รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบสาม สมศ.
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๓

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เพือรับรองการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.
รายงานวันที ๘ สิ งหาคม ๒๕๕๔

ส่ วนที ๑ ข้ อมูลเบืองต้ นของคณะวิทยาการจัดการ
๑.๑ ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ
นับตังแต่เริมใช้ พระราชบัญญัตวิ ิทยาลัยครู พ.ศ.๒๕๑๘ ฉบับแก้ ไขปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๗ ซึงกําหนด
บทบาทหน้ าทีของวิทยาลัยครูให้ เปิ ดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอืน ๆ อีกสองสาขานอกเหนือจากครุศา
สตรบัณฑิตคือ วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปะศาสตรบัณฑิต ทําให้ โครงสร้ างของวิทยาลัยครู เปลียนไป
จากเดิมโดยได้ มีการเปิ ดคณะวิชาใหม่ขึนมารองรับได้ แก่คณะวิชาวิทยาการจัดการ และมีพฒ
ั นาการเป็ น
ลําดับ ดังนี
ก่อนปี พ.ศ.๒๕๒๗ มีภาควิชาซึงเกียวข้ องกับวิชาการของคณะ คือภาควิชาสหกรณ์ขึน แต่สงั กัด
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ.๒๕๒๗ เริ มก่อตังคณะวิทยาการจัดการ
ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ตังคณะวิทยาการจัดการอย่างเป็ นทางการ เริ มมีการบริ หารคณะวิทยาการจัดการ
อย่างเป็ นระบบ ผู้บริ หารท่านแรก ได้ แก่ ผศ.ดร.ระวัง เนตรโพธิแก้ ว ซึงดํารงตําแหน่งหัวหน้ าคณะวิชา
และมีภาควิชาเดียว คือ ภาควิชาบริ หารธุรกิจและสหกรณ์ และในช่วงเริ มต้ นมีคณาจารย์ ๑๐ ท่าน คือ
ผศ.ดร.ระวัง เนตรโพธิแก้ ว อาจารย์อารี ย์ สิกขมาน อาจารย์พงษ์ ศกั ดิ ปั ญจพรผล อาจารย์พิภพ สุวรรณรักษ์
อาจารย์จงจิต ปั ญญชุณห์ อาจารย์ชเู กียรติ ฤกษ์ อดุ ม อาจารย์สนธยา คงฤทธิ อาจารย์เจียม เคหะธูป
อาจารย์บญ
ุ ยืน แซ่ห่นุ และ อาจารย์เบญจมาศ วัชรเทวินทร์ กลุ
ต่อมาได้ มีการแบ่งการบริ หารออกเป็ น ๕

ภาควิชา ได้ แก่ ภาควิชาบริ หารธุรกิ จและสหกรณ์

ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชานิเทศศาสตร์
ตังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘– ๒๕๓๗ ในส่วนของการจัดการศึกษานัน คณะวิชาวิทยาการจัดการ ได้
ดําเนิน การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ดังนี
๑. สาขาวิชาการศึกษา ได้ แก่ การผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาสหกรณ์ ระดับปริ ญญาตรี ๔ ปี โดย
เปิ ดรับนักศึกษาอย่างต่อเนืองนับตังแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๕ เป็ นต้ นมา และตังแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๓ไม่มี
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสหกรณ์
๒. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดยคณะฯ ได้ เปิ ดสอนมาตังแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๘ ตามโปรแกรมวิชา
ต่อไปนี

๒.๑ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ เปิ ดรับทังในระดับอนุปริญญาและปริ ญญาตรี ทังภาค
ปกติและภาค กศ.พป. และได้ ปิดรับนักศึกษาของโปรแกรมวิชานีในปี การศึกษา ๒๕๓๓
๒.๒ โปรแกรมวิชาวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ ระดับอนุปริ ญญาสําหรับนักศึกษา
ภาคปกติ (ซึงได้ ปิดรับนักศึกษาตังแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๒)โดยเปลียนมารับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์ ) ระดับปริ ญญาตรี ๔ ปี แทน และตังแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ ได้ เปิ ดแขนงใหม่ คือ แขนงวิชาวารสารศาสตร์
๒.๓ โปรแกรมวิชาการจัดการทัวไป ระดับปริ ญญาตรี ๔ ปี ได้ เปิ ดรับนักศึกษาภาคปกติ ตังแต่ปี
การศึกษา ๒๕๓๒

จนกระทังปี การศึกษา ๒๕๓๖ได้ ปิดโปรแกรมวิชานี

และเปิ ดรับโปรแกรมวิชา

บริ หารธุรกิจระดับปริ ญญาตรี ๔ ปี แทนส่วนโปรแกรมวิชาการจัดการทัวไป ระดับปริ ญญาตรี ๒ ปี หลัง ได้
เปิ ดรับนักศึกษา ภาค กศ.พป.
ในราวกลางภาคการศึกษาที ๒/๒๕๔๒ คณะฯ ได้ ปรับเปลียนรูปแบบการบริ หารงานวิชาการจาก
ภาควิชาเป็ นโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบ่งเป็ น ๖ โปรแกรมวิชา ดังนี
๑. โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจและการจัดการทัวไป
๒. โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
๓. โปรแกรมวิชา การบริ หารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
๔. โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
๕. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
๖. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ )
และยังได้ เริ มนํามาตรการการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ โดยในส่วนของคณะฯ ได้ จัดทํา
คู่มือการประกันคุณภาพและได้ มอบหมายให้ โปรแกรมวิชาทังหมด จัดทําคู่มือการศึกษาตนเองและคู่มือ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชา เพือมอบให้ แก่นกั ศึกษาของโปรแกรมวิชาด้ วย
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ เปลียนแปลงหลักสูตรใหม่ทงในส่
ั วนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และ
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจตามนโยบายของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
นักศึกษาของโปรแกรมวิชา ตามหลักสูตรใหม่เป็ นครังแรก

และมีการจัดทํ าคู่มือ

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิ ดโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจและการจัดการทัวไป (การบริ หารทรัพยากร
มนุษ ย์ )

และในปี เดี ย วกัน นี คณะฯ ได้ ส ร้ างห้ อ งปฏิบัติก ารการเงิ น และการธนาคาร ๑ ห้ อ ง และ

ห้ องปฏิบตั กิ ารบัญชี ๑ ห้ อง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิ ดหลักสูตรบริ หารธุรกิจ (บธ.บ.) ๒ ปี หลังอนุปริ ญญา แขนงการบัญชี การเงิน
และการธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์และยกเลิกการเปิ ดหลักสูตรการจัดการทัวไป แขนง
ต่าง ๆ โดยให้ มีเพียงโปรแกรมวิชาการจัดการทัวไปอย่างเดียว และในปี นีคณะฯ ได้ สร้ างห้ องปฏิบตั ิการการ
จัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ๑ ห้ องนอกจากนี คณะฯ ได้ ดําเนินการบริ หารโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิ จ
(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)ภายหลังจากทีบริหารภายใต้ ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในระดับปริ ญญาตรี เปิ ดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์) และ
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการอุดมศึกษา เมือวันที
๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เพือเป็ นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ ใช้ เป็ นกรอบการดําเนิ นงานประกัน คุณภาพ
การศึกษา
๑. กระทรวงศึ ก ษาธิ การได้ มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เรื องมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เมือวันที ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เพือเป็ นกลไกส่งเสริมและกํากับให้ สถาบันอุดมศึกษา
จัดการศึกษาให้ มีมาตรฐานตามประเภทหรื อกลุม่ สถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุม่
๒. กระทรวงศึกษาธิ การได้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมือวันที ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ประกาศ
แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมือวันที ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เพือให้ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพือการประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ด้ วยความจําเป็ นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้ นสังกัดจึงจําเป็ นต้ องพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี
๑. เพือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่า
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกทีสถาบันนัน ๆ กําหนดขึนโดยวิเคราะห์
เปรี ย บเที ย บผลการดํ า เนิ น งานตามตัว บ่ ง ชี ในทุก องค์ ป ระกอบคุณ ภาพว่ า เป็ นไปตามเกณฑ์ แ ละได้
มาตรฐาน

๒. เพื อให้ ภาควิ ช า คณะวิ ช าหรื อ หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า และสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และ
เป้าประสงค์ (goals) ทีตังไว้ ตามจุดเน้ นของตนเองและเป็ นสากล
๓. เพือให้ ภาควิชา คณะวิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง
จุดทีควรปรับปรุง ตลอดจนได้ รับข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพือเสริ มจุดแข็ง และพัฒนาจุดที
ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนือง
๔. เพื อให้ ข้ อมู ล สาธารณะที เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทํ า ให้ มั นใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้ างผลผลิตทางการศึกษาทีมีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐานตามทีกําหนด
๕. เพื อให้ หน่วยงานต้ นสัง กัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที เกี ยวข้ อง มี ข้อมูล
พืนฐานทีจําเป็ นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางทีเหมาะสม
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิ ดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัวไป)
โดยจะรับนักศึกษารุ่นที ๑ ในภาคเรี ยนที ๒ ปี การศึกษา ๒๕๔๗ จํานวน ๒ ห้ อง
ปี พ.ศ. ๓๕๔๘ เปิ ดรับนักศึกษารุ่นที ๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัวไป)
จํานวน ๒ ห้ อง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิ ดรับนักศึกษารุ่ นที ๓ หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการทัวไป) จํานวน ๒ ห้ อง และหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัวไป) สําหรับ
ผู้บริหาร จํานวน ๑ ห้ อง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ ดําเนินการปรับปรุง
ั ฑิต
หลักสูตรทังหมด จํานวน ๔ หลักสูตร ให้ มีความทันสมัยและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
มากขึน ดังนี
๑. บริ หารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี ๔ ปี จํานวน ๕ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการทัวไป
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ พิจารณารับทราบ
การให้ ความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมือวันที ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ) ปริ ญญาตรี ๔ ปี ให้ มีความทันสมัย
และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตมากขึน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิจารณารับทราบการให้ ความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมือวันที ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙

๓. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต ปริ ญญาตรี ๔ ปี ให้ มีความทันสมัยและสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตมากขึน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ พิจารณารับทราบการ
ให้ ความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) เมือวันที ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐
๔. บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ พิจารณารับทราบ
การให้ ความเห็นชอบหลักสูตร (สกอ.รับรอง) : หลักสูตรกลาง เมือวันที ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ ดําเนินการปรับปรุง
ั ฑิต
หลักสูตรทังหมด จํานวน ๔ หลักสูตร ให้ มีความทันสมัยและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
มากขึน ดังนี
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะวิทยาการจัดการได้ จดั ทําหลักสูตรใหม่ จํานวน ๑ หลักสูตร ๒ สาขาวิชา คือ
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต ปริ ญญาตรี ๔ ปี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ เพือให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตมากยิงขึนโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ด้ พิ จ า ร ณ 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
วันที ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คณะฯ ได้ รับงบประมาณแผ่นดินจํานวน ๔๐ ล้ านบาท เพือก่อสร้ างอาคาร
เรี ยนรวมปฏิบตั กิ ารบัญชีและโลจิสติกส์
ปี พ.ศ.๒๕๕๒ คณะวิทยาการจัดการเปิ ดสอนหลักสูตรใหม่ ๒ สาขาวิชาคือหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ปริญญาตรี ๔ ปี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และเพิม
โปรแกรมวิชา อีก ๒ โปรแกรมวิชา รวมเป็ น ๙ โปรแกรมวิชา ๑ แขนงวิชา เพือให้ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ ดังนี
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

โปรแกรมวิชาการจัดการทัวไป
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
กลุม่ รายวิชาเศรษฐศาสตร์

๑.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน
ปรัชญา
เพิมคุณค่าบุคคลด้ วยการศึกษา สร้ างสมภูมิปัญญาด้ วยองค์ความรู้ คู่คณ
ุ ธรรม เพือการพัฒนา
ท้ องถินสูส่ ากล
วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการมุง่ เป็ นแหล่งให้ ความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม เพือเป็ นฐานการพัฒนาและบูรณาการองค์
ความรู้สทู่ ้ องถิน เพือพัฒนาคนและท้ องถินให้ เป็ นมืออาชีพสูส่ ากล
พันธกิจ
คณะวิทยาการจัดการมีพนั ธกิจ ๕ ประการ คือ
๑. ผลิตบัณฑิตทีมีความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรมและเป็ นกําลังหลักของท้ องถิน
๒. สร้ างงานวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ
๓. บริการทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ท้องถิน
๔. ทํานุบํารุงศาสนา สร้ างเสริ มจริยธรรม อนุรักษ์ และฟื นฟูศลิ ปะ วัฒนธรรม สิงแวดล้ อม
๕. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
ุ ลักษณะพึงประสงค์และเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ
๑. ผลิตบัณฑิตทีมีคณ
๒. สร้ างงานวิจยั และพัฒนางานสร้ างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ
๓. บริการทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ท้องถิน
๔. บํารุงศาสนา สร้ างเสริมจริยธรรม อนุรักษ์ และฟื นฟูศลิ ปะและวัฒนธรรม
๕. พัฒนาสูก่ ารเป็ นองค์กรการเรี ยนรู้และใช้ ความรู้เป็ นฐานของการพัฒนา
๖. บริหารงานด้ วยความเป็ นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ด้ านการผลิตบัณฑิต มุง่ เน้ นขยายการรับนักศึกษา ปฏิรูปการเรี ยนรู้ เพือให้ นกั ศึกษามี
คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ๕ ด้ าน (Five Domains of Learning) การพัฒนานักศึกษาสู่
School of Business การพัฒนานักศึกษาตามจุดเน้ นของโปรแกรมวิชา การดําเนินการพัฒนาศูนย์ชว่ ยการ
เรี ยนรู้ และการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

๒. ด้ านการวิจัย มุง่ การวิจยั เพือสร้ างสมองค์ความรู้ โดยการจัดตังหน่วยวิจยั การวิจยั
ร่วมระหว่างอาจารย์-นักศึกษา-ภาคธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้ านงานวิจยั
๓. ด้ านการบริการวิชาการ มุง่ ให้ บริการวิชาการทางธุรกิจทังภายในและภายนอก และ
จัดอบรมทักษะวิชาชีพทางธุรกิจ
๔. ด้ านทํานุบาํ รุ งศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มุง่ เน้ นให้ นกั ศึกษาและบัณฑิตดํารงตน
โดยยึดมัน ประพฤติตนตามหลักศาสนาและส่งเสริม อนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรม
๕.

