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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์

ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำ� หนดอัตลักษณ์
“จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” และเอกลักษณ์ “บูรณาการความรู้เพื่อ
พัฒนาท้องถิน่ ” เป็นจุดมุง่ ในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและทิศทาง
การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้น ได้สนับสนุนทุนการศึกษา
“ทุนจุดประกาย เรียนดี มีเงินเดือน” ให้กับนักศึกษาถึง 38 ทุน
เพิ่มเติมจากทุน 84 พรรษาเดิม และยังได้คำ�นึงถึงการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน จึงสนับสนุนทุนในโครงการพัฒนาทักษะความรู้ ภาษา และ
การใช้ชีวิตในต่างวัฒนธรรม จำ�นวน 37 ทุน ตลอดจนเร่งสร้าง
เครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ กั บสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในต่ างประเทศ เพื่อ
การแลกเปลี่ยนในด้านวิชาการ วิจัย เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยฯ ดำ�เนินโครงการ “นครปฐม นครแห่งความ
ผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขยายผลใน 20 ตำ� บล
และสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ เพื่อดำ�เนินการวิจัยและบริการ
วิชาการในตำ�บลเครือข่าย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
ในท้องถิ่น
งานวิจยั พืน้ ฐานและงานวิจยั ประยุกต์กเ็ ป็นการสร้างองค์ความรู้
ที่จำ�เป็นในการพัฒนาประเทศชาติ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้สนับสนุน
การจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ
อย่างต่อเนื่อง เกิดศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและ
วัสดุศาสตร์ ศูนย์วิจัยการจัดการทรัพยากรน้ำ�และการบรรเทาภัยพิบัติ
ศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล และหน่วยวิจยั ทีเ่ ริม่ ดำ�เนินการใหม่
ในปีงบประมาณนี้ คือ หน่วยวิจัยผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ความสำ�เร็จของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ 2555 เป็นผล
มาจากการมีสว่ นร่วม ความทุม่ เทแรงกายแรงใจของคณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฯ เป็น
สำ�คัญ ช่วยกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย สร้างความเจริญ
เติบโตและความมั่นคงให้มหาวิทยาลัยสืบไป
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สรุป

คณะครุศาสตร์

ผลการดำ�เนินงานคณะ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2554

การบริหารและข้อมูลพื้นฐาน

คณะครุศาสตร์มีความเป็นมาสืบทอดจากหมวดวิชาการศึกษา
ในโรงเรียนสตรีฝกึ หัดครูนครปฐม ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ปีพทุ ธศักราช 2479
และเมือ่ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538
ได้เปลีย่ นชือ่ เป็นคณะวิชาครุศาสตร์ และเปลีย่ นชือ่ เป็นคณะครุศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รับผิดชอบงาน
ด้านการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา คณะครุศาสตร์
บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการคณะโดยการนำ�ของคณบดีคณะ
ครุศาสตร์
ปรัชญา : มุ่งสร้างครูดี มีความสามารถ ฉลาดใช้
				 ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาสังคม
วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2556 คณะครุศาสตร์จะเป็นต้นแบบ
				 ในการผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
				 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
อัตลักษณ์ : มีจิตวิญญาณความเป็นครู

อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
คณบดีคณะครุศาสตร์

การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา คณะ
ครุศาสตร์ใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการพัฒนานักศึกษา โดย
มุง่ เน้นให้เกิดทักษะ 3 ด้าน คือ ด้านทักษะในวิชาชีพ โปรแกรม
วิชาจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรม ด้านทักษะชีวติ
โปรแกรมวิชาและคณะจะร่วมกันในการจัดกิจกรรม และด้าน
การเป็นคนดี โปรแกรมวิชาและคณะจะรับผิดชอบร่วมกันใน
การจัดกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

หลั ก สู ต รการศึ ก ษา ในปี 2555 มี ห ลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอน
รวมทั้งสิ้น 8 หลักสูตร แยกเป็นระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร
คือ พลศึกษา (5 ปี) การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) การประถมศึกษา (5 ปี)
และเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (4 ปี) ระดับบัณฑิตศึกษา
4 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตร
ปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ การบริหารการศึกษา หลักสูตรและ
การสอน และปริญญาเอก 1 หลักสูตร ได้แก่ การบริหารการศึกษา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะครุศาสตร์ มีนกั ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จำ�นวน 1,318 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 348 คน

ผลงานนักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้สง่ เสริม สนับสนุน
ให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนอย่างเต็มที่
จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้
- ตั ว แทนนั ก กี ฬ าที ม ชาติ ไ ทยเซปั ก ตะกร้ อ หญิ ง
ชุดแชมป์โลก ปี 2555
- ตั ว แทนนั ก กี ฬ าที ม ชาติ ไ ทยเซปั ก ตะกร้ อ หญิ ง
ชุดแชมป์คิงส์คัพ ปี 2555
- ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยเซปักตะกร้อหญิง ใน
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ชนะเลิศเหรียญทอง
ปี 2555
รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

- ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทองการแข่ ง ขั น เซปั ก ตะกร้ อ หญิ ง
ทีม เดี่ ย ว เหรี ย ญทองแดงเซปักตะกร้อหญิงทีมชุด ชนะเลิ ศ
เหรียญทองกีฬายูโดชาย เหรียญทองแดงเทควนโดหญิง เหรียญ
ทองแดงกีฬาเซปักตะกร้อชายทีมชุด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ่
- นักศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา นางสาวสุนทรี รูปสูง นักศึกษาโปรแกรมวิชา
พลศึกษา

การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

คณะครุศาสตร์ สนับสนุน ส่งเสริมให้นกั ศึกษา คณาจารย์
และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในการทำ�นุบ�ำ รุงไว้ซงึ่ ศิลปะ
และวัฒนธรรมของไทย กำ�หนดเป็นนโยบายให้ทุกโปรแกรมวิชา
ต้องจัดกิจกรรมในการส่งเสริมความเป็นไทย การเห็นคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยในปี 2555 คณะครุศาสตร์ได้จดั
กิจกรรมทั้งสิ้น 8 โครงการ และส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่นักศึกษา
เป็นผู้ดำ�เนินการรับผิดชอบ

การบริการวิชาการแก่สังคม

การให้บริการวิชาการเป็นอีกพันธกิจหนึง่ ของคณะครุศาสตร์
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ในลักษณะการจัด
กิจกรรม โครงการฝึกอบรม และการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในปี 2555 จัดกิจกรรม/โครงการด้าน
การบริการวิชาการทั้งสิ้น 21 โครงการ จัดโครงการบริการวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 10 โครงการ นอกจากนี้คณาจารย์ในคณะ
ครุศาสตร์ยงั ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกเป็นรายบุคคล
ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ องค์การ
บริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียง สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานรับรองและประเมิน
คุณภาพการศึกษา เป็นต้น

การวิจัย

คณะครุศาสตร์ ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ทำ�วิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นำ�ไปใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนา การบริหารทั่วไป
การบริหาร คณะครุศาสตร์จัดให้บุคลากรทุกภาคส่วน
นักศึกษา พัฒนาท้องถิน่ และชุมชน โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุน
จากทั้งของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ซึ่งในปี 2555 มี ของคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะ ทั้งในส่วนบุคคล
และในรูปของคณะกรรมการ เช่น การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ระดับ
คณาจารย์ทำ�งานวิจัย จำ�นวน 8 เรื่อง
คณะและโปรแกรมวิชา ซึง่ ในปี 2555 มีการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
ที่โรงแรม Holiday Inn Resort Regent Beach Chaam
จังหวัดเพชรบุรี
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์ ส่งเสริม
ให้บุคลากรของคณะทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา ทั้งในส่วนของการอบรม สัมมนาและการลา
ศึกษาต่อ นอกจากนี้คณะยังให้ความสำ�คัญกับสุขภาพตลอดจน
ขวัญและกำ�ลังใจของบุคลากรทุกคน จึงได้จัดทำ�ประกันสุขภาพ
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกคน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานและการบริหารงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีประวัติ
ความเป็นมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2518 ซึง่ ขณะนัน้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ยังเป็นวิทยาลัยครูนครปฐม ได้เริ่มดำ�เนินการและบริหารงานตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยแบ่งเป็น 3 คณะวิชา คือ
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณะวิชาครุศาสตร์ โดยที่คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เกิดขึน้ จากการปรับเปลีย่ นหมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาไทย
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศิลปศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์
รวมเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มดำ�เนินการ
เป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2519 ต่อมาเมื่อประกาศใช้
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จนปัจจุบัน โดยมีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ
คณะโดยการนำ�ของคณบดี มีปรัชญาของคณะว่า “พัฒนาคนสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และมีวิสัยทัศน์ คือ “บูรณาการองค์ความรู้
ภูมิปัญญาและงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

