ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบือ้ งต้นของคณะวิทยาการจัดการ
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1. ชื่อหน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. สถานที่ตั้ง
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์ เลขที่ 85 หมู่ 3
ถนนมาลัยแมน ตาบลนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 – 3426 – 1068
3. ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ
นับตั้งแต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2547
ซึ่งกาหนดบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยครูให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ อีกสองสาขา
นอกเหนื อ จากสาขาครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต คื อ วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต และศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต ท าให้
โครงสร้ างของวิ ท ยาลั ย ครู เปลี่ ย นไปจากเดิ ม โดยได้ มี ก ารเปิ ด คณะวิ ช าใหม่ ขึ้ น มารองรั บ ได้ แ ก่
คณะวิชาวิทยาการจัดการ โดยมีพัฒนาการเป็นลาดับ ดังนี้
ก่อนปี พ.ศ. 2527 มีภาควิชาซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาการของคณะ คือ ภาควิชาสหกรณ์ขึ้น
แต่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2527 เริ่มก่อตั้งคณะวิทยาการจัดการ โดยใช้อาคารเรียน เอ 6 เป็นสานักงาน
และอาคารในการจัดการเรียนการสอนซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน ตาบลนครปฐม อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2528 ตั้ ง คณ ะวิ ท ยาการจั ด การอย่ า งเป็ น ทางการ เริ่ ม มี ก ารบริ ห าร
คณะวิทยาการจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารท่านแรก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว
ซึ่งดารงตาแหน่งหัวหน้าคณะวิชาและมีภาควิชาเดียว คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจ และสหกรณ์ และ
ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น มี ค ณาจารย์ 10 ท่ าน คื อ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ระวั ง เนตรโพธิ์ แ ก้ ว 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 ภาควิชาบริห ารธุรกิจและ
สหกรณ์ ภาควิชาการเงินและบัญชี , ภาควิชาการตลาด, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชานิเทศ
ศาสตร์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 – 2537 ในส่วนของการจัดการศึกษานั้น คณะวิชาวิทยาการจัดการ
ได้ดาเนินการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ดังนี้
1. สาขาวิชาการศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาสหกรณ์ ระดับปริญญาตรี
4 ปี โดยเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 เป็นต้นมา และตั้งแต่ปีการศึกษา
2533 ไม่มีนักศึกษาโปรแกรมวิชาสหกรณ์
2. สาขาวิ ช าศิ ล ปศาสตร์ โดยคณะฯ ได้ เปิ ด สอนมาตั้ งแต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2528 ตาม
โปรแกรมวิชาต่อไปนี้
2.1 โปรแกรมวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ส หกรณ์ เปิ ด รั บ ทั้ ง ในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและ
ปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาค กศ.พป. และได้ปิดรับนักศึกษาของโปรแกรมนี้ในปีการศึกษา 2533
2.2 โปรแกรมวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ ระดับอนุปริญญาสาหรับ
นั กศึ กษาภาคปกติ (ซึ่งได้ ปิ ด รั บ นั ก ศึก ษาตั้งแต่ ปี ก ารศึก ษา 2532) โดยเปลี่ ย นมารับ นั ก ศึ กษา
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.
ในราวกลางภาคการศึก ษาที่ 2/2542 คณะฯ ได้ป รับ เปลี่ ยนรูป แบบการบริห ารงาน
วิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามนโยบายของสถาบัน โดยแบ่งเป็น 6 โปรแกรมวิชา ดังนี้
1. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป
2. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
3. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
4. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
5. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
6. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)
และยังได้เริ่มนามาตรการการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ โดยในส่วนของคณะฯ ได้
จัดทาคู่มอื การประกันคุณภาพ และได้มอบหมายให้โปรแกรมวิชาทั้งหมด จัดทาคู่มือการศึกษาตนเอง
และคู่มือนักศึกษาของโปรแกรมวิชาเพื่อมอบให้แก่นักศึกษาของโปรแกรมวิชาด้วย
ปี พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ทั้งในส่ วนของโปรแกรมวิช านิเทศศาสตร์
และโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจตามนโยบายของสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และมีการจัดทา
คู่มือนักศึกษาของโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรใหม่เป็นครั้งแรก
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ปี พ.ศ. 2544 เปิ ด โปรแกรมวิช าการบริห ารธุรกิจและการจัดการทั่ วไป (การบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์) และในปีเดียวกันนี้ คณะฯ ได้สร้างห้องปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร 1 ห้อง
และห้องปฏิบัติการบัญชี 1 ห้อง
ปี พ.ศ. 2545 เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 2 ปีหลังอนุปริญญา แขนงการบัญชี
การเงิน และการธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์และยกเลิกการเปิดหลักสูตรการ
จัดการทั่วไปแขนงต่าง ๆ โดยเหลือเพียงโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปเพียงโปรแกรมวิชาเดียว และ
ในปีนี้คณะฯ ได้สร้างห้องปฏิบัติการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ 1 ห้อง
ปี พ.ศ. 2546 ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะฯ ได้ เปิ ด หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตร์ (การจั ด
รายการวิทยุโทรทัศน์) และนิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) และในส่วนระดับบัณฑิตศึกษา เปิดหลักสูตร
บริห ารธุรกิจ มหาบัณ ฑิต (การจัดการทั่วไป) โดยรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2547 จานวน 2 ห้อง
ปี พ.ศ. 2547 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 หลักสู ตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จานวน 2 ห้อง
ปี พ. ศ. 2548 เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ
ทั่วไป) จานวน 2 ห้อง
ปี พ. ศ. 2549 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จานวน 2 ห้อง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ
ทั่วไป) สาหรับผู้บริหาร จานวน 1 ห้อง
ปี พ.ศ. 2550 ในระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป) สาหรับผู้บริหาร จานวน 1 ห้อง
ปี พ .ศ. 2551 คณะวิ ท ยาการจั ด การได้ ร่า งหลั ก สู ต รใหม่ 2 หลั ก สู ต รคื อ หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
และในปีเดียวกันนี้คณะได้รับงบประมาณแผ่นดินจานวน 40 ล้านบาทในการสร้างอาคารเรียนรวม
ปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์
ปีพ.ศ. 2552 คณะวิทยาการจัดการได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
และหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) โดยรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาละ 50 คน
การบริหารงานวิชาการโปรแกรมวิชาตามนโยบายของคณะ แบ่งเป็น 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
ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณวุฒิ สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดย
การเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2554 คณะวิ ท ยาการจั ด การได้ เริ่ม ใช้ อ าคารเรี ย นรวมปฏิ บั ติ ก ารบั ญ ชี แ ละ
โลจิสติกส์ เป็นสานักงานแทนอาคารเรียน เอ 6 ซึ่งจะปรับปรุงเป็น อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ
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
มนุ ษ ย์ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช า
การจั ด การโลจิ ส ติ กส์ และหลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการประชาสั ม พั น ธ์ สาขาวิช า
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2556 คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนการบริหารงานวิชาการ จากโปรแกรมวิชา
เป็นกลุ่มหลักสูตรและสาขาวิชา เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ และเพื่อความสะดวก
ในการทางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 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
รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2558
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- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
และปรับเปลี่ยนตาแหน่งการบริหารงานจากประธานโปรแกรมวิชา เป็นประธานสาขาวิชา
ปี พ.ศ. 2557 คณะฯ ได้จัดทาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ จานวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรธุรกิจ
ศึกษา โดยจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558
ปี การศึ กษา 2558 คณะฯ ได้ เปิ ดการเรียนการสอนหลั กสู ตร หลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา โดยปี 2558 นี้มีแผนการรับนักศึกษา จานวน 30 คน
ปี พ.ศ. 2559 คณะฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้ใช้ในการเรียนการสอนมาครบ 5 ปี
จานวน 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร
บริห ารธุรกิจ สาขาวิช าการจั ดการทรัพ ยากรมนุษย์ หลักสู ตรบริห ารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
หลั กสู ตรบั ญ ชีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบัญ ชี และหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป และจะเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน
1. ปรัชญา
“เพิ่มคุณค่าบุคคลด้วยการศึกษา สร้างสมภูมิปัญญาด้วยองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”
2. วิสัยทัศน์
“มุ่งเป็นแหล่งให้ความรู้คู่คุณธรรมด้านการจัดการและนิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นฐานการพัฒนา
และบูรณาการองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น พัฒนาคนและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน”
3. พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
2. สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการและนิเทศศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. ทานุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย
4. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. เป้าประสงค์
1. เพื่อให้บัณฑิตมีความเป็นมืออาชีพที่มีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม
2. เพื่อให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัยและบริการทางวิชาการ
3. เพื่อให้นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
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หมายเหตุ บัณฑิตมืออาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ คือ มีศักยภาพในวิชาชีพ ทักษะด้าน
การจัดการ สามารถคิดวิเคราะห์ มีวินัยสู้งาน มีคุณธรรม พร้อมทางาน และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม
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แผนยุทธศาสตร์ประจาปี พ.ศ. 2557-2561 คณะวิทยาการจัดการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นแหล่งให้ความรู้คู่คุณธรรมด้านการจัดการและนิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น พัฒนาคนและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม

สร้างองค์ความรู้ดา้ นการจัดการและนิเทศ
ศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น

ทานุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย

บริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตมืออาชีพที่มี
ความรู้คู่คุณธรรมด้านการจัดการและ
นิเทศศาสตร์

สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและบริการ
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาโดยใช้องค์
ความรู้จากการวิจยั และบริการทางวิชาการ

เพื่อให้นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องตระหนักถึงคุณค่าศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

เพื่อให้บัณฑิตมีความเป็นมืออาชีพที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม

1.สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านการจัดการและนิเทศ
ศาสตร์
2.พัฒนาความร่วมมือกับภาคธุรกิจและหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาบัณฑิตมืออาชีพการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน
(Work Integrated Learning)
3.พัฒนาหลักสูตรใหม่

1. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและการ
นาไปประยุกต์ใช้
2. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ

1.พัฒนากระบวนการทางานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. พัฒนาศักยภาพคณะเพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
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1. ส่ ง เส ริ ม ก า ร ท า นุ บ า รุ ง ศ า ส น า
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตมืออาชีพที่มีความรู้คู่คุณธรรมด้านการจัดการและนิเทศศาสตร์
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1.เพื่อให้บัณฑิตมีความเป็นมือ
อาชีพที่มีความรู้คู่คุณธรรม

1.1 ร้อยละบัณฑิตทีไ่ ด้งานทา/
ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1
ปี
1.2 ระดับการประเมินบัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้
บัณฑิต
1.3. ร้ อ ยละนั ก ศึ ก ษาที่ ส อบผ่ า น
เกณฑ์มาตรฐานภาษาต่างประเทศ
1.4. ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.5 ร้อยละรางวัลในระดับชาติ/
นานาชาติของนักศึกษาในด้าน
วิชาการ กีฬา คุณธรรม จริยธรรม
และอื่นๆ
1.6 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

เป้าหมาย
2561

หน่วยนับ

85

ร้อยละ

4.25

40

กลยุทธ์
1.สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านการจัดการและนิเทศ
ศาสตร์

ระดับค่าเฉลีย่ 2.พัฒ นาความร่วมมือกับภาคธุรกิจและหน่วยงาน
ภายนอกในการพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต มื อ อาชี พ ด้ ว ยการ
จัดการเรีย นการสอนเชิ งบู รณาการกับ การท างาน
(Work Integrated Learning)
ร้อยละ
5.การพัฒนาหลักสูตรใหม่

25

ร้อยละ

2

ร้อยละ

90

ร้อยละ

คณะ/สาขาวิชา
คณะ/สาขาวิชา

คณะ/สาขาวิชา
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

2.1 ร้อยละงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่
2. เพื่อให้ท้องถิ่นได้รับการ
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
พัฒนาโดยใช้องค์ความรู้จาก
2.2 ร้อยละการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การวิจัยและบริการทางวิชาการ 2.3 ร้อยละงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์
2.4 ร้อยละการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคมต่ออาจารย์ประจา
2.5 ร้อยละโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร
บริการทางวิชาการที่นามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