ด้ านการบริหารจัดการ มุง่ บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คุณภาพและการบริหารจัดการ

นําระบบประกัน

๑.๓ โครงสร้ างองค์ การการบริหารงาน

คณบดี
กรรมการบริหาร

รองคณบดี

สํานักงานคณบดี
ส่ วนสนับสนุนงานบริหาร
- งานเลขานุการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานธุรการและสารบรรณ
- งานนโยบายและวางแผน
- งานการเงินและงบประมาณ
- งานการเจ้ าหน้ าที
- งานพัสดุและอาคารสถานที
- งานประกันคุณภาพ
- งานควบคุมและตรวจสอบภายใน

กรรมการประจําคณะ

ผู้ช่วยคณบดี

โปรแกรม/สาขาวิชา
- โปรแกรมวิชาการจัดการทัวไป
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การตลาด)
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร)

ส่ วนสนับสนุนงานวิชาการ
- งานบริ การวิชาการ

- โปรแกรมวิชาการบัญชี

- งานศิลปะและวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา

- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

- งานส่งเสริ มวิชาการ

- โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ศูนย์บริ การวิชาการธุรกิจ
- งานกิจการนักศึกษา
ส่ วนส่ งเสริมและพัฒนางานวิชาการ
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาธุรกิจและการจัดการ
- ศูนย์วิจยั เพือพัฒนาองค์ความรู้และท้ องถิน
- ศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษา
- ศูนย์บม่ เพาะทางวิสาหกิจ

(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
- โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การจัดการโลจิสติกส์)
- กลุม่ รายวิชาเศรษฐศาสตร์

โครงสร้ างการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวฒ
ั น์ ฉิมะสังคนันท์

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทน์จนั ทน์

รองคณบดี

อาจารย์จนั ทนา พงศ์สทิ ธิกาญจนา

รองคณบดี

อาจารย์สมใจ

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.มาริ ษา สุจิตวนิช

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี

ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทัวไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สทิ ธิกาญจนา

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุน่

เภาด้ วง

(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญทานนท์

(การตลาด)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล

(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

อาจารย์วนั เพ็ญ คงวัฒนกุล

(การเงินและการธนาคาร)
ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี

อาจารย์พิมพ์นารา พิบลู จิระกานต์

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

อาจารย์กนกพัชร วงศ์อนิ ทร์ อยู่

(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจริ ญ

(การจัดการโลจิสติกส์)
ผู้ประสานงานกลุม่ รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศกั ดิชัย สหกุลบุญญรักษ์

๑.๔ รายชือคณะกรรมการประจําคณะ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวฒ
ั น์
๒. อาจารย์พงษ์ สนั ต์
๓. ดร.เกียรติศกั ดิ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั
๕. นายอดิศกั ดิ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา
๙. อาจารย์ ดร.แสงแข
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี

ฉิมะสังคนันท์
ตันหยง
อิชยานันท์
เทียนน้ อย
สุทธิโยธิน
บุญทานนท์
พงศ์สทิ ธิกาญจนา
บัวเวช
บุญศิริ
อินทน์จนั ทน์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

บทบาทหน้ าทีคณะกรรมการประจําคณะ
๑. วางแผนนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะให้ สอดคล้ องกับนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย
๒. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ
๓. ส่งเสริมงานวิจยั งานบริการวิชาการ แก่สงั คม เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม
๔. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกียวกับหลักสูตรคณะ เพือนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย
๕. วางระเบียบและข้ อบังคับทีเกียวกับการบริ หารและดําเนินการของคณะ ตามทีสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายหรื อตามความจําเป็ น
๖. พิจารณาเสนอเกียวกับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการในคณะต่อมหาวิทยาลัย
๗. แต่งตังคณะอนุกรรมการหรื อบุคคลใดบุคคลหนึงเพือดําเนินการใดๆ อันอยูใ่ นอํานาจหน้ าที
ของคณะกรรมการประจําคณะ
๘. ให้ คําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่คณบดี
๙. ปฏิบตั หิ น้ าทีอืนเกียวกับกิจการของคณะ หรื อตามทีอธิการบดีมอบหมาย

โปรแกรมวิชาการจัดการทัวไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย

พงศ์สทิ ธิกาญจนา

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์ผอ่ งใส

สินธุสกุล

รองประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์สริ ิ พงศ์

ไชยชนะ

รองประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์ชเู กียรติ

ฤกษ์ อดุ ม

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ไพรัช

มากกาญจนกุล

กรรมการ

อาจารย์ ดร.สุกฤตา

ชัชวาลกิจกุล

กรรมการ

อาจารย์พงษ์ สนั ติ

ตันหยง

กรรมการ

อาจารย์ดวงใจ

คงคาหลวง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกรี

แก้ วมณี

กรรมการ

อาจารย์พงศ์สฎา

เฉลิมกลิน

กรรมการ

อาจารย์หรรษา

คล้ ายจันทร์ พงศ์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.แสงแข
อาจารย์ ดร. ดาริ นทร์
อาจารย์จนั ทนา

บุญศิริ
โพธิตังธรรม
พงศ์สทิ ธิกาญจนา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์ )
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา

ทองอุน่

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์แพรวพรรณ

ตรี ชนั

กรรมการ

อาจารย์จนั จิราภรณ์

ปานยินดี

กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ

บุญทานนท์

ประธานโปรแกรมวิชา

ั น์ ฉิมะสังคนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวฒ

กรรมการ

อาจารย์ชญาพรรธณ์

เนตรโพธิแก้ ว

กรรมการ

อาจารย์อรพินท์

บุญสิน

กรรมการ

อาจารย์พิชามญชุ์

เลิศวัฒนพรชัย

กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
อาจารย์ ดร.ไพรัช

มากกาญจนกุล

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์สมพล

สุขเจริญพงษ์

รองประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์ณฐั ชามญฑ์

ศรี จําเริญรัตนา

กรรมการ

อาจารย์จีรวรรณ

นกเอียงทอง

กรรมการ

อาจารย์เดช

ธรรมศิริ

กรรมการ

อาจารย์พนั ธิการ์

วัฒนกุล

กรรมการ

อาจารย์อฎั ศณี

เพียรเจริ ญวงศ์

กรรมการ

อาจารย์ขวัญยุพา

ศรี สว่าง

กรรมการ

อาจารย์มาลินี

นาคใหญ่

กรรมการ

อาจารย์กิตติพงษ์

ภูพ่ ฒ
ั น์วิบลู ย์

กรรมการ

อาจารย์กสุ มุ า

ชนะสุข

กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
อาจารย์วนั เพ็ญ

คงวัฒนกุล

ประธานโปรแกรมวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา โรจน์รุ่งศศิธร

กรรมการ

รองศาสตราจารย์โสรัจ

กายบริบรู ณ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศกั ดิชัย

สหกุลบุญญรักษ์

กรรมการ

อาจารย์นสุ รา

เจนลาภวัฒนกุล

กรรมการ

อาจารย์ร่มเกล้ า

ศิลธรรม

กรรมการและเลขานุการ

พิบลู จิระกานต์

ประธานโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาการบัญชี
อาจารย์พิมพ์นารา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทน์จนั ทน์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงจิต

ปั ญญชุณห์

กรรมการ

อาจารย์วีรกิจ

อุฑารสกุล

กรรมการ

อาจารย์ปาริชาติ

ขําเรื อง

กรรมการ

อาจารย์สทุ ิศา

ไพบูลย์วฒ
ั นกิจ

กรรมการ

อาจารย์สมใจ

เภาด้ วง

กรรมการ

อาจารย์ไพโรจน์

ร่มบารมี

กรรมการ

อาจารย์บษุ บงค์

สุวรรณะ

กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์ )
อาจารย์ศานติ

ดิฐสถาพรเจริญ

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์ธนาณัติ

กล้ าหาญ

กรรมการและเลขานุการ

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่ างประเทศ)
อาจารย์กอบแก้ ว

วงศ์อินทร์ อยู่

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์ธนพล

ฐานาริยชัย

กรรมการ

นายสุวฒ
ั น์

มาศภากรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุกรี

นิโครธางกูร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เยาวภา บัวเวช

ประธานโปรแกรมวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี

กรรมการ

ประทุมสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช

กรรมการ

อาจารย์ ดร.สุชาดา

แสงดวงดี

กรรมการ

อาจารย์ณชั ชา

ศิรินธนาธร

กรรมการ

อาจารย์ ดร.มาริ ษา

สุจิตวนิช

กรรมการ

อาจารย์วีรศักดิ

นาชัยดี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศกั ดิชัย

สหกุลบุญญรักษ์

ผู้ประสานงาน

อาจารย์วิมลรัตน์

ศรี รัตนกูล

กรรมการ

อาจารย์นสุ รา

เจนลาภวัฒนกุล

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์

บทบาทหน้ าทีของประธานโปรแกรมวิชา
๑. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริ หารโปรแกรมวิชา
๒. ประสานงานกับคณะฯ และอาจารย์ผ้ สู อน
บทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

บริ หารหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิต
จัดทําแผนเปิ ดรับนักศึกษา
จัดทํารายวิชา/ผู้สอนประจําวิชา
กํากับดูแลกระบวนการเรี ยนการสอนการวัดและประเมินผล รวมถึงการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

๖. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๗. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรม : จัดทํามาตรฐานโปรแกรมวิชา คูม่ ือ
โปรแกรมวิชา และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
๑.๕ หลักสู ตรและสาขาวิชาทีเปิ ดสอน
¾ ระดับปริญญาตรี
๑. หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี : ภาคปกติ
๑.๑ หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
๑.๓ หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัวไป
๑.๔ หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
๑.๕ หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
๑.๖ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
๑.๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์
๑.๘ หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
๑.๙ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
๑.๑๐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ )
๑.๑๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
๑.๑๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์)

๒. หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี : ภาค กศ.พป.
๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
๒.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
๒.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัวไป
๒.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
๒.๕ หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ธรุ กิจ
๒.๖ หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
๒.๗ หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์
๒.๘ หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
๒.๙ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
๒.๑๐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ )
๒.๑๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
๒.๑๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์)
¾ ระดับบัณฑิตศึกษา
๑. หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัวไป)
Master of Business Administration (General Management)
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัวไป) สําหรับผู้บริหาร
Master of Business Administration (General Management)
๑.๖ จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ปี การศึกษา ๒๕๕๓ มีจํานวน ๖๑ คน จําแนกเป็ น
บุคลากรสายวิชาการ ๕๕ คน และบุคลากรสายสนับสนุน ๖ คน
คณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย์ ๑ คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๒ คน
คุณวุฒิของคณาจารย์ เป็ นผู้สําเร็ จการศึกษาระดับปริญญาเอก ๑๓ คน ปริญญาโท ๔๑ คน
ปริ ญญาตรี ๑ คน ในจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนัน กําลังศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก
๑๒ คนโดยลาศึกษาต่อ ๔ คนและศึกษาต่อบางเวลา ๘ คน

ตารางที ๑ ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร

คิดเป็ นร้ อยละ

ข้ าราชการพลเรื อนสายวิชาการ

๒๑

๓๔.๔๓

ข้ าราชการพลเรื อนสายสนับสนุน

-

-

พนักงานราชการสายวิชาการ

-

-

พนักงานราชการสายสนับสนุน

๑

๑.๖๔

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

๓๔

๕๕.๗๔

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

๔

๖.๕๖

ลูกจ้ างชัวคราว

๑

๑.๖๔

๖๑

๑๐๐

รวม

ตารางที ๒ ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา
ตํากว่ าป.ตรี -ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ประเภท
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

รวม
ทังหมด

สายวิชาการ

-

๑

๑

๑๔

๒๗

๔๑

๔

๙

๑๓

๕๕

สายสนับสนุน

๑

๕

๖

-

-

-

-

-

-

๖

รวม

๑

๖

๗

๑๔

๒๗

๔๑

๔

๙

๑๓

๖๑

ตารางที ๓ ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่ งทางวิชาการ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
จํานวน

ร้ อยละ

ศาสตราจารย์

-

-

รองศาสตราจารย์

๑

๑.๘๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

๑๒

๒๑.๘๒

อาจารย์

๔๒

๗๖.๓๖

๕๕

๑๐๐.๐๐

รวม

๑.๗ นักศึกษา
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการทีกําลังศึกษาอยูใ่ นปี การศึกษา ๒๕๕๓ มีนกั ศึกษาทังหมด ๓,๘๑๒ คน
จําแนกเป็ นระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ๒,๗๖๘ คน ภาค กศ.พป. ๑,๐๔๕ คน ดังนี

ตารางที ๔ ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปี การศึกษา ๒๕๕๓
นักศึกษา

จํานวน

ร้ อยละ

ปริญญาตรี ภาคปกติ

๒,๗๖๘

๗๒.๖๐

ปริญญาตรี ภาค กศ.พป.

๑,๐๔๕

๒๗.๔๐

๓,๘๑๓

๑๐๐

รวมนักศึกษา

ตารางที ๕ ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา
โปรแกรมวิชา
ภาคปกติ

ภาค กศ.พป.

รวม

ร้ อยละ

๑. การจัดการทัวไป

๕๘๙

๔๕๘

๑,๐๔๗

๒๗.๔๖

๒. การบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)

๑๔๐

-

๑๔๐

๓.๖๗

๓. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

๑๔๓

๓๖

๑๗๙

๔.๗๐

๔. การบริหารธุรกิจ (การตลาด)

๒๑๙

๕๒

๒๗๑

๗.๑๑

๕. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)

๕๔๖

๒๓๕

๗๘๑

๒๐.๔๘

๖. การบัญชี

๔๓๒

๑๙๗

๖๓๐

๑๖.๕๒

๗. นิเทศศาสตร์

๕๓๙

๖๗

๖๐๖

๑๕.๘๙

๘. การบริหารธุรกจิ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

๗๙

-

๗๙

๒.๐๗

๘๑

-

๘๑

๒.๑๔

๒,๗๖๘

๑,๐๔๕

๓,๘๑๓

๑๐๐.๐๐

๙. โปรแกรมวิชาการบริ หารธุรกิจ (การจัดการ
โลจิสติกส์)
รวม
ตารางที ๖ ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชันปี
นักศึกษา
ชันปี ที ๑
ชันปี ที ๒

ชันปี ที ๓

ชันปี ที ๔

รวม

ภาคปกติ

๘๘๐

๗๑๙

๕๖๑

๖๐๘

๒,๗๖๘

ภาค กศ.พป.