การบริหารงานทัว่ ไป ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้ดำ�เนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้มีการ
ปรับปรุงใหม่ โดยดำ�เนินการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นจาก
คณาจารย์และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องของคณะร่วมกันในการปรับปรุงแผน
รวมทั้งได้จัดทำ�แผนปฏิบัติราชการที่สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของคณะ ในส่วนของโปรแกรมวิชาต่างๆ ในสังกัดของคณะก็ได้ด�ำ เนิน
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละโปรแกรมวิชาให้สอดรับกับ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะและของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย เพือ่ ประสิทธิภาพ
ในการในการบริหารจัดการและการดำ�เนินงานของทุกภาคส่วน

การจัดการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 15 หลักสูตร
ประกอบด้วย
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
10. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์
11. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
13. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน
14. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
15. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
นอกจากนีค้ ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยงั เปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา ดังนี้
รายงานประจำ�ปี
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วิชาการ กิจกรรม TCDC กระจายโอกาส สร้างแหล่งเรียนรู้
ด้านการออกแบบสูม่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กิจกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรม
โปรแกรมวิชาดนตรีจดั อบรม การสร้างงานดนตรีเชิงพาณิชย์
และการสนับสนุนงานต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รวมทัง้ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเข้าร่วมทำ�กิจกรรม
กับองค์กรภายนอก อาทิ กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รวมใจ
ต้านภัยน้ำ�ท่วม กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมใจช่วยภัยน้�ำ ท่วม
ณ ตำ�บลบัวปากท่า อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบถุง
ยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมตำ�บลบางหลวง กิจกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมใจช่วยผูป้ ระสบภัย
ตำ�บลนิลเพชร กิจกรรมนักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา
ร่วมนำ�เสนอโครงการ “คิดดี ทำ�ดี 84 โครงการกับ
ครอบครัวข่าว 3” กิจกรรมโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
และโครงการพัฒนานักศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ ในงานเทศกาล
อาหาร ผลไม้ และของดีจงั หวัดนครปฐม กิจกรรมโปรแกรม
วิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว จัดอบรม ยุวมัคคุเทศ กิจกรรม
โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน นำ�นักศึกษาช่วยฟื้นฟู
บ้านศาลาดิน มหาสวัสดิ์ กิจกรรมนักศึกษาโปรแกรมวิชา
งานกิจการนักศึกษา
ดนตรี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมด้านดนตรีกบั โรงเรียนศิลปะ
ในปีงบประมาณ 2555 ที่
และดนตรีแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และ
ค่ายศิลปะปันน้ำ�ใจพี่สู่น้อง กิจกรรมคณะนักศึกษาวิชา
สั ง คมศาสตร์ ไ ด้ ดำ � เนิ น การจั ด
อาเซียนศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาอย่ า ง
ร่วมเสวนาผูน้ �ำ ศาสนาภาคใต้สนั ติสขุ กิจกรรมคณะมนุษยต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมพัฒนา
ศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมเทิดพระเกียรติ
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษสำ � หรั บ
นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ กิจกรรม English Camp กิจกรรม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
INTERNATIONAL DAY 2011 กิจกรรมศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์ 5 รอบ การนำ�นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในองค์กรต่างๆ เช่น
และสั ง คมศาสตร์ เตรี ย มพร้ อ มรั บ ASEAN กิ จ กรรม After ประเทศเกาหลีใต้ โรงแรม Four Seasons
Learning V.10 กิ จ กรรมค่ า ยภาษาและวั ฒ นธรรมจี น กิ จ กรรม งานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมส่งเสริมนโยบายกิจกรรม 3D
งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมปฐมนิเทศเฟื่องฟ้าช่อใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ ทำ � วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
กิจกรรมนักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษาทำ�ความดีนอ้ มถวายพระราชกุศล องค์ความรูก้ ารจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการพัฒนา
แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ กิจกรรมโครงการคัดเลือกนักศึกษา ท้องถิน่ ตามนโยบายทัง้ ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ
ต้นแบบ กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครู โดยมีโครงการที่ได้รับทุนจำ�นวน 29 โครงการ รวมเป็น
ประจำ�ปีการศึกษา 2555 กิจกรรมโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เงินทุนจำ�นวน 990,710 บาท
1. หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ดำ�เนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) เสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมที่จะเข้ารับการประเมินตาม
กรอบ TQF ในปีการศึกษาถัดไป
สำ�หรับจำ�นวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 6,847 คน แยกเป็น
นักศึกษาภาคปกติ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำ�นวน 2,208 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำ�นวน 1,695 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำ�นวน 1,089 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำ�นวน 691 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำ�นวน 115 คน
นักศึกษาภาค กศ.พป.
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำ�นวน 541 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำ�นวน 238 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำ�นวน 165 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำ�นวน 105 คน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังได้
ดำ�เนินการจัดทำ�วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในปีงบประมาณนี้ จำ�นวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับปีที่ 2 ฉบับที่ 3
(มกราคม-มิถุนายน 2555) จำ�นวนบทความที่ตีพิมพ์ 10 เรื่อง
ฉบับปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555) จำ�นวนบทความ
ที่ตีพิมพ์ 10 เรื่อง
งานบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์จัดทำ�โครงการด้าน
การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม โดยมี ค ณาจารย์ ไ ด้ ดำ � เนิ น การจั ด
โครงการหลายประเภท ได้แก่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
จำ�นวน 125 โครงการ งบประมาณรวม 6,716,483 บาท โครงการ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จำ�นวน
2 โครงการ งบประมาณรวม 50,760 บาท โครงการบริการวิชาการ
แก่ ชุ ม ชนตามแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร จำ � นวน 17 โครงการ
งบประมาณรวม 666,850 บาท

นอกจากนี้ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ยั ง ได้
ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์บริการวิช าการแก่สังคมตามศั ก ยภาพโดย
การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหน่วยงานต่างๆ ด้วย

งานทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ ดำ � เนิ น การตาม
พันธกิจด้านการทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรม
และการส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
อาทิ การจัดทำ�รายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีโทรทัศน์
WBTV การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
การจัดทำ�บุญตักบาตรในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันขึ้นปีใหม่และ
วันสถาปนามหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ การ
ร่วมงานตักบาตรเทโวโรหณะ การร่วมสนับสนุนกำ�ลังนักศึกษา
ช่วยงานเทศกาลประจำ�ปีวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร การ
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ การจัดโครงการสอบ
ธรรมศึ ก ษาเฉลิ ม พระเกี ย ติ 84 พรรษา (มี นั ก ศึ ก ษาเข้ า สอบ
1,389 คน สอบได้ 977 คน) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
นานาชาติโดยได้จัดงาน International Day การจัดงานสร้าง
สัมพันธ์สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะ
และการจัดโครงการภาวนาเพื่อพ่อ (ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราช)