เป้าหมาย
2561

หน่วยนับ

15

ร้อยละ

1. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและการนาไปประยุกต์ใช้

7
30

ร้อยละ
ร้อยละ

2. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ

40

ร้อยละ

30

ร้อยละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ทานุบารุงศาสนา ศิลป วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
หน่วยนับ
2561
3.เพื่อให้นักศึกษา ประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึง
คุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิน่

3.1 ระดับความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักในคุณค่าศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

5

ระดับ

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
คณะ/สาขาวิชา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
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กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

4.เพื่อให้มีระบบการบริหาร
จัดการทีม่ ีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามหลักธรรมา
ภิบาล

4.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผน
4.2 ร้อยละการดาเนินโครงการบรรลุตาม
แผนปฏิบัติการ
4.3 ระดับความสาเร็จของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
4.4 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
4.5 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

4.6 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การบริหารจัดการ
4.7 ร้ อ ยละอาจารย์ ที่ มี ต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ
4.8 อ า จ า ร ย์ ที่ ส อ บ ผ่ า น ม า ต ร ฐ า น
ภาษาอั งกฤษตามเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กาหนด (ร้อยละ 60)

เป้าหมาย
2561

หน่วยนับ

กลยุทธ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

90

ร้อยละ

1.พัฒนากระบวนการทางานเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ

คณะ

90

ร้อยละ

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร

คณะ

5

ระดับ

3. พัฒนาศักยภาพคณะเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4.55

ระดับ

80

ร้อยละ

4.00

ระดับ

22

ร้อยละ

70

ร้อยละ
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คณะ/สาขาวิชา

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
1. โครงสร้างองค์กร
คณบดี
คณะกรรมการบริหาร

รองคณบดี

คณะกรรมการประจาคณะ

รองคณบดี

รองคณบดี

สานักงานคณบดี

ส่วนสนับสนุนงานบริหาร
- งานเลขานุการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานธุรการและสารบรรณ
- งานนโยบายและวางแผน
- งานการเงินและงบประมาณ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัสดุและอาคารสถานที่
- งานประกันคุณภาพ
- งานควบคุมและตรวจสอบภายใน

ส่วนสนับสนุนงานวิชาการ
- งานบริการวิชาการ
- งานศิลปะและวัฒนธรรมและ
กิจการนักศึกษา
- งานส่งเสริมวิชาการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ศูนย์บริการวิชาการธุรกิจ
- งานกิจการนักศึกษา

สาขาวิชา

ส่วนส่งเสริมและพัฒนางาน
วิชาการ
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาธุรกิจและ
การจัดการ
- ศูนย์วจิ ัยเพือ่ พัฒนาองค์ความรู้
และท้องถิ่น
- ศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษา
- ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์
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2. โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
รองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
รองคณบดี
อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล
รองคณบดี
อาจารย์ภาวนา บารุงสุข
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น
ประธานสาขาวิชาการตลาด ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญทานนท์
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์ 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. กาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายและแผนพัฒนาคณะฯ ทั้ง
ในระยะสั้น/ระยะยาว
2. พิจารณาแผนงานโครงการและการจัดทาคาของบประมาณประจาปี
3. วางแผนพัฒนางานวิชาการ สาขาวิชา และการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ
5. พิจารณาจัดสรรอัตรากาลังบุคลากรและสรรหาอาจารย์พิเศษ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ
7. จัดทาระเบียบ ข้อตกลง การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่กาหนด
8. กากับ ติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาและระดับ
คณะฯ
9. วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากร และวางแผนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
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3. บทบาทหน้าที่ของคณบดีและรองคณบดี
คณบดี
บริหารงานในรูปคณะกรรมการ โดยทาหน้าที่ ควบคุมดูแลติดตามและประสานงานการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ภายใต้ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพของคณะฯ
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี
รับผิดชอบบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ รวม 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
ฝ่ายบริหารและวางแผน
1. งานงบประมาณ
2. งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
3. งานอาคาร และสถานที่
4. งานศิลปะและวัฒนธรรม
5. งานบุคลากร
6. งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย
ฝ่ายวิชาการ
1. งานวิชาการ และงานประเมินผลการเรียน
2. งานสหกิจศึกษา/ ฝึกงาน
3. งานวิจัย
4. งานพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC
5. งานคู่มือนักศึกษา
6. งานวารสารวิชาการ
7. งานหัวหน้าพัสดุ
8. งาน School of Business
9. รายงานประจาปี
10. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
1. การประกันคุณภาพการศึกษา
2. งาน ก.พ.ร.
3. งานบริหารความเสี่ยง/ ควบคุมภายใน
4. งานฐานข้อมูล
5. งานประชาสัมพันธ์ และRoad show
6. งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
7. งานจัดตารางสอบและงานคุมสอบ
รายงานประเมินตนเองคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2558
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8. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
1. งานกิจการนักศึกษา
2. รายทุนการศึกษา
3. งานกู้ยืมเพื่อการศึกษา
4. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
สานักงานคณบดี
1. งานธุรการ - สารบรรณ
2. งานการเงิน - บัญชี
3. งานพัสดุ ครุภัณฑ์
4. งานบริการเอกสาร – สื่อโสต
5. งานประชาสัมพันธ์คณะฯ
6. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย

รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจาคณะ
1. คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์จันทนา
อาจารย์สิริพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
อาจารย์ ดร.ไพรัช
อาจารย์ผ่องใส
อาจารย์พงษ์สันติ์
อาจารย์ ดร.ดวงใจ
อาจารย์พงศ์สฎา
อาจารย์ ดร.ดารินทร์
อาจารย์ชนพงษ์
อาจารย์นพดล
อาจารย์เสาวนีย์
อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์
อาจารย์นรุตม์
อาจารย์ ดร.หรรษา

พงศ์สิทธิกาญจนา
ไชยชนะ
พงศ์สิทธิกาญจนา
มากกาญจนกุล
สินธุสกุล
ตันหยง
คงคาหลวง
เฉลิมกลิ่น
โพธิ์ตั้งธรรม
อาภรณ์พิศาล
มณีรัตน์
มะหะพรหม
ฤทธิบุญไชย
โตโพธิ์ไทย
คล้ายจันทร์พงศ์

ประธานสาขาวิชา
รองประธานสาขาวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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สาขาวิชาการตลาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์
อาจารย์ชญาพรรธณ์
อาจารย์ภาวนา
อาจารย์รชต
อาจารย์พิชามญชุ์