๒๘๖

๓๑๗

๓๑๕

๑๒๗

๑,๐๔๕

๑,๑๖๖

๑,๐๓๖

๘๗๖

๗๓๕

๓,๘๑๓

รวม

ตารางที ๗ จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โปรแกรมวิชา

จํานวน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัวไป) รุ่นที ๕

๗

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัวไป) รุ่นที ๖

๖

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัวไป) รุ่นที ๗

๘

รวม

๒๑

ตารางที ๘ จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับผูบ้ ริ หาร)
โปรแกรมวิชา

จํานวน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร) รุ่นที ๓

๑๘

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร) รุ่นที ๔

๑๑

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร) รุ่นที ๕

๑๐
๓๙

รวม
ตารางที ๙ สรุ ปจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษา

จํานวน

ร้ อยละ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

๒๑

๓๕

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร)

๓๙

๖๕

๖๐

๑๐๐

รวมนักศึกษา

ส่ วนที ๒ ผลการประเมินตนเอง

ตัวบ่ งชีที ๑ บัณฑิตปริญญาตรีทได้
ี งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา

ข้ อมูล

๒๕๕๓
๙๔๐
๙๒๒
๔๒๖
๑๑๔
๖
๐
๐
๒๖๗
๒๙

๑. บัณฑิตทีจบการศึกษา
๒. บัณฑิตทีตอบแบบสอบถาม
๒.๑ ทํางานหลังจบการศึกษา
๒.๒ ประกอบอาชีพอิสระ
๒.๓ ศึกษาต่อ
๒.๔ ลาบวช (อย่างน้ อย ๑ เดือน)
๒.๕ เกณฑ์ทหาร
๒.๖ มีงานทําก่อนเข้ าศึกษา
๒.๗ หลังจบการศึกษาได้ งานทําใหม่
ผลการคํานวณตามสูตรจากสูตร
ในปี การศึกษา ๒๕๕๓ จะคํานวณได้
(๔๒๖ + ๑๑๔ + ๒๙)
[ (๙๒๒) - (๖ + ๐ + ๐ + ๒๖๗)]

x ๑๐๐

๕๖๙ x ๑๐๐
= ๘๗.๖๗
๖๔๙
เกณฑ์ การให้ คะแนน : กําหนดร้ อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ผลคะแนน :
ร้ อยละ๘๗.๖๗ x ๕
เท่ากับ ๔.๓๘
๑๐๐
=

รายการหลักฐาน :
หมายเลข
รายการหลักฐาน
รายงานผลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตทีสําเร็จการศึกษาในปี การศึกษา
๑.๑
๒๕๕๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เกณฑ์ การให้ คะแนน :

ใช้ คา่ เฉลียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕ )

ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูล
ผลคะแนนทีได้ จากการประเมินบัณฑิต

ผลการดําเนินงาน ๒๕๕๓
๔.๔๔

รายการหลักฐาน :
หมายเลข
รายการหลักฐาน
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒.๑
นครปฐม

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา
๒๕๕๓
๒๙
๒๙
๒๙

ข้ อมูล
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททังหมด
จํานวนรวมของงานสร้ างสรรค์ทีตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๒๕ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๕๐ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๗๕ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๑.๐๐ )
ผลการคํานวณตามสูตร:
ข้ อมูล
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททังหมด
จํานวนรวมของงานสร้ างสรรค์ทีตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๒๕ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๕๐ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๗๕ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๑.๐๐ )
ผลรวมถ่ วงนําหนักของผลงาน

ปี การศึกษา
๒๕๕๓
๒๙
๒๙
๒๙x๐.๒๕=
๗.๒๕

ผลรวม
๒๙
๒๙
๗.๒๕

๗.๒๕

ผลการดําเนินงาน :
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททังหมด ๕๕ คน
ผลงานของผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
= (๗.๒๕/๒๙) x ๑๐๐ = ร้ อยละ ๒๕
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
กําหนดร้ อยละ ๒๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
ผลคะแนน
ร้ อยละ ๒๕/๒๕ x ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
รายการหลักฐาน
สรุปรายชือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์บณ
ั ฑิตปริญญาโท
๓.๑
๓.๒

รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของผู้สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาโท ปี ๒๕๕๓

ผลการดําเนินงาน :
ข้ อมูล

ปี การศึกษา
๒๕๕๓
ผลรวม

จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทังหมด (คน)
จํานวนรวมของงานสร้ างสรรค์ทีตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
(ชินงาน)
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๑๒๕ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๒๕ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๕๐ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๗๕ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๑.๐๐ )
ผลการคํานวณตามสูตร: N/A เพราะไม่มีนกั ศึกษาปริญญาเอก

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
ข้ อมูล
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทังหมด (คน)
จํานวนรวมของงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ทีตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ (ชินงาน)
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๑๒๕ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๒๕ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๕๐ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๗๕ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๑.๐๐ )
ผลการคํานวณตามสูตร:
ข้ อมูล
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททังหมด
จํานวนรวมของงานสร้ างสรรค์ทีตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๒๕ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๕๐ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๗๕ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๑.๐๐ )
ผลรวมถ่ วงนําหนักของผลงาน

ปี การศึกษา๒๕๕๓
๕๕ คน
๒๖ ชินงาน
๒๐ x๐.๑๒๕
= ๒.๕๐
๕ x๐.๒๕
= ๑.๒๕
๑x๐.๗๕
= ๐.๗๕

ปี การศึกษา
๒๕๕๓
๕๕ คน
๒๖ชินงาน
๒๐
๕
๑

ผลรวม
๕๕ คน
๒๖ชินงาน
๒.๕๐
๑.๒๕

๐.๗๕

๔.๕

ผลการดําเนินงาน :
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทังหมด ๕๕ คน
ผลงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ทีตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ร้อยละ = (๔.๕/๑๖๙) x ๑๐๐
= ร้ อยละ ๘.๑๘
เกณฑ์ การให้ คะแนน : กลุม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กําหนดร้ อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕
คะแนน
ผลคะแนน
ร้ อยละ ๘.๑๘/๑๐ x ๕ เท่ากับ ๔.๐๙ คะแนน
รายการหลักฐาน :
ลําดับ
ที
๑

ตัวบ่ งชีที 5 งานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ ทีได้ รับการตีพมิ พ์ หรื อเผยแพร่
งานวิจัยหรื องาน
ผู้วจิ ัย/ผู้แต่ ง
แหล่ ง
Vol./No./Year
สร้ างสรรค์

European

Sukree Kaeomanee present-presented in

Conference for

Gottenheim, Germany

๒๘

ค่ า
นําหนัก
๐.๒๕

November- ๓

Academic

December

Disciplines-

๒๐๑๐

certificate of

(๒๕๕๓)

participation
๒

A Discourse

Kesinee Pratumsuwan The International Journal of

Analysis of the “Be

Interdisciplinary Social

Confident in

Sciences

Vol.5, Issue2,

๐.๗๕

(๒๕๕๓)

Thailand with
Prime Minister
Abhisit”
Programme Scripts
for their Meaning
and Truth in
Political
Communication
๓

European

Pairach

present-presented in

๒๘

Conference for

Makkanjanakul

Gottenheim, Germany

November- ๓

๐.๒๕

Academic

December

Disciplines-

๒๐๑๐

certificate of

(๒๕๕๓)

participation
๔

International

Suchada

present-presented in

๒๒-๒๕

Conference for

Saengduangdee

University of Washington

November

Rome Center

๒๐๑๐

Academic
Disciplines-

๐.๒๕

(๒๕๕๓)

certificate of
participation
๕

International

Marisa

present-presented in

๒๒-๒๕

Conference for

Sujittavanich

University of Washington

November

Rome Center-

๒๐๑๐

Academic
Disciplines-

๐.๒๕

(๒๕๕๓)

certificate of
participation
๖

International

Sukree Kaemanee

Conference for

present – Bad

May๓๑-June

Hofgastein,Austria-

๓,๒๐๑๑

Academic

๐.๒๕

(๒๕๕๓)

Disciplines certificate of
participation
๗

การพัฒนา

พิมพ์นารา พิบลู จิ

ประสิทธิภาพการ ระกานต์
บริหารจัดการ
กองทุนหมูบ่ ้ าน
ตําบลลําพญา

นําเสนอในงานประชุมวิจยั ๒๕๕๓
เชิงพืนที(ABC) ของสกว.

๐.๑๒๕

อ.บางเลน
จ.นครปฐม
๘

แนวทางการ

ดวงใจ

เสริมสร้ างการ

คาหลวง

เชิงพืนที(ABC) ของสกว.

รูปแบบการ

ดร.มาริ ษา

นําเสนอในงานประชุมวิจยั ๒๕๕๓

จัดการการ

สุจิตวนิช

เชิงพืนที(ABC) ของสกว.

คง นําเสนอในงานประชุมวิจยั ๒๕๕๓

๐.๑๒๕

บริหารจัดการ
แบบมีสว่ นร่วม
ของ
ผู้ประกอบการใน
การจัดการตลาด
นําวัดลําพญา
อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
๙

๐.๑๒๕

สือสารทีมี
ประสิทธิภาพเพือ
สร้ างการมีสว่ น
ร่วมของ องค์การ
บริ หารส่วนตําบล
ต่อชุมชน ศึกษา
เฉพาะกรณี
ตําบลลําพญา
อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
๑๐

แนวทางการสร้าง วีรกิจ อุฑารสกุล

นําเสนอในงานประชุมวิจยั ๒๕๕๓

เครื อข่ายทาง

เชิงพืนที(ABC) ของสกว.

ธุรกิจท่องเทียว

๐.๑๒๕

ของตลาดนํา
ลําพญา: การ
วิจยั ปฏิบตั กิ าร
แบบมีสว่ นร่วม
๑๑

การศึกษาและ

กิตติพงษ์ ภูพ่ ฒ
ั น์ นําเสนอในงานประชุมวิจยั ๒๕๕๓

แนวทางการ

วิบลู ย์

๐.๑๒๕

เชิงพืนที(ABC) ของสกว.

พัฒนาศูนย์การ
เรี ยนรู้
กรณีศกึ ษา
พิพิธภัณฑ์
พืนบ้ านวัด
ลําพญา ตําบลลํา
พญา อําเภอ
บางเลน จังหวัด
นครปฐม
๑๒

การศึกษาการจัดระ มาลินี นาคใหญ่

นําเสนอในงานประชุมวิจยั ๒๕๕๓

สารสนเทศองค์การ

เชิงพืนที(ABC) ของสกว.

๐.๑๒๕

บริ หารส่วน
ตําบลลําพญา
อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
๑๓

กระบวนการทํา

ผศ.ดร. กฤติยา

ข่าวของนักข่าว

รุจิโชค

ต่างประเทศใน
ประเทศไทย :
กรณีศกึ ษา
วิกฤติการณ์

๒๕๕๓

๐.๑๒๕

การเมืองในปี
๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
๑๔

ความสามารถใน อรพันธ์ บุญสิน

ณ มหาวิทยาลัยวลัย

การปฏิบตั งิ านใน

ลักษณ์ จังหวัด

การให้ บริ การของ

นครศรี ธรรมราช

๒๕๕๓

๐.๑๒๕

๒๕๕๓

๐.๑๒๕

๐.๑๒๕

ข้ าราชการ
สํานักงานพัฒนา
ชุมชน อําเภอใน
จังหวัดนครปฐม
๑๕

แนวทางยกระดับ พงษ์ สนั ติ ตันหยง

/วารสารวิชาการอิเล็กทรอ

ตราสินค้ าเกษตร และคณะ

นิคการท่องเทียวไทย

และแหล่ง

นานาชาติ ฉบับที ๑

ท่องเทียวสูก่ าร
พัฒนา
อุตสาหกรรม
ท่องเทียวจังหวัด
นครปฐม
๑๖

แนวทางพัฒนา

ณัชชา ศิรินธนาธร

งาน NPRU conference ครัง ๒๕๕๓

หอกระจาย

,พงษ์ สนั ต์ ตันหยง

ที ๒ (Oral presentation)

ข่าวสาร อําเภอ

และดร.แสงแข

บางเลน จังหวัด

บุญศิริ

นครปฐม
๑๗

ความต้ องการใน สมใจ เภาด้ วง

งาน NPRU conference

การฝึ กอบรมด้ าน

ครังที ๒

บัญชีของ
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดย่อม

๒๕๕๓

๐.๑๒๕

กลุม่ กิจการค้ าใน
จังหวัดนครปฐม
๑๘

การพัฒนาตลาดบา บุษบงค์ สุวรรณะ

งาน NPRU conference

หลวงให้ เป็ นแหล่ง และ พิชามญช์

ครังที ๒

๒๕๕๓

๐.๑๒๕

๒๕๕๓

๐.๑๒๕

๒๕๕๓

๐.๑๒๕

๒๕๕๓

๐.๑๒๕

ท่องเทียววิถีชีวิต เลิศวัฒนพรชัย
ลุม่ นําอย่างยังยืน
อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
๑๙

แนวทาง สูค่ วาม

ดร.ไพรัช

งาน NPRU conference

ความสําเร็ จของ

มากกาญจนกุล

ครังที ๒

ยุทธศาสตร์ การ

ผศ.ดร.สุภาณี

งาน NPRU conference

พัฒนาแหล่ง

อินทน์จนั ทน์

ครังที ๒

ผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดย่อม
ร้ านสะดวกซือใน
จังหวัดนครปฐม
๒๐

ท่องเทียวทาง
วัฒนธรรม :
ศึกษากรณี หมู่ 9
หมูบ่ ้ านสะแกราย
ต.ดอนยายหอม
อ.เมือง
จ.นครปฐม
๒๑

สภาพปั ญหาของ ดร.สุชาดา

งาน NPRU conference

ศูนย์เรี ยนรู้

แสงดวงดี

ครังที ๒

เศรษฐกิจ

,เยาวภา บัวเวช

พอเพียงในภาค

และมาริษา

การเกษตรตําบล สุจิตวนิช
ลําพญา อําเภอ
บางเลน จังหวัด
นครปฐม
๒๒

องค์ประกอบแห่ง ดร.สุกรี แก้ วมณี

งาน NPRU conference

ความสําเร็ จของ

ครังที ๒

๒๕๕๓

๐.๑๒๕

๒๕๕๓

๐.๑๒๕

๒๕๕๓

๐.๑๒๕

เจ้ าของกิจการ
ผลิตอาหารขนาด
ย่อม : ความ
เชือมโยงสู่
หลักสูตร
ผู้ประกอบการ
ระดับอุดมศึกษา
๒๓

การออกแบบ

จีรวรรณ นกเอียง

สารสนเทศเพือ

ทอง,สมใจ เภาด้ วง ครังที ๒

การจัดการ

และสุทิศา

ความรู้องค์พระ

ไพบูลย์วฒ
ั นกิจ

งาน NPRU conference

ปฐมเจดีย์
จังหวัดนครปฐม
๒๔

ปั จจัยทีส่งผล

กนกพัชร วงศ์อินทร์ งาน NPRU conference

กระทบต่อการ

อยู่ และ ศานติ ดิฐ ครังที ๒

ส่งออกดอก

สถาพรเจริญ

กล้ วยไม้ ไทยไป
จําหน่ายใน
ประเทศญีปุ่ น
๒๕

การศึกษา
แนวทางการ

ดวงใจ คงคาหลวง งานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย

วันที ๑๔- ๑๗ ๐.๑๒๕
มกราคม

เสริมสร้ างการ

ราชภัฏ (พิบลู สงคราม

๒๕๕๔

บริหารจัดการ

พิษณุโลก)ครังที ๒

(๒๕๕๓)

งานการประชุมวิชาการ

วันที ๑๔- ๑๗ ๐.๑๒๕

แบบมีสว่ นร่วม
ของผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียในการ
จัดการตลาดนํา
วัดลําพญา
อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
๒๖

รูปแบบการ

มาริ ษา สุจิตวนิช

จัดการการ

ระดับชาติมหาวิทยาลัยราช มกราคม

สือสารทีมี

ภัฏ(พิบลู สงคราม

๒๕๕๔

ประสิทธิภาพเพือ

พิษณุโลก) ครังที ๒

(๒๕๕๓)

สร้ างการมีสว่ น
ร่วมขององค์กร
บริหารส่วนตําบล
ต่อชุมชน ศึกษา
เฉพาะกรณีตําบล
ลําพญา อําเภอ
บางเลน จังหวัด
นครปฐม

ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูล

ปี การศึกษา
๒๕๕๓

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทังหมด (คน)

๕๕ คน

จํานวนรวมของงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ทีนําไปใช้ ประโยชน์(ชินงาน)