เป็นต้น รวมทัง้ การส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาแสดงออก
ถึงน้ำ�ใจอันดีงามและจิตอาสาช่วยน้ำ�ท่วมในพื้นที่ต่างๆ ในช่วง
วิกฤตน้ำ�ท่วมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ในปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้ดำ�เนินการส่งเสริมความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาเข้าใหม่ในการปฐมนิเทศและ
ได้ด�ำ เนินการจัดทำ�รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(Self Assessment Report (SAR)) โดยมีผลการประเมินอยู่
ในระดับดี และรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report (SAR)) เพือ่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
(สมศ.) โดยมีผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการในระดับดีมาก

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำ�เนินการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาทิ
- การลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ 4
หน่วยงานของ 4 สถาบัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้แก่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทางด้านวิชาการ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน
ในพันธกิจด้านต่างๆ ของแต่ละสถาบัน ซึ่งต่อมาได้มีการ
จัด SMART1 และในปีงบประมาณ 2555 นี้ ก็ได้มีการจัด
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ SMART2 ขึ้นที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี และยังได้มี
การจัดกิจกรรมความร่วมมือที่สำ�คัญ ได้แก่ การเสวนาเชิง
ปฏิบตั กิ ารด้านการเสริมสร้าง และประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล
เชิงปฏิบตั กิ ารด้านการส่งเสริมและประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล
ระหว่างผูบ้ ริหารของทัง้ 4 หน่วยงาน จัดโดย คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และ

รายงานประจำ�ปี
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สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น นำ�มาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิติศาสตร์
กับโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ดำ�เนินการด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษามีความตระหนักในการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดกิจกรรม อาทิ

- การจัดเสวนาวิชาการ เรือ่ ง ไทยกับการปรับตัวสูป่ ระชาคมอาเซียน :
จากมุมมองของนักวิชาการในต่างแดน โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา
นักวิชาการชาวไทยจาก RMIT : Royal Melbourne Institute of
Technology ประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากร
- การจัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่องบทบาทของอาจารย์
กับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้รับ
เกียรติจากคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธ์ นายกสมาคมอาเซียนแห่ง
ประเทศไทย เป็นวิทยากร
- การจัดสัมมนาภาษาอังกฤษกับการเตรียมรับ ASEAN ระยะที่ 1
ให้แก่นักศึกษาจำ � นวน 300 คน โดยศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ ซึ่งมีท่านสุทธิศักดิ์ เลาหชีวิน อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง
พาณิชย์ เป็นวิทยากร

ผลงานที่โดดเด่นของนักศึกษา

ในปีงบประมาณ 2555 นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลและมีผลงานโดดเด่น ดังนี้
1. นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม อาสาธรรมเพื่ อ สั ง คมโปรแกรมวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา
นำ�โดยนายสุรพล หิรัญพต ได้รับการคัดเลือกให้นำ�เสนอกิจกรรมความดี
ในโครงการ “คิดดี ทำ�ดี 84 โครงการกับครอบครัวข่าว 3” ณ สวนหลวง ร.9
และมีการเผยแพร่ข่าวการนำ�เสนอทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3
2. นายวิทยา จตุพรพิมล นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
เข้ า รั บ พระราชทานเข็มผู้ทำ�ประโยชน์ในการสร้า งเครือ ข่ ายเพื่ อ นคุ ณ ธรรม
ทั่วประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี ได้รบั รางวัล
จากการแข่งขันประกวดวงดนตรีในงานวันสถาปนา
พระราชทานนามราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 2 รางวัล คือ วง “ติสต์” ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ และวง “Zolo” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปะ ได้รบั รางวัล
ผลงานดีเด่น ประเภท Digital Media จำ�นวน
3 รางวัล ในการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ
Open House for Young Talents จัดโดย
สำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์กรมหาชน)
5. นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจกรรมแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
6. นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าดนตรี เ ข้ า ร่ ว ม
ประกวดวงดนตรีในงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำ�ปี
2555 คว้า 2 รางวัลจากเทศบาลเมืองราชบุรี คือ
วง “ติสต์” ได้รับรางวัลชนะเลิศ และวง JR Ska
Chill Band ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
7. นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี ได้รบั รางวัล
คณะนั ก แสดงยอดเยี่ ย มในงาน The Royal
Belum Forest World Drums Festival 2012
ณ รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย
8. นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ชาดนตรี ได้รับ
3 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันประกวดวงสตริง
ในงานอนุ ส รณ์ ด อนเจดี ย์ แ ละงานกาชาดจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ประจำ�ปี 2555 ได้แก่ วงแบเบาะ
ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
วง Clean Up ได้
รับรางวัลชมเชยและ
รางวั ล นั ก ร้ อ งยอด
เยี่ยม
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ศิริชัย โสภา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐานและการบริหารงานทั่วไป

ปรัชญา :
				
วิสัยทัศน์ :
				
				
				
				
อัตลักษณ์ :

วิทยาศาสตร์สร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา
พัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
มีความรู้และอุทิศตนเพื่อสังคม

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรการศึกษา
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี 19 หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) 3 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.4 ปี) 12 หลักสูตร คือ เคมี เคมีอุตสาหกรรม
ชีววิทยาสาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วศ.บ.4 ปี) 3 หลักสูตร คือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิศวกรรมโยธา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี)
1 หลักสูตร คือ การจัดการอาหาร
- หลักสูตรระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คอ.ม.) 1 หลักสูตร คือ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 3 หลักสูตร คือ
วิทยาศาสตร์ศึกษา ระบบเกษตรยั่งยืน ฟิสิกส์
- หลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 หลักสูตร คือ ฟิสิกส์
ทั้งนี้ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มี มคอ.3 ทุกรายวิชา
ที่เปิดสอน

นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีนักศึกษา 4,618 คน
อาจารย์ ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีจำ�นวนอาจารย์ ดังนี้
1. ข้าราชการอาจารย์ จำ�นวน 51 คน (กำ�ลังศึกษา
ต่อ 3 คน)
2. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำ�นวน 87 คน
(กำ�ลังศึกษาต่อ 4 คน)
บุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น
35 คน
การจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะการบริหาร
ความเดีย่ ว ทำ�งานกลุม่ เน้นการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชนทุกหลักสูตร มีห้องปฏิบัติการเครื่องมือที่ทันสมัยและ
มีการทำ�วิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจน
มีระบบประเมินการสอนออนไลน์เพื่อนำ�ผลการประเมินมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน

การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาครอบคลุ ม การพั ฒ นา
นักศึกษาทั้ง 5 ด้าน และเป็นไปตามนโยบายสถานศึกษา
3D ได้แก่

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

การบริการวิชาการแก่สังคม

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำ�นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจำ�ปีการศึกษา 2555
- โครงการก้าวที่กล้า...สู่สถาบันอุดมศึกษาฯ พิธีถวายตัวเป็นลูก
มอบตัวเป็นศิษย์ ร.4 และ ร.9
- โครงการคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ MOON & STAR OF
SCIENCE 2012
- โครงการสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา
- โครงการค่ายคุณธรรมนำ�สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
- โครงการต้นแบบความดี
- กิจกรรมราชภัฏอาสาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
- กิจกรรมกีฬาคณะและกีฬา พ.จ.น.ก.
- โครงการพัฒนานักศึกษาตามเอกลักษณ์ของบัณฑิตแต่ละสาขา
ผลงานนักศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดคำ�ขวัญวันครู ประจำ�ปี
2555 โดยนางสาวขนิษฐา อุตรโส นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากคำ�ขวัญที่ว่า “บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์
ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ภูมิพล”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีโครงการ
บริการวิชาการ รวมทัง้ สิน้ 37 โครงการ ครอบคลุมการ
บริการวิชาการให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา
คนในชุ ม ชนและบุ ค ลากรทั่ ว ไป เพื่ อ สร้ างความ
เข้มแข็งให้กบั ชุมชน นอกจากนีย้ งั ทำ�ความร่วมมือกับ
บุคคลภายนอกในการบริการวิชาการ ได้แก่ สถาบัน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษา โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
และจังหวัดใกล้เคียง ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการ
ได้แก่ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการนครปฐม
นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น โครงการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียน โครงการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น

