราคม 

๐.๑๒๕ 



เสริมสร้างการ

บริหารจดัการ

แบบมีสว่นร่วม

ของผู้ มีสว่นได้

สว่นเสยีในการ

จดัการตลาดนํา

วดัลําพญา 

อําเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม 

ราชภฏั (พิบลูสงคราม 

พิษณโุลก)ครังที ๒ 

๒๕๕๔  

(๒๕๕๓) 

๒๖ รูปแบบการ

จดัการการ

สือสารทีมี

ประสทิธิภาพเพือ

สร้างการมีสว่น

ร่วมขององค์กร

บริหารสว่นตําบล

ตอ่ชมุชน ศกึษา

เฉพาะกรณีตําบล

ลําพญา อําเภอ

บางเลน จงัหวดั

นครปฐม 

มาริษา สจิุตวนิช งานการประชมุวิชาการ

ระดบัชาตมิหาวทิยาลยัราช

ภฏั(พิบลูสงคราม 

พิษณโุลก) ครังที ๒ 

วนัที ๑๔- ๑๗ 

มกราคม 

๒๕๕๔ 

(๒๕๕๓) 

๐.๑๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
        ผลการดาํเนินงาน 

ข้อมลู 
 ปีการศกึษา 

 ๒๕๕๓ 

จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทงัหมด (คน) ๕๕ คน 

จํานวนรวมของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์(ชินงาน) ๑๖ 

 
        ผลการคาํนวณตามสูตร: 
 จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทงัหมด  ๕๕  คน 

 จํานวนรวมของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์ ๑๖ ชินงาน 

               =   (๑๖/๕๕) x๑๐๐   =   ๒๙.๐๙  
        เกณฑ์การให้คะแนน  กําหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากบั ๕ คะแนน  

        ผลคะแนน  ร้อยละ ๒๙.๐๙ x ๕ /๒๐  เทา่กบั  ๕  คะแนน 

 
       รายการหลักฐาน  :  

หมายเลข รายการหลักฐาน  ปี  
๖.๑ อาจารย์ ดร. มาริษา สจิุตวนิช 

-ผลงาน: รูปแบบการจดัการสือสารทีมีประสทิธิภาพเพือสร้างการมีสว่นร่วมของ

องค์การบริหารสว่นตําบลตอ่ชมุชน ศกึษาเฉพาะกรณี ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน 

จงัหวดันครปฐม / มิถนุายน ๒๕๕๓ 

-หนว่ยงานทีใช้ : อบต. ลําพญา                                                                                  

๖.๒ อาจารย์สมใจ  เภาด้วง                                                                                              

- ผลงาน :  ความต้องการในการฝึกอบรมด้านการบญัชีของผู้ประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม

กลุม่กิจการค้าในจงัหวดันครปฐม                                                                               



- หนว่ยงานทีใช้ : กลุม่อาชีพบ้านคลองเหมือง/นําดอกไม้ หมู ่6 ผู้ประกอบธุรกิจขนาด

ยอ่มกลุม่กิจการค้าในจงัหวดันครปฐม 

๖.๓ 

 
 

อาจารยจี์รวรรณ นกเอียงทอง,อาจารยส์มใจ เภาดว้ง และอาจารยสุ์ทิศา ไพบูลยว์ฒันกิจ 
- ผลงาน : การออกแบบสารสนเทศเพือการจดัการความรู้องค์พระปฐมเจดีย์ จงัหวดั

นครปฐม / มีนาคม ๒๕๕๓ 

- หน่วยงานทีใช ้: สาํนกังานจดัประโยชน์และรักษาองคพ์ระปฐมเจดีย ์
๖.๔ อาจารยม์าลินี นาคใหญ่                                                                                                       

- ผลงาน : การศึกษาการจดัระบบสารสนเทศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํพญา อาํเภอ      
บางเลน จงัหวดันครปฐม (ปี ๕๓)                                                                                       
- หน่วยงานทีใช ้: อบต. ลาํพญาและสมาชิกชุมชนตาํบลลาํพญา อาํเภอบางเลน 

๖.๕ อาจารยพ์ิมพน์ารา พิบูลจิระกานต ์                                                                                      
- ผลงาน : การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น ตาํบลลาํพญา  
อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม (ปี ๕๓)                                                                            
- หน่วยงานทีใช ้: อบต. ลาํพญาและสมาชิกชุมชนตาํบลลาํพญา อาํเภอบางเลน   

๖.๖ อาจารย ์พงษส์นัติ ตนัหยง 
- ผลงาน : การพฒันากลุ่มผูผ้ลิตขา้วหลามชุมชนพระงาม ๒/๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
- หน่วยงานทีใช ้: ร้านขา้วหลามแม่แอด๊นาํผลการศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเทียวที
บริโภคขา้วหลามไปปรับปรุงการใหบ้ริการ 

๖.๗ อาจารย ์พงษส์นัติ ตนัหยงและคณะ 
- ผลงาน : การพฒันาหลกัสูตรมคัคุเทศกท์อ้งถินสาํหรับสถานศึกษาเพือเพิมศกัยภาพ
การท่องเทียวตลาดบางหลวง อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ๒๕๕๓ 
- หนว่ยงานทีใช้ : นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางหลวง 

๖.๘ อาจารย์กิตตพิงษ์   ภูพ่ฒัน์วิบลูย์                                                                                        

- ผลงาน : การศกึษาและหาแนวทางการพฒันาศนูย์การเรียนรู้ กรณีศกึษา  

พิพิธภณัฑ์พืนบ้านวดัลําพญา ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม (ปี ๕๓)   

- หนว่ยงานทีใช้ : อบต. ลําพญาและสมาชิกชมุชนตําบลลําพญา อําเภอบางเลน 

๖.๙ อาจารย์ ดร.สชุาดา แสงดวงดี                                                                                    

- ผลงาน : สภาพปัญหาของศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตําบลลาํ

พญา อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  



- หนว่ยงานทีใช้ : อบต. ลําพญาและอาจารย์ชาตรี ตว่นศรีแก้ว ศนูย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา(ปี ๕๓) 

๖.๑๐ อาจารย์ ดร.สชุาดา แสงดวงดี                                                                                    

- ผลงาน : แนวทางการพฒันาบทบาทและศกัยภาพการสือสารของศนูย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามความต้องการของชมุชนลําพญา อําเภอบางเลน จงัหวดั

นครปฐม    - หนว่ยงานทีใช้ : อาจารย์ชาตรี ตว่นศรีแก้วและนกัเรียนยวุเกษตรกร ศนูย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา(ปี ๕๓) 

๖.๑๑ อาจารย์ดวงใจ คงคาหลวง 

- ผลงาน : แนวทางการเสริมสร้างการบริหารจดัการแบบมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่น

เสียในการจดัการตลาดนําวดัลําพญา อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม(ปี ๕๓) 

- หนว่ยงานทีใช้ : อบต. ลําพญาและสมาชิกชมุชนตําบลลําพญา อําเภอบางเลน  

จงัหวดันครปฐม 

๖.๑๒  อาจารย์สทิุศา  ไพบลูย์วฒันกิจ 

- ผลงาน : การใช้ประโยชน์จากข้อมลูทางบญัชีของธุรกิจขนาดยอ่ม เพือกําหนด

รูปแบบบญัชี  กรณีศกึษากิจการการผลติ ในเขตจงัหวดันครปฐม (ปี ๕๓) 

- หนว่ยงานทีใช้ : บริษัท พีที พลาสตกิ จํากดั 

๖.๑๓ อาจารย์ผอ่งใส สนิธุสกลุ 

- ผลงาน : แนวทางการพฒันาความร่วมมือระหวา่งธุรกิจยอ่มกบัมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครปฐม : กรณีศกึษาธุรกิจประเภทอตุสาหกรรมการผลติอาหารในจงัหวดันครปฐม 

- หนว่ยงานทีใช้ : พญาไทสโตร์(ปี ๕๓) 

๖.๑๔  อาจารย์วีรกิจ อฑุารสกลุ 

- ผลงาน :  แนวทางการสร้างเครือขา่ยทางธุรกิจท่องเทียวของตลาดนําลาํพญา ตําบล 

ลําพญา อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม(ปี ๕๓) 

- หนว่ยงานทีใช้ : อบต. ลําพญาและสมาชิกชมุชนตําบลลําพญา อําเภอบางเลน 

๖.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาณี อินทร์จนัทร์ 

- ผลงาน  : ความพงึพอใจของผู้บงัคบับญัชา/ นายจ้าง/ ผู้ประกอบการทีมีตอ่

ความสาํเร็จการศกึษา Air Traffic Control Licence and Rating : ATCLA ใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ สถาบนัการบนิพลเรือน 

- หนว่ยงานทีใช้ : สถาบนัการบนิพลเรือน 



๖.๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาณี อินทร์จนัทร์ 

- ผลงาน  : ความพงึพอใจของผู้บงัคบับญัชา/ นายจ้าง/ ผู้ประกอบการทีมีตอ่บณัฑิต

ผู้ สําเร็จการศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยีการบนิบณัฑิตและหลกัสตูรวทิยาศาสตร์บณัฑิต 

รุ่นปีการศกึษา ๒๕๕๑ สถาบนัการบนิพลเรือน  

- หนว่ยงานทีใช้ : สถาบนัการบนิพลเรือน 

 

 
 

       ผลการคาํนวณตามสูตร:                         
ข้อมลู ปีการศกึษา

๒๕๕๓ 
ผลรวม 

จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทงัหมด (คน) ๕๕ คน ๕๕ คน 

จํานวนรวมของผลงานวิชาการทีได้รับการรับรองคณุภาพ (ชินงาน) ๑๐ ๑๐ 

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๒๕ )   

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๕๐ )   

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๐.๗๕ ) ๑๐ ๗.๕ 

- จํานวนงาน (คา่นําหนกั ๑.๐๐ )   
ผลรวมถ่วงนําหนัก  ๑๔.๕๔ 

 
      ผลการดาํเนินงาน 

จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยัประจําทงัหมด  ๕๕ คน 

 จํานวนรวมของงานวิชาการทีมีคณุภาพ  ๑๐ ชินงานผลรวมถ่วงนําหนกั  

               =   (๗.๕/๕๕) x ๑๐๐     =   ๑๓.๖๔ 
      เกณฑ์การให้คะแนน  กําหนดร้อยละ ๑๐  เทา่กบั ๕ คะแนน  

      ผลคะแนน  ร้อยละ ๑๓.๖๔/๑๐ x ๕ เทา่กบั  ๕  คะแนน 
 



     รายการหลักฐาน  :  
หมายเลข รายการหลักฐาน 

๗.๑ งานแตง่เรียบเรียง ตํารา หนงัสือ : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประชาสมัพนัธ์ 

โดย  อาจารย์ ดร.มาริษา  สจิุตวินิช  ปี ๒๕๕๓                                                           

๗.๒ งานแตง่เรียบเรียง ตํารา หนงัสือ : การเตรียมฝึกประสบการณ์วทิยโุทรทศัน์ 
โดย  อาจารย์ ดร.มาริษา  สจิุตวินิช  ปี ๒๕๕๓                                                           

๗.๓ งานแตง่เรียบเรียง ตํารา หนงัสือ : มนษุย์สมัพนัธ์ในงานนิเทศศาสตร์ 
โดย  อาจารย์ ดร.มาริษา  สจิุตวินิช  ปี ๒๕๕๓                                                           