๑๖

ผลการคํานวณตามสูตร:
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทังหมด ๕๕ คน
จํานวนรวมของงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ทีนําไปใช้ ประโยชน์ ๑๖ ชินงาน
= (๑๖/๕๕) x๑๐๐ = ๒๙.๐๙
เกณฑ์ การให้ คะแนน กําหนดร้ อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ผลคะแนน ร้ อยละ ๒๙.๐๙ x ๕ /๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
รายการหลักฐาน ปี
๖.๑
อาจารย์ ดร. มาริษา สุจิตวนิช
-ผลงาน: รูปแบบการจัดการสือสารทีมีประสิทธิภาพเพือสร้ างการมีสว่ นร่วมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลต่อชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม / มิถนุ ายน ๒๕๕๓
-หน่วยงานทีใช้ : อบต. ลําพญา
๖.๒
อาจารย์สมใจ เภาด้ วง
- ผลงาน : ความต้ องการในการฝึ กอบรมด้ านการบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม
กลุม่ กิจการค้ าในจังหวัดนครปฐม

- หน่วยงานทีใช้ : กลุม่ อาชีพบ้ านคลองเหมือง/นําดอกไม้ หมู่ 6 ผู้ประกอบธุรกิจขนาด
ย่อมกลุม่ กิจการค้ าในจังหวัดนครปฐม
๖.๓

อาจารย์จีรวรรณ นกเอียงทอง,อาจารย์สมใจ เภาด้วง และอาจารย์สุทิศา ไพบูลย์วฒั นกิจ
- ผลงาน : การออกแบบสารสนเทศเพือการจัดการความรู้องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด
นครปฐม / มีนาคม ๒๕๕๓

๖.๔

๖.๕

๖.๖

๖.๗

๖.๘

- หน่วยงานทีใช้ : สํานักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย ์
อาจารย์มาลินี นาคใหญ่
- ผลงาน : การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําพญา อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม (ปี ๕๓)
- หน่วยงานทีใช้ : อบต. ลําพญาและสมาชิกชุมชนตําบลลําพญา อําเภอบางเลน
อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
- ผลงาน : การพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ น ตําบลลําพญา
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (ปี ๕๓)
- หน่วยงานทีใช้ : อบต. ลําพญาและสมาชิกชุมชนตําบลลําพญา อําเภอบางเลน
อาจารย์ พงษ์สนั ติ ตันหยง
- ผลงาน : การพัฒนากลุ่มผูผ้ ลิตข้าวหลามชุมชนพระงาม ๒/๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
- หน่วยงานทีใช้ : ร้านข้าวหลามแม่แอ๊ดนําผลการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเทียวที
บริ โภคข้าวหลามไปปรับปรุ งการให้บริ การ
อาจารย์ พงษ์สนั ติ ตันหยงและคณะ
- ผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ทอ้ งถินสําหรับสถานศึกษาเพือเพิมศักยภาพ
การท่องเทียวตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ๒๕๕๓
- หน่วยงานทีใช้ : นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลบางหลวง
อาจารย์กิตติพงษ์ ภูพ่ ฒ
ั น์วิบลู ย์
- ผลงาน : การศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ กรณีศกึ ษา
พิพิธภัณฑ์พืนบ้ านวัดลําพญา ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (ปี ๕๓)
- หน่วยงานทีใช้ : อบต. ลําพญาและสมาชิกชุมชนตําบลลําพญา อําเภอบางเลน

๖.๙

อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี
- ผลงาน : สภาพปั ญหาของศูนย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตําบลลํา
พญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

๖.๑๐

๖.๑๑

๖.๑๒

- หน่วยงานทีใช้ : อบต. ลําพญาและอาจารย์ชาตรี ต่วนศรี แก้ ว ศูนย์การเรี ยนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยา(ปี ๕๓)
อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี
- ผลงาน : แนวทางการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการสือสารของศูนย์การเรี ยนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามความต้ องการของชุมชนลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม - หน่วยงานทีใช้ : อาจารย์ชาตรี ต่วนศรี แก้ วและนักเรี ยนยุวเกษตรกร ศูนย์
การเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยา(ปี ๕๓)
อาจารย์ดวงใจ คงคาหลวง
- ผลงาน : แนวทางการเสริ มสร้ างการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียในการจัดการตลาดนําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม(ปี ๕๓)
- หน่วยงานทีใช้ : อบต. ลําพญาและสมาชิกชุมชนตําบลลําพญา อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
อาจารย์สทุ ิศา ไพบูลย์วฒ
ั นกิจ
- ผลงาน : การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลทางบัญชีของธุรกิจขนาดย่อม เพือกําหนด
รูปแบบบัญชี กรณีศกึ ษากิจการการผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม (ปี ๕๓)
- หน่วยงานทีใช้ : บริ ษัท พีที พลาสติก จํากัด

๖.๑๓

อาจารย์ผอ่ งใส สินธุสกุล
- ผลงาน : แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างธุรกิจย่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม : กรณีศกึ ษาธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในจังหวัดนครปฐม
- หน่วยงานทีใช้ : พญาไทสโตร์ (ปี ๕๓)

๖.๑๔

อาจารย์วีรกิจ อุฑารสกุล
- ผลงาน : แนวทางการสร้ างเครื อข่ายทางธุรกิจท่องเทียวของตลาดนําลําพญา ตําบล
ลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม(ปี ๕๓)
- หน่วยงานทีใช้ : อบต. ลําพญาและสมาชิกชุมชนตําบลลําพญา อําเภอบางเลน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทร์ จนั ทร์
- ผลงาน : ความพึงพอใจของผู้บงั คับบัญชา/ นายจ้ าง/ ผู้ประกอบการทีมีตอ่
ความสําเร็จการศึกษา Air Traffic Control Licence and Rating : ATCLA ใน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๑ สถาบันการบินพลเรื อน
- หน่วยงานทีใช้ : สถาบันการบินพลเรื อน

๖.๑๕

๖.๑๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทร์ จนั ทร์
- ผลงาน : ความพึงพอใจของผู้บงั คับบัญชา/ นายจ้ าง/ ผู้ประกอบการทีมีตอ่ บัณฑิต
ผู้สําเร็ จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
รุ่นปี การศึกษา ๒๕๕๑ สถาบันการบินพลเรื อน
- หน่วยงานทีใช้ : สถาบันการบินพลเรื อน

ผลการคํานวณตามสูตร:
ข้ อมูล
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทังหมด (คน)
จํานวนรวมของผลงานวิชาการทีได้ รับการรับรองคุณภาพ (ชินงาน)
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๒๕ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๕๐ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๐.๗๕ )
- จํานวนงาน (ค่านําหนัก ๑.๐๐ )
ผลรวมถ่ วงนําหนัก

ปี การศึกษา
๒๕๕๓
๕๕ คน
๑๐

ผลรวม

๑๐

๗.๕

ผลการดําเนินงาน
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทังหมด ๕๕ คน
จํานวนรวมของงานวิชาการทีมีคณ
ุ ภาพ ๑๐ ชินงานผลรวมถ่วงนําหนัก
= (๗.๕/๕๕) x ๑๐๐ = ๑๓.๖๔
เกณฑ์ การให้ คะแนน กําหนดร้ อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ผลคะแนน ร้ อยละ ๑๓.๖๔/๑๐ x ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน

๕๕ คน

๑๐

๑๔.๕๔

รายการหลักฐาน :
หมายเลข
รายการหลักฐาน
๗.๑
งานแต่งเรี ยบเรี ยง ตํารา หนังสือ : การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์
โดย อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวินิช ปี ๒๕๕๓
๗.๒
งานแต่งเรี ยบเรี ยง ตํารา หนังสือ : การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วทิ ยุโทรทัศน์
โดย อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวินิช ปี ๒๕๕๓
๗.๓
งานแต่งเรี ยบเรี ยง ตํารา หนังสือ : มนุษย์สมั พันธ์ในงานนิเทศศาสตร์
โดย อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวินิช ปี ๒๕๕๓
๗.๔
งานแต่งเรี ยบเรี ยง ตํารา หนังสือ : กฎหมายและจริธรรมสือสารมวลชน
โดย อาจารย์ ดร.มาริ ษา สุจิตวินิช ปี ๒๕๕๓
๗.๕
งานแต่งเรี ยบเรี ยง ตํารา หนังสือ : หลักการบัญชีขนต้
ั น๒
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สุภาณี อินทน์จนั ทน์ ปี ๒๕๕๓
๗.๖
งานแต่งเรี ยบเรี ยง ตํารา หนังสือ : การพัฒนาบุคลิกภาพ
โดย อาจารย์ ณัชชา ศิรินธนาธร ปี ๒๕๕๓
๗.๗
งานแต่งเรี ยบเรี ยง ตํารา หนังสือ : หลักการบัญชีขนต้
ั น๑
โดย อาจารย์ สมใจ เภาด้ วง ปี ๒๕๕๓
๗.๘
ผลงาน หนังสือกลุม่ งานดนตรี สร้ างสุขปี 3 “ดนตรี เพือการเปลียนแปลง”
งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ
ปี ๒๕๕๓
๗.๙

๗.๑๐

บทความฉบับสมบูรณ์ในวารสารวิชาการการท่องเทียวไทยนานาชาติ เรื อง
แนวทางยกระดับตราสินค้ าของสินค้ าเกษตรและแหล่งท่องเทียวสูก่ ารพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเทียวของจังหวัดนครปฐม โดย อาจารย์แสงแข บุญศิริ
อาจารย์พงษ์ สนั ต์ ตันหยง อาจารย์ณชั ชา ศิรินธนาธรปี ๒๕๕๓
บทความฉบับสมบูรณ์เรื อง “กระบวนการทําข่าวของนักข่าวต่างประเทศใน
ประเทศไทย : กรณีศกึ ษาวิกฤติการณ์การเมืองในปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓” โดย ผศ.
ดร. กฤติยา รุจิโชค ปี ๒๕๕๓

ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูล
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทังหมด (โครงการ)
จํานวนรวมของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีนํามาใช้ ในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั (ชินงาน)

ปี การศึกษา
๒๕๕๓
๑๓
๗

ผลการคํานวณตามสูตร:
= (๗/๑๓) x ๑๐๐ = ๕๓.๘๕ %
เกณฑ์ การให้ คะแนน
กําหนดร้ อยละ ๓๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ผลคะแนน
ร้ อยละ ๕๓.๘๕x๕)/๓๐ = ๕ คะแนน
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
๘.๑

รายการหลักฐาน
รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๕๓ (ตามระบบ CHE QA)

เกณฑ์ มาตรฐานการประเมิน
เกณฑ์ มาตรฐานทัวไป
ผลการดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการมีแผนในการให้ บริ การวิชาการ
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนหรื อ โดยได้ กําหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มีการให้ บริ การวิชาการแก่สงั คมตามแผน
องค์กร
มีโครงการในการให้ บริการวิชาการ โดยอาจารย์ใน
คณะฯได้ ออกไปให้ บริ การวิชาการแก่สงั คม มีการ
ควบคุมให้ การจัดโครงการเป็ นไปตามแผนปฏิบตั กิ าร
ของคณะ และมีการทบทวนเพือปรับปรุงและพัฒนา
โครงการให้ ตรงตามความต้ องการของชุมชนมากขึน
(๙.๑.๑)
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํากว่าร้ อยละ ๘๐ คณะวิทยาการจัดโครงการในการให้ บริ การวิชาการ
แก่สงั คม ตามยุทธศาสตร์ คณะได้ บรรลุเป้าหมาย
มากกว่าร้ อยละ ๘๐(๙.๒.๑)
๓. ชุมชนหรื อองค์กรมีผ้ นู ําหรื อสมาชิกทีมีการ
คณะวิทยาการจัดการมีแผนและโครงการในการ
เรี ยนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง
ให้ บริ การวิชาการแก่สงั คม ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยดําเนินการให้ อาจารย์ในคณะ
วิทยาการจัดการและโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ออกไป
ให้ บริ การวิชาการแก่สงั คมอย่างต่อเนืองทุกปี และ
สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับชุมชนต่าง ๆ ส่งผลให้
สมาชิกในชุมชนทีรับบริการมีการเรี ยนรู้และดําเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนือง(๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓)
๔. ชุมชนหรื อองค์กรสร้ างกลไกทีมีการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการมีความร่วมมือด้ านบริ การทาง
ตนเองอย่างต่อเนืองและยังยืนโดยคงอัตลักษณ์
วิชาการเพือการเรี ยนรู้ และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
และวัฒนธรรมของชุมชนหรื อองค์กร
ของชุมชน ส่งผลให้ ชมุ ชนทีได้ รับบริ การจากโครงการ
บริ การวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ สามารถ
สร้ างกลไกที มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื องและ
ยังยืนโดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรื อ
องค์กร ได้ แก่

๕. มีผลกระทบทีเกิดประโยชน์สร้ างคุณค่าต่อ
สังคม หรื อชุมชน/องค์กรมีความเข้ มแข็ง

-การเป็ นทีปรึกษาด้ านวิชาการ ให้ กบั สํานัก
พัฒ นาการท่ อ งเที ยวกระทรวงการท่อ งเที ยวและ
กีฬา
ในการจัดทํามาตรฐานศูนย์บริ การข้ อมูลสําหรับ
นักท่องเทียว (๙.๔.๑)
- โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้ บริการของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดนครปฐม
(๙.๔.๒)
- โครงการเสริ มสร้ างผู้ประกอบการใหม่ ให้ กบั
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม (๙.๔.๓)
- โครงการศักยภาพชุมชนกับการมีสว่ นร่วมเสียงตาม
สาย (๙.๔.๔)
- โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพือการส่งออกเชิงปฏิบตั กิ าร (๙.๔.๕)
คณะวิทยาการจัดการมีความร่ วมมือด้ านบริ การทาง
วิชาการเพือการเรี ยนรู้ และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ของชุมชน มีผลกระทบที เกิ ดประโยชน์ สร้ างคุณค่า
ต่อสังคม หรื อชุมชน/องค์กรมีความเข้ มแข็ง ได้ แก่
-โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การอบรมผู้ประกาศ
ข่าวชุมชนเครื อข่ายอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
(๙.๕.๑)
- การวิจยั “การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิน
สําหรับสถานศึกษา เพือเพิมศักยภาพการ
ท่องเทียว
ตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
(๙.๕.๒)

ผลการดําเนินงาน :
คณะวิทยาการจัดการ มีโครงการทีมีการพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนหรื อ
องค์กรภายนอกในด้ านต่าง ๆ มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
หรื อองค์กร และบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํากว่า ร้ อยละ ๘๐ ตามตัวบ่งชีทีกําหนด ชุมชนหรื อ
องค์กรภายนอกมีการเรี ยนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง
ผลคะแนน
ปฏิบตั ไิ ด้ ๕ ข้ อ = ๕ คะแนน
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
รายการหลักฐาน
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
๙.๑.๑
รายงานการใช้ งบประมาณประจําปี งบประมาณ
๙.๒.๑
๙.๓.๑
รายงานการจัดโครงการบริการวิชาการ ปี ๒๕๕๑
-โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การบริการทีเหนือชัน”
-โครงการสร้ างเยาวชนสูแ่ นวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทียวจังหวัดนครปฐม
-โครงการส่งเสริ มคุณค่าและอนุรักษ์ สวนป่ าสมุนไพร วัดปลักไม้ ลาย
-โครงการเสริมสร้ างอาชีพกาละแมโบราณสูช่ มุ ชนทัพยายท้ าว
-โครงการผักตบชวาแปรรูปสูเ่ ยาวชน
-โครงการการตลาดเพือสังคม
-โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การพัฒนาทีมงานเพือสร้ างความเป็ นเลิศสูช่ มุ ชน”
๙.๓.๒
รายงานการจัดโครงการบริการวิชาการ ปี ๒๕๕๒
-โครงการอบรม CPD 6 กิจกรรม
-โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ 12 กิจกรรม
-โครงการการตลาดเพือสังคม
-โครงการความร่วมมือกับบริษัทสยามแม็คโคร จํากัด
-โครงการราชภัฏแฟร์
-โครงการจัดการความรู้เรื อง วิธีการพัฒนาศักยภาพผู้ผา่ นการบําบัดยาเสพติด
-โครงการวิจยั เรื อง การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศองค์การบริ หารส่วนตําบลลําพญา
-โครงการเสียงตามสายกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนเทศบาลตําบลบางหลวง
-โครงการการบริ การทีเหนือชัน ณ เทศบาลตําบลบางหลวง
-โครงการการบริ การทีเหนือชัน ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อพลับ
-โครงการการบริ การทีเหนือชัน ณ องค์การบริ หารส่วนตําบลกลองนกระทุง