การวิจัย

ปีงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสง่ เสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ท�ำ วิจยั
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ มีคณาจารย์ได้รับทุนวิจัย
จำ�นวน 113 คน เป็นเงิน 10,135,659 บาท มีผลงานวิจยั
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จำ�นวน 86 บทความ นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้เป็นเจ้าภาพในนามมหาวิทยาลัย
จัดงานประชุมวิชาการเฉพาะทางระดับนานาชาติ
(3rd International Science, Social Science,
Engineering and energy Conference 2011:
I-SEEC 2011) ณ Rose Garden Riverside
สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 2-5
กุมภาพันธ์ 2555

การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

ปี ง บประมาณ 2555 คณะวิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีโครงการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยทัง้ สิน้ 10 โครงการ
ที่จัดโดยคณะ ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศ โครงการ
ปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ โครงการต้ น แบบความงามดี แ ละ
โครงการตามวันสำ�คัญทางพุทธศาสนา นอกจากนี้
ยังมีโครงการที่จัดขึ้นโดยโปรแกรมวิชาต่างๆ อีก
มากมาย
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คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

การบริหารและข้อมูลพื้นฐาน

นั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู พ.ศ. 2518
ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2547 ซึง่ กำ�หนดบทบาทหน้าทีข่ องวิทยาลัยครู
ให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากครุศาสตรบัณฑิต ทำ�ให้โครงสร้างของวิทยาลัยครูเปลี่ยนไปจากเดิม โดยได้มี
การเปิดคณะวิชาใหม่ขึ้นมารองรับ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
โดยมีพฒ
ั นาการเป็นลำ�ดับ ปัจจุบนั คณะวิทยาการจัดการได้บริหารงาน
วิชาการโปรแกรมวิชาตามนโยบายของคณะ แบ่งเป็น 9 โปรแกรมวิชา
และ 1 กลุ่มรายวิชา
ปรัชญา : เพิ่มคุณค่าบุคคลด้วยการศึกษา สร้างสม
				 ภูมิปัญญาด้วยองค์ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อ
				 การพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
วิสัยทัศน์ : มุ่งเป็นแหล่งให้ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็น
				 ฐานการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้
				 สู่ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคนและท้องถิ่นให้เป็น
				 มืออาชีพสู่สากล
พันธกิจ : 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
				 2. ทำ�นุบำ�รุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
				 3. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาท้องถิ่นสู่
					 สากลและสืบสานพัฒนาโครงการ
					 พระราชดำ�ริ
				 4. การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
				 5. การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

หลักสูตรการศึกษา ในปี 2555 มีหลักสูตรที่เปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 12 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, การตลาด, การเงิน
และการธนาคาร, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,
ธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
และหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต (นิ เ ทศศาสตร์ ) สาขาวิ ช า
การประชาสัมพันธ์, วารสารศาสตร์, การโฆษณา, วิทยุและวิทยุ
โทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2555 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ได้ปรับหลักสูตร

จากศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต เป็ น นิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต โดย
เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการประชาสัมพันธ์
และสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำ�หรับหลักสูตร
ที่ เ ปิ ด สอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจำ � นวน 2 หลั ก สู ต ร
ประกอบด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ
ทั่วไป) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ
ทั่วไป) สำ�หรับผู้บริหาร
นั ก ศึ ก ษา ปี ก าร
ศึกษา 2555 คณะวิทยาการ
จั ด การ มี นั ก ศึ ก ษาภาค
ปกติ 2,813 คน นักศึกษา
ภาค กศ.พป. 1,267 คน
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต
ศึกษา MBA 34 คน X-MBA 46 คน
การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา คณะ
วิทยาการจัดการ จัดให้มีการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาออกไปรับใช้สังคม โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ� ความเข้มแข็งทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ผลงานนักศึกษา
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกจำ�นวนมาก และมีนกั ศึกษา
ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนแผน
ธุรกิจ การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครัง้ ที่ 35 มหาวิทยาลัย
กลุ่มภูมิภาคตะวันตก

รายงานประจำ�ปี
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- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอ่านข่าวในพระราชสำ�นัก การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 35 มหาวิทยาลัย
กลุ่มภูมิภาคตะวันตก
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการประกวดพัฒนา
ร้านร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) จากการแข่งขัน
50 ร้านทั่วประเทศ
- ประกาศนียบัตรผูป้ ระสานงานศูนย์สอบ (Supervisor)
โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 29 หนึ่งใน
โครงการวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพแห่งองค์การยูเนสโก

การทำ�นุบำ�รุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชุมนุมพัฒนาศักยภาพ จัด
โครงการสืบสานวัฒนธรรม “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็นทีร่ กั ” มีกจิ กรรมตักบาตร
ประจำ�สัปดาห์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้มา
สัง่ สมบุญร่วมกัน ด้วยการทำ�ทานรักษาศีลเป็นการสืบสานวัฒนธรรม
ชาวพุทธเป็นจำ�นวนมากอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า
8 ปี กิจกรรมนีม้ ขี นึ้ ทุกวันพฤหัสบดี นอกจากนีย้ งั มีการจัดโครงการ
ทำ�นุบำ�รุงศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ รวมทั้ง
มีการจัดโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และชุมชน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาท้องถิ่นสู่
สากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำ�ริ

ผลงานการวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการและ
เครือข่ายมีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน ที่สืบสานโครงการ
อันเนือ่ งมาจากแนวพระราชดำ�ริจ�ำ นวนมาก ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น อันนำ�ไปสู่การพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ อีกด้วย ในปีงบประมาณ 2555 มีคณาจารย์
ทำ�วิจยั และส่งผลงานตีพมิ พ์เผยแพร่โดยได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั
จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยจำ�นวน 6 เรื่อง และจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยจำ�นวน 6 เรือ่ ง ผลงานทีน่ �ำ มาใช้อนั ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับหน่วยงานและชุมชน จำ�นวน 14 เรื่อง
เช่น งานวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัด
นครปฐม การศึกษาต้นทุนและประสิทธิภาพของระบบขนส่งใน
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อุตสาหกรรมสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม การศึกษาอุปสงค์
และอุปทานการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จังหวัดนครปฐม
การศึกษาระบบโลจิสติกส์การรับส่งผูป้ ว่ ยฉุกเฉินในเขตจังหวัด
นครปฐม การศึกษาโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา
กลุม่ หัตถกรรมตุก๊ ตา ราชบุรี แนวทางการบูรณาการความร่วมมือ
ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ปริมณฑล เป็นต้น

การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วม
ระดมความคิดทำ�แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการคณะ และ
แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมวิชา นำ�ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและปฏิบตั งิ าน ตัง้ แต่
ปีการศึกษา 2540 มีการจัดทำ�รายงานการประเมินตนเองตาม
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพือ่ การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นทางการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา มีการรายงาน
ผลดำ�เนินงานตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ และนำ� ผล
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตในการ
จัดการศึกษาและเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจของคณะอย่างต่อเนื่องต่อไป
คณะวิทยาการจัดการ มีการส่งเสริมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้พัฒนาตนเองโดยการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการส่งเข้าอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านและสร้างโอกาสในการเข้าสูต่ �ำ แหน่ง
ที่สูงขึ้นต่อไป

การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น

การบริการวิชาการแก่ชมุ ชนเป็นพันธกิจทีส่ �ำ คัญประการ
หนึ่งที่คณะวิทยาการจัดการปฏิบัติและดำ�เนินการให้บริการ
ด้านความรู้ด้านต่างๆ แก่ชุมชน เพื่อเป็นการเกื้อหนุนชุมชน
ให้เกิดความเข้มแข็ง อันจะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคน
ในชุมชนให้ดีขึ้นและนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่น ในปี 2555 มีการบริการ
วิชาการ รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ จำ�แนกเป็นผลงาน/กิจกรรม
ที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้จากวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำ�นวน 13 โครงการ การให้บริการวิชาการโดยจัดหลักสูตร
ที่มีการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม จำ �นวน
11 โครงการ นอกจากนี้คณาจารย์ในคณะยังให้บริการวิชาการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการนครปฐม
นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น