บุญทานนท์
ฉิมะสังคนันท์
หาญสวัสดิ์
บารุงสุข
หวังจันทร์
เลิศวัฒนพรชัย

ประธานสาขาวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา
ทองอุ่น
อาจารย์แพรวพรรณ
ตรีชั้น
อาจารย์จันจิราภรณ์
ปานยินดี
อาจารย์จุฑามาส
ศรีชมภู

ประธานสาขาวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ ดร.เดช
อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์
อาจารย์ ดร.จีรวรรณ
อาจารย์สมพล
อาจารย์พันธิการ์
อาจารย์อัฎศณี
อาจารย์มาลินี
อาจารย์กิตติพงษ์
อาจารย์กสมล
อาจารย์ขวัญยุพา

ธรรมศิริ
ศรีจาเริญรัตนา
นกเอี้ยงทอง
สุขเจริญพงษ์
วัฒนกุล
เพียรเจริญวงศ์
นาคใหญ่
ภู่พัฒน์วิบูลย์
ชนะสุข
ศรีสว่าง

ประธานสาขาวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา
อาจารย์วันเพ็ญ
รองศาสตราจารย์โสรัจ
อาจารย์ปิยะดา
อาจารย์ ดร.มินท์มันตา

วัฒนะกาญจนะ
คงวัฒนกุล
กายบริบูรณ์
คัมภิรานนท์
หิรัณย์ณภัทร์

ประธานสาขาวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์พิมพ์นารา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี
อาจารย์วีรกิจ
อาจารย์ ดร.ปาริชาติ

พิบูลจิระกานต์
อินทน์จันทน์
อุฑารสกุล
ขาเรือง

ประธานสาขาวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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อาจารย์สมใจ
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์บุษบงค์
อาจารย์สุทิศา

เภาด้วง
ร่มบารมี
สุวรรณะ
ไพบูลย์วัฒนกิจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ณัฐวรรณ
อาจารย์ธนาณัติ
อาจารย์ศานติ
อาจารย์พงศ์ชยนต์

สมรรคจันทร์
กล้าหาญ
ดิฐสถาพรเจริญ
ศรีสุวรรณ

ประธานสาขาวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
อาจารย์วัลลภา
อาจารย์กนกพัชร
อาจารย์นิตยา
อาจารย์ศาลิษา

วิชะยะวงศ์
วงศ์อินทร์อยู่
งามยิ่งยง
เหมพันธ์

ประธานสาขาวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ ดร.ณัชชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี
อาจารย์ ดร.สุชาดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา
อาจารย์วีรศักดิ์
อาจารย์ ดร.มาริษา
อาจารย์วินัย
อาจารย์ทิวาพร

ศิรินธนาธร
ประทุมสุวรรณ
แสงดวงดี
รุจิโชค
บัวเวช
นาชัยดี
สุจิตวนิช
บุญคง
ทราบเมืองปัก

ประธานสาขาวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
อาจารย์ ดร.อริสรา
อาจารย์สมใจ
อาจารย์ ดร.ภัทรภร
อาจารย์สุประภา
อาจารย์สุประวีณ์

ธานีรรณานนท์
เภาด้วง
ปุยสุวรรณ
ร่วมชัยภูมิ
ศิริกุลวัฒนา

ประธานสาขาวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กลุม่ รายวิชาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์นุสรา เจนลาภวัฒนกุล
อาจารย์วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล

ผู้ประสานงานกลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ของประธานสาขาวิชา
1. ประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
2. ประสานงานกับคณะฯ และอาจารย์ผู้สอน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
1. บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
2 กาหนดคุณลักษณะบัณฑิต
3. จัดทาแผนเปิดรับนักศึกษา
4. จัดทารายวิชา/ผู้สอนประจาวิชา
5. กากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล รวมถึงการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
6. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
7. ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา จัดทามาตรฐานสาขาวิชา คู่มือ
สาขาวิชา และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
2. คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวฒ
ั น์ ฉิมะสังคนันท์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญทานนท์
4. อาจารย์สมพล
สุขเจริญพงษ์
5. อาจารย์ไพโรจน์
ร่มบารมี
6. อาจารย์ ดร.จีรวรรณ
นกเอี้ยงทอง
7. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
9. นายพีรวัฒน์
เวศย์วรุฒม์
10. นางสุวรรณี
วิชัยกาจร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

บทบาทหน้าที่คณะกรรมการประจาคณะ
1. วางแผนนโยบายและกาหนดแนวทางการดาเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ
3. ส่ งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการ แก่สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพื่อนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย
5. วางระเบี ย บและข้อบั งคับ ที่ เกี่ย วกั บ การบริห ารและด าเนิ นการของคณะ ตามที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตามความจาเป็น
6. พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจาและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการในคณะต่อมหาวิทยาลัย
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดาเนินการใด ๆ อันอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะ
8. ให้คาปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่คณบดี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
 ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรปริญญาตรี 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 หลั กสูตรนิ ศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช านิเทศศาสตร์ (แขนงการประชาสั มพันธ์ ,
แขนงการโฆษณา)
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 ระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
Master of Business Administration (General Management)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สาหรับผู้บริหาร
Master of Business Administration (General Management)

จานวนนักศึกษา
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาทั้งหมด
6,547 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 4,463 คน ภาค กศ.พป. 2,084 คน ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2558
นักศึกษา
ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปริญญาตรี ภาค กศ.พป.
รวมนักศึกษา

จานวน
4,463
2,084
6,547

ร้อยละ
68.17
31.83
100
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงจานวนนักศึกษา จาแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
1. การจัดการทั่วไป
2. การเงินและการธนาคาร
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. การตลาด
5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. การบัญชี
7. นิเทศศาสตร์
8. ธุรกิจระหว่างประเทศ
9. การจัดการโลจิสติกส์
10. ธุรกิจศึกษา
รวม

ภาคปกติ
1,217
250
187
292
694
555
542
213
481
32
4,463

ภาค กศ.พป. รวม
845
2,062
250
187
251
543
417
1,111
417
972
154
696
213
481
32
2,084
6,547