๙.๓.๓

๙.๔.๑

รายงานการจัดโครงการบริการวิชาการ ปี ๒๕๕๓
-โครงการมนุษยสัมพันธ์กบั การทํางานเป็ นทีม
-โครงการบริการทีเหนือชัน
-โครงการจัดฝึ กอบรมหลักสูตรตามความต้ องการขององค์กรในท้ องถิน
-โครงการบริการวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือการส่งออกเชิงปฏิบตั กิ าร ณ องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองจินดา
-โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชนเครื อข่ายอําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม”
-ประกาศทุนสนับสนุนการวิจยั และโครงร่างการวิจยั “การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิน
สําหรับสถานศึกษา เพือเพิมศักยภาพการท่องเทียวตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม”
-งานวิจยั “การใช้ ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพือการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ
กลุม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
-งานวิจยั “การสร้ างระบบฐานข้ อมูลห่วงโซ่อปุ ทานปลาสวยงามเพือการส่งออก”
-งานวิจยั “ปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จของการดําเนินงานหอกระจายข่าวสาร หมู่ 18ตําบลบาง
หลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
- สัญญาการเป็ นทีปรึ กษาด้ านวิชาการ ให้ กบั สํานัก พัฒนาการท่องเทียวกระทรวงการท่องเทียว
และกีฬา ในการจัดทํามาตรฐานศูนย์บริการข้ อมูลสําหรับนักท่องเทียว

๙.๔.๒

- โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้ บริการขององค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัด
นครปฐม

๙.๔.๓

- โครงการเสริมสร้ างผู้ประกอบการใหม่ ให้ กบั สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

๙.๔.๔

- โครงการศักยภาพชุมชนกับการมีสว่ นร่วมเสียงตามสาย

๙.๔.๕

- โครงการบริ การวิชาการชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือการส่งออกเชิงปฏิบตั กิ าร

๙.๕.๑

-โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชนเครื อข่ายอําเภอบางเลนจังหวัด
นครปฐม

๙.๕.๒

- การวิจยั “การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถินสําหรับสถานศึกษา เพือเพิมศักยภาพการ
ท่องเทียวตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”

เกณฑ์ มาตรฐานทัวไป
เกณฑ์ มาตรฐานทัวไป
ผลการดําเนินงาน
๑.มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) Plan
คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดนโยบายใน
การทํ านุบํารุ งศิลปวัฒนธรรมที ชัดเจนร่ วมกับ
คณะอยู่ใ นคู่มื อนัก ศึก ษาปี การศึก ษา ๒๕๕๓
(๑๐.๑.๑)คณะฯกํ า หนดแผนการดํ า เนิ น งาน
ด้ านการทํ านุ บํ า รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมไว้ ใน
ยุทธศาสตร์ คณะฯ (๑๐.๑.๒)และสอดคล้ องกับ
แผนยุท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลัย (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
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ นแนว
ทางการดํา เนิ น งาน(๑๐.๑.๔)และดํา เนิ น งาน
ตามระบบ
Do
คณะฯได้ กําหนดปฏิทินกิจกรรม/โครงการทีเป็ น
ประโยชน์ ส อดคล้ องกั บ แผนงานและมี ก าร
ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง (๑๐.๑.๕)
Check
มี ก ารดํ า เนิ น โครงการและมี ก ารประเมิ น ผล
ความสําเร็จทุกโครงการ (๑๐.๑.๖)
Act
ผลการประเมิน ซึงใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนา
โครงการในครังต่อไป (๑๐.๑.๗)

๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํากว่าร้ อยละ คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานกิจกรรม/
โครงการตามแผน และผลการประเมิ น
๘๐
ความสําเร็ จทุกโครงการ (๑๐.๒.๑.)
๓.มีการดําเนินการอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผู้ให้ ย่อมเป็ นที
รั ก ”
มี ก ารดํ า เนิ น การอย่ า งต่อ เนื องและ
สมําเสมอ (๑๐.๓.๑.)
๔. เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อชุมชนหรื อ ประโยชน์ ต่อชุมชนหรื อสังคม จากโครงการสืบ
สังคม
สานวัฒ นธรรมไทย “ผู้ใ ห้ ย่อ มเป็ นที รั ก ” และ
โครงการจิ ต อาสาผ้ าป่ าสามั ค คี จั ด โดย
โปรแกรมวิชาการจัดการทัวไป (๑๐.๔.๑.)
๕. ได้ รั บ การยกย่ อ งระดั บ ชาติ แ ละหรื อ - มี ผ ลงานเป็ นที ยอมรั บ ในระดับ ชาติ โ ดยนํ า
นานาชาติ
นั ก ศึ ก ษาเข้ าร่ ว มโครงการสอบตอบปั ญหา
ศีลธรรมเพือสันติภาพโลกครั งที ๕ นานาชาติ
ภาคภาษาจีน (World Pec 5th) โดยได้ รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ (๑๐.๕.๑)
- นักศึกษาเข้ าร่ วมเป็ นอาสาสมัครโครงการตอบ
ปั ญหาธรรมะทางก้ าวหน้ า ครังที ๒๙ (๑๐.๕.๒)
- นักศึกษาเข้ าร่วมเป็ นอาสาสมัครโครงการฟื นฟู
ศีลธรรมโลก (๑๐.๕.๓)
- นักศึกษาเข้ าร่ วมเป็ นอาสาสมัครวันคุ้มครอง
โลก (๑๐.๕.๔)

รายการหลักฐาน
หมายเลข
รายการหลักฐาน
คูม่ ือนักศึกษาปี การศึกษา ๒๕๕๓
๑๐.๑.๑
๑๐.๑.๒

แผนยุทธศาสตร์ คณะฯ

๑๐.๑.๓

แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย

๑๐.๑.๔

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

๑๐.๑.๕

ปฏิทินกิจกรรมทีส่งเสริมและสนับสนุนด้ านศิลปวัฒนธรรม

๑๐.๑.๖

เล่มโครงการฯ

๑๐.๑.๗

เล่มโครงการฯ

๑๐.๒.๑

เล่มโครงการฯ

๑๐.๓.๑

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผู้ให้ ยอ่ มเป็ นทีรัก”

๑๐.๔.๑

๑๐.๕.๒

ประโยชน์ต่อชุมชนหรื อสังคม จากโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผู้ให้ ย่อม
เป็ นทีรัก” โครงการจิตอาสาผ้ าป่ าสามัคคี และโครงการวัดสวยด้ วย ๕ ส
โครงการสอบตอบปั ญหาศีลธรรมเพือสันติภาพโลกครังที ๕ นานาชาติ ภาค
ภาษาจีน (World Pec 5th) โดยได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
อาสาสมัคร ครังที ๒๙ โครงการตอบปั ญหาธรรมะทางก้ าวหน้ า

๑๐.๕.๓

อาสาสมัครโครงการฟื นฟูศีลธรรมโลก

๑๐.๕.๔

อาสาสมัครวันคุ้มครองโลก

๑๐.๕.๑

เกณฑ์ มาตรฐานทัวไป
เกณฑ์ มาตรฐานทัวไป
๑. การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในสถาบันที
ก่อให้ เกิดวัฒนธรรมทีดี

ผลการดําเนินงาน
- คณะวิทยาการจัดการมีการกํ าหนดนโยบายใน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทีชัดเจนร่วมกับคณะ
อยูใ่ นคูม่ ือนักศึกษาปี การศึกษา ๒๕๕๓ (๑๑.๑.๑)
คณะฯกํ า หนดแผนการดํ า เนิ น งานด้ า นการทํ า นุ
บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไว้ ในยุ ท ธศาสตร์ คณะฯ
(๑๑.๑.๒)และสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย (๑๑.๑.๓) และมีระบบและกลไกการ
ทํ า นุบํ า รุ ง ศิล ปวัฒ นธรรมของมหาวิท ยาลัย เป็ น
แนวทางการดําเนินงาน(๑๑.๑.๔)และดําเนินงาน
ตามระบบ
- ซึงคณะฯได้ กํ าหนดปฏิ ทิน กิ จ กรรม/โครงการที
เป็ นประโยชน์ ส อดคล้ อ งกับ แผนงานและมี ก าร
ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง (๑๑.๑.๕)
คณะวิทยาการจัดการมีอาคารสถานที สะอาดถูก
๒. อาคารสถานที สะอาดถูกสุขลักษณะและ
สุ ข ลั ก ษณะและตกแต่ ง อย่ า งมี ค วามสุ น ทรี
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรี
(๑๑.๒.๑)
คณะวิ ท ยาการจั ด การมี ภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้ สวยงาม
๓. ปรับแต่งและรักษาภูมทิ ศั น์ให้ สวยงาม
สอดคล้ องกับธรรมชาติและเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิงแวดล้ อม (๑๑.๓.๑)
๔. มีพืนทีทางวัฒนธรรมทีเอือและส่งเสริมต่อการ สรุปกิจกรรม/โครงการทีใช้ พืนทีทางวัฒนธรรมของ
คณะวิทยาการจัดการ (๑๑.๓.๑)
จัดกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมสมําเสมอ
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ผลสรุ ปความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
ต่ อ อาคารสถานที ของคณะวิ ท ยาการจั ด การ
ไม่ตํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
(๑๑.๓.๑)

รายการหลักฐาน
หมายเลข
รายการหลักฐาน
๑๑.๑.๑
คูม่ ือนักศึกษาปี การศึกษา ๒๕๕๓
๑๑.๑.๒
แผนยุทธศาสตร์ คณะฯ
๑๑.๑.๓
แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
๑๑.๑.๔
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
๑๑.๑.๕
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการทีเป็ นประโยชน์สอดคล้ องกับแผนงาน
๑๑.๒.๑
ภาพถ่ายอาคารสถานที และบรรยากาศภายในบริ เวณคณะวิทยาการจัดการ
๑๑.๓.๑
ภาพถ่ายภูมิทศั น์ให้ สวยงามสอดคล้ องกับธรรมชาติและเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม
๑๑.๔.๑
ภาพถ่ายพืนทีทางวัฒนธรรม และสรุ ปกิจกรรม/ โครงการทีใช้ พืนทีทางวัฒนธรรม
ของคณะวิทยาการจัดการ
๑๑.๕.๑
ผ ล ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ อ า ค า ร ส ถ า น ที ข อ ง
คณะวิทยาการจัดการ

เกณฑ์ มาตรฐานทัวไป
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผูบ้ ริ หารโดยคณะกรรมการทีสภาสถาบันแต่งตัง(คะแนนเต็ม ๕)
คะแนนการประเมินผลผู้บริหาร ๓.๗๕ คะแนน
รายการหลักฐาน
หมายเลข
รายการหลักฐาน
๑๓.๑.๑ พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาตรา ๓๙ มาตรา๔๙ และมาตรา๕๐
๑๓.๑.๒ ข้ อบังคับว่าด้ วยการประเมินผู้บริหาร มหาวิทยาลัย/คณะ
๑๓.๑.๓ คําสัง แต่งตัง กรรมการประเมิน
๑๓.๑.๔ รายงานผลการประเมินผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ
๑๓.๑.๕ ผลการประเมินผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

เกณฑ์ มาตรฐานทัวไป
กําหนดค่ านําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดงั นี

วิธีการคํานวณ ค่ าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คาํ นวณดังนี

ผลการดําเนินการ
วุฒิ
การศึกษา
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์ (คน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คน)
รองศาสตราจารย์ (คน)
ศาสตราจารย์ (คน)

ปี การศึกษา ๒๕๕๓
ตรี
โท
เอก
๑
-

๓๘
๔
๑
-

๕
๘
-

ผลการคํานวณตามสูตร ค่ าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คาํ นวณดังนี
ปี การศึกษา ๒๕๕๓ = (๓๘ x๒)+(๔x๕)+(๑x๑)+(๒x๓)+(๙x๖)+(๑x๕) =๑๖๒ อาจารย์ ๕๕
ผลการดําเนินงาน : = ๑๖๒ / ๕๕ = ๒.๙๕ คะแนน

รายการหลักฐาน
หมายเลข
รายการหลักฐาน
รายงานประจําปี ๒๕๕๓คณะวิทยาการจัดการ
๑๔.๑

เกณฑ์ มาตรฐานทัวไป
ใช้ คา่ คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้ นสังกัด
ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปี การศึกษา ๒๕๕๓ : ๔.๒๖ คะแนน ( ๙
องค์ประกอบ)
รายการหลักฐาน
หมายเลข
รายการหลักฐาน
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปี การศึกษา ๒๕๕๓
๑๕.๑
ตัวบ่ งชีที ๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
เรือง บัณฑิตมีความรู้สามารถบริการวิชาการแก่สังคมเพือพัฒนาชุ มชนหรือท้ องถิน
เกณฑ์ มาตรฐานทัวไป
๑.มี ก ารกํา หนดกลยุท ธ์ แ ละแผนการ
ปฏิ บ ัติ ง านที สอดคล้อ งกับ อัต ลัก ษณ์
ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ
และวัต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบัน โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

ผลการดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการมีแผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คม ซึงสอดคล้อง
กับแผนงานของสถาบันวิจยั และพัฒนาโดยมีการกําหนดเป็ นขันตอน
การปฏิบตั ิงานการให้บริ การวิชาการแก่สงั คม (๑๖.๑.๑) ซึงสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (๑๖.๑.๒) และแผนยุทธศาสตร์
ของสถาบันวิจยั และพัฒนา (๑๖.๑.๓) ระเบียบว่าด้วยการให้บริ การ
ทางวิชาการ (๑๖.๑.๔) ข้อบังคับว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผูด้ าํ รง
ตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (๑๖.๑.๕) ทีกําหนดให้งานบริ การวิชาการเป็ นภาระงาน
หนึง แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงานการบริ การวิชาการ
(๑๖.๑.๖, ๑๖.๑.๗, และ ๑๖.๑.๘) ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุน
สนับสนุนโครงการบริ การวิชาการ (๑๖.๑.๙) ประกาศผลทุนสนับสนุน
โครงการบริ การวิชาการ (๑๖.๑.๑๐ และ๑๖.๑.๑๑) และมีการติดตาม
และประเมินโครงการทีได้ดาํ เนินการไปแล้ว (๑๖.๑.๑๒)

๒. มี ก ารสร้ า งระบบการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรในการปฏิบตั ิ
ตามกลยุท ธ์ ที กํา หนดอย่า งครบถ้ว น
สมบูรณ์