๗.๔ งานแตง่เรียบเรียง ตํารา หนงัสือ : กฎหมายและจริธรรมสือสารมวลชน 

โดย  อาจารย์ ดร.มาริษา  สจิุตวินิช  ปี ๒๕๕๓                                                           

๗.๕ งานแตง่เรียบเรียง ตํารา หนงัสือ : หลกัการบญัชีขนัต้น ๒ 
โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สภุาณี   อินทน์จนัทน์ ปี ๒๕๕๓ 

๗.๖ งานแตง่เรียบเรียง ตํารา หนงัสือ : การพฒันาบคุลกิภาพ 

โดย  อาจารย์ ณชัชา  ศริินธนาธร ปี ๒๕๕๓                                                               

๗.๗ งานแตง่เรียบเรียง ตํารา หนงัสือ : หลกัการบญัชีขนัต้น ๑ 

โดย  อาจารย์ สมใจ เภาด้วง ปี ๒๕๕๓                                                                      

๗.๘ ผลงาน หนงัสอืกลุม่งานดนตรีสร้างสขุปี 3 “ดนตรีเพือการเปลียนแปลง” 

งบประมาณสนบัสนนุจากสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 

ปี ๒๕๕๓ 

๗.๙ บทความฉบบัสมบรูณ์ในวารสารวิชาการการท่องเทียวไทยนานาชาต ิเรือง 

แนวทางยกระดบัตราสนิค้าของสนิค้าเกษตรและแหลง่ทอ่งเทียวสูก่ารพฒันา 

อตุสาหกรรมการท่องเทียวของจงัหวดันครปฐม โดย อาจารย์แสงแข  บญุศริิ  

อาจารย์พงษ์สนัต์  ตนัหยง อาจารย์ณชัชา  ศริินธนาธรปี ๒๕๕๓ 

๗.๑๐ บทความฉบบัสมบรูณ์เรือง “กระบวนการทําขา่วของนกัขา่วตา่งประเทศใน

ประเทศไทย : กรณีศกึษาวกิฤตกิารณ์การเมืองในปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓”  โดย ผศ.

ดร. กฤตยิา รุจิโชค ปี ๒๕๕๓ 

 



 

 
 

 
 
      ผลการดาํเนินงาน 

ข้อมลู 
ปีการศกึษา

๒๕๕๓ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทงัหมด (โครงการ) ๑๓ 

จํานวนรวมของโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ ทีนํามาใช้ในการพฒันาการ

เรียนการสอนและการวิจยั(ชินงาน) 

๗ 

 
     ผลการคาํนวณตามสูตร: 
                          =   (๗/๑๓) x ๑๐๐     =   ๕๓.๘๕ % 
     เกณฑ์การให้คะแนน   กําหนดร้อยละ ๓๐  เท่ากบั ๕ คะแนน                    

     ผลคะแนน   ร้อยละ ๕๓.๘๕x๕)/๓๐  =  ๕ คะแนน 

 
    รายการหลักฐาน  : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
๘.๑ รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๕๓ (ตามระบบ CHE QA) 

  
 
 
 
 
 
 



 

 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐานทวัไป ผลการดาํเนินงาน 
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ 

(PDCA) โดยการมีสว่นร่วมของชมุชนหรือ
องค์กร 

 

คณะวิทยาการจดัการมีแผนในการให้บริการวิชาการ

โดยได้กําหนดไว้ในยทุธศาสตร์คณะวิทยาการจดัการ 

มีการให้บริการวิชาการแก่สงัคมตามแผน 
มีโครงการในการให้บริการวิชาการ โดยอาจารย์ใน

คณะฯได้ออกไปให้บริการวชิาการแก่สงัคม มีการ

ควบคมุให้การจดัโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบตักิาร

ของคณะ และมีการทบทวนเพือปรับปรุงและพฒันา

โครงการให้ตรงตามความต้องการของชมุชนมากขนึ

(๙.๑.๑) 

๒. บรรลเุป้าหมายตามแผนไมตํ่ากวา่ร้อยละ  ๘๐ 
     

คณะวิทยาการจดัโครงการในการให้บริการวิชาการ

แก่สงัคม ตามยทุธศาสตร์คณะได้บรรลเุป้าหมาย

มากกวา่ร้อยละ ๘๐(๙.๒.๑) 

๓. ชมุชนหรือองค์กรมีผู้ นําหรือสมาชิกทีมีการ

เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งตอ่เนือง 
  

คณะวิทยาการจดัการมีแผนและโครงการในการ

ให้บริการวิชาการแก่สงัคม ตามพนัธกิจของ

มหาวิทยาลยั โดยดําเนินการให้อาจารย์ในคณะ

วิทยาการจดัการและโปรแกรมวิชาตา่ง ๆ ออกไป

ให้บริการวิชาการแก่สงัคมอยา่งตอ่เนืองทกุปีและ

สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัชมุชนตา่ง ๆ สง่ผลให้

สมาชิกในชมุชนทีรับบริการมีการเรียนรู้และดําเนิน

กิจกรรมอยา่งตอ่เนือง(๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓) 

๔. ชมุชนหรือองค์กรสร้างกลไกทีมีการพฒันา

ตนเองอยา่งตอ่เนืองและยงัยืนโดยคงอตัลกัษณ์

และวฒันธรรมของชมุชนหรือองค์กร 

คณะวิทยาการจดัการมีความร่วมมือด้านบริการทาง

วิชาการเพือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชมุชน สง่ผลให้ชมุชนทีได้รับบริการจากโครงการ

บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ สามารถ

สร้างกลไกทีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองและ

ยงัยืนโดยคงอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชมุชนหรือ

องค์กร ได้แก่ 



-การเป็นทีปรึกษาด้านวิชาการ ให้กบัสํานกั 
  พัฒนาการท่องเทียวกระทรวงการท่องเทียวและ

กีฬา    
  ในการจดัทํามาตรฐานศนูย์บริการข้อมลูสําหรับ 
   นกัท่องเทียว (๙.๔.๑) 

- โครงการสํารวจความพงึพอใจในการให้บริการของ 
     องค์การบริหารสว่นตําบลในจงัหวดันครปฐม        
    (๙.๔.๒) 

- โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่ให้กบั 
    สํานกัพฒันาอตุสาหกรรมชมุชน กรมสง่เสริม 
    อตุสาหกรรม  (๙.๔.๓) 

- โครงการศกัยภาพชมุชนกบัการมีสว่นร่วมเสียงตาม     
     สาย  (๙.๔.๔) 

- โครงการบริการวิชาการชมุชนการพฒันาผลติภณัฑ์ 
    เพือการสง่ออกเชิงปฏิบตักิาร (๙.๔.๕) 

๕. มีผลกระทบทีเกิดประโยชน์สร้างคณุคา่ตอ่

สงัคม  หรือชมุชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

คณะวิทยาการจดัการมีความร่วมมือด้านบริการทาง

วิชาการเพือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน มีผลกระทบทีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่า

ตอ่สงัคม  หรือชมุชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง ได้แก่ 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร การอบรมผู้ประกาศ 
   ขา่วชมุชนเครือขา่ยอําเภอบางเลนจงัหวดันครปฐม 
  (๙.๕.๑) 

- การวิจยั “การพฒันาหลกัสตูรมคัคเุทศก์ท้องถิน 
  สําหรับสถานศกึษา  เพือเพิมศกัยภาพการ

ท่องเทียว 

  ตลาดบางหลวง  อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม” 
  (๙.๕.๒) 

 



 
ผลการดาํเนินงาน : 

คณะวิทยาการจดัการ  มีโครงการทีมีการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนหรือ 

องค์กรภายนอกในด้านตา่ง ๆ มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน
หรือองค์กร และบรรลเุป้าหมายตามแผนไมตํ่ากวา่ ร้อยละ ๘๐ ตามตวับง่ชีทีกําหนด ชมุชนหรือ 
องค์กรภายนอกมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งตอ่เนือง 

ผลคะแนน   ปฏิบตัไิด้ ๕ ข้อ    =   ๕  คะแนน 

รายการหลักฐาน  : 
หมายเลข รายการหลักฐาน 
๙.๑.๑ แผนยทุธศาสตร์คณะวิทยาการจดัการ 

๙.๒.๑ รายงานการใช้งบประมาณประจําปีงบประมาณ 

๙.๓.๑ รายงานการจดัโครงการบริการวิชาการ ปี ๒๕๕๑ 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร “การบริการทีเหนือชนั” 
-โครงการสร้างเยาวชนสูแ่นวทางการพฒันาแหลง่ท่องเทียวจงัหวดันครปฐม 

-โครงการสง่เสริมคณุคา่และอนรัุกษ์สวนป่าสมนุไพร วดัปลกัไม้ลาย 

-โครงการเสริมสร้างอาชีพกาละแมโบราณสูช่มุชนทพัยายท้าว 

-โครงการผกัตบชวาแปรรูปสูเ่ยาวชน 

-โครงการการตลาดเพือสงัคม 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร “การพฒันาทีมงานเพือสร้างความเป็นเลศิสูช่มุชน”  

๙.๓.๒ รายงานการจดัโครงการบริการวิชาการ ปี ๒๕๕๒ 

-โครงการอบรม CPD 6  กิจกรรม   
-โครงการพฒันาวดัพฒันาใจ 12 กิจกรรม 
-โครงการการตลาดเพือสงัคม  
-โครงการความร่วมมือกบับริษัทสยามแมค็โคร จํากดั 
-โครงการราชภฏัแฟร์ 
-โครงการจดัการความรู้เรือง วิธีการพฒันาศกัยภาพผู้ผา่นการบาํบดัยาเสพตดิ 
-โครงการวิจยั เรือง การศกึษาการจดัระบบสารสนเทศองค์การบริหารสว่นตําบลลาํพญา 
-โครงการเสียงตามสายกบัการมีสว่นร่วมของประชาชนเทศบาลตําบลบางหลวง 
-โครงการการบริการทีเหนือชนั ณ เทศบาลตําบลบางหลวง 
-โครงการการบริการทีเหนือชนั ณ องค์การบริหารสว่นตาํบลบอ่พลบั 
-โครงการการบริการทีเหนือชนั ณ องค์การบริหารสว่นตาํบลกลองนกระทงุ 



๙.๓.๓ รายงานการจดัโครงการบริการวิชาการ ปี ๒๕๕๓ 
-โครงการมนษุยสมัพนัธ์กบัการทํางานเป็นทีม   
-โครงการบริการทีเหนือชนั 
-โครงการจดัฝึกอบรมหลกัสตูรตามความต้องการขององค์กรในท้องถิน 

-โครงการบริการวิชาการชมุชนการพฒันาผลติภณัฑ์เพือการสง่ออกเชิงปฏิบตักิาร ณ องค์การ 
   บริหารสว่นตําบลคลองจินดา 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร “การอบรมผู้ประกาศขา่วชมุชนเครือขา่ยอําเภอบางเลน จงัหวดั 

   นครปฐม”    

-ประกาศทนุสนบัสนนุการวจิยัและโครงร่างการวิจยั “การพฒันาหลกัสตูรมคัคเุทศก์ท้องถิน 
  สําหรับสถานศกึษา  เพือเพิมศกัยภาพการท่องเทียวตลาดบางหลวง  อําเภอบางเลน  จงัหวดั 

  นครปฐม” 

-งานวิจยั “การใช้ข้อมลูสารสนเทศทางการบญัชีเพือการวางแผนและควบคมุการดาํเนินงานของ 
   กลุม่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตําบลลําพญา  อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม” 

 -งานวิจยั “การสร้างระบบฐานข้อมลูห่วงโซอ่ปุทานปลาสวยงามเพือการสง่ออก” 