ร้อยละ
31.50
3.82
2.86
8.29
16.97
14.84
10.63
3.25
7.35
0.49
100.00

ตารางที่ 3 ตารางแสดงจานวนนักศึกษา จาแนกตามชั้นปี
นักศึกษา
ภาคปกติ
ภาค กศ.พป.
รวม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

รวม

1,550
466
2,016

1,190
332
1,522

860
689
1,549

863
597
1,460

4,463
2,084
6,547

ตารางที่ 4 จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
รวม

จานวน
124
124

ตารางที่ 5 จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาแนกตามชั้นปี
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
28
19
รวม
28
19

ตกค้าง
77
77
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จานวนอาจารย์และบุคลากร
จานวนบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2558 มีจานวน 78.5 คน จาแนกเป็น
ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ 19 คน พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ 50.5 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 8 คน
คณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ ดารงตาแหน่งทางวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย์ 1 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน และอาจารย์ 59.5 คน
คุณวุฒิของคณาจารย์ เป็นผู้สาเร็จการศึ กษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 22.5 คน
ปริญญาโท 47 คน ในจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก โดยศึกษาต่อนอกเวลาราชการ จานวน 12 คน
ตารางที่ 7 ตารางแสดงจานวนบุคลากร จาแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ
ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน
พนักงานราชการสายวิชาการ
พนักงานราชการสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

จานวนบุคลากร
19
1
50.5
8

ลูกจ้างชั่วคราว

78.5

รวม

คิดเป็นร้อยละ
24.21
1.27
64.33
10.19
100

ตารางที่ 8 ตารางแสดงจานวนบุคลากร จาแนกตามระดับการศึกษา
ประเภท
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม

ป.ตรี
ชาย หญิง รวม
3
3

4
4

7
7

ป.โท
ชาย หญิง รวม
17
17

30
2
32

47
2
49

ป.เอก
รวม
ชาย หญิง รวม ทั้งหมด
5
5

17.5 22.5
17.5 22.5
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69.5
9
78.5

21

ตารางที่ 9 ตารางแสดงจานวนบุคลากร จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รวม

จานวน
1
9
59.5
69.5

ร้อยละ
1.44
12.95
85.61
100.00

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2559
ตารางที่ 10 ตารางแสดง รายนามอาจารย์ที่กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
อาจารย์
ลาศึกษา
สาขา /
ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ชญาพรรธณ์ หาญสวัสดิ์

ลาบางเวลา

2. อาจารย์พงษ์สันติ์ ตันหยง

ลาบางเวลา

3. อาจารย์พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย

ลาบางเวลา

4.อาจารย์ศานติ

ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา

5.อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่

ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. อาจารย์วีรศักดิ์

นาชัยดี

ลาบางเวลา

7. อาจารย์พันธิการ์

วัฒนกุล

ลาบางเวลา

8. อาจารย์พงศ์สฎา

เฉลิมกลิ่น

ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

9. อาจารย์จันจิราภรณ์ ปานยินดี
10. อาจารย์ณัฐวรรณ สมรรคจันทร์

ลาบางเวลา
ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

11. อาจารย์บุษบงค์ สุวรรณะ
12. อาจารย์ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล

ลาบางเวลา
ลาบางเวลา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสยาม

ดิฐสถาพรเจริญ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
ทุนส่วนตัว
ทุนส่วนตัว
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
ทุนส่วนตัว
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
ทุนส่วนตัว
ทุนส่วนตัว
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ตารางที่ 11 บุคลากรสายวิชาการ ข้าราชการ คณะวิทยาการจัดการ
รายนามข้าราชการ สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ – นามสกุล
ผศ.ดร.กฤติยา รุจโิ ชค
ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
อาจารย์นสุ รา เจนลาภวัฒนกุล
อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ขาเรือง
อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น
อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
อาจารย์วันเพ็ญ คงวัฒนกุล
ผศ.ดร.สมใจ บุญทานนท์
อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี
ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์
ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
รศ.โสรัจ กายบริบูรณ์
อาจารย์วีรกิจ อุฑารสกุล

สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
การจัดการทั่วไป
เศรษฐศาสตร์
บัญชี
บริหารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทั่วไป
นิเทศศาสตร์
บัญชี
การเงินและการธนาคาร
การตลาด
นิเทศศาสตร์
บัญชี
การตลาด
การเงินและการธนาคาร
บัญชี

คุณวุฒิสูงสุด
ปร.ด. (การสื่อสารมวลชน)
ปร.ด. (สหวิทยาการ)
DMS. (Management Science)
DMS. (Management Science)
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ปร.ด. (การจัดการ)
บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล)
DMS. (Management Science)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
บธ.ม (การบัญชี)
พบ.ม. (การบริหารธุรกิจการเงิน)
DMS. (Management Science)
นศ.ด.(นิเทศศาสตร์)
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
DMS. (Management Science)
พบ.ม. (การบริหารธุรกิจการเงิน)
บช.ม. (การบัญชี)

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
อาจารย์

18
19

อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ
ผศ.วรญา ทองอุ่น

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารทรัพยากรมนุษย์

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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หมายเหตุ

ตารางที่ 12 บุคลากรสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ
รายนามพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล
อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
อาจารย์สิริพงศ์ ไชยชนะ
อาจารย์พงษ์สันติ์ ตันหยง
อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง
อาจารย์ ดร.มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์
อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
อาจารย์ ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร
อาจารย์ชญาพรรธณ์ หาญสวัสดิ์
อาจารย์พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย
อาจารย์สุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ
อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจาเริญรัตนา
อาจารย์กสมล ชนะสุข
อาจารย์สมใจ เภาด้วง
อาจารย์พันธิการ์ วัฒนกุล
อาจารย์พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์
อาจารย์อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์
อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์

การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป
การจัดการทัว่ ไป
การเงินและการธนาคาร
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
การตลาด
การตลาด
บัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป

คุณวุฒิสูงสุด

บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ)
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
บธ.ด. / D.B.A
Ph.D. Business Administration
DM. (Communication Management)
นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การบัญชี)
วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (การบัญชี)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
ปร.ด. (นวัตกรรมการจัดการ)

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

หมายเหตุ

ลาศึกษาต่อ

ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ

ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
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ตาแหน่ง