คณะวิทยาการจัดการ สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนและคณาจารย์มีส่วนร่ วมใน
การบริ การวิชาการและนําไปบูรณาการกับการเรี ยนการสอน รวมถึง
การวิจยั โดยกําหนดเป็ นขันตอนการปฏิบตั ิงานการให้บริ การวิชาการ
แก่สงั คมทีเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาและคณาจารย์ได้มีส่วนร่ วมในการ
ให้บริ การวิชาการแก่สงั คม (๑๖.๒.๑) กําหนดระเบียบว่าด้วยการ
ให้บริ การทางวิชาการ (๑๖.๒.๒) และข้อบังคับว่าด้วยภาระงานทาง
วิชาการของผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทีกําหนดให้งานบริ การวิชาการเป็ น
ภาระงานหนึง (๑๖.๒.๒)
๓.ผลการประเมิ น ความเห็ นของ คณะวิทยาการจัดการ ได้ทาํ การประเมินความเห็นของบุคลากรในคณะ
บุ คลากร เกี ยวกับการปฏิ บ ตั ิ งานของ เกียวกับการปฏิบตั ิงานของคณะ (๑๖.๓.๑)
สถาบัน ที สอดคล้องกับอัตลัก ษณ์ ไม่
ตํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๔ . ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด โครงการสนับสนุนบริ การวิชาการเพือเส้นทางจักรยานท่องเทียวของ
ผลกระทบที เป็ นประโยชน์ แ ละหรื อ อ.สัมฤทธิ ทองสิ มา เป็ นโครงการบริ การวิชาการทีนําข้อมูลจาก
สร้างคุณค่าต่อสังคม
งานวิจยั มาต่อยอดเพือสนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิน อ.
สามพราน ทีต้องการแนะนําและเผยแพร่ เส้นทางขีจักรยานท่องเทียวใน
ท้องถินให้เป็ นทีรู ้จกั (๑๖.๔.๑ และ ๑๖.๔.๒) และได้มีการพัฒนา
ความรู ้ทีได้จากการให้บริ การทางวิชาการแสดงเป็ นแผนทีเส้นทางขี
จักรยานท่องเทียวริ มฝังแม่นาท่
ํ าจีนให้เป็ นทีรู ้จกั ของนักท่องเทียวทัง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ (๑๖.๔.๓) และถ่ายทอดความรู ้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่ สู่ สาธารณชนผ่านจดหมายข่าวเฟื องฟ้ าและ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึงจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ
พบว่า กิจกรรมนีถือเป็ นจุดเริ มต้นทีดีทีจะแนะนําแหล่งท่องเทียวให้
เป็ นทีรู ้จกั เพิมขึน และยังเป็ นการเพิมช่องทางการสร้างรายได้ให้ชุมชน
(๑๖.๔.๔ และ ๑๖.๔.๕)
๕. ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื อง การประกอบอาชีพด้านศิลปะ
หรื อนานาชาติ ในประเด็นเกี ยวกับอัต ประดิษฐ์แก้ว เป็ นโครงการทีมีวตั ถุประสงค์เพือเพิมความรู ้และทักษะ
ลักษณ์
การประกอบอาชีพให้กบั คนในชุมชนและสร้างเครื อข่ายในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมร่ วมกัน (๑๖.๕.๑) และโครงการการเพิมความรู ้และ
ปรับปรุ งคุณภาพอัญมณี เป็ นโครงการทีช่วยพัฒนาความรู ้ทางด้านอัญ
มณี และพัฒนาคุณภาพอัญมณี ให้มีคุณภาพ เพิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

มากยิงขึน (๑๖.๕.๒) เป็ นตัวอย่างโครงการบริ การวิชาการของ อ.ดร.
จักรพงษ์ แก้วขาว หัวหน้าศูนย์วจิ ยั แห่งความเป็ นเลิศทางเทคโนโลยี
แก้วและวัสดุศาสตร์ และทีปรึ กษาด้านวิชาการของสมาคมผูผ้ ลิตอัญ
มณี จันทบุรี และบริ ษทั เอกชนทีดําเนินธุรกิจด้านอัญมณี โดยได้นาํ
ความรู ้จากงานวิจยั ต่าง ๆ ออกให้บริ การวิชาการแก่สงั คม จนเป็ นที
ยอมรับและได้รับรางวัลนักวิจยั ดีเด่นจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครังที ๒ (การวิจยั ท้องถินเพือแผ่นดินไทย :
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิน) (๑๖.๕.๓ และ ๑๖.๕.๔)
เกณฑ์ การให้ คะแนน
๑
๒
ปฏิบตั ิได้ ๑ ข้ อ
ปฏิบตั ิได้ ๒ ข้ อ

๓
ปฏิบตั ิได้ ๓ ข้ อ

๔
ปฏิบตั ิได้ ๔ ข้ อ

๕
ปฏิบตั ิได้ ๕ ข้ อ

ผลการประเมิน
จํานวนข้ อ

คะแนน

๕ ข้ อ

๕ คะแนน

รายการหลักฐาน
หมายเลข
๑๖.๑.๑
๑๖.๑.๒
๑๖.๑.๓
๑๖.๑.๔
๑๖.๑.๕
๑๖.๑.๖
๑๖.๑.๗
๑๖.๑.๘
๑๖.๑.๙
๑๖.๑.๑๐
๑๖.๑.๑๑
๑๖.๑.๑๒

รายการหลักฐาน
ขันตอนการปฏิบตั ิงานการให้บริ การวิชาการแก่สงั คม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจยั และพัฒนา
ระเบียบว่าด้วยการให้บริ การทางวิชาการ
ข้อบังคับว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
คณะกรรมการดําเนินงานการบริ การวิชาการ
คําสังแต่งตังคณะกรรมการพิจารณาทุน
คําสังเปลียนแปลงเจ้าหน้าทีพัสดุประจําหน่วยงาน
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการบริ การวิชาการ
ประกาศผลทุนสนับสนุนโครงการบริ การวิชาการ (งบแผ่นดิน)
ประกาศผลทุนสนับสนุนโครงการบริ การวิชาการ (งบรายได้)
รายงานการติดตามและประเมินโครงการบริ การวิชาการ

เกณฑ์ มาตรฐานทัวไป
ใช้ ค่าเฉลียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูล
ผลคะแนนทีได้ จากการประเมินบัณฑิต
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
๑๖.๒.๑

ผลการดําเนินงาน ๒๕๕๓
๔.๔๗

รายการหลักฐาน
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

ตัวบ่ งชีที ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่ นทีส่ งผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ ของสถาบัน
เรือง ระดับความสํ าเร็จและประสิ ทธิผลของการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐานทัวไป
เกณฑ์ มาตรฐานทัวไป
๑.มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบตั ิงานที
สอดคล้องกับจุดเน้นหรื อ ความเชียวชาญ
เฉพาะของสถาบันโดยได้
รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

ผลการดําเนินงาน
คณะฯ มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบตั ิงานทีสอดคล้อง
กับจุดเน้นของคณะและมหาวิทยาลัย (๑๗.๑.๑)โดยใช้
กลยุทธ์เดียวกันกับมหาวิทยาลัย ซึงสอดคล้องกับจุดเน้น
ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามความเห็ นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที ๔/
๒๕๕๔ (๑๗.๑.๒)

๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ รี ยนและบุคลากรในการปฏิบตั ิตามกล
ยุทธ์ทีกําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

คณะฯ มีการสร้ างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนและ
บุคลากรในการปฏิ บ ตั ิ ตามกลยุทธ์ โดยได้ด าํ เนิ น การ
จัดบริ การวิชาการให้กบั ชุมชนและท้องถิน และมีการ
สร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนและชุมชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วม เช่น ส่ งนักศึกษาเข้าร่ วมทําหน้าทีอาสาสมัคร
ต้อนรับเยาวชนในโครงการฟื นฟูศีลธรรมโลก(๑๗.๒.๑)
ส่ ง นัก ศึ ก ษาเข้า ร่ ว มโครงการความร่ ว มมื อ กับ บริ ษ ัท
สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)เป็ นโครงการสนับสนุ น
ช่ ว ยเหลื อ ร้ า นค้า ปลี ก ท้ อ งถิ นในจั ง หวัด นครปฐม
(๑๗.๒.๒)
๓.ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร ผลจากการประเมินความเห็ นของบุคลากรเกี ยวกับการ
เกี ยวกับการดําเนิ นการตามจุ ดเน้น และ ดํา เนิ น การตามจุ ด เน้น และจุ ด เด่ น มี ค่ า คะแนนจาก
จุ ด เด่ น หรื อ ความเชี ยวชาญเฉพาะของ คะแนนเต็ม ๕ จะได้คะแนนไม่ตากว่
ํ า ๓.๕๑ (๑๗.๓.๑)
คณะ ไม่ตากว่
ํ า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๔.ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น
มีผลการดําเนิ นการบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น และมีการ
จุดเด่น หรื อความเชียวชาญเฉพาะของ
สร้างคุณค่ากับสังคม ในโครงการความร่ วมมือกับบริ ษทั
สถาบันและเกิดผลกระทบทีเป็ น
สยามแม็คโครจํากัด(มหาชน)ในการสนับสนุนช่วยเหลือ
ประโยชน์และหรื อสร้างคุณค่าต่อสังคม ร้านค้าปลีกท้องถิน อบรมความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการ
ร้านค้าปลีกให้กบั นักศึกษาเพือนําความรู ้ไปแนะนําการ
พัฒ นาร้ า นค้า ปลี ก ในท้อ งถิ นนครปฐมให้ด าํ รงอยู่ไ ด้
อย่ า งยังยื น โดยหลัง จากอบรม นั ก ศึ ก ษาโปรแกรม
วิชาการบริ หารธุรกิจ (การตลาด) ร่ วมกับพนักงานบริ ษทั
สยามแม็คโครฯ ร่ วมกันพัฒนาร้ านค้าปลี กในท้องถิ น
นครปฐม เป็ นปี ที ๒ (๑๗.๔.๑)
๕. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น
คณะฯ มีเอกลักษณ์ ตามจุ ดเน้น จุดเด่ น ด้านจริ ยธรรม
จุดเด่น หรื อความเชียวชาญเฉพาะที
คุณธรรม ทีได้รับการยอมระดับชาติ โดยนักศึกษาของ
กําหนด และได้รับการยอมรับระดับชาติ คณะฯได้รับรางวัลชนะเลิ ศ จากการเข้าร่ วมโครงการ
และหรื อนานาชาติ
สอบตอบปั ญ หาศี ล ธรรมเพื อสั น ติ ภ าพโลก ครั งที ๕
(World-PEC : World Peace Ethics Contest 5th) ซึ งจัด
โดยมูล นิ ธิ ธ รรมกาย และชมรมส่ ง เสริ ม ศี ล ธรรมเพื อ
สันติภาพโลก (๑๗.๕.๑)

เกณฑ์ การให้ คะแนน
๑
๒
ปฏิบัตไิ ด้ ๑ ข้ อ ปฏิบัตไิ ด้ ๒ ข้ อ

๓
ปฏิบัตไิ ด้ ๓ ข้ อ

๔
ปฏิบัตไิ ด้ ๔ ข้ อ

๕
ปฏิบัตไิ ด้ ๕ ข้ อ

ผลการดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการปฏิบตั ิได้ ๕ ข้อ = ๕ คะแนน
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
รายการหลักฐาน
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๑๗.๑.๑
นครปฐม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที ๔/๒๕๔
๑๗.๒.๑

ส่ วนที ๓ สรุปผลการประเมิน
ตารางสรุ ปผลการประเมิน
ตัวบ่ งชี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

บัณฑิตปริ ญญาตรี ทีได้ รับงานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลงานของผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริญญาโททีได้ รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
ผลงานของผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกทีได้ รับการตีพิมพ์หรื อ
เผยแพร่
งานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ทีได้ รับการตีพมิ พ์หรื อเผยแพร่
งานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ทีนําไปใช้ ประโยชน์
ผลงานวิชาการทีได้ รับการรับรองคุณภาพ
ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้ บริการวิชาการมาใช้ ในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนและการวิจยั
ผลการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนหรื อองค์กรภายนอก

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน)
๔.๓๘
๔.๔๔
๕.๐๐
๔.๐๙
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๑๐
๑๑
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

การส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาสุนทรี ยภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลีย ๑๐ ตัวบ่ งชี
การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้ าทีของผู้บริ หารสถาบัน
การพัฒนาอาจารย์
ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้ นสังกัด
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
คะแนนเฉลีย ๑๔ ตัวบ่ งชี

๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๗๙
๓.๗๕
๒.๙๕
๔.๒๖
๔.๔๗
๔.๕๒

หมายเหตุ เนืองในปี การศึกษาทีผ่านมาไม่มีผ้ สู ําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ดังนันจึงทําให้ จํานวนตัว
บ่งชีเท่ากับ ๑๔ ตัวบ่งชี

ภาคผนวก
คําสังแต่ งตัง ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ

คําสังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที

/๒๕๕๔

เรือง แต่ งตังคณะกรรมการการจัดการความรู้ และงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
…………………………………………..

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ ว่า
ด้ วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดให้ สถานศึกษาจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเป็ นการสร้ างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานทีกําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้ ดําเนินการให้ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้ เกิด
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนืองได้ มาตรฐานตามทีกําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพือรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากต้ นสังกัดและหน่วยงานภายนอก จึงแต่งตังคณะกรรมการการจัดการความรู้และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี
คณะกรรมการอํานวยการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี
รองศาสตราจารย์โสรัจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยั
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
อาจารย์ ดร.พิทกั ษ์ พงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทิ ธิชยั
อาจารย์ ดร.สุวิมล
อาจารย์ชยั ยุธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวฒ
ั น์

นิลพันธุ์
ประทุมสุวรรณ
กายบริบรู ณ์
ด่านประดิษฐ์
ลําใย
เปี ยถนอม
ป้อมปราณี
โรจน์รุ่งศศิธร
มรรควิบลู ย์ชยั
มณีรัตน์
น้ อยทิม
ฉิมะสังคนันท์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

อาจารย์ศิริชยั
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนตุ ตรา
อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์
รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์
นางรัตนา
อาจารย์อภินนั ท์

โสภา
ตะบูนพงศ์
อาลัย
กงตาล
สีทองสุก
จันทนากร
จุ่นกรณ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้ คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้ าทีดังต่อไปนี
๑. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิต่างๆ เพือส่งเสริ มสนับสนุนพัฒนาดําเนินงานเกียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๒. เสนอแนวทางในการวางระเบี ยบ ข้ อ บัง คับ และประกาศที เกี ยวข้ อ งกับ มาตรฐานในการประกัน
คุณภาพภายใน
๓. กํากับติดตาม และให้ ความเห็น ข้ อเสนอแนะเกียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
๔. สนับสนุนให้ มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินตนเอง โดยถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายใน เป็ นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารซึงเป็ นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง
คณะกรรมการดําเนินงาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล
อาจารย์วลัยลักษณ์
อาจารย์สมใจ
อาจารย์ ดร.ดวงใจ
อาจารย์ศิริพร
นางพรทิพา
อาจารย์แพรวพรรณ
อาจารย์อนัญญา
นางสมรัก
อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ
อาจารย์อภินนั ท์

ประทุมสุวรรณ
เรื องศรี
อมรสิริพงศ์
เภาด้ วง
ช่วยตระกูล
ฉายาทับ
ด้ วงพิบลู ย์
ตรี ชนั
ทองสิมา
เปล่งเจริญศิริชยั
อาลัย
จุ่นกรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้ คณะกรรมการดําเนินงาน มีหน้ าทีดังต่อไปนี
๑. จัดทําแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ในด้ านการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม
คุณภาพ และการประเมินตนเอง
๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพือใช้ กํากับ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ ภายใต้ กรอบนโยบายและหลักการของมหาวิทยาลัย

๓. ดําเนินการให้ มีการจัดทําตัวบ่งชีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้
ครบถ้ วนตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประกัน
คุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (สมศ.)
๔. ดําเนินการให้ มีการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
๕. พิ จ ารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมิ น ตนเองของหน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื อเสนอต่ อ
คณะกรรมการอํานวยการ และรายงานผลกลับไปยัง หน่วยงานนัน เพือการรับรองและปรับปรุงแก้ ไข
๖.
ดําเนินการให้ มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย เสนอต่อหน่วยงานต้ นสังกัด
เป็ นประจําทุกปี (ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสินปี การศึกษา)
๗. พัฒนาแนวทางและวิธีการเขี ยนรายงานการศึกษาตนเอง และรายงานการประเมินตนเอง ให้ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อย่างต่อเนือง
๘. ดําเนินการให้ มีการเผยแพร่ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ กับหน่วยงานทังภายในและ
ภายนอก มหาวิทยาลัย
๙. กําหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินผลคุณภาพของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบันเพือไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
สัง

ณ

วันที

๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.

