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ส่วนที่  1 

ข้อมูลเบือ้งต้นของคณะวิทยาการจัดการ 
 

 

ชื่อหน่วยงาน  ที่ตั้ง  และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 
 1.  ชื่อหน่วยงาน:   

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 2.  สถานที่ตั้ง 
  คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์ เลขที ่ 85 หมู่ 3 
ถนนมาลัยแมน ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 – 3426 – 1068 
 
 3.  ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ 
  นับตั้งแต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518   ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2547 
ซึ่งก าหนดบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยครูให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ๆ อีกสองสาขา 
นอกเหนือจากสาขาครุศาสตรบัณฑิต คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต ท าให้
โครงสร้างของวิทยาลัยครูเปลี่ยนไปจากเดิมโดยได้มีการเปิดคณะวิชาใหม่ขึ้นมารองรับ  ได้แก่  
คณะวิชาวิทยาการจัดการ โดยมีพัฒนาการเป็นล าดับ ดังนี้ 
  ก่อนปี พ.ศ. 2527 มีภาควิชาซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาการของคณะ คือ ภาควิชาสหกรณ์ขึ้น 
แต่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  ปี พ.ศ. 2527 เริ่มก่อตั้งคณะวิทยาการจัดการ โดยใช้อาคารเรียน เอ 6 เป็นส านักงาน
และอาคารในการจัดการเรียนการสอนซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง  
จงัหวัดนครปฐม 
  ปี  พ .ศ . 2528  ตั้ งคณ ะวิทยาการจัดการอย่ างเป็ นทางการ เริ่มมี การบริหาร  
คณะวิทยาการจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารท่านแรก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ระวัง  เนตรโพธิ์แก้ว
ซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชาและมีภาควิชาเดียว  คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  และสหกรณ์ และ
ในช่วงเริ่มต้นมีคณาจารย์ 10 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวัง  เนตรโพธิ์แก้ว  อาจารย์ 
อารีย์   สิกขมาน  อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ปัญจพรผล  อาจารย์พิภพ  สุวรรณรักษ์  อาจารย์จงจิต  ปัญญชุณห์  
อาจารย์ชูเกียรติ ฤกษ์อุดม  อาจารย์สนธยา  คงฤทธิ์  อาจารย์เจียม  เคหะธูป  อาจารย์บุญยืน แซ่หุ่น  
และอาจารย์เบญจมาศ  วัชรเทวินทร์กุล 
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  ต่อมาได้มีการแบ่งการบริหารออกเป็น  5 ภาควิชา ได้แก่  ภาควิชาบริหารธุรกิจและ
สหกรณ์ภาควิชาการเงินและบัญชี, ภาควิชาการตลาด, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชานิเทศ
ศาสตร์ 
  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2528 – 2537 ในส่วนของการจัดการศึกษานั้น คณะวิชาวิทยาการจัดการ 
ได้ด าเนินการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ดังนี้ 
  1.  สาขาวิชาการศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาสหกรณ์ ระดับปริญญาตรี 
4 ปี โดยเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 เป็นต้นมา และตั้งแต่ปีการศึกษา 
2533 ไม่มีนักศึกษาโปรแกรมวิชาสหกรณ์ 
  2.  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดยคณะฯ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 ตาม
โปรแกรมวิชาต่อไปนี้ 
   2.1  โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เปิดรับทั้งในระดับอนุปริญญาและ 
ปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาค กศ.พป. และได้ปิดรับนักศึกษาของโปรแกรมนี้ในปีการศึกษา  2533 
  2.2  โปรแกรมวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์  ระดับอนุปริญญาส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ  (ซึ่งได้ปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2532)  โดยเปลี่ยนมารับนักศึกษา
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)  ระดับปริญญาตรี 4 ปี แทน  และตั้งแต่ปีการศึกษา 
2539  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ได้เปิดแขนงใหม่  คือ  แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
  2.3 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  ระดับปริญญาตรี 4 ปี  ได้เปิดรับนักศึกษาภาค
ปกติ   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532  จนกระทั่งปีการศึกษา  2536  ได้ปิดโปรแกรมวิชานี้ และเปิดรับ
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี 4 ปี แทน  ส่วนโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  ระดับ
ปริญญาตรี 2 ปีหลัง  ได้เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.พป.  
  ในราวกลางภาคการศึกษาที่ 2/2542 คณะฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบ่งเป็น 6 โปรแกรมวิชา ดังนี้ 
  1.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป 
  2.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
  3.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
  4.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
  5.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) 
  6.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 
  และยังได้เริ่มน ามาตรการการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้  โดยในส่วนของคณะฯ ได้
จัดท าคู่มอืการประกันคุณภาพ  และได้มอบหมายให้โปรแกรมวิชาทั้งหมด จัดท าคู่มือการศึกษาตนเอง
และคู่มือนักศึกษาของโปรแกรมวิชาเพ่ือมอบให้แก่นักศึกษาของโปรแกรมวิชาด้วย 
  ปี พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ทั้งในส่วนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
และโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจตามนโยบายของส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ และมีการจัดท า
คู่มือนักศึกษาของโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรใหม่เป็นครั้งแรก 
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  ปี พ.ศ. 2544 เปิดโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) และในปีเดียวกันนี้ คณะฯ ได้สร้างห้องปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร 1 ห้อง 
และห้องปฏิบัติการบัญชี 1 ห้อง 
  ปี พ.ศ. 2545 เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)  2 ปีหลังอนุปริญญา แขนงการบัญชี 
การเงินและการธนาคาร  การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์และยกเลิกการเปิดหลักสูตรการ
จัดการทั่วไปแขนงต่าง ๆ โดยเหลือเพียงโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปเพียงโปรแกรมวิชาเดียว และ
ในปีนี้คณะฯ ได้สร้างห้องปฏิบัติการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ 1 ห้อง 
  ปี พ .ศ. 2546   ในระดับปริญญาตรี คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การจัด
รายการวิทยุโทรทัศน์) และนิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) และในส่วนระดับบัณฑิตศึกษา เปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) โดยรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2547 จ านวน 2 ห้อง 