ลาดับ

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อ – นามสกุล

อาจารย์วีรศักดิ์ นาชัยดี
อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่
อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง
อาจารย์มาลินี นาคใหญ่
อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์
อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
อาจารย์ธนาณัติ กล้าหาญ
อาจารย์จันจิราภรณ์ ปานยินดี
อาจารย์บุษบงค์ สุวรรณะ
อาจารย์ ดร.จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง
อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม
อาจารย์วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล
อาจารย์วัลลภา วิชะยะวงศ์
อาจารย์ภาวนา บารุงสุข
อาจารย์ณัฐวรรณ สมรรคจันทร์
อาจารย์ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล
อาจารย์สุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา
อาจารย์ทิวาพร ทราบเมืองปัก
อาจารย์จุฑามาส ศรีชมภู
อาจารย์ศาลิษา เหมพันธ์
อาจารย์นพดล มณีรัตน์
อาจารย์เสาวนีย์ มะหะพรหม

สาขาวิชา

คุณวุฒิสูงสุด

นิเทศศาสตร์
ธุรกิจระหว่างประเทศ
โลจิสติกส์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บัญชี
โลจิสติกส์
บริหารทรัพยากรมนุษย์
บัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การตลาด
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการทั่วไป
ธุรกิจศึกษา
นิเทศศาสตร์
บริหารทรัพยากรมนุษย์
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
บธ.ม.(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ)
บช.ม. (บัญชี)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
วท.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
บธ.ม. (บัญชี)
ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Ph.D. (Business Administration)
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
บธ.ม. (การตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
บธ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
Global MBA (การค้าระหว่างประเทศ)
MBA. (การตลาด)
MBA. (การจัดการทั่วไป)

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

หมายเหตุ

ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ

ลาศึกษาต่อ

ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
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ตาแหน่ง

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

43 อาจารย์ ดร.อริสรา ธานีรณานนท์
44 อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
45 อาจารย์นรุตม์
โตโพธิไ์ ทย
46 อาจารย์วินัย
บุญคง
47 อาจารย์ปิยะดา
คัมภิรานนท์
48 อาจารย์พงศ์ชยนต์ ศรีสวุ รรณ
49 อาจารย์นิตยา
งามยิ่งยง
50 อาจารย์ ดร.ภัทรภร ปุยสุวรรณ

สาขาวิชา

ธุรกิจศึกษา
การจัดการทั่วไป
การจัดการทั่วไป

คุณวุฒิสูงสุด

คด.สาขาวิชาอุดมศึกษา
ปร.ด. (การจัดการ)
MSc. (การตลาด), B.B.A. (Hospitdity
Management)
นิเทศศาสตร์
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
การเงินและการธนาคาร บธ.ม. (การเงิน)
การจัดการโลจิสติกส์
วศ.ม.(วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่
อุปทาน)
ธุรกิจระหว่างประเทศ
บธ.ม.(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
ธุรกิจศึกษา
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)

หมายเหตุ

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
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ตาแหน่ง

ตารางที่ 13 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
พนักงานราชการ สายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
1 นางสุวรรณี
วิชัยคาจร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
1 นางสาวอุทัยวรรณ รุ้งทองนิรันดร์ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป (หลักสูตร
และนักศึกษาปริญญาโท)
2
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป (ธุรการ และ
นางสาวลักขณา อินทาปัจ
งานสารบรรณ)
3
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป (ผลิตเอกสาร
นางสุกัญญา สังข์ทองงาม
และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน)
4
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป (ควบคุม
นายชัชนนท์ พันธ์แจ่ม
ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์)
5
นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพ
นางสาวสร้อยมณี เดชะ
การศึกษา)
6
เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป (งานประกัน
นายวรวิทย์ เอกพัชราพันธ์
คุณภาพการศึกษา)
7 นางสาวปิยวรรณ ชินตานนท์
นักวิชาการศึกษา (พัสดุ)
8 นายธรรมรัตน์ ธารีรักษ์
นักวิชาการศึกษา (คอมพิวเตอร์)
9 นางสาคร ปราสาร
คนงาน
10 นางนฤดี นกเอี้ยงทอง
คนงาน
11 นางสาวจันทิมา ชาวนาฟาง
คนงาน
12 นางราพึง บุญผุด
คนงาน
13 นายปราสาร สุวรรณศรี
คนงาน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ตารางที่ 14 รายนามอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อ - สกุล
อาจารย์คริ ัส
สุวรรณเกิด
อาจารย์ชัยยันต์ ชูตระกูล
อาจารย์เบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงจิต ปัญญชุณห์
อาจารย์ศริ ิพร
สนคะมี
อาจารย์เบญจมาศ วัชรเทวินทร์กุล
อาจารย์วิเชษฐ์
แสงดวงดี

วุฒิการศึกษา
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
MBA. (MARKETING)
M.Sc (Advertising and Public Relations), B.A. (Advertising)
คบ.(ประวัติศาสตร์), กศ.บ. (ภาษาไทย)
บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์)
ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
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ชื่อ - สกุล
อาจารย์กมลวรรณ
อาจารย์ศภุ พล
อาจารย์จตุรงค์
อาจารย์ประภาส

โลห์สิวานนท์
กิจศรีนพดล
ดวงจินดา
นวลเนตร

อาจารย์ วัสสาน์

สารพาณิช

อาจารย์พงศกร
อาจารย์สุรสีห์

บัวทอง
คล้ายบวร

ว่าที่ ร.ต. ชัยวัฒน์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
อาจารย์สาวิตรี
ทรัพย์ทอง
อาจารย์อังคณา

ธนานุภาพพันธ์

อาจารย์วิรงรอง

กุลพาณิช

วุฒิการศึกษา
Ed.D (Higher Education)
นศ.ม. (การโฆษณา, สื่อสารมวลชน), ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
กจ.ด. (การจัดการเพื่อการสื่อสาร)
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), นศ.บ.
(สื่อสารมวลชน)
ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารประยุกต์)
พ.ศ. 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.ม. (การแปล), ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2536
บธ.ม. (การบัญชี)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2555
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2548
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
1. งบประมาณ
ในปี งบประมาณ 2558 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในหมวด
รายจ่ า ยทั่ ว ไป เป็ น งบประมาณแผ่ น ดิ น 2,180,060.92 บาท งบด าเนิ น งาน (เงิ น รายได้ )
21,539,278.10 บาท และงบบัณฑิตวิทยาลัย 241,700 บาท
ตารางที่ 15 งบประมาณประจาปี 2558
หมวดรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
งบดาเนินงาน(เงินรายได้)
งบบัณฑิตวิทยาลัย
รวม