๒๕๕๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช

นิลพันธุ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คําสังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที
เรือง แต่ งตังคณะกรรมการดําเนินงานด้ านการจัดการความรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํ านัก สถาบันฯ และกอง
…………………………………………..
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๖ ว่าด้ วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดให้ สถานศึกษาจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเป็ นการสร้ างระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานที
กําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้ ดําเนินการให้ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนืองได้ มาตรฐานตามทีกําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพือรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากต้ นสังกัดและหน่วยงานภายนอก จึงแต่งตังคณะกรรมการดําเนินงานด้ านการ
จัดการความรู้และงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง ดังนี
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กรรมการระดับคณะ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา
อาจารย์ผสุ ดี
อาจารย์ธงชัย
อาจารย์สมศักดิ
อาจารย์นิพา
อาจารย์กนกเนตร
อาจารย์ธารา
อาจารย์วลีรัตน์
อาจารย์นชุ รี

น้ อยทิม
ปทุมารักษ์
ศรี เมือง
อมรสิริพงศ์
ผลสงเคราะห์
วรวงษ์
จันทร์ อนุ
เล้ าอรุณ
บุญศรี งาม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์กรรณิการ์
อาจารย์วงศ์ระวิทย์
อาจารย์ณฐั กฤตา
อาจารย์กิงแก้ ว
อาจารย์เก่งกาจ
อาจารย์พิมพ์พสุ
อาจารย์นาฎนภา
อาจารย์พรรณระพี
อาจารย์อญ
ั ชนา
อาจารย์วรชิน
อาจารย์ธชั วรรธน์
อาจารย์พิสฐิ
อาจารย์ไตรภพ
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย

แก้ วเขียว
กาญจนวัฎศรี
น้ อมนําทรัพย์
บุญบงกชรัตน์
สุวรรณคีรี
ต้ นทองคํา
จวบความสุข
โพธิเรื อง
บุญเปลียน
สุตมาตร
มังคัง
หนูแก้ ว
สุขสกล
สุวรรณศรี

๑. อาจารย์นงนุช
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิณ
๓. อาจารย์ศวิ พร
๔. อาจารย์จิรศุภา
๕. อาจารย์วิภาดา
๖. อาจารย์มิงฟ้า
๗. อาจารย์ชวนพิศ
๘. อาจารย์วิริยา
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
๑. อาจารย์ปราณี
๒. อาจารย์สมั ฤทธิ
๓. อาจารย์กนั ต์ดนัย
๔. อาจารย์กนกเนตร
๕. อาจารย์อินทร์ ธีรา
๖. อาจารย์ศศิธิดา
๗. อาจารย์นารี มา
๘. อาจารย์วลีรัตน์
๙. อาจารย์อรนุช

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ยังรอด
พูลทรัพย์
โกศิยะกุล
ปล่องทอง
เปลียนไทย
สุริโยดร
สิริพนั ธนะ
วิริยารัมภะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สีนาค
ทองสิมา
วรจิตติพล
วรวงษ์
ปั ชชา
สาหร่ายวัง
แสงวิมาน
เล้ าอรุณ
เอกพงษ์ เผ่า

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๐. อาจารย์รุจา
๑๑. อาจารย์ลลนา
๑๒. อาจารย์วรัญญา
๑๓. อาจารย์นพุ งษ์
๑๔. อาจารย์จนั ทรา
๑๕. อาจารย์ณฐั กฤตา
กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
๑. อาจารย์กิงแก้ ว
๒. อาจารย์ ดร.สมชาย
๓. อาจารย์ปิยนาถ
๔. อาจารย์สมศักดิ
๕. อาจารย์ธงชัย
๖. อาจารย์ภรสรัญ
กรรมการโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
๑. อาจารย์ ดร.สุพิชฌาย์
๒. อาจารย์ญาณภัทร
๓. อาจารย์ศศิพชั ร
๔. อาจารย์พิสฐิ
๕. อาจารย์ธชั วรรธน์
๖. อาจารย์วรากรณ์
กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ ฯ
๑. รองศาสตราจารย์ชยั เลิศ
๒. อาจารย์ไพโรจน์
๓. อาจารย์ธารา
๔. อาจารย์นชุ รี
๕. อาจารย์นิพา
๖. อาจารย์วลัยลักษณ์
กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี
๑. อาจารย์การุณย์
๒. อาจารย์ไพรัช
๓. อาจารย์จกั ษ์
๔. อาจารย์ศราวุธ
๕. อาจารย์อญ
ั ชนา

สุขพัฒน์
ปฐมชัยวัฒน์
ปรี ดาธวัช
ภูศรี
พรมปาน
บุญบงกชรัตน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สุวรรณคีรี
ลักขณานุรักษ์
อิมดี
อมรสิริพงศ์
ศรี เมือง
แก่นทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

จินดาวัฒนภูมิ
ยอดแก้ ว
จําปา
สุขสกล
หนูแก้ ว
พูลสวัสดิ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ปริ สทุ ธกุล
ประธานกรรมการ
แก้ วเขียว
กรรมการ
จันทร์ อนุกรรมการ
บุญศรี งาม
กรรมการ
ผลสงเคราะห์ กรรมการ
อมรสิริพงศ์
กรรมการและเลขานุการ
ด่านประดิษฐ์
ดํารงกิจถาวร
จินดาวัฒน์
วิวรรณ
สุมาตรา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๖. อาจารย์พรรณระพี
บุญเปลียน
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว
๑. อาจารย์มสั ลิน
บัวบาน
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.นิพล
เชือเมืองพาน กรรมการ
๓. อาจารย์อารี รัตน์
ฟั กเย็น
กรรมการ
๔. อาจารย์พิมพ์ชนก
มูลมิตร์
กรรมการ
๕. อาจารย์ถิรนันท์
ประทุม
กรรมการ
๖. อาจารย์วงศ์ระวิทย์
น้ อมนําทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชานิตศิ าสตร์
๑. อาจารย์นเรศ
ชูดวง
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์พิมพ์พสุ
จวบความสุข กรรมการ
๓. อาจารย์สนธยา
โจมกัน
กรรมการ
๔. อาจารย์นาฎนภา
โพธิเรื อง กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑. อาจารย์ ดร.มนูญ
จันทร์ สมบูรณ์ ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ไตรภพ
สุวรรณศรี
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.วัฒนา
อัคคพานิช
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กณ
ั ฑ์ธิมา นิลทองคํา
กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา
เพ่งรุ่งเรื องวงษ์ กรรมการ
๖. อาจารย์ธนปพน
ภูสวุ รรณ
กรรมการ
๗. อาจารย์ธิดารัตน์
สืบญาติ
กรรมการ
๘. อาจารย์นิภาพรรณ
เจนสันติกลุ
กรรมการ
๙. อาจารย์ขนุ ทอง
สายบุตร
กรรมการ
กาญจนวัฎศรี กรรมการและเลขานุการ
๑๐. อาจารย์กรรณิการ์
กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม
๑. อาจารย์วิรัตน์
ปิ นแก้ ว
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์มนตรา
ตรี ชนั
กรรมการ
๓. อาจารย์เก่งกาจ
ต้ นทองคํา
กรรมการ
๔. อาจารย์ปิยะวรรณ
ปิ นแก้ ว
กรรมการ
๕. อาจารย์วชั รพล
หงษ์ ทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สมโชค
เนียนไธสง
กรรมการและเลขานุการ
๗.

กรรมการศูนย์ภาษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

อาจารย์รุจา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์
อาจารย์อินทร์ ธีรา
อาจารย์ศศิธิดา
อาจารย์อรนุช
นางสาววิมล
นางสาวจิราภา
อาจารย์นารี มา

สุขพัฒน์
คีรินทร์
ปั ชชา
สาหร่ายวัง
เอกพงษ์ เผ่า
เงินทิพย์
ศรี เนียม
แสงวิมาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะครุ ศาสตร์
กรรมการระดับคณะ
๑. อาจารย์ชยั ยุธ
มณีรัตน์
๒. อาจารย์ดวงดาว
รุ่งเจริ ญเกียรติ
๓. อาจารย์นภาภรณ์
ยอดสิน
๔. อาจารย์ภาวิณี
ไขกระโทก
๕. อาจารย์ปัณรสี
เอียมสอาด
๖. อาจารย์เจษฎา
บุญมาโฮม
๗. อาจารย์ ดร.พิชญาภา
ยืนยาว
๘. อาจารย์ ดร.ดวงใจ
ช่วยตระกูล
๙. อาจารย์รัตนวรรณ
ลิมวัฒนาสมุทร
๑๐. อาจารย์วนัญญา
แก้ วแก้ วปาน
๑๑. อาจารย์อํานวย
สอิงทอง
๑๒. อาจารย์ชาญณรงค์
ฟูกโคกสูง
๑๓. อาจารย์อรพิณ
พัฒนผล
กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑. อาจารย์ดวงดาว
รุ่งเจริ ญเกียรติ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี
ศรี เอียมสะอาด
๓. อาจารย์ดรุณี
โกเมนเอก
๔. อาจารย์นภาภรณ์
ยอดสิน
กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษาและส่งเสริ มสุขภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑.

อาจารย์ปัณรสี

เอียมสอาด

ประธานกรรมการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุ าติ
๓. อาจารย์วินยั
๔. อาจารย์ชชู ีพ
๕. อาจารย์ชยั ยุธ
๖. อาจารย์ยงยุทธ
๗. อาจารย์อํานวย
๘. อาจารย์ชาญณรงค์
กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุ รรณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐดาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริ ยา
อาจารย์รัตนวรรณ

นพคุณ
นุชพิทกั ษ์
คงมีชนม์
มณีรัตน์
ฮินเจริ ญ
สอิงทอง
ฟูกโคกสูง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ไชยะธน
พิศาลพงศ์
ด่านประดิษฐ์
สมประชา
ลิมวัฒนาสมุทร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โสภา

ประธานกรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กรรมการระดับคณะ
๑.

อาจารย์ศริ ิ ชยั

๒.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณทิพย์ แสงสุขเอียม

กรรมการ

๓.

อาจารย์วีระศักดิ

ชืนตา

กรรมการ

๔.

อาจารย์อกนิษฐ์

ศรี ภธู ร

กรรมการ

๕.

อาจารย์ไพศาล

สิมาเลาเต่า

กรรมการ

๖.

อาจารย์พฤกษ์

โปร่งสําโรง

กรรมการ

๗.

อาจารย์สมบัติ

หทัยรัตนานนท์ กรรมการ

๘.

อาจารย์บญ
ุ ชะนะ

วาราชะนนท์

กรรมการ

๙.

อาจารย์หฤทัย

ดินสกุล

กรรมการ

๑๐. อาจารย์ ดร.พรพรรณ

อู่สวุ รรณ

กรรมการ

๑๑. อาจารย์วาสนา

เนียมแสวง

กรรมการ

๑๒. อาจารย์สพุ ิชฌาย์

จันทร์ เรื อง

กรรมการ

๑๓. อาจารย์วจินี

อารี รอบ

กรรมการ

๑๔. อาจารย์โสภาพรรณ

สุวรรณสว่าง

กรรมการ

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล

เรื องศรี

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการกลุม่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๑. อาจารย์สพุ ิชฌาย์
จันทร์ เรื อง
๒. อาจารย์มงคล
รอดจันทร์
๓. อาจารย์ธานิล
ม่วงพูล
ศิริสขุ โภคา
๔. อาจารย์อบุ ลรัตน์
๕. อาจารย์รุจิราวดี
ธรรมแสง
กรรมการกลุม่ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑. อาจารย์ ดร.พรพรณ
อู่สวุ รรณ
๒. อาจารย์ ดร.ธีระศักดิ
พงษาอนุทิน
๓. อาจารย์ ดร.สาโรจน์
เพชรมณี
๔. อาจารย์วจินี
อารี รอบ
๕. อาจารย์สธุ ิดา
ทิพยโส
๖. อาจารย์ปิยวรรณ
ธรรมบํารุง
๗. อาจารย์พรเพ็ญ
ไปเร็ ว
๘. อาจารย์วารรัตน์
สานนท์
๙. อาจารย์สธุ รรมา
พิสทุ ธิโสภณ
๑๐. อาจารย์ผาณิต
ลักษมีธนสาร
๑๑. อาจารย์ไพโรจน์
โจลัตสาห์กลุ
๑๒. อาจารย์วนิดา
ชัยชนะ
กรรมการกลุม่ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑. อาจารย์บญ
ุ ชะนะ
วาราชะนนท์
๒. อาจารย์พฤกษ์
โปร่งสําโรง
๓. อาจารย์วาสนา
เนียมแสวง
ศรี พนั ธ์ลม
๔. อาจารย์ธนั ยนันท์
๕. อาจารย์ธีระศักดิ
ธรรมบํารุง
๖. อาจารย์ศภุ รัตน์
ทัศน์เจริ ญ
๗. อาจารย์อนัญญา
ทองสิมา
กรรมการกลุม่ โปรแกรมวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑.
๒.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะ

กาญจนสินธุ
โควินท์ทวีวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทิ ธิชยั
อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ
อาจารย์ ดร.นิฏฐิ ตา
อาจารย์วีระศักดิ
อาจารย์ ดร.บุญธง
อาจารย์วิโรจน์
อาจารย์สมบัติ
อาจารย์สธุ ินนั ท์
อาจารย์หฤทัย
อาจารย์ปิยะพงษ์
อาจารย์ปถมาภรณ์
อาจารย์อรุณ
อาจารย์บญ
ั ชา
อาจารย์ศศิลกั ษณ์
อาจารย์โสภาพรรณ
อาจารย์สริ ิ กนั ยา

โรจน์รุ่งศศิธร
อาลัย
เชิดชู
ชืนตา
วสุริย์
บัวงาม
หทัยรัตนานนท์
พิเชฐพิริยะ
ดินสกุล
ศรี รัตน์
ไทยโพธิศรี
ลูกจันทร์
หิรัญสิงห์
จันทร์ หอม
สุวรรณสว่าง
ไชยสาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการระดับคณะ
๑.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวฒ
ั น์ ฉิมะสังคนันท์

ประธานกรรมการ

๒.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทน์จนั ทน์

กรรมการ

๓.