-งานวิจยั “ปัจจยัทีมีผลตอ่ความสาํเร็จของการดําเนินงานหอกระจายขา่วสาร หมู ่18ตําบลบาง 

   หลวง  อําเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม”  

๙.๔.๑ - สญัญาการเป็นทีปรึกษาด้านวิชาการ ให้กบัสํานกั พฒันาการท่องเทียวกระทรวงการท่องเทียว

และกีฬา ในการจดัทํามาตรฐานศนูย์บริการข้อมลูสําหรับนกัท่องเทียว  

๙.๔.๒ 

 

- โครงการสํารวจความพงึพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารสว่นตําบลในจงัหวดั 
    นครปฐม  

๙.๔.๓ - โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่ให้กบั สํานกัพฒันาอตุสาหกรรมชมุชน กรมสง่เสริม 
    อตุสาหกรรม  

๙.๔.๔ -  โครงการศกัยภาพชมุชนกบัการมีสว่นร่วมเสียงตามสาย  

๙.๔.๕ - โครงการบริการวิชาการชมุชนการพฒันาผลติภณัฑ์เพือการสง่ออกเชิงปฏิบตักิาร 

๙.๕.๑ -โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร การอบรมผู้ประกาศขา่วชมุชนเครือขา่ยอําเภอบางเลนจงัหวดั 
   นครปฐม 



๙.๕.๒ - การวิจยั “การพฒันาหลกัสตูรมคัคเุทศก์ท้องถินสาํหรับสถานศกึษา  เพือเพมิศกัยภาพการ 

   ท่องเทียวตลาดบางหลวง  อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม” 

 

 

เกณฑ์มาตรฐานทวัไป 

เกณฑ์มาตรฐานทวัไป ผลการดาํเนินงาน 
๑.มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) 

 
 

Plan  
คณะวิทยาการจดัการมีการกําหนดนโยบายใน

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทีชัดเจนร่วมกับ

คณะอยู่ในคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๓

(๑๐.๑.๑)คณะฯกําหนดแผนการดําเนินงาน

ด้านการ ทํ านุ บํ า รุ งศิ ลปวัฒนธรรมไ ว้ ใน

ยทุธศาสตร์คณะฯ (๑๐.๑.๒)และสอดคล้องกบั

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (๑๐.๑.๓) 

แ ล ะ มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเป็นแนว

ทางการดําเนินงาน(๑๐.๑.๔)และดําเนินงาน

ตามระบบ 

Do 
คณะฯได้กําหนดปฏิทินกิจกรรม/โครงการทีเป็น
ประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานและมีการ

ดําเนินกิจกรรมอยา่งตอ่เนือง (๑๐.๑.๕) 

Check 
มีการดําเนินโครงการและมีการประเมินผล

ความสําเร็จทกุโครงการ (๑๐.๑.๖) 

Act 
ผลการประเมิน ซงึใช้เป็นแนวทางในการพฒันา

โครงการในครังตอ่ไป (๑๐.๑.๗) 



๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํากว่าร้อยละ 

๘๐ 
  

คณะวิทยาการจดัการมีการดําเนินงานกิจกรรม/

โค ร งการตามแผน  และผลการประ เมิ น

ความสําเร็จทกุโครงการ (๑๐.๒.๑.) 

๓.มีการดําเนินการอยา่งตอ่เนืองและสมําเสมอ โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผู้ให้ย่อมเป็นที

รัก” มีการดําเนินการอย่างต่อเนืองและ

สมําเสมอ (๑๐.๓.๑.) 
 

๔. เกิดประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อชมุชนหรือ

สงัคม 
ประโยชน์ต่อชุมชนหรือสงัคม จากโครงการสืบ

สานวัฒนธรรมไทย “ผู้ ให้ย่อมเป็นทีรัก” และ

โครงการจิ ตอาสา ผ้า ป่าสามัคคี  จัด โดย

โปรแกรมวิชาการจดัการทวัไป  (๑๐.๔.๑.) 

๕ .  ไ ด้ รับการยกย่องระดับชาติและห รือ

นานาชาต ิ

 

- มีผลงานเป็นทียอมรับในระดับชาติโดยนํา

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหา

ศีลธรรมเพือสันติภาพโลกครังที ๕ นานาชาต ิ

ภาคภาษาจีน (World Pec 5th) โดยได้รับรางวลั

รองชนะเลศิอนัดบั ๒ (๑๐.๕.๑)  
- นกัศกึษาเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรโครงการตอบ

ปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครังที ๒๙ (๑๐.๕.๒)  
- นกัศกึษาเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรโครงการฟืนฟู

ศีลธรรมโลก (๑๐.๕.๓)  
- นักศึกษาเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรวันคุ้มครอง

โลก (๑๐.๕.๔) 

 

 

 



รายการหลักฐาน  

หมายเลข รายการหลักฐาน 
๑๐.๑.๑ คูมื่อนกัศกึษาปีการศกึษา ๒๕๕๓ 

๑๐.๑.๒ แผนยทุธศาสตร์คณะฯ 

๑๐.๑.๓ แผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

๑๐.๑.๔ ระบบและกลไกการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมของมหาวิทยาลยั 

๑๐.๑.๕ ปฏิทินกิจกรรมทีสง่เสริมและสนบัสนนุด้านศลิปวฒันธรรม  

๑๐.๑.๖ เลม่โครงการฯ 

๑๐.๑.๗ เลม่โครงการฯ 

๑๐.๒.๑ เลม่โครงการฯ 

๑๐.๓.๑ โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผู้ให้ยอ่มเป็นทีรัก” 

๑๐.๔.๑ ประโยชน์ต่อชุมชนหรือสงัคม จากโครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผู้ ให้ย่อม

เป็นทีรัก” โครงการจิตอาสาผ้าป่าสามคัคี และโครงการวดัสวยด้วย ๕ ส 

๑๐.๕.๑ โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพือสนัติภาพโลกครังที ๕ นานาชาติ ภาค

ภาษาจีน (World Pec 5th) โดยได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ 

๑๐.๕.๒  อาสาสมคัร ครังที ๒๙ โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า 

๑๐.๕.๓  อาสาสมคัรโครงการฟืนฟศีูลธรรมโลก 

๑๐.๕.๔  อาสาสมคัรวนัคุ้มครองโลก 

 

 

 



 

เกณฑ์มาตรฐานทวัไป 

เกณฑ์มาตรฐานทวัไป ผลการดาํเนินงาน 
๑. การมีสว่นร่วมของบคุลากรในสถาบนัที
ก่อให้เกิดวฒันธรรมทีดี 
 

- คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดนโยบายใน

การทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรมทีชดัเจนร่วมกบัคณะ

อยูใ่นคูมื่อนกัศกึษาปีการศกึษา ๒๕๕๓ (๑๑.๑.๑) 

คณะฯกําหนดแผนการดําเนินงานด้านการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไว้ในยุทธศาสตร์คณะฯ 

(๑๑.๑.๒)และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยั (๑๑.๑.๓) และมีระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเป็น

แนวทางการดําเนินงาน(๑๑.๑.๔)และดําเนินงาน

ตามระบบ  
- ซึงคณะฯได้กําหนดปฏิทินกิจกรรม/โครงการที

เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานและมีการ

ดําเนินกิจกรรมอยา่งตอ่เนือง (๑๑.๑.๕) 

๒. อาคารสถานที สะอาดถกูสขุลกัษณะและ

ตกแตง่อยา่งมีความสนุทรี 

คณะวิทยาการจดัการมีอาคารสถานที สะอาดถูก

สุขลักษณะและตกแต่ งอย่ าง มีความสุนท รี 

(๑๑.๒.๑) 

๓. ปรับแตง่และรักษาภมูทิศัน์ให้สวยงาม
สอดคล้องกบัธรรมชาตแิละเป็นมิตรกบัสงิแวดล้อม 
 

คณะวิทยาการจัดการมีภูมิทัศน์ใ ห้สวยงาม

สอดค ล้ อ ง กั บ ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ เ ป็ น มิ ต ร กั บ

สงิแวดล้อม (๑๑.๓.๑) 

๔. มีพืนทีทางวฒันธรรมทีเอือและสง่เสริมตอ่การ
จดักิจกรรมและมีการจดักิจกรรมสมําเสมอ 

สรุปกิจกรรม/โครงการทีใช้พืนทีทางวฒันธรรมของ

คณะวิทยาการจดัการ (๑๑.๓.๑) 

๕. ระดบัความพงึพอใจของบคุลากรและนกัศกึษา

ไมตํ่ากวา่ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 

ผลสรุปความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา

ต่ออาคารสถานทีของคณะวิทยาการจัดการ 

(๑๑.๓.๑) 



 
        รายการหลักฐาน  

หมายเลข รายการหลักฐาน 
๑๑.๑.๑ คูมื่อนกัศกึษาปีการศกึษา ๒๕๕๓ 

๑๑.๑.๒ แผนยทุธศาสตร์คณะฯ 

๑๑.๑.๓ แผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

๑๑.๑.๔ ระบบและกลไกการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมของมหาวิทยาลยั 

๑๑.๑.๕ ปฏิทินกิจกรรม/โครงการทีเป็นประโยชน์สอดคล้องกบัแผนงาน 

๑๑.๒.๑ ภาพถ่ายอาคารสถานที และบรรยากาศภายในบริเวณคณะวิทยาการจดัการ 

๑๑.๓.๑ ภาพถ่ายภมูิทศัน์ให้สวยงามสอดคล้องกบัธรรมชาตแิละเป็นมิตรกบัสงิแวดล้อม 

๑๑.๔.๑ ภาพถ่ายพืนทีทางวฒันธรรม และสรุปกิจกรรม/ โครงการทีใช้พืนทีทางวฒันธรรม

ของคณะวิทยาการจดัการ 

๑๑.๕.๑ ผลคว ามพึ ง พอ ใ จขอ งบุ ค ล าก ร และนั ก ศึ กษ าต่ อ อ าค า รสถ านที ข อ ง  

คณะวิทยาการจดัการ 

         เกณฑ์มาตรฐานทวัไป 
 ใชค้่าคะแนนการประเมินผลผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการทีสภาสถาบนัแต่งตงั(คะแนนเตม็ ๕) 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหาร ๓.๗๕ คะแนน 

         รายการหลักฐาน  

หมายเลข รายการหลักฐาน 
๑๓.๑.๑ พรบ. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม มาตรา ๓๙ มาตรา๔๙ และมาตรา๕๐ 

๑๓.๑.๒ ข้อบงัคบัวา่ด้วยการประเมนิผู้บริหาร  มหาวิทยาลยั/คณะ 

๑๓.๑.๓ คําสงั แตง่ตงั กรรมการประเมิน 

๑๓.๑.๔ รายงานผลการประเมินผู้บริหารคณะวทิยาการจดัการ 

๑๓.๑.๕ ผลการประเมนิผู้บริหารคณะวิทยาการจดัการ 



 

 
เกณฑ์มาตรฐานทวัไป 

กาํหนดค่านําหนักระดบัคุณภาพอาจารย์ดงันี 

 

 

 

 

 

 
 
วิธีการคาํนวณ  ค่าดชันีคุณภาพอาจารย์คาํนวณดงันี 

 
 

 

                ผลการดาํเนินการ 

                                                    วุฒิ
การศึกษา                                        
ตาํแหน่งทางวิชาการ 

ปีการศกึษา ๒๕๕๓ 
ตรี โท เอก 

อาจารย์ (คน) - ๓๘ ๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คน) ๑ ๔ ๘ 