2012
10

011

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

การบริหารและข้อมูลพื้นฐาน

คณะพยาบาลศาสตร์ได้เริ่มก่อตั้งจากการปฏิรูประบบสุขภาพ
การเติบโตทางธุรกิจการบริการสุขภาพ รวมถึงความขาดแคลนบุคลากร
ด้านสุขภาพของจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ทำ�ให้ตลาด
มีความต้องการบุคลากรทางด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เล็งเห็นโอกาสในการดูแลชุมชนท้องถิ่น จึงได้เสนอ
โครงการจัดตั้ง “คณะพยาบาลศาสตร์” สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ได้เห็นชอบและมีมติเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 ให้ผลิต
บัณฑิตสาขาสุขภาพ และให้มีการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ประกาศ
เป็นคณะวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม
2552 เป็นต้นมา เริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2553 ปัจจุบันปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษา 3 ชั้นปี
จำ�นวนรวม 146 คน คณะพยาบาลศาสตร์มอี าจารย์รวมทัง้ สิน้ 26 คน
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน 4 คน
ปรัชญา : พัฒนาศาสตร์ศลิ ปะ จิตอาสา บูรณาการสูช่ มุ ชน
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพมุ่ง
				 พัฒนาการพยาบาลฉุกเฉินเป็นทีย่ อมรับในระดับ
				 ภูมิภาค
พันธกิจ : 1) จัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ โดยมุ่งเน้น
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามมาตรฐานวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญทาง
เทคโนโลยี ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และสร้างโอกาสทางการศึกษา
แก่ประชาชน 2) ผลิตผลงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์เพื่อนำ�ไปสู่
การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในระดับท้องถิ่นและประเทศ 3) ให้บริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ
ของชุมชน 4) ทำ�นุบำ�รุงศิล ปวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญาท้องถิ่นเพื่อ
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 มีหลักสูตรทีด่ �ำ เนินการ
2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา) มีการดำ�เนินการหลักสูตร
ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามกรอบมาตรฐาน รวมทั้งการทวนสอบทุกภาค

การศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และการประเมินผล
การดำ�เนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานใน 1 ปี โดย
ผู้แรกมีผลการประเมินดีมาก
นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร์
มีนักศึกษา 3 ชั้นปี รวมทั้งสิ้น 146 คน และจัดการสอน
ให้นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน คณะฯ
มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการ
และสถานการณ์จริงในโรงพยาบาลและชุมชน รวมถึงเมื่อ
มหาวิทยาลัยเปิดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว เดือนตุลาคมธันวาคม พ.ศ. 2554 ทางคณะฯ ได้การบูรณาการการเรียน
การสอนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ การวิจัย และ
การบริการวิชาการกับสถานการณ์จริงจากภาวะอุทกภัยน้ำ�ท่วม
ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารเทคนิคการพยาบาล ทีโ่ รงพยาบาลสนาม
และปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพที่ศูนย์พักพิงฯ จนทำ�ให้
นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ประสบการณ์ แ ละเกิ ด การปลู ก ฝั ง ความมี
จิตอาสาในวิชาชีพเกิดขึน้ นอกจากนัน้ คณะฯ ยังได้เร่งพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนดังนี้
1) ด้ า นการวางระบบการจั ด การศึ ก ษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มีการจัดทำ� มคอ.3 มคอ.4
มคอ.5 มอค.6 ครบทุกรายวิชา พร้อมจัดกระบวนการ
การทวนสอบทุกภาคการศึกษาและทุกรายวิชา จัดทำ�สรุป
รายงานผลการดำ�เนินการ มคอ.7 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ประจำ�ปีการศึกษา
2554 และมีการรายงานผลการดำ�เนินงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการพยาบาลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน : รายวิชาทฤษฎี
คณะฯได้เชิญอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะเรื่อง
มาสอนนักศึกษาในหัวข้อที่คัดสรรแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีการจัดทำ�เอกสารประกอบการสอน/คู่มือรายวิชา

รายงานประจำ�ปี
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สำ�หรับนักศึกษาทุกรายวิชา มีระบบการวิพากษ์ข้อสอบ มีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ 360 องศา และที่สำ�คัญ
คณะฯ ได้เปิดสอนรายวิชา “การให้เพื่อชีวิต” เพื่อให้นักศึกษาได้
สัมผัสประสบการณ์การให้ที่หลากหลาย ผลการประเมินรายวิชา
นักศึกษามีความพึงพอใจในรายวิชานี้
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน : รายวิชาปฏิบัติ มี
ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาขอใช้ห้อง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง และมีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ดูแลห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้ มีระบบการประสานงานแหล่งฝึก
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา และอาจารย์ในการฝึกปฏิบัติ
ทางพยาบาล มีการสร้างสัมพันธภาพกับแหล่งฝึกพร้อมประชุม
ปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นจากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา
4) ด้านการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ดา้ นการเรียนการสอน :
สนั บ สนุ น การเข้ า อบรม/ประชุ ม สั ม มนาของอาจารย์ ใ นเรื่ อ งที่
รับผิดชอบสอน รวมถึงส่งเสริมให้มีกระบวนการทำ�งานวิจัยใน
ชั้นเรียนรวม 6 เรื่อง ได้แก่
4.1) ผลของการจัดการเรียนรู้แบบแผนภูมิมโนทัศน์
ในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 โดย อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
4.2) ความพึงพอใจต่อการใช้แผนทีค่ วามคิดในการเรียน
วิชาจิตวิทยาพัฒนาการนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 1 โดย รศ.ฐิตวิ ลั คุ์
ธรรมไพโรจน์ อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา อาจารย์จิราพร
เกสรสุวรรณ อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
4.3) ผลของการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ และ feedback แผนการสอนสุขศึกษาผู้ป่วยโดยกลุ่มเพื่อน โดย อาจารย์
ณัฐธยาน์ อังคะประเสริฐกุล
4.4) การสอนสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ฐานคิดการสร้าง
พลังอำ�นาจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย อาจารย์วันเพ็ญ
แวววีรคุปต์
4.5) ผลของการสอนโดยใช้คำ�ถามแบบหมวกหกใบ
ต่ อ ความคิ ด เชิ ง วิ จ ารณญาณของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต โดย อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
4.6) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนาการเรียนแนวคิดทฤษฎี
ทางการพยาบาล โดย ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
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การพัฒนานักศึกษา

คณะฯ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ
ของนักศึกษา เช่น การอยู่ร่วมกันในหอพัก การทำ�งานเป็นทีม
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาจิต และจิตอาสา

ในปีงบประมาณ 2555 มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นางสาวกุลธิดา โพธิ์ศรีวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ�เสนอผลงาน วันที่ 27-28
มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เรื่อง
พยาบาลเสริมสร้างเติมน้ำ�ใจเพื่อผู้ประสบภัยสุขภาพดี
2. นางสาวสุทธินี เห็นวัฒนะ ได้รับรางวัลชมเชย จาก
เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละนำ�เสนอผลงาน วันที่ 27-28 มกราคม
2555 ณ วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เรือ่ ง พฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. นายกฤษดา การัตน์ และ นางสาวนภาพร บุญสนอง
ได้รบั รางวัลชนะเลิศการประกวดสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมกล้ามเนือ้
มัดเล็ก ณ มหาวิทยาลัยสยาม
4. นางสาวภัสราภรณ์ สมบุตร ได้รับโล่เกียรติคุณ
นักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำ�ปี
การศึกษา 2554