อาจารย์จนั ทนา

พงศ์สทิ ธิกาญจนา

กรรมการ

๔.

อาจารย์ ดร.มาริ ษา

สุจิตวนิช

กรรมการ

๕.

อาจารย์ไพโรจน์

ร่มบารมี

กรรมการ

๖.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ

บุญทานนท์

กรรมการ

๗.

อาจารย์วนั เพ็ญ

คงวัฒนกุล

กรรมการ

๘.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย

พงศ์สทิ ธิกาญจนา

กรรมการ

๙.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา

ทองอุ่น

กรรมการ

๑๐. อาจารย์ ดร.ไพรัช

มากกาญจนกุล

กรรมการ

๑๑. อาจารย์พิมพ์นารา

พิบลู ย์จิระกานต์

กรรมการ

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค

กรรมการ

๑๓. อาจารย์กนกพัชร

วงศ์อินทร์ อยู่

กรรมการ

๑๔. อาจารย์ศานติ

ดิฐสถาพรเจริ ญ

กรรมการ

๑๕. อาจารย์ผอ่ งใส

สินธุสกุล

กรรมการ

๑๖. อาจารย์สริ ิ พงศ์

ไชยชนะ

กรรมการ

๑๗. อาจารย์พิชามญชุ์

เลิศวัฒนพรชัย

กรรมการ

๑๘. อาจารย์สทุ ิศา

ไพบูลย์วฒ
ั นกิจ

กรรมการ

๑๙. อาจารย์บษุ บงค์

สุวรรณ

กรรมการ

๒๐. อาจารย์กสุ มุ า

ชนะสุข

กรรมการ

๒๑. อาจารย์ขวัญยุพา

ศรี สว่าง

กรรมการ

๒๒. อาจารย์มาลินี

นาคใหญ่

กรรมการ

๒๓. อาจารย์สมใจ

เภาด้ วง

กรรมการและเลขานุการ

๒๔. อาจารย์ดวงใจ

คงคาหลวง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
๑.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ

บุญทานนท์

ประธานกรรมการ

๒.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวฒ
ั น์ ฉิมะสังคนันท์

กรรมการ

๓.

อาจารย์ชญาพรรธณ์

เนตรโพธิแก้ ว

กรรมการ

๔.

อาจารย์อรพินท์

บุญสิน

กรรมการ

๕.

อาจารย์พิชามญชุ์

เลิศวัฒนพรชัย

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
๑.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา

ทองอุ่น

ประธานกรรมการ

๒.

อาจารย์แพรวพรรณ

ตรี ชนั

กรรมการ

๓.

อาจารย์จนั จิราภรณ์

ปานยินดี

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
๑.

อาจารย์วนั เพ็ญ

คงวัฒนกุล

ประธานกรรมการ

๒.

รองศาสตราจารย์โสรัจ

กายบริ บรู ณ์

กรรมการ

๓.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา โรจน์รุ่งศศิธร

กรรมการ

๔.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศกั ดิชัย

สหกุลบุญญรักษ์

กรรมการ

๕.

อาจารย์วิมลรัตน์

ศรี รัตนกุล

กรรมการ

๖.

อาจารย์นสุ รา

เจนลาภวัฒนกุล

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
๑.

อาจารย์ ดร.ไพรัช

มากกาญจนกุล

ประธานกรรมการ

๒.

อาจารย์สมพล

สุขเจริ ญพงษ์

กรรมการ

๓.

อาจารย์จีรวรรณ

นกเอียงทอง

กรรมการ

๔.

อาจารย์พนั ธิการ์

วัฒนกุล

กรรมการ

๕.

อาจารย์กสุ มุ า

ชนะสุข

กรรมการ

๖.

อาจารย์อฎั ศณี

เพียรเจริ ญวงศ์

กรรมการ

๗.

อาจารย์มาลินี

นาคใหญ่

กรรมการ

๘.

อาจารย์กิตติพงษ์

ภู่พฒ
ั น์วิบลู ย์

กรรมการ

๙.

อาจารย์ขวัญยุพา

ศรี สว่าง

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทัวไป)
๑.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย

พงศ์สทิ ธิกาญจนา

ประธานกรรมการ

๒.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุ รี

แก้ วมณี

กรรมการ

๓.

อาจารย์ ดร.แสงแข

บุญศิริ

กรรมการ

๔.

อาจารย์สริ ิ พงศ์

ไชยชนะ

กรรมการ

๕.

อาจารย์พงษ์ สนั ติ

ตันหยง

กรรมการ

๖.

อาจารย์ดวงใจ

คงคาหลวง

กรรมการ

๗.

อาจารย์ ดร.ดาริ น

โพธิตังธรรม

กรรมการ

๘.

อาจารย์จนั ทนา

พงศ์สทิ ธิกาญจนา

กรรมการ

๙.

อาจารย์พงศ์สฎา

เฉลิมกลิน

กรรมการ

สินธุสกุล

กรรมการและเลขานุการ

๑๐. อาจารย์ผอ่ งใส

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
๑.

อาจารย์กนกพัชร

วงศ์อินทร์ อยู่

ประธานกรรมการ

๒.

อาจารย์ธนพล

ฐานาริ ยชัย

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
๑.

อาจารย์ศานติ

ดิฐสถาพรเจริ ญ

ประธานกรรมการ

๒.

อาจารย์ธนาณัติ

กล้ าหาญ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี
๑.

อาจารย์พิมพ์นารา

พิบลู จิระกานต์

ประธานกรรมการ

๒.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทน์จนั ทน์

กรรมการ

๓.

อาจารย์ไพโรจน์

ร่มบารมี

กรรมการ

๔.

อาจารย์ปาริ ชาติ

ขําเรื อง

กรรมการ

๕.

อาจารย์วีรกิจ

อุฑารสกุล

กรรมการ

๖.

อาจารย์บษุ บงค์

สุวรรณะ

กรรมการ

๗.

อาจารย์สมใจ

เภาด้ วง

กรรมการ

๘.

อาจารย์สทุ ิศา

ไพบูลย์วฒ
ั นกิจ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
๑.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค

ประธานกรรมการ

๒.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี

กรรมการ

๓.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช

กรรมการ

๔.

อาจารย์ ดร.สุชาดา

แสงดวงดี

กรรมการ

๕.

อาจารย์ณชั ชา

ศิรินธนาธร

กรรมการ

๖.

อาจารย์ ดร.มาริ ษา

สุจิตวนิช

กรรมการ

๗.

อาจารย์วีรศักดิ

นาชัยดี

กรรมการและเลขานุการ

ประทุมสุวรรณ

คณะพยาบาลศาสตร์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนตุ ตรา
รองศาตราจารย์ประไพวรรณ
รองศาสตราจารย์ฐิตวิ ลั คุ์
อาจารย์ ดร.ธีรนันท์
อาจารย์วิไล
อาจารย์กรวรรณ
อาจารย์ศริ ิ พร
อาจารย์วนั เพ็ญ
นางสาววารี รัตน์

ตะบูนพงศ์
ด่านประดิษฐ์
ธรรมไพโรจน์
วรรณศิริ
ตาปะสี
สุวรรณสาร
ฉายาทับ
แวววีรคุปต์
สามบุญลือ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สํานักงานอธิการบดี
กรรมการระดับสํานัก
๑. นางรัตนา
๒. นางศิริพร
๓. นายศิวฤกษ์
๔. นายกฤติน
๕. นางสาวสุคนธา
๖. นางสาวกัญญา
๗. นางสาวศิริกนั ยา
๘. นางสาวยุวดี
๙. นางพรทิพา
๑๐. นางสาวนิรมล
กรรมการกองกลาง

จันทนากร
โรจน์พิทกั ษ์ กลุ
สุขช้ อย
ผิวชะอุม่
จันทร์ เขียว
อินทร์ แหยม
ถมทองคํา
ร่วนลอย
ด้ วงพิบลู ย์
โชคธนานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นางพรทิพา
๒. นางสาวนันท์นภัส
๓. นางอารี รัตน์
๔. นางวงษ์ เดือน
๕. นางรัตนา
๖. นางนิตยา
๗. นายสุปัญญา
๘. นางสาวธนวันต์
๙. นางสาวนิรมล
๑๐. นางสาวศิริกนั ยา
กรรมการกองนโยบายและแผน

ด้ วงพิบลู ย์
ประสพสุข
บุตรแก้ ว
ก่วยสกุล
ยังจิรวัฒนชัย
ธนศักดิกุล
สุสวัสดิทองคํา
มนคลํา
โชคธนานนท์
ถมทองคํา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑.

นางศิริพร

โรจน์พิทกั ษ์ กลุ

ประธานกรรมการ

๒.

นางสาวสุคนธา

จันทร์ เขียว

กรรมการ

๓.

นางสาววัญวิริญจ์

แจ้ งพลอย

กรรมการ

๔.

นางสาวสุวรรณา

บ่อยกระโทก

กรรมการ

๕.

นางสาวตรี ทิพ

ศรี เพ็ชรพันธุ์

กรรมการ

๖.

นางจันทกานต์

ภาตินทุ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการกองพัฒนานักศึกษา
๑.

นายศิวฤกษ์

สุขช้ อย

ประธานกรรมการ

๒.

อาจารย์อนัญญา

ทองสิมา

กรรมการ

๓.

นายกฤติน

ผิวชะอุม่

กรรมการ

๔.

นางสาวกฤตนัน

สายสวาท

กรรมการ

๕.

นายเอนก

ลลิตวสุภิญโญ

กรรมการและเลขานุการ

สีทองสุก
เทียมเมือง
เหลือบุญชู
อินทรสมบัติ
จันทร์ เรื อง
ช้ างเขียว
ศูนย์กลาง
จันทพันธุ์
ผลเจริ ญ
เปล่งเจริ ญศิริชยั
คล้ ายสถาพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สีทองสุก
เทียมเมือง
ฮัวจัน
จันทพันธุ์
เปล่งเจริญศิริชยั
ตังฤทัยวานิชย์
บุญเปลียนผล
ปรี ชานุกลู
เอียมพิทกั ษ์ พร
ผลเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการระดับสํานัก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์
อาจารย์นารี รัตน์
อาจารย์เสวี
อาจารย์อวยไชย
อาจารย์สพุ ิชฌาย์
นายอํานาจ
นางสาวเขมิกา
นางวิลาวัลย์
นางสาวสุรีพนั ธ์
นางสมรัก
๑๑. นางสาวสุรีรัตน์

กรรมการงานห้องสมุด
๑. รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์
๒. อาจารย์นารี รัตน์
๓. นางสาวกิงดาว
๔. นางวิลาวัลย์
๕. นางสมรัก
๖. นายเทพฤทธิ
๗. นางสาวลัดดา
๘. นางสาวเรณุกา
๙. นางเอมรัศน์
๑๐. นางสาวสุรีพนั ธ์

๑๑. นางสาวสุรีรัตน์

คล้ ายสถาพร

กรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
๑. อาจารย์เสวี
เหลือบุญชู
๒. อาจารย์อวยไชย
อินทรสมบัติ
๓. อาจารย์สขุ สวัสดิ
แซ่ลมิ
๔. นายอรรณพ
นันยา
จันทร์ เรื อง
๕. อาจารย์สพุ ิชฌาย์
สํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เปี ยถนอม

ประธานกรรมการ

๒.

อาจารย์แพรวพรรณ

ตรี ชนั

กรรมการ

๓.

อาจารย์ ดร.มนตรี

วิวาห์สขุ

กรรมการ

๔.

อาจารย์แก้ วใจ

อาภรณ์พิศาล

กรรมการ

๕.

นางสาวศิริพร

ประกอบทรัพย์

กรรมการ

๖.

อาจารย์ธงชัย

ศรี เมือง

กรรมการ

๗.

อาจารย์ขนิษฐา

เจริ ญพานิช

กรรมการ

๘.

อาจารย์บญ
ุ ชะนะ

วาราชะนนท์

กรรมการและเลขานุการ

๙.

นางสาวนาฎถยา

แดงเย็น

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์

กงตาล

ประธานกรรมการ

๒.

อาจารย์อนัญญา

ทองสิมา

กรรมการ

๓.

นางจรรยา

ร่มเพชร

กรรมการและเลขานุการ

อาลัย
เฮงพระพรหม
จุ่นกรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการระดับสถาบัน
๑.
๒.
๓.

อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ
อาจารย์ ดร.สุพจน์
อาจารย์อภินนั ท์

๔. นางชุตนิ นั ท์
๕. นายญาณพัฒน์
๖. นางสาวเบญจมาศ
๗. นางสาวนิตยา
๘. นางสาวนิลภวิษย์
๙. นายพิมลศักดิ
กรรมการงานวิจยั และพัฒนา

สาแก้ ว
โอชาพงศ์
สะสมทรัพย์
แอยอด
ทับทอง
พึงพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑. อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ
๒. รองศาสตราจารย์ชลีรัตน์
๓. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์
๔. นางชุตนิ นั ท์
๕. นางสาวนิตยา
กรรมการงานฝึ กอบรมและบริการวิชาการ

อาลัย
พยอมแย้ ม
แก้ วขาว
สาแก้ ว
แอยอด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑.

อาจารย์ ดร.สุพจน์

เฮงพระพรหม

ประธานกรรมการ

๒.

อาจารย์สขุ สวัสดิ

แซ่ลมิ

กรรมการ

๓.

อาจารย์อษุ ณีย์

ภักดีตระกูลวงศ์

กรรมการ

๔.

อาจารย์ไก้ ร้ ุง

เฮงพระพรหม

กรรมการ

๕.

อาจารย์ปริ พสั

ศรี สมบูรณ์

กรรมการ

๖.

อาจารย์อนัญญา

ทองสิมา

กรรมการ

๗.

อาจารย์สพุ ิชฌาย์

จันทร์ เรื อง

กรรมการและเลขานุการ

๘.

นายญาณพัฒน์

โอชาพงศ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการงานวิจยั และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
๑.
๒.

อาจารย์อภินนั ท์
นางสาวนิลภวิษย์

จุ่นกรณ์
ทับทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยให้ มีหน้ าทีดังต่อไปนี
๑) กําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชีในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ให้ สอดคลอง
กับองค์ประกอบและตัวบ่งชีในระดับมหาวิทยาลัย พร้ อมกับจัดทําคูม่ ือการประกันคุณภาพ
๒) วางแผนการดําเนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
๓) กระตุ้นให้ มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน

๔) เตรี ยมเอกสาร และหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรี ยมบุคลากร นักศึกษา เพือรอรับการติดตาม
และประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอก
๕) ส่งเสริ มควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน
๖) จัดทํารายงานและข้ อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เสนอ
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษาละ ๒ ครัง
๗) ปฏิบตั หิ น้ าทีอืนทีได้ รับมอบหมายเกียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สัง

ณ

วันที

๓

กุมภาพันธ์ พ.ศ.

๒๕๕๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