รองศาสตราจารย์ (คน) - ๑ - 

ศาสตราจารย์ (คน) - - - 

 

              ผลการคาํนวณตามสูตร  ค่าดชันีคุณภาพอาจารย์คาํนวณดงันี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓  = (๓๘ x๒)+(๔x๕)+(๑x๑)+(๒x๓)+(๙x๖)+(๑x๕)  =๑๖๒ อาจารย์  ๕๕    

ผลการดาํเนินงาน  :   =  ๑๖๒ / ๕๕  =  ๒.๙๕ คะแนน      
         



             รายการหลักฐาน  

หมายเลข รายการหลักฐาน 
๑๔.๑ รายงานประจําปี ๒๕๕๓คณะวิทยาการจดัการ  

 

 
    เกณฑ์มาตรฐานทวัไป 

 ใช้คา่คะแนนผลการประเมนิการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน  โดยต้นสงักดั 
    ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓  :  ๔.๒๖ คะแนน ( ๙ 
องค์ประกอบ)  
   รายการหลักฐาน  

หมายเลข รายการหลักฐาน 
๑๕.๑ รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายในประจําปีการศกึษา ๒๕๕๓ 

 

ตัวบ่งชีท ี๑๖ ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
เรือง บัณฑิตมคีวามรู้สามารถบริการวชิาการแก่สังคมเพอืพฒันาชุมชนหรือท้องถิน 
 

เกณฑ์มาตรฐานทวัไป ผลการดําเนินงาน 
๑.มีการกาํหนดกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบัติงานทีสอดคล้องกับอัตลักษณ์  
ปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของสถาบัน  โดย
ไดรั้บการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

คณะวิทยาการจดัการมีแผนงานบริการวิชาการแก่สงัคม ซึงสอดคลอ้ง

กบัแผนงานของสถาบนัวิจยัและพฒันาโดยมีการกาํหนดเป็นขนัตอน

การปฏิบติังานการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม (๑๖.๑.๑) ซึงสอดคลอ้ง

กบัแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั (๑๖.๑.๒)  และแผนยทุธศาสตร์

ของสถาบนัวิจยัและพฒันา (๑๖.๑.๓)  ระเบียบวา่ดว้ยการใหบ้ริการ

ทางวิชาการ (๑๖.๑.๔) ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยภาระงานทางวิชาการของผูด้าํรง

ตาํแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ

ศาสตราจารย ์(๑๖.๑.๕) ทีกาํหนดใหง้านบริการวิชาการเป็นภาระงาน

หนึง แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงานการบริการวิชาการ 

(๑๖.๑.๖, ๑๖.๑.๗, และ ๑๖.๑.๘) ประกาศหลกัเกณฑก์ารพิจารณาทุน

สนบัสนุนโครงการบริการวชิาการ (๑๖.๑.๙) ประกาศผลทุนสนบัสนุน

โครงการบริการวิชาการ (๑๖.๑.๑๐ และ๑๖.๑.๑๑) และมีการติดตาม

และประเมินโครงการทีไดด้าํเนินการไปแลว้ (๑๖.๑.๑๒)  



๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วม
ของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบติั
ตามกลยุทธ์ทีกําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

คณะวิทยาการจดัการ สนบัสนุนใหผู้เ้รียนและคณาจารยมี์ส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการและนาํไปบูรณาการกบัการเรียนการสอน รวมถึง
การวิจยั โดยกาํหนดเป็นขนัตอนการปฏิบติังานการใหบ้ริการวิชาการ
แก่สงัคมทีเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาและคณาจารยไ์ดมี้ส่วนร่วมในการ
ใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม (๑๖.๒.๑)  กาํหนดระเบียบวา่ดว้ยการ
ใหบ้ริการทางวิชาการ (๑๖.๒.๒) และขอ้บงัคบัวา่ดว้ยภาระงานทาง
วิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รอง
ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ทีกาํหนดใหง้านบริการวิชาการเป็น
ภาระงานหนึง (๑๖.๒.๒)  

๓ .ผลการประ เ มินความ เ ห็นของ
บุคลากร เกียวกับการปฏิบติังานของ
สถาบนัทีสอดคลอ้งกับอตัลกัษณ์ ไม่
ตาํกวา่ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 

คณะวิทยาการจดัการ ไดท้าํการประเมินความเห็นของบุคลากรในคณะ
เกียวกบัการปฏิบติังานของคณะ (๑๖.๓.๑) 

๔ .ผลก า ร ดํ า เ นิ น ง าน ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบทีเป็นประโยชน์และหรือ
สร้างคุณค่าต่อสงัคม 

โครงการสนบัสนุนบริการวชิาการเพือเสน้ทางจกัรยานท่องเทียวของ 
อ.สมัฤทธิ ทองสิมา เป็นโครงการบริการวชิาการทีนาํขอ้มูลจาก
งานวิจยัมาต่อยอดเพือสนองตอบความตอ้งการของชุมชนทอ้งถิน อ.
สามพราน ทีตอ้งการแนะนาํและเผยแพร่เสน้ทางขีจกัรยานท่องเทียวใน
ทอ้งถินใหเ้ป็นทีรู้จกั (๑๖.๔.๑ และ ๑๖.๔.๒) และไดมี้การพฒันา
ความรู้ทีไดจ้ากการใหบ้ริการทางวิชาการแสดงเป็นแผนทีเสน้ทางขี
จกัรยานท่องเทียวริมฝังแม่นาํท่าจีนใหเ้ป็นทีรู้จกัของนกัท่องเทียวทงั
ชาวไทยและชาวต่างชาติ (๑๖.๔.๓) และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชนผา่นจดหมายข่าวเฟืองฟ้าและ
เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ซึงจากการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
พบวา่ กิจกรรมนีถือเป็นจุดเริมตน้ทีดีทีจะแนะนาํแหล่งท่องเทียวให้
เป็นทีรู้จกัเพิมขึน และยงัเป็นการเพิมช่องทางการสร้างรายไดใ้หชุ้มชน 
(๑๖.๔.๔ และ ๑๖.๔.๕) 

๕. ไดรั้บการยกย่องในระดบัชาติและ
หรือนานาชาติ ในประเด็นเกียวกบัอตั
ลกัษณ์ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เรือง การประกอบอาชีพดา้นศิลปะ
ประดิษฐแ์กว้ เป็นโครงการทีมีวตัถุประสงคเ์พือเพิมความรู้และทกัษะ
การประกอบอาชีพใหก้บัคนในชุมชนและสร้างเครือข่ายในการพฒันา
ชุมชนและสงัคมร่วมกนั (๑๖.๕.๑) และโครงการการเพมิความรู้และ
ปรับปรุงคุณภาพอญัมณี เป็นโครงการทีช่วยพฒันาความรู้ทางดา้นอญั
มณีและพฒันาคุณภาพอญัมณีใหมี้คุณภาพ เพิมมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ์



มากยงิขึน (๑๖.๕.๒) เป็นตวัอยา่งโครงการบริการวิชาการของ อ.ดร. 
จกัรพงษ ์แกว้ขาว หวัหนา้ศนูยว์จิยัแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี
แกว้และวสัดุศาสตร์ และทีปรึกษาดา้นวิชาการของสมาคมผูผ้ลิตอญั
มณี จนัทบุรี และบริษทัเอกชนทีดาํเนินธุรกิจดา้นอญัมณี โดยไดน้าํ
ความรู้จากงานวิจยัต่าง ๆ ออกใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคม จนเป็นที
ยอมรับและไดรั้บรางวลันกัวจิยัดีเด่นจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ครังที ๒ (การวิจยัทอ้งถินเพือแผน่ดินไทย : 
พฒันาคุณภาพชีวิตของคนในทอ้งถิน) (๑๖.๕.๓ และ ๑๖.๕.๔) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบตัิได้ ๑ ข้อ ปฏิบตัิได้ ๒ ข้อ ปฏิบตัิได้ ๓ ข้อ ปฏิบตัิได้ ๔ ข้อ ปฏิบตัิได้ ๕ ข้อ 

 

ผลการประเมิน 

จํานวนข้อ คะแนน 

๕ ข้อ ๕ คะแนน 

รายการหลกัฐาน  

หมายเลข รายการหลกัฐาน 
๑๖.๑.๑ ขนัตอนการปฏิบติังานการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม 
๑๖.๑.๒ แผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
๑๖.๑.๓ แผนยทุธศาสตร์ของสถาบนัวิจยัและพฒันา 
๑๖.๑.๔ ระเบียบวา่ดว้ยการใหบ้ริการทางวิชาการ  
๑๖.๑.๕ ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยภาระงานทางวิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รอง

ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์
๑๖.๑.๖ คณะกรรมการดาํเนินงานการบริการวิชาการ 
๑๖.๑.๗ คาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการพิจารณาทุน 
๑๖.๑.๘ คาํสงัเปลียนแปลงเจา้หนา้ทีพสัดุประจาํหน่วยงาน 
๑๖.๑.๙ ประกาศหลกัเกณฑก์ารพิจารณาทุนสนบัสนุนโครงการบริการวิชาการ 
๑๖.๑.๑๐ ประกาศผลทุนสนบัสนุนโครงการบริการวิชาการ (งบแผน่ดิน) 
๑๖.๑.๑๑ ประกาศผลทุนสนบัสนุนโครงการบริการวิชาการ (งบรายได)้ 
๑๖.๑.๑๒ รายงานการติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการ 



 
   เกณฑ์มาตรฐานทวัไป 

        ใช้ค่าเฉลียของคะแนนประเมินบัณฑติ (คะแนนเตม็ ๕) 

    
    ผลการดาํเนินงาน 

ข้อมลู ผลการดําเนินงาน ๒๕๕๓ 

ผลคะแนนทีได้จากการประเมินบณัฑิต ๔.๔๗ 

 
    รายการหลักฐาน  : 

หมายเลข รายการหลกัฐาน 

๑๖.๒.๑ รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครปฐม 

 
   ตวับ่งชีท ี๑๗  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทส่ีงผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

   เรือง ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการพฒันาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา 
 
      เกณฑ์มาตรฐานทวัไป 

เกณฑ์มาตรฐานทวัไป ผลการดําเนินงาน 
๑.มีการกาํหนดกลยทุธ์การปฏิบติังานที
สอดคลอ้งกบัจุดเนน้หรือ ความเชียวชาญ
เฉพาะของสถาบนัโดยได ้                           
รับการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

คณะฯ มีการกาํหนดกลยุทธ์การปฏิบติังานทีสอดคลอ้ง
กบัจุดเน้นของคณะและมหาวิทยาลยั (๑๗.๑.๑)โดยใช้
กลยทุธ์เดียวกนักบัมหาวิทยาลยั ซึงสอดคลอ้งกบัจุดเนน้
ของมหาวิทย าลัย  ตามความ เ ห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลยั ในการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครังที ๔/
๒๕๕๔  (๑๗.๑.๒) 



๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกล
ยทุธ์ทีกาํหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

คณะฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและ
บุคลากรในการปฏิบติัตามกลยุทธ์ โดยได้ดาํเนินการ
จดับริการวิชาการให้กบัชุมชนและทอ้งถิน   และมีการ
สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วม เช่น ส่งนักศึกษาเขา้ร่วมทาํหนา้ทีอาสาสมคัร
ตอ้นรับเยาวชนในโครงการฟืนฟศีูลธรรมโลก(๑๗.๒.๑)
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับบริษัท
สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)เป็นโครงการสนบัสนุน
ช่วยเหลือร้านค้าปลีกท้องถินในจังหวัดนครปฐม 
(๑๗.๒.๒)  