 ปี พ.ศ. 2547   ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จ านวน 2 ห้อง   
  ปี พ. ศ. 2548  เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 2  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ
ทั่วไป) จ านวน  2  ห้อง 
  ปี พ. ศ. 2549  ในระดับบัณฑิตศึกษา  เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 3  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  จ านวน  2  ห้อง  และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (การจัดการ
ทั่วไป) ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 1  ห้อง 
  ปี พ.ศ. 2550  ในระดับบัณฑิตศึกษา  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(การจัดการทั่วไป) ส าหรับผู้บริหาร จ านวน  1  ห้อง 
  ปีพ.ศ. 2551 คณะวิทยาการจัดการได้ร่างหลักสูตรใหม่  2  หลักสูตรคือหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
และในปีเดียวกันนี้คณะได้รับงบประมาณแผ่นดินจ านวน  40  ล้านบาทในการสร้างอาคารเรียนรวม
ปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์ 
  ปีพ.ศ. 2552 คณะวิทยาการจัดการได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 
และหลักสูตรบริหารธุรกิจ  (ธุรกิจระหว่างประเทศ)  โดยรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาละ 50 คน   
   การบริหารงานวิชาการโปรแกรมวิชาตามนโยบายของคณะ แบง่เป็น 9 โปรแกรมวิชา และ 1 
กลุ่มรายวิชา ดังนี้ 
  1.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 
  2.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
  3.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
  4.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
  5.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
  6.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
  7.  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 
   8.  โปรแกรมวิชาการบัญชี 
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  9.  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  
            - การประชาสัมพันธ์ 
                    - วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
                  10. กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์ 
  ปี พ.ศ. 2553  คณะวิทยาการจัดการได้ยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)  2 ปีหลัง
อนุปริญญา แขนงการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  4 ปี โดย 
การเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
  ปี พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการได้เริ่มใช้อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและ   
โลจิสติกส์ เป็นส านักงานแทนอาคารเรียน เอ 6 ซึ่งจะปรับปรุงเป็นอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ
ทั้งหมด และในปีเดียวกันนี้คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา 
  ปี พ.ศ. 2555  คณะวิทยาการจัดการเปิดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
ปี พ.ศ. 2554 คือหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  หลักสูตรบัญชีบัญชี
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และเปิดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555 
คือหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา  
การจัดการโลจิสติกส์ และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
  ปี พ.ศ. 2556  คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนการบริหารงานวิชาการ จากโปรแกรมวิชา
เป็นกลุ่มหลักสูตรและสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ และเพ่ือความสะดวก  
ในการท างานด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้  
  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  มี 7  สาขาวิชาดังนี้ 
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
  2.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
   -  สาขาวิชาการบัญชี 
  3.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  มี 2 สาขาวิชาดังนี้ 
   -  สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ 
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   -  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
และปรับเปลี่ยนต าแหน่งการบริหารงานจากประธานโปรแกรมวิชา เป็นประธานสาขาวิชา 
 ปี พ.ศ. 2557 คณะฯ ได้จัดท าหลักสูตรขึ้นมาใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรธุรกิจ
ศึกษา โดยจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 
 ปีการศึกษา  2558  คณะฯ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา โดยปี 2558 นี้มีแผนการรับนักศึกษา จ านวน 30 คน   
 ปี พ.ศ. 2559 คณะฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้ใช้ในการเรียนการสอนมาครบ 5 ปี 
จ านวน 7 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด   
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป   และจะเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
  
  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 
     1. ปรัชญา  

       “เพ่ิมคุณค่าบุคคลด้วยการศึกษา สร้างสมภูมิปัญญาด้วยองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” 
 

     2. วิสัยทัศน์ 
   “มุ่งเป็นแหล่งให้ความรู้คู่คุณธรรมด้านการจัดการและนิเทศศาสตร์ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
และบูรณาการองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น พัฒนาคนและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน” 

 
     3. พันธกิจ  

1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม 
2.  สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการและนิเทศศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.  ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     4. เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้บัณฑิตมีความเป็นมืออาชีพที่มีความรู้คู่คณุธรรม 
2. เพ่ือให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัยและบริการทางวิชาการ 
3. เพ่ือให้นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
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หมายเหตุ บัณฑิตมืออาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ คือ มีศักยภาพในวิชาชีพ ทักษะด้าน 
การจัดการ สามารถคิดวิเคราะห์ มีวินัยสู้งาน มีคุณธรรม พร้อมท างาน และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 
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แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2557-2561 คณะวิทยาการจัดการ (ปรับปรุงครั้งที ่3) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุ่งเป็นแหล่งให้ความรู้คู่คุณธรรมด้านการจัดการและนิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น พัฒนาคนและท้องถิ่นให้เปน็มืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม 

 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

 
เป้าประสงค ์

วิสัยทัศน์ 

สร้างองค์ความรู้ดา้นการจัดการและนิเทศ
ศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

พัฒนาศักยภาพบัณฑติมืออาชีพที่มี
ความรู้คู่คุณธรรมด้านการจดัการและ
นิเทศศาสตร ์

สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและบริการ
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

พัฒนาระบบบรหิารจดัการทีม่ี
ประสิทธภิาพและประสิทธิผลโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้บัณฑิตมีความเป็นมืออาชีพที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม 

เพื่อให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาโดยใช้องค์
ความรู้จากการวิจยัและบริการทางวชิาการ 

1.สร้างบณัฑิตมืออาชีพด้านการจดัการและนิเทศ
ศาสตร ์
2.พัฒนาความร่วมมือกับภาคธุรกิจและหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาบัณฑติมืออาชพีการ
จัดการเรยีนการสอนเชิงบรูณาการกับการท างาน 
(Work Integrated Learning) 
3.พัฒนาหลักสูตรใหม ่

1. ส่งเสริมการเผยแพรง่านวิจัยและการ
น าไปประยุกต์ใช ้
2. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ 

เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภบิาล 

1.พัฒนากระบวนการท างานเพื่อ
เพิ่มประสิทธภิาพ 
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
3. พัฒนาศักยภาพคณะเพื่อเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน 

บริหารจดัการโดยยดึหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย 

ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องตระหนักถึงคุณค่าศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. ส่ ง เส ริ ม ก า ร ท า นุ บ า รุ ง ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตมืออาชีพที่มีความรู้คู่คุณธรรมด้านการจัดการและนิเทศศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย 

2561 
หน่วยนับ กลยุทธ์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.เพ่ือให้บัณฑิตมีความเป็นมือ
อาชีพที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

1.1 ร้อยละบณัฑิตทีไ่ด้งานท า/
ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 
ปี 

85 ร้อยละ 1.สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านการจดัการและนิเทศ
ศาสตร ์

คณะ/สาขาวิชา 

1.2 ระดับการประเมินบัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้
บัณฑิต 

4.25 ระดับคา่เฉลีย่ 2.พัฒนาความร่วมมือกับภาคธุรกิจและหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาบัณฑิตมืออาชีพด้วยการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work Integrated Learning) 

คณะ/สาขาวิชา 

1.3. ร้อยละนักศึกษาที่ สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาต่างประเทศ 

40 ร้อยละ 5.การพัฒนาหลักสูตรใหม่ คณะ/สาขาวิชา 

1.4. ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

25 ร้อยละ   

1.5 ร้อยละรางวลัในระดบัชาต/ิ
นานาชาติของนักศึกษาในด้าน
วิชาการ กีฬา คุณธรรม จรยิธรรม
และอื่นๆ 

2 ร้อยละ   

1.6 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

90 ร้อยละ   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย   

2561 
หน่วยนับ กลยุทธ์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. เพ่ือให้ท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาโดยใช้องค์ความรู้จาก
การวิจัยและบริการทางวิชาการ 

2.1 ร้อยละงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

15 ร้อยละ 1. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและการน าไปประยุกต์ใช้ คณะ 

2.2 ร้อยละการวจิัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 7 ร้อยละ 2. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ คณะ/สาขาวิชา 

2.3 ร้อยละงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน ์

30 ร้อยละ   

2.4 ร้อยละการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคมต่ออาจารย์ประจ า 

40 ร้อยละ   

2.5 ร้อยละโครงการ/กจิกรรม/หลักสูตร
บริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

30 ร้อยละ   

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ท านุบ ารุงศาสนา ศิลป วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย 