การบริการวิชาการแก่สังคม

การให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจของ
คณะที่เน้นการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
สร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชน โดยมีเข็มทิศในการพัฒนา
เชิงประเด็นตามความสามารถของคณาจารย์ในคณะ เช่น การจัด
อบรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง การปฐมพยาบาลสำ�หรับพระสงฆ์วัดต่างๆ ในจังหวัด
นครปฐม การเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
วิจัย ตรวจสอบรายงานการวิจัย และผลงานทางวิชาการ เป็นต้น
ในเดือนสิงหาคม 2555 คณะได้จดั อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การเป็น
อาจารย์พี่เลี้ยงให้พยาบาลวิชาชีพ” ผู้เข้าประชุมได้คะแนนสะสม
การศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาลด้วย”
คณะฯ ได้รบั มอบหมายจัดบริการสุขภาพแก่ผปู้ ระสบภัย
น้�ำ ท่วม ทีศ่ นู ย์พกั พิงและโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2554 เป็นการจัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การบริการสังคมทีค่ ณะฯ ได้บรู ณาการ การเรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ และรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
พืน้ ฐาน ด้วยการบริการทำ�ให้นกั ศึกษาได้ประสบการณ์ตรง เข้าใจ
และเห็นใจผู้ประสบภัย
นอกจากนั้นคณะฯ ยังได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดการ
ตำ�บลวังตะกูและสระกระเทียมให้ไปสู่ตำ�บลผาสุก

การวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ

1. คณะพยาบาลศาสตร์มีได้งานวิจัยที่สำ�เร็จแล้ว และ
เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ ดังนี้
1.1 The 2012 International conference Trends
in Emergency, Trauma, and Diaster Nursing : Using
Evidence to Guide Decision-Making and Improve
Nursing Care วันที่ 25-27 เมษายน 2555 ณ โรงแรมกรุงเทพ
ภูเก็ต ห้องประชุม King Care Gustaf Conference Hall
3 จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์ และโรงพยาบาลภูเก็ต
จำ�นวน 8 เรื่อง และได้รับรางวัล Best Oral presentation
20121 ได้แก่
		 1) การศึ ก ษาระบบการจั ด การศู น ย์ พั ก พิ ง
ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดย ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
		 2) การศึกษาภาวะความเครียดและการปรับตัว
ของผู้ประสบอุทกภัยจากภาวะน้ำ�ท่วม ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศ์
		 3) พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของคณะ
ทำ�งานศูนย์พกั พิงผูป้ ระสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์ อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
		 4) กระบวนการให้ คำ � ปรึ ก ษารายบุ ค คลของ
ผู้ประสบอุทกภัยจากภาวะน้ำ�ท่วมที่มีภาวะความเครียด ณ ศูนย์
พักพิงชัว่ คราว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย อาจารย์สมบัติ
ประทักษ์กุลวงศ์ อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
		 5) ภาวะสุขภาพของผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมที่อยู่
ในวัยทำ�งาน ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดย อาจารย์กรวรรณ สุวรรณสาร
		 6) ประสบการณ์ของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยในภาวะวิกฤติ
อุทกภัย กรณีศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย
รศ.ฐิติวัลย์ ธรรมไพโรจน์ อาจารย์วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
		 7) การศึกษาการรับรูส้ ถานการณ์สขุ ภาพการจัด
บริการสุขภาพ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม : กรณีศกึ ษาครอบครัวหญิงตัง้ ครรรภ์และเด็กแรกเกิด
โดย ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
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		 8) คุณภาพชีวิตในภาวะประสบอุทกภัย กรณี
ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย อาจารย์วันเพ็ญ
แวววีรคุปต์
1.2 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิจยั ครัง้ ที่ 7 การวิจยั เชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ การพัฒนาท้องถิน่ วันที่ 28-29
พฤศจิกายน 2554. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำ�นวน 4 เรื่อง ได้แก่
		 1) ระบบการจั ด การสุ ข ภาวะชุ ม ชนเพื่ อ ตำ � บล
แห่งการเรียนรู้ เทศบาลเขาหัวช้าง ตำ�บลตะโหมด อำ�เภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง โดย ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ อาจารย์ ดร.กมลทิพย์
ขลังธรรมเนียม อาจาร์ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม อาจารย์จุฑารัตน์
ผู้พิทักษ์กุล
		 2) ระบบการจั ด การสุ ข ภาวะชุ ม ชนเพื่ อ ตำ � บล
แห่งการเรียนรู้ตำ�บลคอรุม อำ�เภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย
อาจารย์ ดร.ปิน่ นเรศ กาศอุดม ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ อาจารย์
ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
		 3) ระบบการจั ด การสุ ข ภาวะชุ ม ชนเพื่ อ ตำ � บล
แห่งการเรียนรู้เทศบาลตำ�บลชากไทย ตำ� บลชากไทย อำ�เภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดย อาจารย์ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม
อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
		 4) ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพือ่ ตำ�บลแห่ง
การเรียนรู้ ตำ�บลอุทัยเก่า อำ�เภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดย
อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
อาจารย์ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
1.3 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555. นครปฐม :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำ�นวน 4 เรื่อง ได้แก่
		 1) การจัดการระบบบริการสุขภาพสำ�หรับผูป้ ระสบ
อุทกภัย ณ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดย
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
		 2) ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพือ่ ตำ�บลแห่ง
การเรียนรู้ อบต.แม่ปะ ตำ�บลแม่ปะ อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์ ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ อาจารย์
วริยา จันทร์ขำ� อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
		 3) ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพือ่ ตำ�บลแห่ง
การเรียนรู้ อบต.คลองน้�ำ ไหล อำ�เภอคลองลาน จังหวัดกำ�แพงเพชร
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ� ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ อาจารย์กมลภู
ถนอมสัตย์ อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
		 4) ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพือ่ ตำ�บลแห่ง
การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งโพธิ์ อำ�เภอนาดี จังหวัด

รายงานประจำ�ปี
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ปราจีนบุรี อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา ผศ.ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ อาจารย์วริยา จันทร์ขำ� อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
2. โครงการวิจัยที่ไ ด้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ดังนี้
1) ชุดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนการทำ�วิจัย
ของสำ�นักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ผศ.ดร.
หทัยชนก บัวเจริญ
2) ชุดโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทุนการทำ�วิจยั จาก
สำ�นักงานวิจยั แห่งชาติ (วช.) โดย อาจารย์ ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
3) ชุดโครงการวิจยั เป็นเลิศ โดย อาจารย์ ดร.ธีรนันท์
วรรณศิริ อาจารย์วริยา จันทร์ขำ� และอาจารย์เรียม นมรักษ์
3. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ได้แก่
1) สุนตุ ตรา ตะบูนพงศ์ วันเพ็ญ แวววีรคุปต์. วารสาร
พฤฒนาวิทยา ปี พ.ศ. 2555
2) สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
เกศินี จุฑาวิจติ ร. (บรรณาธิการ). (2555). สมเดช นิลพันธ์ุ หทัยชนก
บัวเจริญ โสรัจ กายบริบูรณ์ วิชัย ลำ�ใย วิรัตน์ ปิ่นแก้ว สุวิมล
มรรควิบูรณ์ชัย และคณะ. บทเรียนจากวิกฤติน้ำ�ท่วมและการจัด
การศูนย์พกั พิง. นครปฐม. บริษทั เพชรเกษมพริน้ ติง้ กรุป๊ จำ�กัด.
3) สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ หทัยชนก บัวเจริญ วริยา
จันทร์ขำ� เอมวดี เกียรติศิริ. (บรรณาธิการ). หทัยชนก บัวเจริญ
และคณะ. ระบบการจัดบริการสุขภาพสำ�หรับผู้ประสบอุทกภัย
ณ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : กระบวนการ
และการจัดการ นครปฐม. บริษัท ที คิว จำ�กัด.
4) สุนุตตรา ตะบูนพงศ์. วิจัยที่อยากเล่า.

การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ร่วมกับการรักษาจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลในกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ
หล่อหลอมความเป็นจิตอาสาของนักศึกษาและของอาจารย์
คณะฯ เปิดสอนรายวิชาการให้เพื่อชีวิตเป็นรายวิชาเลือก
แก่นักศึกษาพยาบาลเป็นวิชาที่บูรณาการศิลปวัฒนธรรมของไทย
ได้แก่ มารยาทไทย การร้อยมาลัย การมอบมาลัยแด่อาจารย์
และกิจกรรมการให้ที่หลากหลายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และ
ประสบการณ์ที่เกิดจากการให้ ผลการประเมินจากนักศึกษาอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีโครงการทีบ่ รู ณาการการทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม
ดังนี้
โครงการที่ร่วมกับท้องถิ่นเพื่อทำ�นุบำ�รุงส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
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1. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่พยาบาลศาสตร์
2. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแจ่มใสงดงาม
- กิจกรรมที่ 1 การอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมรำ�ปรบไก่
- กิจกรรมที่ 2 เรียงความเรื่องเทิดพระคุณแม่ และ
จัดบอร์ดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
- กิจกรรมที่ 3 แห่เทียนพรรษา
โครงการอนุรกั ษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรม
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
3. โครงการระลึกพระคุณครู
4. โครงการประกันคุณภาพนักศึกษา
5. โครงการการแข่งขันกีฬาภายในเฟื่องฟ้าเกมส์
6. โครงการส่งเสริมวิชาการและกันคุณภาพการศึกษา
ผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้จากวีถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. โครงการปลูกฝังการใช้ชวี ติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และหอพักน่าอยู่ปลอดภัยไร้สารเสพติด

การบริหาร

การบริหารคณะพยาบาลศาสตร์มีการวางแผน บริหาร
จัดการคน บริหารจัดการข้อมูล บริหารจัดการงานโดยเฉพาะ
1. ด้านพัฒนาเอกลักษณ์ของคณะฯ มีการจัดทำ�หนังสือ
เกีย่ วกับการจัดการภัยพิบตั ิ เป็นไปตามทีก่ �ำ หนดวิสยั ทัศน์ไว้ โดย
คณะฯ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องการพยาบาล
ในภาวะฉุกเฉิน บาดเจ็บ และภัยพิบัติ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2555 คณาจารย์ของคณะฯ
ได้น�ำ เสนอผลการวิจยั เกีย่ วกับผูป้ ระสบภัยน้�ำ ท่วม จำ�นวน 8 เรือ่ ง
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ ได้รับเชิญเป็น
ผู้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ การจัดบริการสุขภาพแก่ผู้ประสบภัย
น้ำ�ท่วม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลจาก
การเข้าประชุมทำ�ให้คณะฯ ได้รับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในปี 2557
2. การได้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทำ�งาน
ร่วมกับเพิ่มขึ้นอีก 9 คน
3. ผลคะแนนการประกันคุณภาพภายใน และกพร.
สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
4. การได้เป็นเครือข่ายของทีป่ ระชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตราสัญลักษณ์

พระราชลัญจกรประจำ�พระองค์

พระพุทธรูป
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พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2545 โดยต้นแบบของพระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ
มาจากพระพุ ท ธศิ ล าขาว (ในพระอุ โ บสถวั ด พระปฐมเจดี ย์
ราชวรมหาวิหาร) พระพุทธรูปศิลาขาวเป็นพระพุทธเก่าแก่สร้าง
ในสมัยทวารวดีมีอายุประมาณ 1,500 ปี เป็นปางปฐมเทศนาแต่
ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อประทานพร” มีความศักดิ์สิทธิ์
เป็ น ที่ เ คารพบู ช าอย่ า งยิ่ ง ของชาวบ้ า น ขุ ด พบที่ วั ด ทุ่ ง พระเมรุ
(วัดร้าง) สวนนันทอุทยาน ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของ
องค์ พ ระปฐมเจดี ย์ พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
รั ชกาลที่ 4 โปรดเกล้ าฯ ให้ อั ญ เชิ ญ มาประดิ ษฐานไว้เมื่อปี
พุทธศักราช 2404 และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (สถาบันราชภัฏ
นครปฐมในขณะนั้น) ได้สร้างพระพุทธรูปจำ�ลองพระพุทธรูป
ศิลาขาว มาประดิษฐาน ณ บริเวณ
ประตูทางเข้า ด้านซ้ายของมหาวิทยาลัยฯ
โดยใช้ชื่อว่า “พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ”

หมายถึ ง พระตราที่ ใ ช้ ป ระทั บ กำ � กั บ พระปรมาภิ ไ ธย
พระมหากษัตริย์ ในต้นเอกสารสำ�คัญ ส่วนพระองค์ที่ไม่เกี่ยว
ด้วยราชการแผ่นดิน
พระราชลัญจกรประจำ�พระองค์ รัชกาลที่ ๙ เป็นรูป
พระที่นั่งอิฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ
หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูป
เศวตเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอิฐทิศ แปลความหมายว่า
ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน (โดยทีว่ นั พระบรมราชาภิเษก
ตามโบราณราชประเพณี ไ ด้ เ สด็ จ ประทั บ เหนื อ พระที่ นั่ ง อิ ฐ ทิ ศ ประจำ�มหาวิทยาลัย
สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำ�อภิเษกจากทิศทั้งแปดนับเป็นครั้งแรกใน ดอกเฟื่องฟ้า (Bougainvillea)
ประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงรับ
เฟือ่ งฟ้า ถูกกำ�หนดเป็นดอกไม้
น้ำ�อภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา แทนที่จะทรงรับจากราชบัณฑิต ประจำ�มหาวิทยาลัยในสมัยของท่าน
ดังในรัชกาลก่อน)
อาจารย์ พ เยาว์ ศรี ห งส์ โดยท่ า น
เห็ น ว่ า เป็ น ต้ น ไม้ ที่ เ จริ ญ เติ บ โตได้ ดี
ต้องการแสงแดดจัดในสภาพกลางแจ้ง สามารถรับแสงแดดได้
สีน้ำ�เงิน
ตลอดวั น แต่ ถ้ า ได้ รั บ แสงแดดไม่ เ พี ย งพอจะทำ � ให้ สี ข องใบ
หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำ�เนิด
ไม่เข้ม ออกดอกน้อย ต้องการอุณหภูมิปานกลาง หรือร้อนชื้น
และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
เมื่อโตขึ้นต้องการน้ำ�ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ� ถ้ารดน้ำ�มากเกินไป
สีเขียว
จะไม่ อ อกดอก และเฟื่ อ งฟ้ า ได้ รั บ สมญาว่ า “ราชิ นี แ ห่ ง
หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ไม้ประดับ” เนื่องจากบ้านเรือนและสถานที่สำ�คัญต่างๆ นิยม
40 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
นำ�มาใช้ประโยชน์ในด้านสุนทรียภาพ ประดับสวน อาคาร
ที่สวยงาม
เฟื่ อ งฟ้ า มี ชื่ อ สามั ญ ว่ า Bougainvillea, Paper
สีทอง
Flower และชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bougainvillea Hybrida
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ ได้แก่ Paper Flower, Kartas และตรุษจีน
อยู่ในตระกูล NYCTAGINACEAE ถูกค้นพบครั้งแรกใน
สีส้ม
ประเทศบราซิล โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรัง่ เศสราว ค.ศ. 1766หมายถึง ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรม
1769 และได้ถูกนำ�ไปปลูกยังสวนต่างๆ ของโลก เริ่มจากยุโรป
ท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อเมริกาเหนือ และเอเชีย สำ�หรับประเทศไทย มีการนำ�พันธุ์
สีขาว
เฟือ่ งฟ้าเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ครัง้ แรกราว พ.ศ. 2423 ในสมัย
หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง
รัชกาลที่ 5
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดอกไม้
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ค่านิยมหลัก
ปรัชญา (Philosophy)

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และสั ง คมไทย และเป็ น แหล่ ง ความรู้
ของปวงชน มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณ์ มีคุณค่า
ด้านการจัดการภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมุ่งสร้าง
องค์ความรู้เพื่อท้องถิ่นและปวงชน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
สู่สากล