๓.ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร 
เกียวกบัการดาํเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชียวชาญเฉพาะของ
คณะ ไม่ตาํกวา่ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 

ผลจากการประเมินความเห็นของบุคลากรเกียวกบัการ
ดําเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่น  มีค่าคะแนนจาก
คะแนนเตม็ ๕ จะไดค้ะแนนไม่ตาํกวา่ ๓.๕๑  (๑๗.๓.๑) 

๔.ผลการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเนน้ 
จุดเด่น หรือความเชียวชาญเฉพาะของ
สถาบนัและเกิดผลกระทบทีเป็น
ประโยชนแ์ละหรือสร้างคุณค่าต่อสงัคม 
 

มีผลการดาํเนินการบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น และมีการ
สร้างคุณค่ากบัสงัคม ในโครงการความร่วมมือกบับริษทั
สยามแมค็โครจาํกดั(มหาชน)ในการสนบัสนุนช่วยเหลือ
ร้านคา้ปลีกทอ้งถิน อบรมความรู้ดา้นการบริหารจดัการ
ร้านคา้ปลีกให้กบันกัศึกษาเพือนาํความรู้ไปแนะนาํการ
พฒันาร้านคา้ปลีกในท้องถินนครปฐมให้ดาํรงอยู่ได้
อย่างย ังยืน โดยหลังจากอบรม  นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) ร่วมกบัพนกังานบริษทั
สยามแม็คโครฯ ร่วมกนัพฒันาร้านคา้ปลีกในทอ้งถิน
นครปฐม เป็นปีที ๒ (๑๗.๔.๑) 

๕. สถาบนัมีเอกลกัษณ์ตามจุดเนน้ 
จุดเด่น หรือความเชียวชาญเฉพาะที
กาํหนด และไดรั้บการยอมรับระดบัชาติ
และหรือนานาชาติ 

คณะฯ มีเอกลกัษณ์ตามจุดเน้น  จุดเด่น ดา้นจริยธรรม  
คุณธรรม ทีไดรั้บการยอมระดบัชาติ โดยนักศึกษาของ
คณะฯได้รับรางวลัชนะเลิศ จากการเขา้ร่วมโครงการ
สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพือสันติภาพโลก ครังที ๕ 
(World-PEC : World Peace Ethics Contest 5th)  ซึงจดั
โดยมูลนิธิธรรมกาย และชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพือ
สนัติภาพโลก  (๑๗.๕.๑) 

 



เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัตไิด้ ๑ ข้อ ปฏิบัตไิด้ ๒ ข้อ ปฏิบัตไิด้ ๓ ข้อ ปฏิบัตไิด้ ๔ ข้อ ปฏิบัตไิด้ ๕ ข้อ 

 
   ผลการดําเนินงาน 
  คณะวิทยาการจดัการปฏิบติัได ้๕ ขอ้  =  ๕ คะแนน  
   รายการหลักฐาน  : 

หมายเลข รายการหลกัฐาน 

๑๗.๑.๑ รายงานผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครปฐม 

๑๗.๒.๑ รายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครังที ๔/๒๕๔ 

 

ส่วนท ี๓  สรุปผลการประเมนิ 

ตารางสรุปผลการประเมนิ 
 

ตวับ่งชี ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน) 

๑ บณัฑิตปริญญาตรีทีได้รับงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน ๑ ปี ๔.๓๘ 

๒ คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

๔.๔๔ 

๓ ผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๕.๐๐ 

๔ ผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกทีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
- 

๕ งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ ๔.๐๙ 

๖ งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์ ๕.๐๐ 

๗ ผลงานวิชาการทีได้รับการรับรองคณุภาพ ๕.๐๐ 

๘ ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั 

๕.๐๐ 

๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ 



๑๐ การสง่เสริมและสนบัสนนุด้านศลิปะและวฒันธรรม ๕.๐๐ 

๑๑ การพฒันาสนุทรียภาพในมติทิางศลิปะและวฒันธรรม ๕.๐๐ 

คะแนนเฉลีย ๑๐ ตวับ่งชี ๔.๗๙ 

๑๓ การปฏิบตัติามบทบาทหน้าทีของผู้บริหารสถาบนั ๓.๗๕ 

๑๔ การพฒันาอาจารย์ ๒.๙๕ 

๑๕ ผลการประเมนิการประกนัคณุภาพภายในรับรองโดยต้นสงักดั ๔.๒๖ 

๑๖ ๑๖.๒ ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ ๔.๔๗ 

คะแนนเฉลีย ๑๔ ตวับ่งชี ๔.๕๒ 

 
หมายเหต ุเนืองในปีการศกึษาทีผา่นมาไมมี่ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก ดงันนัจงึทําให้จํานวนตวั
บง่ชีเทา่กบั ๑๔ ตวับง่ชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

คาํสังแต่งตงั ระดบัมหาวทิยาลัย ระดบัคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําสงัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 ที                  /๒๕๕๔ 

เรือง      แต่งตังคณะกรรมการการจัดการความรู้และงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 
………………………………………….. 

 

 ตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ วา่

ด้วยมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา กําหนดให้สถานศกึษาจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายในและ

ระบบการประกนัคณุภาพภายนอก โดยการประกนัคณุภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคมุ  ตรวจสอบ

และประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดบัคณุภาพมาตรฐานทีกําหนด 

 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  จงึได้ดําเนินการให้มีระบบและกลไกในการประกนัคณุภาพการศกึษาให้เกิด

การพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนืองได้มาตรฐานตามทีกําหนดทกุระดบัของมหาวิทยาลยั และเพือรองรับการประเมิน

คณุภาพการศกึษาจากต้นสงักดัและหน่วยงานภายนอก จงึแตง่ตงัคณะกรรมการการจดัการความรู้และงานประกนั

คณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ดงันี 

คณะกรรมการอาํนวยการ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพนัธุ์   ประธานกรรมการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทมุสวุรรณ  รองประธานกรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย์โสรัจ  กายบริบรูณ์  กรรมการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ดา่นประดิษฐ์  กรรมการ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยั ลําใย   กรรมการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม  กรรมการ 

๗. อาจารย์ ดร.พิทกัษ์พงศ์  ป้อมปราณี  กรรมการ 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทิธิชยั โรจน์รุ่งศศิธร  กรรมการ 

๙. อาจารย์ ดร.สวุิมล  มรรควิบลูย์ชยั  กรรมการ 

๑๐. อาจารย์ชยัยธุ   มณีรัตน์   กรรมการ 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อษุา น้อยทิม   กรรมการ 

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุฒัน์ ฉิมะสงัคนนัท์  กรรมการ 



๑๓. อาจารย์ศิริชยั   โสภา   กรรมการ 

๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สนุตุตรา ตะบนูพงศ์  กรรมการ 

๑๕. อาจารย์ ดร.พชัรศกัดิ  อาลยั   กรรมการ 

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์  กงตาล   กรรมการ 

๑๗. รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์ สีทองสกุ   กรรมการ 

๑๘. นางรัตนา   จนัทนากร  กรรมการ 

๑๙. อาจารย์อภินนัท์   จุ่นกรณ์   กรรมการและเลขานกุาร 

 

ให้คณะกรรมการอํานวยการ  มีหน้าทีดงัตอ่ไปนี 

๑. กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบตัิต่างๆ เพือสง่เสริมสนบัสนนุพฒันาดําเนินงานเกียวกบัการ

ประกนัคณุภาพการศกึษา 

๒.  เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศทีเกียวข้องกับมาตรฐานในการประกัน

คณุภาพภายใน 

๓.  กํากบัติดตาม และให้ความเหน็ ข้อเสนอแนะเกียวกบัการดําเนินการประกนัคณุภาพภายใน 

๔. สนับสนุนให้มีการพฒันาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินตนเอง โดยถือว่าการ

ประกนัคณุภาพภายใน เป็นสว่นหนงึของกระบวนการบริหารซงึเป็นกระบวนการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนือง 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี   ประทมุสวุรรณ  ประธานกรรมการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุิมล เรืองศรี   กรรมการ  

๓. อาจารย์วลยัลกัษณ์  อมรสริิพงศ์  กรรมการ  

๔. อาจารย์สมใจ   เภาด้วง   กรรมการ  

๕. อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ช่วยตระกลู  กรรมการ  

๖. อาจารย์ศิริพร   ฉายาทบั   กรรมการ  

๗. นางพรทิพา   ด้วงพิบลูย์  กรรมการ  

๘. อาจารย์แพรวพรรณ  ตรีชนั   กรรมการ  

๙. อาจารย์อนญัญา  ทองสมิา   กรรมการ  

๑๐. นางสมรัก   เปลง่เจริญศิริชยั  กรรมการ  

๑๑. อาจารย์ ดร.พชัรศกัดิ  อาลยั   กรรมการ  

๑๒. อาจารย์อภินนัท์   จุ่นกรณ์   กรรมการและเลขานกุาร 

 

ให้คณะกรรมการดําเนินงาน  มีหน้าทีดงัตอ่ไปนี 

๑. จัดทําแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ในด้านการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม

คณุภาพ  และการประเมินตนเอง 

๒. พฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน เพือใช้กํากบั ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การศกึษาให้มีประสทิธิภาพ ภายใต้กรอบนโยบายและหลกัการของมหาวิทยาลยั 



๓.  ดําเนินการให้มีการจดัทําตวับ่งชีคณุภาพ ในการพฒันาคณุภาพ ตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัให้

ครบถ้วนตามมาตรฐาน การประกนัคณุภาพภายใน ของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) และการประกนั

คณุภาพภายนอกของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ การศกึษา (สมศ.) 

๔.  ดําเนินการให้มีการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลยัและทุกหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลยั 

๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานต่างๆ เพือเสนอต่อ

คณะกรรมการอํานวยการ และรายงานผลกลบัไปยงั  หน่วยงานนนั  เพือการรับรองและปรับปรุงแก้ไข 

๖.  ดําเนินการให้มีการจดัทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลยั เสนอต่อหน่วยงานต้นสงักดั 

เป็นประจําทกุปี (ภายใน ๑๒๐ วนั นบัจากวนัสนิปีการศกึษา) 

๗.  พัฒนาแนวทางและวิธีการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง และรายงานการประเมินตนเอง ให้มี 

ประสทิธิภาพ และประสทิธิผล อยา่งตอ่เนือง 

๘.  ดําเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงานทังภายในและ

ภายนอก มหาวิทยาลยั   

๙.  กําหนดมาตรฐาน การพฒันาคณุภาพ การตรวจสอบ และการประเมินผลคณุภาพของมหาวิทยาลยั 

และหน่วยงานระดบัคณะ/สํานกั/สถาบนัเพือไปสูก่ารปฏิบตัิ 
 

   สงั      ณ      วนัที           ๓ กมุภาพนัธ์   พ.ศ.      ๒๕๕๔ 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพนัธุ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คําสงัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

                  ที                    

เรือง     แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงานด้านการจัดการความรู้และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ระดบัคณะ  โปรแกรมวชิา  สํานัก  สถาบนัฯ และกอง 
………………………………………….. 

 ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิมเตมิ (ฉบบัที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 

๖ วา่ด้วยมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา กําหนดให้สถานศกึษาจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในและระบบการประกนัคณุภาพภายนอก โดยการประกนัคณุภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการ

ควบคมุ  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดบัคณุภาพมาตรฐานที

กําหนด 

 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  จงึได้ดําเนินการให้มีระบบและกลไกในการประกนัคณุภาพการศกึษา

ให้เกิดการพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนืองได้มาตรฐานตามทีกําหนดทกุระดบัของมหาวิทยาลยั และเพือรองรับการ

ประเมินคณุภาพการศกึษาจากต้นสงักดัและหน่วยงานภายนอก จงึแตง่ตงัคณะกรรมการดําเนินงานด้านการ

จดัการความรู้และงานประกนัคณุภาพการศกึษา  ระดบัคณะ โปรแกรมวชิา สํานกั สถาบนัฯ และกอง  ดงันี 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 กรรมการระดบัคณะ 

 ๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อษุา น้อยทิม   ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ผสุดี   ปทมุารักษ์  กรรมการ 
 ๓.  อาจารย์ธงชยั  ศรีเมือง   กรรมการ 
 ๔. อาจารย์สมศกัด ิ  อมรสริิพงศ์  กรรมการ 
 ๕. อาจารย์นิพา   ผลสงเคราะห์  กรรมการ 
 ๖. อาจารย์กนกเนตร  วรวงษ์   กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ธารา   จนัทร์อน ุ  กรรมการ 
 ๘. อาจารย์วลีรัตน์  เล้าอรุณ   กรรมการ 
 ๙. อาจารย์นชุรี   บญุศรีงาม  กรรมการ 



 ๑๐. อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว  กรรมการ 
 ๑๑. อาจารย์กรรณิการ์  กาญจนวฎัศรี  กรรมการ 
 ๑๒. อาจารย์วงศ์ระวิทย์  น้อมนําทรัพย์  กรรมการ 
 ๑๓. อาจารย์ณฐักฤตา  บญุบงกชรัตน์  กรรมการ 
 ๑๔. อาจารย์กิงแก้ว  สวุรรณคีรี  กรรมการ 
 ๑๕. อาจารย์เก่งกาจ  ต้นทองคํา  กรรมการ 
 ๑๖. อาจารย์พิมพ์พส ุ  จวบความสขุ  กรรมการ 
 ๑๗. อาจารย์นาฎนภา  โพธิเรือง   กรรมการ 
 ๑๘. อาจารย์พรรณระพี  บญุเปลียน  กรรมการ 
 ๑๙. อาจารย์อญัชนา  สตุมาตร   กรรมการ 

 ๒๐. อาจารย์วรชิน  มงัคงั   กรรมการ 
 ๒๑. อาจารย์ธชัวรรธน์  หนแูก้ว   กรรมการ 
 ๒๒. อาจารย์พิสฐิ   สขุสกล   กรรมการ 
 ๒๓. อาจารย์ไตรภพ  สวุรรณศรี  กรรมการและเลขานกุาร 

 กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย  

  ๑.   อาจารย์นงนชุ   ยงัรอด  ประธานกรรมการ 
  ๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิณ พลูทรัพย์ กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ศวิพร   โกศยิะกลุ กรรมการ 
  ๔. อาจารย์จิรศภุา   ปลอ่งทอง กรรมการ 
  ๕. อาจารย์วิภาดา   เปลียนไทย กรรมการ 
  ๖. อาจารย์มิงฟ้า   สริุโยดร  กรรมการ 
  ๗. อาจารย์ชวนพศิ  สริิพนัธนะ กรรมการ 
  ๘. อาจารย์วิริยา   วิริยารัมภะ กรรมการและเลขานกุาร 
 กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ 
  ๑. อาจารย์ปราณี   สีนาค  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์สมัฤทธิ  ทองสมิา  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์กนัต์ดนยั  วรจิตตพิล กรรมการ 
  ๔. อาจารย์กนกเนตร  วรวงษ์  กรรมการ 
  ๕. อาจารย์อินทร์ธีรา  ปัชชา  กรรมการ 
  ๖. อาจารย์ศศธิิดา   สาหร่ายวงั กรรมการ 
  ๗. อาจารย์นารีมา   แสงวิมาน กรรมการ 
  ๘. อาจารย์วลีรัตน์   เล้าอรุณ  กรรมการ 
  ๙. อาจารย์อรนชุ   เอกพงษ์เผา่ กรรมการ 



  ๑๐. อาจารย์รุจา   สขุพฒัน์  กรรมการ 
  ๑๑. อาจารย์ลลนา   ปฐมชยัวฒัน์ กรรมการ 
  ๑๒. อาจารย์วรัญญา  ปรีดาธวชั กรรมการ 
  ๑๓. อาจารย์นพุงษ์   ภศูรี  กรรมการ 
  ๑๔. อาจารย์จนัทรา   พรมปาน กรรมการ 
  ๑๕. อาจารย์ณฐักฤตา  บญุบงกชรัตน์ กรรมการและเลขานกุาร 
 กรรมการโปรแกรมวิชาการพฒันาชมุชน 
  ๑.   อาจารย์กิงแก้ว   สวุรรณคีรี ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ ดร.สมชาย  ลกัขณานรัุกษ์ กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ปิยนาถ   อิมด ี  กรรมการ 
  ๔. อาจารย์สมศกัด ิ  อมรสริิพงศ์ กรรมการ 
  ๕. อาจารย์ธงชยั   ศรีเมือง  กรรมการ 
  ๖.  อาจารย์ภรสรัญ  แก่นทอง  กรรมการและเลขานกุาร 
 กรรมการโปรแกรมวิชาสงัคมศกึษา 
  ๑.   อาจารย์ ดร.สพุิชฌาย์  จินดาวฒันภมิู ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ญาณภทัร  ยอดแก้ว  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ศศพิชัร   จําปา  กรรมการ 
  ๔. อาจารย์พิสฐิ   สขุสกล  กรรมการ 
  ๕. อาจารย์ธชัวรรธน์  หนแูก้ว  กรรมการ 
  ๖.   อาจารย์วรากรณ์  พลูสวสัด ิ กรรมการและเลขานกุาร 
 กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 

๑. รองศาสตราจารย์ชยัเลศิ  ปริสทุธกลุ ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว  กรรมการ 

๓. อาจารย์ธารา   จนัทร์อน ุกรรมการ 

๔. อาจารย์นชุรี   บญุศรีงาม กรรมการ 

๕. อาจารย์นิพา   ผลสงเคราะห์ กรรมการ 

๖. อาจารย์วลยัลกัษณ์  อมรสริิพงศ์ กรรมการและเลขานกุาร 
 กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี 

๑. อาจารย์การุณย์  ดา่นประดษิฐ์ ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์ไพรัช   ดํารงกิจถาวร กรรมการ 

๓. อาจารย์จกัษ์   จินดาวฒัน์ กรรมการ 

๔. อาจารย์ศราวธุ   วิวรรณ  กรรมการ 

๕. อาจารย์อญัชนา  สมุาตรา  กรรมการ 



๖. อาจารย์พรรณระพี  บญุเปลียน กรรมการและเลขานกุาร 
  กรรมการโปรแกรมวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเทียว 

๑. อาจารย์มสัลนิ   บวับาน  ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์ ดร.นิพล  เชือเมืองพาน กรรมการ 

๓. อาจารย์อารีรัตน์  ฟักเย็น  กรรมการ 

๔. อาจารย์พิมพ์ชนก  มลูมิตร์  กรรมการ 

๕. อาจารย์ถิรนนัท์   ประทมุ  กรรมการ 

๖. อาจารย์วงศ์ระวิทย์  น้อมนําทรัพย์ กรรมการและเลขานกุาร 
  กรรมการโปรแกรมวิชานิตศิาสตร์ 

๑. อาจารย์นเรศ   ชดูวง  ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์พิมพ์พส ุ  จวบความสขุ กรรมการ 

๓. อาจารย์สนธยา   โจมกนั  กรรมการ 

๔. อาจารย์นาฎนภา  โพธิเรือง กรรมการและเลขานกุาร 
  กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๑. อาจารย์ ดร.มนญู  จนัทร์สมบรูณ์ ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์ไตรภพ   สวุรรณศรี กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร.วฒันา  อคัคพานิช กรรมการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กณัฑ์ธิมา นิลทองคํา กรรมการ 

๕. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา  เพง่รุ่งเรืองวงษ์ กรรมการ 

๖. อาจารย์ธนปพน  ภสูวุรรณ กรรมการ 

๗. อาจารย์ธิดารัตน์  สืบญาต ิ กรรมการ 

๘. อาจารย์นิภาพรรณ  เจนสนัตกิลุ กรรมการ 

๙. อาจารย์ขนุทอง   สายบตุร  กรรมการ 

๑๐. อาจารย์กรรณิการ์  กาญจนวฎัศรี กรรมการและเลขานกุาร 
  กรรมการโปรแกรมวิชาศลิปกรรม 

๑. อาจารย์วิรัตน์   ปินแก้ว  ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์มนตรา   ตรีชนั  กรรมการ 

๓. อาจารย์เก่งกาจ  ต้นทองคํา กรรมการ 

๔. อาจารย์ปิยะวรรณ  ปินแก้ว  กรรมการ 

๕. อาจารย์วชัรพล   หงษ์ทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สมโชค   เนียนไธสง กรรมการและเลขานกุาร 

๗.  



  กรรมการศนูย์ภาษา 

๑. อาจารย์รุจา   สขุพฒัน์  ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์  กรรมการ 

๓. อาจารย์อินทร์ธีรา  ปัชชา  กรรมการ 

๔. อาจารย์ศศธิิดา   สาหร่ายวงั กรรมการ 

๕. อาจารย์อรนชุ   เอกพงษ์เผา่ กรรมการ 

๖. นางสาววิมล   เงินทิพย์  กรรมการ 

๗. นางสาวจิราภา   ศรีเนียม  กรรมการ 

๘. อาจารย์นารีมา   แสงวิมาน กรรมการและเลขานกุาร 

 
คณะครุศาสตร์ 

 กรรมการระดบัคณะ 

๑. อาจารย์ชยัยธุ   มณีรัตน์  ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์ดวงดาว  รุ่งเจริญเกียรต ิ กรรมการ 

๓. อาจารย์นภาภรณ์  ยอดสนิ  กรรมการ 

๔. อาจารย์ภาวิณี   ไขกระโทก กรรมการ 

๕. อาจารย์ปัณรสี   เอียมสอาด กรรมการ 

๖. อาจารย์เจษฎา   บญุมาโฮม กรรมการ 

๗. อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว  กรรมการ 

๘. อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ช่วยตระกลู กรรมการ 

๙. อาจารย์รัตนวรรณ  ลมิวฒันาสมทุร กรรมการ 

๑๐. อาจารย์วนญัญา  แก้วแก้วปาน กรรมการ 

๑๑. อาจารย์อํานวย   สอิงทอง  กรรมการ 

๑๒. อาจารย์ชาญณรงค์  ฟกูโคกสงู กรรมการ 

๑๓. อาจารย์อรพิณ   พฒันผล  กรรมการและเลขานกุาร 
  กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวตักรรม 

๑. อาจารย์ดวงดาว  รุ่งเจริญเกียรต ิ ประธานกรรมการ 

๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เรวดี  ศรีเอียมสะอาด กรรมการ 

๓. อาจารย์ดรุณี   โกเมนเอก กรรมการ 

๔. อาจารย์นภาภรณ์  ยอดสนิ  กรรมการและเลขานกุาร 
  กรรมการโปรแกรมวิชาพลศกึษาและสง่เสริมสขุภาพ 