2561 
หน่วยนับ กลยุทธ์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3.เพ่ือให้นักศึกษา ประชาชน 
และผู้ที่เก่ียวข้องตระหนักถึง
คุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

3.1 ระดับความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักในคุณค่าศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย และภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

5 ระดับ 1.ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

 

คณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย 

2561 
หน่วยนับ กลยุทธ์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4.เพ่ือให้มีระบบการบริหาร
จัดการทีม่ีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

4.1 ร้อยละการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ
ตามแผน 

90 ร้อยละ 1.พัฒนากระบวนการท างานเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ คณะ 

4.2 ร้อยละการด าเนินโครงการบรรลุตาม
แผนปฏิบัติการ 

90 ร้อยละ 2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะ 

4.3 ระดับความส าเร็จของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

5 ระดับ 3. พัฒนาศักยภาพคณะเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คณะ/สาขาวิชา 

4.4 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

4.55 ระดับ   

4.5 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 80 ร้อยละ   

4.6 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การบริหารจัดการ 

4.00 ระดับ   

4.7  ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

22 ร้อยละ   

4.8 อ า จ า ร ย์ ที่ ส อ บ ผ่ า น ม า ต ร ฐ า น
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (ร้อยละ 60) 
 

70 ร้อยละ   
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โครงสร้างองค์กร  และโครงสร้างการบริหารงาน 
1. โครงสร้างองค์กร 

 
 

 
 
 
 

 

คณบดี 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

รองคณบดี 
 

ส านักงานคณบดี สาขาวิชา 

ส่วนสนับสนุนงานบริหาร 
- งานเลขานุการ 
- งานประชาสัมพันธ ์      
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานนโยบายและวางแผน 
- งานการเงินและงบประมาณ 
- งานการเจ้าหน้าที ่
- งานพัสดุและอาคารสถานที ่
- งานประกันคุณภาพ 
- งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 

ส่วนสนับสนุนงานวิชาการ 
- งานบริการวิชาการ 
- งานศิลปะและวัฒนธรรมและ 
  กิจการนักศกึษา 
- งานส่งเสริมวิชาการ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- ศูนย์บริการวิชาการธุรกิจ 
- งานกิจการนักศกึษา 
 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนางาน
วิชาการ 
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาธุรกจิและ 
  การจัดการ 
- ศูนย์วจิัยเพือ่พัฒนาองค์ความรู ้
  และทอ้งถิ่น 
- ศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษา 
- ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ 
 

หลักสูตรบริหารธุรกจิ 
  - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
  - สาขาวิชาการตลาด 
  - สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร  
    มนุษย ์
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
  - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
  - สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
  - สาขาวิชาการบัญช ี
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์
  - สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียงและ 
    วิทยุโทรทัศน์ 
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 
 
กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 
 
 

รองคณบดี 
 

รองคณบดี 
 

11 



รายงานประเมินตนเองคณะวิทยาการจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2558 
12 

 

 2. โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
 คณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ 
 รองคณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย   พงศ์สิทธิกาญจนา  
 รองคณบดี  อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล 
 รองคณบดี  อาจารย์ภาวนา บ ารุงสุข 

 ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป      อาจารย์จันทนา  พงศ์สิทธิกาญจนา 
 ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา  ทองอุ่น 
 ประธานสาขาวิชาการตลาด      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญทานนท์ 
 ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      อาจารย ์ดร.เดช  ธรรมศิริ 
 ประธานสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ 
 ประธานสาขาวิชาการบัญชี      อาจารย์พิมพ์นารา  พิบูลจิระกานต์  
 ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์       อาจารย์ ดร.ณัชชา  ศิรินธนาธร 
 ประธานสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ      อาจารย์วัลลภา   วิชะยะวงศ์ 
 ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์      อาจารย์ณัฐวรรณ  สมรรคจันทร์ 
 ประธานสาขาวิชาธุรกิจศึกษา      อาจารย์ ดร.อริสรา  ธานีรณานนท์ 
 ผู้ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์      อาจารย์นุสรา เจนลาภวัฒนกุล 
 
 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารคณะ 
      1.  ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายและแผนพัฒนาคณะฯ ทั้ง
ในระยะสั้น/ระยะยาว 
      2.  พิจารณาแผนงานโครงการและการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
      3.  วางแผนพัฒนางานวิชาการ สาขาวิชา และการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 
      4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ 

     5.  พิจารณาจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรและสรรหาอาจารย์พิเศษ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ 

      7.  จัดท าระเบียบ  ข้อตกลง  การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ก าหนด 
      8.  ก ากับ  ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาและระดับ
คณะฯ 
      9.  วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากร และวางแผนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
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3. บทบาทหน้าที่ของคณบดีและรองคณบดี 
 

คณบดี   
      บริหารงานในรูปคณะกรรมการ  โดยท าหน้าที่  ควบคุมดูแลติดตามและประสานงานการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ภายใต้ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพของคณะฯ 
  

รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี 
      รับผิดชอบบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ รวม 3 ฝ่าย  ได้แก่  ฝ่ายบริหารและวางแผน  ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา  โดยมีงานที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

ฝ่ายบริหารและวางแผน 
1. งานงบประมาณ 
2. งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
3. งานอาคาร และสถานที่ 
4. งานศิลปะและวัฒนธรรม 
5. งานบุคลากร 
6. งานอ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

 

 ฝ่ายวิชาการ 
1. งานวิชาการ และงานประเมินผลการเรียน 
2. งานสหกิจศึกษา/ ฝึกงาน 
3. งานวิจัย 
4. งานพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับ AEC 
5. งานคู่มือนักศึกษา 
6. งานวารสารวิชาการ 
7. งานหัวหน้าพัสดุ 
8. งาน School of Business 
9. รายงานประจ าปี 
10. งานอ่ืน ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

 

 ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา 
1. การประกันคุณภาพการศึกษา 
2. งาน ก.พ.ร. 
3. งานบริหารความเสี่ยง/ ควบคุมภายใน 
4. งานฐานขอ้มูล 
5. งานประชาสัมพันธ์ และRoad show 
6. งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
7. งานจัดตารางสอบและงานคุมสอบ 
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8. งานอ่ืน ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 

 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
1. งานกิจการนักศึกษา 

       2. รายทุนการศึกษา 
       3. งานกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
        4. งานอ่ืน ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

 
         ส านักงานคณบดี 

1. งานธุรการ - สารบรรณ 
       2. งานการเงิน - บัญชี 

   3. งานพัสดุ  ครุภัณฑ์ 
       4. งานบริการเอกสาร – สื่อโสต 
                  5. งานประชาสัมพันธ์คณะฯ 

  6. งานอ่ืน  ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 
รายชื่อผู้บริหาร  กรรมการบริหาร กรรมการประจ าคณะ 

     1. คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
 

     สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา ประธานสาขาวิชา  
  อาจารย์สิริพงศ์ ไชยชนะ รองประธานสาขาวิชา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล กรรมการ 
 อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล กรรมการ 
 อาจารย์พงษ์สันติ์ ตันหยง กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง กรรมการ 
 อาจารย์พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น กรรมการ  