งบประมาณ (งานพัฒนา)
2,180,060.92
21,539,278.10
241,700.00
23,961,039.02

ร้อยละ
9.10
89.89
1.01
100.00
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ตารางที่ 16 เงินงบประมาณ งบดาเนินการ (งานพัฒนา) จาแนกตาม คณะและสาขาวิชา
สาขาวิชา
สานักงานคณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทั่วไป
การเงินและการธนาคาร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
นิเทศศาสตร์
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการโลจิสติกส์
บัณฑิตวิทยาลัย
ธุรกิจศึกษา
รวม

งบประมาณ (บาท)
14,356,070.35
923,480.00
263,010.00
130,490.00
273,240.00
3,676,750.00
528,820.00
711,537.75
207,140.00
463,340.00
241,700.00
5,400.00
21,780,978.10

ร้อยละ
65.91
4.24
1.21
0.60
1.25
16.88
2.43
3.27
0.95
2.13
1.11
0.02
100.00

2. อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ ที่คณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบดูแล มี 2 อาคาร คือ อาคารเอ 6 และ
อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์
อาคารเรียน เอ 6 จาแนกตามการใช้สอย ดังนี้
1. ห้องเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท
2. ห้องปฏิบัติการ
2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.2 ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
2.3 ห้องปฏิบัติการบัญชี
2.4 ห้องปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร
3. ห้องพักอาจารย์
4. ห้องเรียน
5. ห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
6. ห้องปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิ

จานวน 2 ห้อง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
10 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง

อาคารโลจิสติกส์และการบัญชี จาแนกตามการใช้สอย ดังนี้
1. ห้องเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท
จานวน 2 ห้อง
2. ห้องประชุม
จานวน 2 ห้อง
3. ห้องพักอาจารย์
จานวน 9 ห้อง
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4. ห้องเรียน
จานวน 13 ห้อง
5. ห้องสานักงานคณะ
จานวน 1 ห้อง
6. ห้องคณบดี
จานวน 1 ห้อง
7. ห้องประชาสัมพันธ์
จานวน 1 ห้อง
8. ห้องประกันคุณภาพการศึกษา
จานวน 1 ห้อง
9. ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จานวน 1 ห้อง
10. Language Centre Room
จานวน 1 ห้อง
สิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
สิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้
1. กระดานไวท์บอร์ด
จานวน 13 บอร์ด
2. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
จานวน 6 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (note book)
จานวน 19 เครื่อง
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)
จานวน 235 เครื่อง
5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
จานวน 2 เครื่อง
6. เครื่องตรวจข้อสอบ
จานวน 1 เครื่อง
7. เครื่องถ่ายเอกสาร
จานวน 3 เครื่อง
8. เครื่องโปรเจคเตอร์ จอโปรเจคเตอร์
จานวน 77 เครื่อง
9. เครื่องรับโทรทัศน์ LCD
จานวน 3 เครื่อง
10. เครื่องเสียง
จานวน 11 เครื่อง
11. ชุดไมโครโฟนกระเป๋าหิ้ว
จานวน 10 เครื่อง
12. เครื่องอัดสาเนา
จานวน 2 เครื่อง
13. เครื่องปริ้นเตอร์
จานวน 42 เครื่อง
14. อุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์
จานวน 102 รายการ
15. ตู้เก็บอุปกรณ์
จานวน 2 ตู้
16. เครื่องเรียงเอกสารและเย็บเอกสาร
จานวน 2 เครื่อง

เอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ
เอกลักษณ์
อัตลักษณ์

“บูรณาการความรู้ด้านการจัดการและนิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
“จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
จากการรายงานผลการดาเนินงานการประเมินผลตนเอง ของคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้ง
การวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางพัฒนาปรับปรุงของคณะวิทยาการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ใน
แต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ในหัวข้อนี้เป็นการสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ
คุณภาพ และแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งสรุปวิธีการเสริมจุดแข็ง ปรับปรุงจุดอ่อน เพื่อ
คุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น การจัดการแผนการพัฒนา และการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานระยะ
สั้น ระยะยาวในอนาคต ดังนี้
ตารางสรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เป้าหมาย และแผนการ
พัฒนาจาแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภาย
คุณภาพ
ในปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบ 1. คณ ะต้ อ งมี ก ารก ากั บ และติ ด ตามให้ ทุ ก
ที่ 1 การ หลักสูตรมีการพัฒนาการดาเนินงานและบริหาร
ผลิตบัณฑิต หลั ก สู ต รให้ มี ม าตรฐานขึ้ น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ตัวชี้วัดกระบวนการให้ มีการนาผลการประเมิ น
กระบวนการมาพัฒนาการดาเนินงานให้ เห็นเป็น
รูปธรรม

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตามการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
รายงานการประเมิน ตนเองระดับ หลักสูตร
และระดับคณะ
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามให้
ทุกหลักสูตรดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์ /ตั ว ชี้ วั ด ของ สกอ.และรั บ การ
ตรวจประเมินฯ
2. ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ล ะ ค ณ ะ ต้ อ งท บ ท วน
แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ โดย
เน้นการดูแลและส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพให้
สามารถทาผลงานวิชาการและก้าวสู่ตาแหน่งทาง
วิ ช าการที่ สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง สามารถท างานใน
ตาแหน่งที่เหมาะสมกับคุณวุฒิและศักยภาพของ
แต่ ล ะคน โดยปรับ จานวนภาระงานและจั ด หา
บุคลากรสนับสนุนช่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ล ะ ค ณ ะ ต้ อ งท บ ท วน 1. โครงการอบรมเชิงปฏิ บัติการการเขียน
แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ โดย เอกสารต าราเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ งทาง
เน้นการดูแลและส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพให้ วิชาการ
สามารถทาผลงานวิชาการและก้าวสู่ตาแหน่งทาง
วิ ช าการที่ สู ง ขึ้ น รวม ทั้ ง สามารถท างานใน
ตาแหน่งที่เหมาะสมกับคุณ วุฒิ และละศักยภาพ
ของแต่ละคน โดยปรับจานวนภาระงานและจัดหา
บุคลากรสนับสนุนช่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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องค์ประกอบ
คุณภาพ