๑. อาจารย์ปัณรสี   เอียมสอาด ประธานกรรมการ 



๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุาต ิ นพคณุ  กรรมการ 

๓. อาจารย์วินยั   นชุพิทกัษ์ กรรมการ 

๔. อาจารย์ชชีูพ   คงมีชนม์ กรรมการ 

๕. อาจารย์ชยัยธุ   มณีรัตน์  กรรมการ 

๖. อาจารย์ยงยทุธ   ฮินเจริญ  กรรมการ 

๗. อาจารย์อํานวย   สอิงทอง  กรรมการ 

๘. อาจารย์ชาญณรงค์  ฟกูโคกสงู กรรมการและเลขานกุาร 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการศกึษาปฐมวยั 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา ไชยะธน  ประธานกรรมการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์ กรรมการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงจิต ดา่นประดษิฐ์ กรรมการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา  สมประชา กรรมการ 

๕. อาจารย์รัตนวรรณ  ลมิวฒันาสมทุร กรรมการและเลขานกุาร 

 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  กรรมการระดบัคณะ 

   ๑. อาจารย์ศริิชยั โสภา ประธานกรรมการ 

   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณทิพย์ แสงสขุเอียม       กรรมการ 

   ๓. อาจารย์วีระศกัด ิ ชืนตา กรรมการ 

   ๔. อาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภธูร กรรมการ 

   ๕. อาจารย์ไพศาล สมิาเลาเตา่ กรรมการ 

   ๖. อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสําโรง กรรมการ 

   ๗. อาจารย์สมบตั ิ หทยัรัตนานนท์ กรรมการ 

   ๘. อาจารย์บญุชะนะ วาราชะนนท์ กรรมการ 

   ๙. อาจารย์หฤทยั ดนิสกลุ กรรมการ 

   ๑๐. อาจารย์ ดร.พรพรรณ อู่สวุรรณ กรรมการ 

   ๑๑. อาจารย์วาสนา เนียมแสวง กรรมการ 

   ๑๒. อาจารย์สพุิชฌาย์ จนัทร์เรือง กรรมการ 

   ๑๓. อาจารย์วจินี อารีรอบ กรรมการ 

   ๑๔. อาจารย์โสภาพรรณ สวุรรณสวา่ง    กรรมการ 



   ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุิมล เรืองศรี กรรมการและเลขานกุาร 

          กรรมการกลุม่โปรแกรมวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 

๑. อาจารย์สพุิชฌาย์ จนัทร์เรือง  ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์มงคล รอดจนัทร์  กรรมการ 

๓. อาจารย์ธานิล ม่วงพลู                             กรรมการ 

๔. อาจารย์อบุลรัตน์ ศริิสขุโภคา กรรมการ 

๕. อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง กรรมการและเลขานกุาร 
  กรรมการกลุม่โปรแกรมวิชาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 

๑. อาจารย์ ดร.พรพรณ อู่สวุรรณ ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์ ดร.ธีระศกัด ิ พงษาอนทุิน กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี กรรมการ 

๔. อาจารย์วจินี อารีรอบ กรรมการ 

๕. อาจารย์สธิุดา ทิพยโส กรรมการ 

๖. อาจารย์ปิยวรรณ ธรรมบํารุง กรรมการ 

๗. อาจารย์พรเพ็ญ ไปเร็ว กรรมการ 

๘. อาจารย์วารรัตน์ สานนท์ กรรมการ 

๙. อาจารย์สธุรรมา พิสทุธิโสภณ กรรมการ 

๑๐. อาจารย์ผาณิต ลกัษมีธนสาร กรรมการ 

๑๑. อาจารย์ไพโรจน์ โจลตัสาห์กลุ กรรมการ 

๑๒. อาจารย์วนิดา ชยัชนะ กรรมการและเลขานกุาร 
  กรรมการกลุม่โปรแกรมวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

๑. อาจารย์บญุชะนะ วาราชะนนท์ ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสําโรง กรรมการ 

๓. อาจารย์วาสนา เนียมแสวง กรรมการ 

๔. อาจารย์ธนัยนนัท์ ศรีพนัธ์ลม กรรมการ 

๕. อาจารย์ธีระศกัด ิ ธรรมบํารุง กรรมการ 

๖. อาจารย์ศภุรัตน์ ทศัน์เจริญ กรรมการ 

๗. อาจารย์อนญัญา ทองสมิา กรรมการและเลขานกุาร 
  กรรมการกลุม่โปรแกรมวิชาวศิวกรรมเทคโนโลยี 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กาญจนสนิธุ ประธานกรรมการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวฒัน์ กรรมการ 



๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทิธิชยั โรจน์รุ่งศศธิร กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.พชัรศกัด ิ อาลยั กรรมการ 

๕. อาจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดช ู กรรมการ 

๖. อาจารย์วีระศกัด ิ ชืนตา กรรมการ 

๗. อาจารย์ ดร.บญุธง วสริุย์ กรรมการ 

๘. อาจารย์วิโรจน์ บวังาม กรรมการ 

๙. อาจารย์สมบตั ิ หทยัรัตนานนท์ กรรมการ 

๑๐. อาจารย์สธิุนนัท์ พิเชฐพิริยะ กรรมการ 

๑๑. อาจารย์หฤทยั ดนิสกลุ กรรมการ 

๑๒. อาจารย์ปิยะพงษ์ ศรีรัตน์ กรรมการ 

๑๓. อาจารย์ปถมาภรณ์ ไทยโพธิศรี กรรมการ 

๑๔. อาจารย์อรุณ ลกูจนัทร์ กรรมการ 

๑๕. อาจารย์บญัชา หิรัญสงิห์ กรรมการ 

๑๖. อาจารย์ศศลิกัษณ์ จนัทร์หอม กรรมการ 

๑๗. อาจารย์โสภาพรรณ สวุรรณสวา่ง กรรมการและเลขานกุาร 

๑๘. อาจารย์สริิกนัยา ไชยสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
  
 คณะวทิยาการจัดการ 

  กรรมการระดบัคณะ 

   ๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุฒัน์ ฉิมะสงัคนนัท์  ประธานกรรมการ 

   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาณี อินทน์จนัทน์  กรรมการ 

   ๓. อาจารย์จนัทนา   พงศ์สทิธิกาญจนา กรรมการ 

   ๔. อาจารย์ ดร.มาริษา  สจิุตวนิช   กรรมการ 

   ๕. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี กรรมการ 

   ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บญุทานนท์  กรรมการ 

   ๗. อาจารย์วนัเพ็ญ  คงวฒันกลุ  กรรมการ 

   ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั พงศ์สทิธิกาญจนา กรรมการ 

   ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น   กรรมการ 

   ๑๐. อาจารย์ ดร.ไพรัช  มากกาญจนกลุ  กรรมการ 

   ๑๑. อาจารย์พิมพ์นารา  พิบลูย์จิระกานต์  กรรมการ 

   ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยิา รุจิโชค   กรรมการ 



   ๑๓. อาจารย์กนกพชัร วงศ์อินทร์อยู ่ กรรมการ 

   ๑๔. อาจารย์ศานต ิ ดฐิสถาพรเจริญ กรรมการ 

   ๑๕. อาจารย์ผอ่งใส สนิธุสกลุ กรรมการ 

   ๑๖. อาจารย์สริิพงศ์ ไชยชนะ กรรมการ 

   ๑๗. อาจารย์พิชามญชุ์ เลศิวฒันพรชยั กรรมการ 

   ๑๘. อาจารย์สทุิศา ไพบลูย์วฒันกิจ กรรมการ 

   ๑๙. อาจารย์บษุบงค์ สวุรรณ กรรมการ 

   ๒๐. อาจารย์กสุมุา ชนะสขุ กรรมการ 

   ๒๑. อาจารย์ขวญัยพุา ศรีสวา่ง กรรมการ 

   ๒๒. อาจารย์มาลนีิ นาคใหญ่ กรรมการ 

   ๒๓. อาจารย์สมใจ เภาด้วง กรรมการและเลขานกุาร 

   ๒๔. อาจารย์ดวงใจ คงคาหลวง                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บญุทานนท์  ประธานกรรมการ 

   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุฒัน์ ฉิมะสงัคนนัท์  กรรมการ 

   ๓. อาจารย์ชญาพรรธณ์  เนตรโพธิแก้ว  กรรมการ 

   ๔. อาจารย์อรพินท์   บญุสนิ   กรรมการ 

   ๕. อาจารย์พิชามญชุ์  เลศิวฒันพรชยั  กรรมการและเลขานกุาร 

  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนษุย์) 

   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา  ทองอุ่น   ประธานกรรมการ 

   ๒. อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชนั กรรมการ 

   ๓. อาจารย์จนัจิราภรณ์ ปานยินดี กรรมการและเลขานกุาร 

  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 

   ๑. อาจารย์วนัเพ็ญ คงวฒันกลุ ประธานกรรมการ 

   ๒. รองศาสตราจารย์โสรัจ กายบริบรูณ์ กรรมการ 

   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนัทนา โรจน์รุ่งศศธิร กรรมการ 

   ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศกัดชิยั สหกลุบญุญรักษ์ กรรมการ 

   ๕. อาจารย์วิมลรัตน์ ศรีรัตนกลุ กรรมการ 

   ๖. อาจารย์นสุรา เจนลาภวฒันกลุ กรรมการและเลขานกุาร 



  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

   ๑. อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกลุ ประธานกรรมการ 

   ๒. อาจารย์สมพล สขุเจริญพงษ์ กรรมการ 

   ๓. อาจารย์จีรวรรณ นกเอียงทอง กรรมการ 

   ๔. อาจารย์พนัธิการ์ วฒันกลุ กรรมการ 

   ๕. อาจารย์กสุมุา ชนะสขุ กรรมการ 

   ๖. อาจารย์อฎัศณี เพียรเจริญวงศ์ กรรมการ 

   ๗. อาจารย์มาลนีิ นาคใหญ่ กรรมการ 

   ๘. อาจารย์กิตตพิงษ์ ภู่พฒัน์วิบลูย์ กรรมการ 

   ๙. อาจารย์ขวญัยพุา ศรีสวา่ง กรรมการและเลขานกุาร 

  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจดัการทวัไป) 

   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั พงศ์สทิธิกาญจนา ประธานกรรมการ 

   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุรี แก้วมณี กรรมการ 

   ๓. อาจารย์ ดร.แสงแข บญุศริิ กรรมการ 

   ๔. อาจารย์สริิพงศ์ ไชยชนะ กรรมการ 

   ๕. อาจารย์พงษ์สนัต ิ ตนัหยง กรรมการ 

   ๖. อาจารย์ดวงใจ คงคาหลวง กรรมการ 

   ๗. อาจารย์ ดร.ดาริน โพธิตงัธรรม กรรมการ 

   ๘. อาจารย์จนัทนา พงศ์สทิธิกาญจนา กรรมการ 

   ๙. อาจารย์พงศ์สฎา เฉลมิกลนิ กรรมการ 

   ๑๐. อาจารย์ผอ่งใส สนิธุสกลุ กรรมการและเลขานกุาร 

  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจดัการธรุกิจระหวา่งประเทศ) 

   ๑. อาจารย์กนกพชัร วงศ์อินทร์อยู ่ ประธานกรรมการ 

   ๒. อาจารย์ธนพล ฐานาริยชยั กรรมการและเลขานกุาร 

  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจดัการโลจิสตกิส์) 

   ๑. อาจารย์ศานต ิ ดฐิสถาพรเจริญ ประธานกรรมการ 

   ๒. อาจารย์ธนาณตั ิ กล้าหาญ กรรมการและเลขานกุาร 

 

 