อาจารย์ ดร.ดารินทร์  โพธิ์ตั้งธรรม  กรรมการ 
อาจารย์ชนพงษ์   อาภรณ์พิศาล  กรรมการ 
อาจารย์นพดล   มณีรัตน์   กรรมการ 
อาจารย์เสาวนีย์   มะหะพรหม  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์  ฤทธิบุญไชย  กรรมการ 
อาจารย์นรุตม์   โตโพธิ์ไทย  กรรมการ 

 อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
 



รายงานประเมินตนเองคณะวิทยาการจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2558 
15 

     สาขาวิชาการตลาด 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญทานนท์ ประธานสาขาวิชา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ 
 อาจารย์ชญาพรรธณ์ หาญสวัสดิ์ กรรมการ 
 อาจารย์ภาวนา บ ารุงสุข กรรมการ 
 อาจารย์รชต หวังจันทร์ กรรมการ 
 อาจารย์พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการและเลขานุการ 
 

     สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา  ทองอุ่น ประธานสาขาวิชา 
 อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น กรรมการ 
 อาจารย์จันจิราภรณ์ ปานยินดี กรรมการ 
 อาจารย์จุฑามาส ศรีชมภู กรรมการและเลขานุการ 
 

     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ ประธานสาขาวิชา 
 อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจ าเริญรัตนา กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.จีรวรรณ นกเอ้ียงทอง กรรมการ 
 อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์ กรรมการ 
 อาจารย์พันธิการ์ วัฒนกุล กรรมการ 
 อาจารย์อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์ กรรมการ 
 อาจารย์มาลินี นาคใหญ่ กรรมการ 
 อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ กรรมการ 
  อาจารย์กสมล ชนะสุข กรรมการ 
 อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง กรรมการและเลขานุการ 
 

     สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนะกาญจนะ ประธานสาขาวิชา 
 อาจารย์วันเพ็ญ คงวัฒนกุล กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์โสรัจ กายบริบูรณ์ กรรมการ 
 อาจารย์ปิยะดา คัมภิรานนท์ กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์ กรรมการและเลขานุการ 
 

     สาขาวิชาการบัญชี 
 อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์  ประธานสาขาวิชา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์ กรรมการ 
 อาจารย์วีรกิจ อุฑารสกุล กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ข าเรือง กรรมการ 
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  อาจารย์สมใจ เภาด้วง กรรมการ 
 อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี กรรมการ 
 อาจารย์บุษบงค์ สุวรรณะ กรรมการ 
 อาจารย์สุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ กรรมการและเลขานุการ 
 

     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 อาจารย์ณัฐวรรณ สมรรคจันทร์ ประธานสาขาวิชา 
 อาจารย์ธนาณัติ กล้าหาญ กรรมการ 
 อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ กรรมการ 
 อาจารย์พงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
 

     สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 อาจารย์วัลลภา วิชะยะวงศ์ ประธานสาขาวิชา 
 อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่ กรรมการ 
 อาจารย์นิตยา งามยิ่งยง กรรมการ 
 อาจารย์ศาลิษา เหมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
  

     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 อาจารย์ ดร.ณัชชา  ศิรินธนาธร  ประธานสาขาวิชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ  กรรมการ  
อาจารย์ ดร.สุชาดา  แสงดวงดี   กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค   กรรมการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช   กรรมการ 
 อาจารย์วีรศักดิ์   นาชัยดี   กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.มาริษา   สุจิตวนิช  กรรมการ 
 อาจารย์วินัย   บุญคง   กรรมการและเลขานุการ 
 อาจารย์ทิวาพร   ทราบเมืองปัก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 
 อาจารย์ ดร.อริสรา ธานีรรณานนท์ ประธานสาขาวิชา 
 อาจารย์สมใจ   เภาด้วง กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ภัทรภร ปุยสุวรรณ กรรมการ 
 อาจารย์สุประภา ร่วมชัยภูมิ กรรมการ  
 อาจารย์สุประวีณ์ ศิริกุลวัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
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    กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 อาจารย์นุสรา   เจนลาภวัฒนกุล              ผู้ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 อาจารย์วิมลรัตน์    ศรีรัตนกูล            กรรมการและเลขานุการ 
 

     บทบาทหน้าที่ของประธานสาขาวิชา 
           1. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
           2. ประสานงานกับคณะฯ และอาจารย์ผู้สอน 
 

     บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
  1. บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 2 ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต 
 3. จัดท าแผนเปิดรับนักศึกษา 
 4. จัดท ารายวิชา/ผู้สอนประจ าวิชา 
 5. ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล รวมถึงการปฏิบัติตาม 

    จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 6. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 7. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา จัดท ามาตรฐานสาขาวิชา คู่มือ   
             สาขาวิชา และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

     2. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุฒัน์ ฉิมะสังคนันท์      ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา รองประธานกรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญทานนท์  กรรมการ 
 4. อาจารย์สมพล   สุขเจริญพงษ์  กรรมการ 
 5. อาจารย์ไพโรจน์   ร่มบารมี   กรรมการ 
 6. อาจารย์ ดร.จีรวรรณ  นกเอ้ียงทอง  กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร   ฉัตรศุภกุล  กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ   ดุลสัมพันธ์  กรรมการ 
 9. นายพีรวัฒน์   เวศย์วรุฒม์  กรรมการ 
 10. นางสุวรรณี   วิชัยก าจร  เลขานุการ 
 
     บทบาทหน้าที่คณะกรรมการประจ าคณะ 
 1.  วางแผนนโยบายและก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย 
 2.  พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ 
 3.  ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการ แก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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 4.  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพ่ือน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 5.  วางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและด าเนินการของคณะ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตามความจ าเป็น 
 6.  พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการในคณะต่อมหาวิทยาลัย 
 7.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือด าเนินการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 8.  ให้ค าปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่คณบดี 
 9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 

 ระดับปริญญาตรี 
          1. หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี:  ภาคปกติ 

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
1.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
1.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   
1.9 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงการประชาสัมพันธ์

, แขนงการโฆษณา) 
 
 2. หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี: ภาคปกติ 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 
 
 3.  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี :  ภาค กศ.พป. 

2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   
2.6 หลักสูตรนิศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงการประชาสัมพันธ์, 

แขนงการโฆษณา) 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา 
1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 

Master of Business Administration (General Management) 
 2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) ส าหรับผู้บริหาร 
Master of Business Administration (General Management) 
 
จ านวนนักศึกษา 
 

 นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2558   มีนักศึกษาทั้งหมด 
6,547 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 4,463 คน  ภาค กศ.พป. 2,084 คน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2558 
 

นักศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี  ภาคปกติ 4,463 68.17 
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป. 2,084 31.83 

รวมนักศึกษา 6,547 100 
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   ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา ภาคปกติ   ภาค กศ.พป. รวม ร้อยละ 
1.  การจัดการทั่วไป 1,217 845 2,062 31.50 
2.  การเงินและการธนาคาร 250 - 250 3.82 
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 187 - 187 2.86 
4.  การตลาด 292 251 543 8.29 
5.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 694 417 1,111 16.97 
6.  การบัญชี 555 417 972 14.84 
7.  นิเทศศาสตร์ 542 154 696 10.63 
8.  ธุรกิจระหว่างประเทศ 213 - 213 3.25 
9. การจัดการโลจิสติกส์ 481 - 481 7.35 
10. ธุรกิจศึกษา 32 - 32 0.49 