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภาย
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ในปีการศึกษา 2557
4. ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ล ะ ค ณ ะ ต้ อ งท บ ท วน
แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ โดย
เน้นการดูแลและส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพให้
สามารถทาผลงานวิชาการและก้าวสู่ตาแหน่งทาง
วิ ช าการที่ สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง สามารถท างานใน
ตาแหน่งที่เหมาะสมกับคุณ วุฒิ และละศักยภาพ
ของแต่ละคน โดยปรับจานวนภาระงานและจัดหา
บุคลากรสนับสนุนช่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่ งเสริมกิ จกรรมด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
เพิ่ม
ถ่ายทาวีดีทัศน์ เพื่ อประชาสัมพั นธ์ สาหรับ
ที ม งานสโมสรนั ก ศึ ก ษา (โครงงานอบรม
ทีมงานสโมสรนักศึกษา)
6. ดาเนินการปรับปรุงแผนกิจกรรมการพัฒ นา 1. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท า
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปี 59
แผนการจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
คณะวิทยาการจัดการ ปี 59
(โครงงานอบรมทีมงานสโมสรนักศึกษา)
องค์ประกอบ 1. ควรกระจายการน าผลงานทางวิ ช าการใน 1. จัดอบรมการเขียนบทความวิชาการและ
ที่ 2 การ หลาย ๆ เวที เพื่ อเป็น การเผยแพร่ชื่อเสียงและ งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
วิจัย
ป ระชาสั ม พั น ธ์ ค ณ ะ แ ละให้ อาจ ารย์ น า
ผลงานวิ จั ย ไปตึ พิ ม พ์ ใ นวารสารที่ มี impact
factor
2. จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย เฉพาะพื้ น ที่ เพื่ อ 2. จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ
กาหนดทิ ศทางงานวิจัยระยะยาวในลักษณะชุ ด สัตว์
โครงการวิ จั ย ท าให้ ค ณะสามารถได้ รั บ การ
สนั บ สนุ น งบประมาณวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย
กาหนดให้ชุดโครงการต้องมีทั้งนักวิจัยอาวุโสและ
นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีการควบคุมให้ได้ผลวิจัยที่มี
คุณภาพ
องค์ประกอบ 1. คณะต้องประเมินความสาเร็จระดับแผนของ 1. ประชุมทบทวนแผน
ที่ 3 การ การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนนาผลการ 2. นาผลที่ได้จากการบริการวิชาการปีที่แล้ว
บริการ
ประเมิ น ไปปรั บ ปรุ งแผนและโครงการบริ ก าร มาปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป
วิชาการ วิ ช าการแก่ สั ง คม แล้ ว จั ด ท ารายงานเสนอ 3. สารวจความต้องการของชุมชน
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่ อ พิ จ ารณาให้ 4. ประชุมจัดทาแผนบริการวิชาการ
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนา
5. ดาเนินการตามแผน
6. ประเมินผล
7. รายงานเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
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องค์ประกอบ
คุณภาพ
องค์ประกอบ
ที่ 4 การ
ทานุบารุง
ศิลปและ
วัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภาย
ในปีการศึกษา 2557
1. คณะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนเพื่อ
สร้างความเข้าใจและสามารถจั ดทาแผนงานการ
ท านุ บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรมโดยมี อ งค์ ป ระกอบที่
ชั ด เจนและสามารถประเมิ น แผนได้ อ ย่ า งเป็ น
ระบบและนาผลไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมในปี
ต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. โครงการอบรมคุณ ธรรมและจริยธรรม
สาหรับการเป็นนักธุรกิจ
2. โครงการวิ ท ยาการร่ ว มใจสื บ สาน
วัฒนธรรมไทยถวายเทียนพรรษา
3. โครงการสื บ สานวั ฒ นธรรมไทย "ผู้ ใ ห้
ย่อมเป็นที่รัก" ตักบาตรทุกวันพฤหัส
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ลด
ปัญ หาความเสื่ อมศี ลธรรมทางเพศและยา
เสพติด
5. โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ วยกิ จกรรม
"อบรมคุ ณ ธรรมและจริยธรรมสาหรับ การ
เป็นนักธุรกิจ"
6. โครงการวิ ท ยาการร่ ว มใจลอยกระทง
ตามประทีป
7. โครงการเยาวชนรุ่ น ใหม่ หั ว ใจจิ ต อาสา
พัฒนาศีลธรรม (V-Cheer)
8. โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
องค์ประกอบ 1. คณะต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ที่ 5 การ ประจาปี พ ร้อ มแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิน โดยให้ แผนยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิ บั ติ ก าร และ
บริหาร
แผนงานกับแผนเงินมีความสมดุลตามงบประมาณ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จัดการ
และศักยภาพของหน่วยงาน
2. ในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยให้วิเคราะห์ 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน และวิเคราะห์ความคุ้มค่า แผนยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิ บั ติ ก าร และ
พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าการประเมิ น เพื่ อ สร้ า งโอกาส แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
แนวทางในการแข่งขันกับสถาบันอื่นที่มีหลักสูตร
เดียวกัน
3. คณะจัดทา KM ในประเด็นด้านการวิจัย โดย 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ให้ ไ ด้ explicit knowledge ที่ ส ามารถต่ อ ยอด ความรู้สาหรับคณาจารย์และบุคลากร
ไปสู่ผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
4. โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการ
จัดการความรู้ด้ านการเรีย นการสอน ด้ าน
การวิจัย ด้านบริการวิชาการ
4. การเขี ย นรายงานผลการด าเนิ น และผล 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
ประเมิ น คุ ณ ภาพ ระดั บ หลั ก สู ต ร ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ รายงานการประเมิน ตนเองระดับ หลักสูตร
เป็ น ไปตามกระบวนการ PDCA ส่ ง ผลให้ ไ ด้ และระดับคณะ
คะแนนประเมินน้อย
2. โครงการ/กิ จ กรรมซ้ อ มตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ
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