  กรรมการโปรแกรมวิชาการบญัชี 

   ๑. อาจารย์พิมพ์นารา พิบลูจิระกานต์ ประธานกรรมการ 

   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาณี อินทน์จนัทน์ กรรมการ 

   ๓. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี กรรมการ 

   ๔. อาจารย์ปาริชาต ิ ขําเรือง กรรมการ 

   ๕. อาจารย์วีรกิจ อฑุารสกลุ กรรมการ 

   ๖. อาจารย์บษุบงค์ สวุรรณะ กรรมการ 

   ๗. อาจารย์สมใจ เภาด้วง กรรมการ 

   ๘. อาจารย์สทุิศา ไพบลูย์วฒันกิจ กรรมการและเลขานกุาร 

  กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยิา รุจิโชค ประธานกรรมการ 

   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศนีิ ประทมุสวุรรณ กรรมการ 

   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บวัเวช กรรมการ 

   ๔. อาจารย์ ดร.สชุาดา แสงดวงดี กรรมการ 

   ๕. อาจารย์ณชัชา ศริินธนาธร กรรมการ 

   ๖. อาจารย์ ดร.มาริษา  สจิุตวนิช กรรมการ 

   ๗. อาจารย์วีรศกัด ิ นาชยัดี กรรมการและเลขานกุาร  

 

  คณะพยาบาลศาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สนุตุตรา ตะบนูพงศ์ ประธานกรรมการ 

๒. รองศาตราจารย์ประไพวรรณ ดา่นประดษิฐ์ กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย์ฐิตวิลัคุ์ ธรรมไพโรจน์ กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.ธีรนนัท์ วรรณศริิ กรรมการ 

๕. อาจารย์วิไล ตาปะส ี กรรมการ 

๖. อาจารย์กรวรรณ สวุรรณสาร กรรมการ 

๗. อาจารย์ศริิพร ฉายาทบั กรรมการ 

๘. อาจารย์วนัเพ็ญ แวววีรคปุต์ กรรมการและเลขานกุาร 

๙. นางสาววารีรัตน์ สามบญุลือ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 
 



 
 สาํนักงานอธิการบด ี

  กรรมการระดบัสํานกั 

๑. นางรัตนา   จนัทนากร  ประธานกรรมการ 

๒. นางศริิพร   โรจน์พิทกัษ์กลุ  กรรมการ 

๓. นายศวิฤกษ์   สขุช้อย   กรรมการ 

๔. นายกฤตนิ   ผิวชะอุม่   กรรมการ 

๕. นางสาวสคุนธา   จนัทร์เขียว  กรรมการ 

๖. นางสาวกญัญา   อินทร์แหยม  กรรมการ 

๗. นางสาวศริิกนัยา  ถมทองคํา  กรรมการ 

๘. นางสาวยวุดี   ร่วนลอย   กรรมการ 

๙. นางพรทิพา   ด้วงพิบลูย์  กรรมการและเลขานกุาร 

๑๐. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
  กรรมการกองกลาง  

๑. นางพรทิพา   ด้วงพิบลูย์  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนนัท์นภสั  ประสพสขุ  กรรมการ 

๓. นางอารีรัตน์   บตุรแก้ว   กรรมการ 

๔. นางวงษ์เดือน   ก่วยสกลุ   กรรมการ 

๕. นางรัตนา   ยงัจิรวฒันชยั  กรรมการ 

๖. นางนิตยา   ธนศกัดกิลุ  กรรมการ 

๗. นายสปัุญญา   สสุวสัดทิองคํา  กรรมการ 

๘. นางสาวธนวนัต์   มนคลํา   กรรมการ 

๙. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท์  กรรมการและเลขานกุาร 

๑๐. นางสาวศริิกนัยา  ถมทองคํา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
  กรรมการกองนโยบายและแผน 

   ๑. นางศริิพร   โรจน์พิทกัษ์กลุ  ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวสคุนธา   จนัทร์เขียว  กรรมการ 

   ๓. นางสาววญัวิริญจ์  แจ้งพลอย  กรรมการ 

   ๔. นางสาวสวุรรณา  บอ่ยกระโทก  กรรมการ 

   ๕. นางสาวตรีทิพ   ศรีเพ็ชรพนัธุ์  กรรมการ 

   ๖. นางจนัทกานต์   ภาตนิท ุ   กรรมการและเลขานกุาร 



  กรรมการกองพฒันานกัศกึษา 

   ๑. นายศวิฤกษ์   สขุช้อย   ประธานกรรมการ 

   ๒. อาจารย์อนญัญา  ทองสมิา   กรรมการ 

   ๓. นายกฤตนิ   ผิวชะอุม่   กรรมการ 

   ๔. นางสาวกฤตนนั  สายสวาท  กรรมการ 

   ๕. นายเอนก   ลลติวสภิุญโญ  กรรมการและเลขานกุาร 

 สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  กรรมการระดบัสํานกั 

๑. รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์ สีทองสกุ ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์นารีรัตน์ เทียมเมือง กรรมการ 

๓. อาจารย์เสวี เหลือบญุช ู กรรมการ 

๔. อาจารย์อวยไชย อินทรสมบตั ิ กรรมการ 

๕. อาจารย์สพุิชฌาย์ จนัทร์เรือง กรรมการ 

๖. นายอํานาจ ช้างเขียว กรรมการ 

๗. นางสาวเขมิกา ศนูย์กลาง กรรมการ 

๘. นางวิลาวลัย์ จนัทพนัธุ์ กรรมการ 

๙. นางสาวสรีุพนัธ์ ผลเจริญ กรรมการ 

๑๐. นางสมรัก เปลง่เจริญศริิชยั กรรมการและเลขานกุาร 
๑๑. นางสาวสรีุรัตน์ คล้ายสถาพร                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 กรรมการงานหอ้งสมุด 
๑. รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์ สีทองสกุ ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์นารีรัตน์ เทียมเมือง กรรมการ 

๓. นางสาวกิงดาว ฮวัจนั กรรมการ 

๔. นางวิลาวลัย์ จนัทพนัธุ์ กรรมการ 

๕. นางสมรัก เปลง่เจริญศริิชยั กรรมการ 

๖. นายเทพฤทธิ ตงัฤทยัวานิชย์ กรรมการ 

๗. นางสาวลดัดา บญุเปลียนผล กรรมการ 

๘. นางสาวเรณกุา ปรีชานกุลู กรรมการ 

๙. นางเอมรัศน์ เอียมพทิกัษ์พร กรรมการ 

๑๐. นางสาวสรีุพนัธ์ ผลเจริญ กรรมการและเลขานกุาร 



๑๑. นางสาวสรีุรัตน์ คล้ายสถาพร กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 กรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

๑. อาจารย์เสวี เหลือบญุช ู ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์อวยไชย อินทรสมบตั ิ กรรมการ 

๓. อาจารย์สขุสวสัด ิ แซล่มิ กรรมการ 

๔. นายอรรณพ นนัยา กรรมการ 

๕. อาจารย์สพุิชฌาย์ จนัทร์เรือง กรรมการและเลขานกุาร 

 
 สาํนักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม  ประธานกรรมการ 

   ๒. อาจารย์แพรวพรรณ  ตรีชนั   กรรมการ 

   ๓. อาจารย์ ดร.มนตรี  วิวาห์สขุ   กรรมการ 

   ๔. อาจารย์แก้วใจ   อาภรณ์พิศาล  กรรมการ 

   ๕. นางสาวศริิพร   ประกอบทรัพย์  กรรมการ 

   ๖. อาจารย์ธงชยั   ศรีเมือง   กรรมการ 

   ๗. อาจารย์ขนิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการ 

   ๘. อาจารย์บญุชะนะ  วาราชะนนท์  กรรมการและเลขานกุาร 

   ๙. นางสาวนาฎถยา  แดงเย็น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร  

 

 สาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 

   ๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์  กงตาล   ประธานกรรมการ 

   ๒. อาจารย์อนญัญา   ทองสมิา   กรรมการ 

   ๓. นางจรรยา   ร่มเพชร   กรรมการและเลขานกุาร 

  

 สถาบันวจิัยและพัฒนา 

  กรรมการระดบัสถาบนั 

๑. อาจารย์ ดร.พชัรศกัด ิ อาลยั ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์ ดร.สพุจน์ เฮงพระพรหม กรรมการ 

๓. อาจารย์อภินนัท์ จุ่นกรณ์ กรรมการ 



๔. นางชตุนินัท์ สาแก้ว กรรมการ 

๕. นายญาณพฒัน์ โอชาพงศ์ กรรมการ 

๖. นางสาวเบญจมาศ สะสมทรัพย์ กรรมการ 

๗. นางสาวนิตยา แอยอด กรรมการ 

๘. นางสาวนิลภวิษย์ ทบัทอง กรรมการ 

๙. นายพิมลศกัด ิ พงึพนัธ์ กรรมการและเลขานกุาร 
 กรรมการงานวิจยัและพฒันา 

๑. อาจารย์ ดร.พชัรศกัด ิ อาลยั ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย์ชลีรัตน์ พยอมแย้ม กรรมการ  

๓. อาจารย์ ดร.จกัรพงษ์ แก้วขาว กรรมการ 

๔. นางชตุนินัท์ สาแก้ว กรรมการและเลขานกุาร 

๕. นางสาวนิตยา แอยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 กรรมการงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ 

  ๑. อาจารย์ ดร.สพุจน์ เฮงพระพรหม ประธานกรรมการ 

  ๒. อาจารย์สขุสวสัด ิ แซล่มิ กรรมการ 

  ๓. อาจารย์อษุณีย์ ภกัดีตระกลูวงศ์ กรรมการ 

  ๔. อาจารย์ไก้รุ้ง เฮงพระพรหม กรรมการ 

  ๕. อาจารย์ปริพสั ศรีสมบรูณ์ กรรมการ 

  ๖. อาจารย์อนญัญา ทองสมิา กรรมการ 

  ๗. อาจารย์สพุิชฌาย์ จนัทร์เรือง กรรมการและเลขานกุาร 

  ๘. นายญาณพฒัน์ โอชาพงศ์                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 กรรมการงานวิจยัและพฒันาระบบประกนัคณุภาพ 

๑. อาจารย์อภินนัท์ จุ่นกรณ์ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนิลภวิษย์   ทบัทอง กรรมการและเลขานกุาร 

 
โดยให้มีหน้าทีดงัตอ่ไปนี 

 ๑)  กําหนดองค์ประกอบและตวับง่ชีในการประกนัคณุภาพการศกึษาของหน่วยงาน  ให้สอดคลอง

กบัองค์ประกอบและตวับง่ชีในระดบัมหาวิทยาลยั พร้อมกบัจดัทําคูมื่อการประกนัคณุภาพ 

 ๒)  วางแผนการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 ๓)  กระตุ้นให้มีการจดัทํารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 



 ๔)  เตรียมเอกสาร และหลกัฐานตา่งๆ รวมถงึการเตรียมบคุลากร นกัศกึษา เพือรอรับการตดิตาม

และประเมินคณุภาพทงัภายในและภายนอก 

 ๕)  สง่เสริมควบคมุ และประเมินคณุภาพการศกึษาหน่วยงาน 

 ๖)  จดัทํารายงานและข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคณุภาพการศกึษาของหน่วยงาน เสนอ

มหาวิทยาลยั ปีการศกึษาละ ๒ ครัง  

 ๗)  ปฏิบตัหิน้าทีอืนทีได้รับมอบหมายเกียวกบังานประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

   สงั      ณ      วนัที             ๓                  กมุภาพนัธ์     พ.ศ.      ๒๕๕๔ 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพนัธุ์) 

                                                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 

 
 
 
 
 

 