รวม 4,463 2,084 6,547 100.00 
  
 ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษา จ าแนกตามชั้นปี 
 

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม 

ภาคปกติ 1,550 1,190 860 863 4,463 
ภาค กศ.พป. 466 332 689 597 2,084 

รวม 2,016 1,522 1,549 1,460 6,547 
 
ตารางท่ี  4 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

สาขาวิชา จ านวน 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 124 

รวม 124 
    
  ตารางท่ี  5 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ าแนกตามชั้นปี 
 

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ตกค้าง รวม 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 28 19 77 124 
               รวม 28 19 77 124 
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จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
 

 จ านวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 78.5 คน จ าแนกเป็น 
ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ 19 คน พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ 50.5 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 8 คน 
 คณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย์ 1 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน และอาจารย์ 59.5 คน 

คุณวุฒิของคณาจารย์  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 22.5 คน 
ปริญญาโท 47 คน ในจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก โดยศึกษาต่อนอกเวลาราชการ จ านวน 12 คน  
 
ตารางท่ี  7 ตารางแสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท 
 

ประเภทบุคลากร จ านวนบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 

ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ 19 24.21 
ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน - - 
พนักงานราชการสายวิชาการ - - 
พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 1.27 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 50.5 64.33 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 8 10.19 

ลูกจ้างชั่วคราว - - 

รวม 78.5 100 

 
ตารางท่ี  8 ตารางแสดงจ านวนบุคลากร   จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ประเภท 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายวิชาการ - - - 17 30 47 5 17.5 22.5 69.5 
สายสนับสนุน 3 4 7 - 2 2 - - - 9 

รวม 3 4 7 17 32 49 5 17.5 22.5 78.5 
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ตารางท่ี  9   ตารางแสดงจ านวนบุคลากร    จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ร้อยละ 
ศาสตราจารย์ - - 
รองศาสตราจารย์ 1 1.44 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 12.95 
อาจารย์ 59.5 85.61 

รวม 69.5 100.00 
 

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์  2559 
 

ตารางท่ี  10  ตารางแสดง รายนามอาจารย์ท่ีก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
อาจารย์ ลาศึกษา สาขา / 

มหาวิทยาลัย 
ทุนการศึกษา 

1. อาจารย์ชญาพรรธณ์ หาญสวสัดิ์ ลาบางเวลา มหาวิทยาลยั 
ศรีปทุม 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏนครปฐม 

2.  อาจารย์พงษ์สันติ์   ตันหยง ลาบางเวลา มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏนครปฐม 

3. อาจารย์พิชามญช์ุ    เลิศวัฒนพรชัย ลาบางเวลา มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏนครปฐม 

4.อาจารย์ศานต ิ         ดิฐสถาพรเจรญิ ลาบางเวลา มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏนครปฐม 

5.อาจารย์กนกพัชร    วงศ์อินทร์อยู่ ลาบางเวลา มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏนครปฐม 

6. อาจารย์วีรศักดิ์      นาชัยด ี ลาบางเวลา มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ทุนส่วนตัว 

7. อาจารย์พันธิการ์     วัฒนกุล ลาบางเวลา มหาวิทยาลยั 
ศรีปทุม 

ทุนส่วนตัว 

8. อาจารย์พงศ์สฎา     เฉลมิกลิ่น ลาบางเวลา มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏนครปฐม 

9. อาจารย์จันจิราภรณ์  ปานยินด ี ลาบางเวลา มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุนส่วนตัว 
10. อาจารย์ณัฐวรรณ  สมรรคจันทร์ ลาบางเวลา มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏนครปฐม 
11. อาจารย์บุษบงค์  สุวรรณะ ลาบางเวลา มหาวิทยาลยัศรีปทุม ทุนส่วนตัว 
12. อาจารย์ชนพงษ์    อาภรณ์พิศาล ลาบางเวลา มหาวิทยาลยัสยาม ทุนส่วนตัว 
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ตารางท่ี  11  บุคลากรสายวิชาการ  ข้าราชการ คณะวิทยาการจัดการ 
รายนามข้าราชการ สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ สาขาวิชา คุณวุฒิสูงสุด ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1  ผศ.ดร.กฤติยา   รุจโิชค    นิเทศศาสตร์  ปร.ด. (การสื่อสารมวลชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  

2  ผศ.ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ นิเทศศาสตร ์ ปร.ด. (สหวิทยาการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  

3  ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ การเงินและการธนาคาร DMS. (Management Science) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  

4  ผศ.ดร.ธงชัย   พงศ์สิทธิกาญจนา การจัดการทั่วไป DMS. (Management Science) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  

5  อาจารย์นสุรา    เจนลาภวัฒนกุล เศรษฐศาสตร ์ วท.ม. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) อาจารย์   

6  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ   ข าเรือง บัญช ี ปร.ด. (การจดัการ) อาจารย ์  

7  อาจารย์แพรวพรรณ  ตรีช้ัน บริหารทรัพยากรมนุษย ์ บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล) อาจารย ์  

8  อาจารย์ ดร.ไพรัช      มากกาญจนกุล การจัดการทั่วไป DMS. (Management Science) อาจารย์   

9  ผศ.ดร.เยาวภา   บัวเวช นิเทศศาสตร ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
10  อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจริะกานต์ บัญช ี บธ.ม (การบัญชี) อาจารย์   

11  อาจารย์วันเพ็ญ  คงวัฒนกุล การเงินและการธนาคาร พบ.ม. (การบริหารธุรกิจการเงิน) อาจารย์   

12  ผศ.ดร.สมใจ   บุญทานนท์ การตลาด   DMS. (Management Science) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  

13  อาจารย์ ดร.สุชาดา    แสงดวงดี นิเทศศาสตร ์ นศ.ด.(นิเทศศาสตร์) อาจารย์   

14  ผศ.ดร.สภุาณี   อินทน์จันทน ์ บัญช ี ปร.ด. (การจดัการเทคโนโลยี) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  

15  ผศ.ดร.สุวัฒน์     ฉิมะสังคนันท์ การตลาด   DMS. (Management Science) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  

16  รศ.โสรัจ      กายบริบูรณ ์ การเงินและการธนาคาร พบ.ม. (การบริหารธุรกิจการเงิน) รองศาสตราจารย ์  
17  อาจารย์วีรกิจ  อุฑารสกลุ บัญช ี บช.ม. (การบัญชี) อาจารย ์  

18  อาจารย์ ดร.เดช  ธรรมศิร ิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์  

19  ผศ.วรญา   ทองอุ่น บริหารทรัพยากรมนุษย ์ บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  

23 
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ตารางท่ี  12  บุคลากรสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ 
 

รายนามพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ สาขาวิชา คุณวุฒิสูงสุด ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1  อาจารย์ผ่องใส   สินธุสกุล การจัดการทั่วไป บธ.ม. (การบัญชี) อาจารย์  
2  อาจารย์จันทนา   พงศ์สิทธิกาญจนา การจัดการทั่วไป บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) อาจารย์  
3  อาจารย์สิริพงศ์    ไชยชนะ การจัดการทั่วไป บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ) อาจารย์  
4  อาจารย์พงษ์สันติ์   ตันหยง การจัดการทั่วไป บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) อาจารย์ ลาศึกษาต่อ 
5  อาจารย์ ดร.ดวงใจ    คงคาหลวง การจัดการทัว่ไป บธ.ด. / D.B.A อาจารย์  
6  อาจารย์ ดร.มินท์มันตา  หิรัณย์ณภัทร์ การเงินและการธนาคาร Ph.D. Business Administration อาจารย์  
7  อาจารย์ ดร.มาริษา  สุจิตวนิช นิเทศศาสตร์ DM. (Communication Management) อาจารย์  
8  อาจารย์ ดร.ณัชชา    ศิรินธนาธร นิเทศศาสตร์ นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) อาจารย์  
9  อาจารย์ชญาพรรธณ์    หาญสวัสดิ ์ การตลาด                          บธ.ม. (การตลาด) อาจารย์ ลาศึกษาต่อ 
10  อาจารย์พิชามญชุ์     เลิศวัฒนพรชัย การตลาด   บธ.ม. (การตลาด) อาจารย์  ลาศึกษาต่อ 
11  อาจารย์สุทิศา    ไพบูลย์วัฒนกิจ บัญชี บธ.ม. (การบัญชี) อาจารย์  
12  อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์   ศรีจ าเริญรัตนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์  
13  อาจารย์กสมล    ชนะสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์  
14  อาจารย์สมใจ    เภาด้วง  บัญชี บธ.ม. (การบัญชี) อาจารย์  
15  อาจารย์พันธิการ์  วัฒนกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ ลาศึกษาต่อ 
16  อาจารย์พงศ์สฎา  เฉลิมกลิ่น การจัดการทั่วไป บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) อาจารย์ ลาศึกษาต่อ 
17  อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ) อาจารย์   
18  อาจารย์อัฎศณี  เพียรเจริญวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) อาจารย์  
19  อาจารย์ ดร.หรรษา   คล้ายจันทร์พงษ์ การจัดการทั่วไป ปร.ด. (นวัตกรรมการจัดการ) อาจารย์  

24 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ สาขาวิชา คุณวุฒิสูงสุด ต าแหน่ง หมายเหตุ 
20  อาจารย์วีรศักดิ์   นาชัยดี นิเทศศาสตร์ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) อาจารย์     ลาศึกษาต่อ 
21  อาจารย์กนกพัชร  วงศ์อินทร์อยู่ ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.ม.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) อาจารย์ ลาศึกษาต่อ 
22  อาจารย์ศานติ   ดิฐสถาพรเจริญ โลจิสติกส์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) อาจารย์     ลาศึกษาต่อ 
23  อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์   
24  อาจารย์มาลินี  นาคใหญ่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์  
25  อาจารย์กิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ) อาจารย์  
26  อาจารย์ไพโรจน์  ร่มบารมี บัญชี บช.ม. (บัญชี) อาจารย์  
27  อาจารย์ธนาณัติ  กล้าหาญ โลจิสติกส์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) อาจารย์  
28  อาจารย์จันจิราภรณ์  ปานยินดี บริหารทรัพยากรมนุษย์ วท.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) อาจารย์ ลาศึกษาต่อ 
29  อาจารย์บุษบงค์ สุวรรณะ บัญชี บธ.ม. (บัญชี) อาจารย์  
30  อาจารย์ ดร.จีรวรรณ  นกเอ้ียงทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์  
31  อาจารย์ ดร.ดารินทร์  โพธิ์ตั้งธรรม การจัดการทั่วไป Ph.D. (Business Administration) อาจารย์  
32  อาจารย์วิมลรัตน์    ศรีรัตนกูล เศรษฐศาสตร์ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) อาจารย์  
33  อาจารย์วัลลภา  วิชะยะวงศ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.ม. (การตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ) อาจารย์  
34  อาจารย์ภาวนา  บ ารุงสุข การตลาด บธ.ม. (การตลาด) อาจารย์  
35  อาจารย์ณัฐวรรณ  สมรรคจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) อาจารย์ ลาศึกษาต่อ 
36  อาจารย์ชนพงษ์    อาภรณ์พิศาล การจัดการทั่วไป บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) อาจารย์ ลาศึกษาต่อ 
37  อาจารย์สุประวีณ์  ศิรินุกุลวัฒนา ธุรกิจศึกษา ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) อาจารย์  
38  อาจารย์ทิวาพร     ทราบเมืองปัก นิเทศศาสตร์ ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) อาจารย์  
39  อาจารย์จุฑามาส   ศรีชมภู บริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) อาจารย์  
40  อาจารย์ศาลิษา  เหมพันธ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ Global MBA (การค้าระหว่างประเทศ) อาจารย์  
41  อาจารย์นพดล  มณีรัตน์ การจัดการทั่วไป MBA. (การตลาด) อาจารย์  
42  อาจารย์เสาวนีย์  มะหะพรหม การจัดการทั่วไป MBA. (การจัดการทั่วไป) อาจารย์  

25 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ สาขาวิชา คุณวุฒิสูงสุด ต าแหน่ง หมายเหตุ 
43  อาจารย์ ดร.อริสรา  ธานีรณานนท์ ธุรกิจศึกษา คด.สาขาวิชาอุดมศึกษา อาจารย์  
44  อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์   ฤทธิบุญไชย การจัดการทั่วไป ปร.ด. (การจัดการ) อาจารย์  
45  อาจารย์นรุตม์        โตโพธิ์ไทย การจัดการทั่วไป MSc. (การตลาด), B.B.A. (Hospitdity 

Management) 
อาจารย์  

46  อาจารย์วินัย          บุญคง นิเทศศาสตร์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) อาจารย์  
47  อาจารย์ปิยะดา       คัมภิรานนท์ การเงินและการธนาคาร บธ.ม. (การเงิน) อาจารย์  
48  อาจารย์พงศ์ชยนต์   ศรีสุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์ วศ.ม.(วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่

อุปทาน) 
อาจารย์  

49  อาจารย์นิตยา        งามยิ่งยง ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.ม.(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) อาจารย์  
50  อาจารย์ ดร.ภัทรภร  ปุยสุวรรณ ธุรกิจศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) อาจารย์  

26 
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ตารางท่ี 13  บุคลากรสายสนับสนุน  คณะวิทยาการจัดการ 
พนักงานราชการ   สายสนับสนุน  คณะวิทยาการจัดการ 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสุวรรณี   วิชัยค าจร ผู้ช่วยเลขานุการคณะ  

 
พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คณะวิทยาการจัดการ 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสาวอุทัยวรรณ  รุ้งทองนิรันดร์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป (หลักสูตร 

และนักศึกษาปริญญาโท) 
 

2 
นางสาวลักขณา    อินทาปัจ 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป (ธุรการ และ
งานสารบรรณ) 

 

3 
นางสุกัญญา  สังข์ทองงาม 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป (ผลิตเอกสาร 
และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน) 

 

4 
นายชัชนนท์   พันธ์แจ่ม 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป (ควบคุม
ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์) 

 

5 
นางสาวสร้อยมณี  เดชะ 

นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

 

6 
นายวรวิทย์  เอกพัชราพันธ์ 

เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป (งานประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

 

7 นางสาวปิยวรรณ  ชินตานนท์ นักวิชาการศึกษา (พัสดุ)  
8 นายธรรมรัตน์  ธารีรักษ์ นักวิชาการศึกษา (คอมพิวเตอร์)  
9 นางสาคร  ปราสาร คนงาน  
10 นางนฤดี  นกเอ้ียงทอง คนงาน  
11 นางสาวจันทิมา  ชาวนาฟาง คนงาน  
12 นางร าพึง    บุญผุด คนงาน  
13 นายปราสาร  สุวรรณศรี คนงาน  

 
ตารางท่ี  14  รายนามอาจารย์พิเศษ  คณะวิทยาการจัดการ 
 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
อาจารย์คริัส           สุวรรณเกดิ บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 
อาจารย์ชัยยันต์       ชูตระกูล MBA. (MARKETING) 
อาจารย์เบญจวรรณ  ธรรมศริิพงษ์ M.Sc (Advertising and Public Relations), B.A. (Advertising) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงจติ  ปัญญชุณห ์ คบ.(ประวัติศาสตร์), กศ.บ. (ภาษาไทย) 
อาจารย์ศริิพร         สนคะมี บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) 
อาจารย์เบญจมาศ   วัชรเทวินทร์กุล นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) 
อาจารย์วิเชษฐ์        แสงดวงดี ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
อาจารย์กมลวรรณ   โลห์สิวานนท ์ Ed.D (Higher Education) 
อาจารย์ศภุพล        กิจศรีนพดล นศ.ม. (การโฆษณา, สื่อสารมวลชน), ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
อาจารย์จตุรงค์       ดวงจินดา กจ.ด. (การจัดการเพื่อการสื่อสาร) 
อาจารย์ประภาส      นวลเนตร ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), นศ.บ. 

(สื่อสารมวลชน) 
อาจารย์ วัสสาน์       สารพาณิช ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการสื่อสารประยุกต์)  

พ.ศ. 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
อาจารย์พงศกร       บัวทอง ศศ.ม. (การแปล), ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
อาจารยส์ุรสหี์         คล้ายบวร บธ.ม. (บริหารธรุกิจมหาบัณฑติ)  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2536 
ว่าท่ี ร.ต. ชัยวัฒน์    ฟ้าเฟื่องวิทยากุล บธ.ม. (การบัญชี) 
อาจารยส์าวิตรี        ทรัพย์ทอง ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. 2555 
อาจารย์อังคณา       ธนานุภาพพันธ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

พ.ศ. 2548 
อาจารย์วิรงรอง       กุลพาณิช บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 

 
ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ  และอาคารสถานที่ 
 
      1. งบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในหมวด
รายจ่ายทั่ วไป เป็นงบประมาณแผ่นดิน 2,180,060.92 บาท งบด าเนินงาน (เงินรายได้ ) 
21,539,278.10 บาท และงบบัณฑิตวิทยาลัย 241,700 บาท 
 

ตารางท่ี  15  งบประมาณประจ าปี 2558 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ (งานพัฒนา) ร้อยละ 
งบประมาณแผ่นดิน 2,180,060.92 9.10 
งบด าเนินงาน(เงินรายได้) 21,539,278.10 89.89 
งบบัณฑิตวิทยาลัย 241,700.00 1.01 
รวม 23,961,039.02 100.00 
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ตารางท่ี 16  เงินงบประมาณ  งบด าเนินการ (งานพัฒนา)  จ าแนกตาม คณะและสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
ส านักงานคณะวิทยาการจัดการ 14,356,070.35 65.91 
การจัดการทั่วไป 923,480.00 4.24 
การเงินและการธนาคาร 263,010.00 1.21 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 130,490.00 0.60 
การตลาด 273,240.00 1.25 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3,676,750.00 16.88 
การบัญชี 528,820.00 2.43 
นิเทศศาสตร์ 711,537.75 3.27 
ธุรกิจระหว่างประเทศ 207,140.00 0.95 
การจัดการโลจิสติกส์ 463,340.00 2.13 
บัณฑิตวิทยาลัย 241,700.00 1.11 
ธุรกิจศึกษา    5,400.00 0.02 

รวม 21,780,978.10 100.00 
 

2. อาคารสถานที่ 
 

 อาคารสถานที่ ที่คณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบดูแล มี 2 อาคาร คือ อาคารเอ 6 และ
อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์  
 

 อาคารเรียน เอ 6 จ าแนกตามการใช้สอย ดังนี้ 
1. ห้องเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท  จ านวน    2  ห้อง 
2. ห้องปฏิบัติการ 

2.1  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน    6  ห้อง 
2.2  ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์   จ านวน    1  ห้อง 
2.3  ห้องปฏิบัติการบัญชี    จ านวน    2  ห้อง 
2.4  ห้องปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร จ านวน    1  ห้อง 

 3. ห้องพักอาจารย์     จ านวน    2  ห้อง 
 4. ห้องเรียน      จ านวน    10 ห้อง 
 5. ห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  จ านวน    1  ห้อง 
 6. ห้องปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิ   จ านวน    1  ห้อง 
 

อาคารโลจิสติกส์และการบัญชี จ าแนกตามการใช้สอย ดังนี้ 
1. ห้องเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท  จ านวน 2 ห้อง 
2. ห้องประชุม             จ านวน 2 ห้อง 
3. ห้องพักอาจารย์     จ านวน 9 ห้อง 
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4. ห้องเรียน     จ านวน  13 ห้อง 
5. ห้องส านักงานคณะ    จ านวน  1 ห้อง 
6. ห้องคณบดี     จ านวน  1 ห้อง 
7. ห้องประชาสัมพันธ์    จ านวน  1 ห้อง 
8. ห้องประกันคุณภาพการศึกษา   จ านวน  1 ห้อง 
9. ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน  1 ห้อง 
10. Language Centre Room   จ านวน  1 ห้อง 

 สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
                สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 
                1. กระดานไวท์บอร์ด     จ านวน  13  บอร์ด 
       2. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล    จ านวน   6   เครื่อง 
       3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (note book)  จ านวน  19   เครื่อง 
       4. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)   จ านวน 235  เครื่อง 
       5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย    จ านวน   2   เครื่อง 
       6. เครื่องตรวจข้อสอบ    จ านวน   1   เครื่อง 
       7. เครื่องถ่ายเอกสาร     จ านวน  3    เครื่อง 
       8. เครื่องโปรเจคเตอร์ จอโปรเจคเตอร์   จ านวน  77  เครื่อง 
       9. เครื่องรับโทรทัศน์ LCD    จ านวน   3   เครื่อง 
       10. เครื่องเสียง     จ านวน  11  เครื่อง  
       11. ชุดไมโครโฟนกระเป๋าหิ้ว    จ านวน  10  เครื่อง 
       12. เครื่องอัดส าเนา     จ านวน   2   เครื่อง 
       13. เครื่องปริ้นเตอร์     จ านวน  42  เครื่อง 
       14. อุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์  จ านวน  102 รายการ 
       15. ตู้เก็บอุปกรณ์     จ านวน   2   ตู้ 
       16. เครื่องเรียงเอกสารและเย็บเอกสาร  จ านวน   2   เครื่อง 
 
เอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ 
 

เอกลักษณ์ “บูรณาการความรู้ด้านการจัดการและนิเทศศาสตร์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
อัตลักษณ์ “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  
 

จากการรายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลตนเอง ของคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้ง
การวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางพัฒนาปรับปรุงของคณะวิทยาการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ใน
แต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ในหัวข้อนี้เป็นการสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ
คุณภาพ และแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งสรุปวิธีการเสริมจุดแข็ง ปรับปรุงจุดอ่อน เพ่ือ
คุณภาพการศึกษาท่ีดียิ่งขึ้น การจัดการแผนการพัฒนา และการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานระยะ
สั้น ระยะยาวในอนาคต ดังนี้ 

 
ตารางสรุปผลการประเมิน  จุดแข็ง  จุดอ่อน  แนวทางปรับปรุงพัฒนา  เป้าหมาย และแผนการ
พัฒนาจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภาย 
ในปีการศกึษา 2557 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบ
ที่ 1 การ

ผลิตบัณฑิต 

1.  คณะต้องมีการก ากับและติดตามให้ทุ ก
หลักสูตรมีการพัฒนาการด าเนินงานและบริหาร
หลักสูตรให้มีมาตรฐานขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตัวช้ีวัดกระบวนการให้มีการน าผลการประเมิน
กระบวนการมาพัฒนาการด าเนินงานให้เห็นเป็น
รูปธรรม 
 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
และระดับคณะ 
3.  คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรติดตามให้
ทุกหลักสูตรด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์/ตัวช้ีวัดของ สกอ.และรับการ
ตรวจประเมินฯ 

2 .  ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ล ะ ค ณ ะต้ อ งท บ ท วน 
แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ โดย
เน้นการดูแลและส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพให้
สามารถท าผลงานวิชาการและก้าวสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการที่ สู งขึ้ น  รวมทั้ งสามารถท างานใน
ต าแหน่งที่เหมาะสมกับคุณวุฒิและศักยภาพของ
แต่ละคน โดยปรับจ านวนภาระงานและจัดหา
บุคลากรสนับสนุนช่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 

 3 .  ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ล ะ ค ณ ะต้ อ งท บ ท วน 
แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ โดย
เน้นการดูแลและส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพให้
สามารถท าผลงานวิชาการและก้าวสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการที่ สู งขึ้ น  รวมทั้ งสามารถท างานใน
ต าแหน่งที่เหมาะสมกับคุณวุฒิและละศักยภาพ
ของแต่ละคน โดยปรับจ านวนภาระงานและจัดหา
บุคลากรสนับสนุนช่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
เอกสารต าราเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภาย 
ในปีการศกึษา 2557 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

4 .  ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ล ะ ค ณ ะต้ อ งท บ ท วน 
แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ โดย
เน้นการดูแลและส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพให้
สามารถท าผลงานวิชาการและก้าวสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการที่ สู งขึ้ น  รวมทั้ งสามารถท างานใน
ต าแหน่งที่เหมาะสมกับคุณวุฒิและละศักยภาพ
ของแต่ละคน โดยปรับจ านวนภาระงานและจัดหา
บุคลากรสนับสนุนช่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 

5.  ส่งเสริมกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่ม 
 

1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
ถ่ายท าวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ ส าหรับ
ทีมงานสโมสรนักศึกษา (โครงงานอบรม
ทีมงานสโมสรนักศึกษา) 

6.  ด าเนินการปรับปรุงแผนกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปี 59 

1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ปี 59 
(โครงงานอบรมทีมงานสโมสรนักศึกษา) 

องค์ประกอบ
ที่ 2 การ

วิจัย 

1.  ควรกระจายการน าผลงานทางวิชาการใน
หลาย ๆ เวที เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงและ
ป ระชาสั ม พั น ธ์ คณ ะ   และ ให้ อ าจ ารย์ น า
ผลงานวิจัยไปตึพิมพ์ ในวารสารที่มี   impact  
factor 

1.  จัดอบรมการเขียนบทความวิชาการและ
งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 

 2.  จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยเฉพาะพื้นที่เพื่อ
ก าหนดทิศทางงานวิจัยระยะยาวในลักษณะชุด
โครงการวิจัย  ท าให้คณะสามารถได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณวิจัยอย่างต่อเนื่อง  โดย
ก าหนดให้ชุดโครงการต้องมีทั้งนักวิจัยอาวุโสและ
นักวิจัยรุ่นใหม่  โดยมีการควบคุมให้ได้ผลวิจัยที่มี
คุณภาพ 

2.  จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ
สัตว์ 

องค์ประกอบ
ที่ 3 การ
บริการ
วิชาการ 

1.  คณะต้องประเมินความส าเร็จระดับแผนของ
การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สั งคม  แล้วจัดท ารายงานเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนา 

1.  ประชุมทบทวนแผน 
2.  น าผลที่ได้จากการบรกิารวิชาการปีท่ีแลว้
มาปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
3.  ส ารวจความต้องการของชุมชน 
4.  ประชุมจัดท าแผนบริการวิชาการ 
5.  ด าเนินการตามแผน 
6.  ประเมินผล 
7.  รายงานเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
 



รายงานประเมินตนเองคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2558 
33 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภาย 
ในปีการศกึษา 2557 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบ
ที่ 4 การ
ท านุบ ารุง
ศิลปและ
วัฒนธรรม 

1.  คณะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนเพื่อ
สร้างความเข้าใจและสามารถจัดท าแผนงานการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีองค์ประกอบที่
ชัดเจนและสามารถประเมินแผนได้อย่างเป็น
ระบบและน าผลไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมในปี
ต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

1.  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับการเป็นนักธุรกิจ 
2.  โครงการวิท ยาการร่ วม ใจสื บสาน
วัฒนธรรมไทยถวายเทียนพรรษา 
3.  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย "ผู้ให้
ย่อมเป็นที่รัก" ตักบาตรทุกวันพฤหัส 
4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ลด
ปัญหาความเสื่อมศีลธรรมทางเพศและยา
เสพติด 
5.  โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรม 
"อบรมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับการ
เป็นนักธุรกิจ" 
6.  โครงการวิทยาการร่วมใจลอยกระทง
ตามประทีป 
7. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา
พัฒนาศีลธรรม (V-Cheer) 
8.  โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบ
ที่ 5 การ
บริหาร
จัดการ 

1.  คณะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีพร้อมแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยให้
แผนงานกับแผนเงินมีความสมดุลตามงบประมาณ
และศักยภาพของหน่วยงาน 

1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบั ติการ และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

2.  ในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยให้วิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน และวิเคราะห์ความคุ้มค่า 
พร้อมทั้ งจัดท าการประเมินเพื่อสร้ างโอกาส
แนวทางในการแข่งขันกับสถาบันอื่นที่มีหลักสูตร
เดียวกัน 

2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบั ติการ และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

3.  คณะจัดท า KM ในประเด็นด้านการวิจัย โดย
ให้ได้  explicit knowledge ที่สามารถต่อยอด
ไปสู่ผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ส าหรับคณาจารย์และบุคลากร 
4.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้าน
การวิจัย ด้านบริการวิชาการ 

4.  การเขียนรายงานผลการด าเนินและผล
ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ส่วนใหญ่ไม่
เป็นไปตามกระบวนการ PDCA  ส่ งผลให้ ได้
คะแนนประเมินน้อย 

1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
และระดับคณะ 
2.  โครงการ/กิจกรรมซ้อมตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสตูรและ
ระดับคณะ 

 