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาส
ทางการศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง
4. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล และ
สืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำ�ริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรม มีเอกลักษณ์
และการขยายโอกาสทางการศึกษา
2. การผลิตบัณฑิตครูและการส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. การอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา และเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และประเพณีจากท้องถิ่นสู่สากล
4. การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสากล
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. การเพิม่ ขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
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เป้าประสงค์ (Goal)

1. บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานทางวิ ช าการ มี
คุณธรรม มีเอกลักษณ์ ประชาชนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่อง
2. บัณฑิตครูมีคุณภาพ มีศักยภาพทางวิชาการเป็นที่
ยอมรับในวิชาชีพครู
3. เป็นผู้นำ�และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากท้องถิ่นสู่
สากล
4. งานวิ จั ย มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสากล
5. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
6. ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

ค่านิยมหลัก (Core Values)

N - Network and Communication การสร้าง
เครือข่ายการทำ�งานและการสื่อสารหลายรูปแบบ
หมายถึง การทำ�งานแบบประสานความร่วมมือ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ
P - Professional การทำ�งานแบบมืออาชีพ
หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ดำ�เนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
R - Responsibility การทำ�งานด้วยความรับผิดชอบ
หมายถึง การยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม รักษาคุณภาพ
และมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้
U - Unity การประสานสามัคคี
หมายถึง การทำ�งานด้วยความเคารพในความคิดเห็น
ของเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่าย และ
เสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สรุปข้อมูลสารสนเทศ...
ของ...มหาวิทยาลัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการจัดการเรียนการสอนรวม 5 คณะวิชา ในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก จำ�แนกได้ ดังนี้

คณะวิชา
•
•
•
•
•

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รวม 11 หลักสูตร ดังนี้
สาขาวิชาการศึกษา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ระดับปริญญาโท
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รวม 11 สาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาระบบเกษตรยั่งยืน
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ�
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ระดับปริญญาเอก

2 สาขาวิชา ดังนี้
• สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นักศึกษา

จำ�นวนนักเรียนและนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 รวมทัง้ สิน้
19,534 คน จำ�แนกได้ ดังนี้
นักศึกษาภาคปกติจำ�นวน 15,242 คน
• ระดับปริญญาตรี 4 ปี
จำ�นวน 10,229 คน
• ระดับปริญญาตรี 5 ปี
จำ�นวน 5,013 คน
นักศึกษาภาค กศ.พป. จำ�นวน 2,944 คน
• ระดับปริญญาตรี 4 ปี
จำ�นวน 2,795 คน
• ระดับปริญญาตรี 5 ปี
จำ�นวน 149 คน
นักศึกษาระดับปริญญาโท
จำ�นวน 336 คน
นักศึกษาระดับปริญญาเอก
จำ�นวน
16 คน
นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี จำ�นวน 119 คน
นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท จำ�นวน 14 คน
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
จำ�นวน 743 คน
นักเรียนศูนย์สาธิตปฐมวัย
จำ�นวน 120 คน

ผู้สำ�เร็จการศึกษา

มีผู้สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2554 ในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 2,054 คน
ระดับปริญญาตรี จำ�นวน 1,832 คน
• นักศึกษาภาคปกติ
จำ�นวน 1,353 คน
• นักศึกษาภาค กศ.พป.
จำ�นวน 479 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 222 คน
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ จำ�นวน 177 คน
• ปริญญาโท
จำ�นวน 44 คน
• ปริญญาเอก
จำ�นวน
1 คน
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บุคลากร

มีจำ�นวนบุคลากรจำ�นวนทั้งสิ้น 740 คน จำ�แนกได้ดังนี้
• ข้าราชการพลเรือน
จำ�นวน 137 คน
• พนักงานราชการ
จำ�นวน 11 คน
• พนักงานมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 504 คน
• พนักงานโรงเรียนสาธิต
จำ�นวน 47 คน
• ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จำ�นวน
16 คน
• ลูกจ้างประจำ�
จำ�นวน 25 คน
สายวิชาการ รวม 439 คน
จำ�แนกตามประเภทบุคลากร
• ข้าราชการพลเรือน
จำ�นวน 123 คน
• พนักงานราชการ
จำ�นวน
1 คน
• พนักงานมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 265 คน
• พนักงานโรงเรียนสาธิต
จำ�นวน 34 คน
• ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จำ�นวน
16 คน
จำ�แนกตามวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก
จำ�นวน 78 คน
• ปริญญาโท
จำ�นวน 323 คน
• ปริญญาตรี
จำ�นวน 38 คน
จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ
• รองศาสตราจารย์
จำ�นวน
5 คน
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จำ�นวน 38 คน
• อาจารย์
จำ�นวน 396 คน
สายสนับสนุน รวม 301 คน จำ�แนกได้ดังนี้
• ข้าราชการพลเรือน
จำ�นวน 14 คน
• พนักงานราชการ
จำ�นวน 10 คน
• พนักงานมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 239 คน
• พนักงานโรงเรียนสาธิต
จำ�นวน 13 คน
• ลูกจ้างประจำ�
จำ�นวน 25 คน
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การเกษียณอายุราชการ

• ข้ าราชการพลเรื อ นสายวิ ชาการเกษี ย ณอายุ ร าชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จำ�นวน 1 คน และเกษียณ
ก่อนกำ�หนด 3 คน

ด้านการพัฒนาบุคลากร

• ทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อบุคคลภายนอกผู้ประสงค์
เป็นอาจารย์ระดับปริญญาเอก จำ�นวน 2 ทุน
• ทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโท 7 ทุน
และระดับปริญญาเอก จำ�นวน 34 ทุน
• ทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 1 ทุน
• การส่งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วม
ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
• การส่งบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการนำ�เสนอผลงาน
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

ด้านงบประมาณ

ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณในปี ง บประมาณ 2555
รวมทั้งสิ้น 531,582,818 บาท จำ�แนกเป็น
• เงินงบประมาณแผ่นดิน
285,883,370 บาท
• เงินรายได้มหาวิทยาลัย
245,699,448 บาท
(เงินนอกงบประมาณ)

ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
รวมคะแนน 4 มิติ

1.7064 คะแนน
0.5861 คะแนน
0.4937 คะแนน

1.5657 คะแนน
4.3519 คะแนน
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ภูมิหลัง...ของ...มหาวิทยาลัยนครปฐม
พ.ศ. 2479
พ.ศ. 2503
พ.ศ. 2511
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540

เริ่มตั้งเป็น “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม” โดยใช้ตึกหอทะเบียนมณฑลนครชัยศรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 86
ถนนเทศา ตำ�บลพระปฐมเจดีย์ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม รับเฉพาะนักเรียนหญิง เปิดสอนชั้นฝึกหัดครู
ประชาบาล
เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูชาย โดยให้เรียนร่วมกับนักเรียนฝึกหัดครูหญิง เริ่มเปิดสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา (ป.กศ.) เริ่มงานโครงการฝึกครูชนบท
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม
ย้ายสถานที่จากเลขที่ 86 ถนนเทศา ไปอยู่เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน (ตรงข้ามวัดใหม่ปิ่นเกลียว)
เปิดรับนักเรียนครูตามโครงการผลิตครูประโยคครูปฐม (ป.ป.)
เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2513 และเปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
เริ่มดำ�เนินการและบริหารตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทำ�ให้วิทยาลัยครูเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
บทบาทและโครงสร้างเข้าไปสู่ความเป็นอุดมศึกษามากขึ้น ดังเช่นที่ระบุไว้ในมาตรา 5 คือ “ให้วิทยาลัยครู
เป็นสถาบันค้นคว้าและวิจัย ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ส่งเสริมวิทยฐานะของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน” วิทยาลัยครูนครปฐมซึ่งได้รับ
ฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูได้เพียง 5 ปี ก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและขยายบทบาทออกไปอย่างกว้างขวาง
ตั้งแต่พระราชบัญญัติประกาศใช้
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี เปิดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำ�การ
(อคป.) รุ่นที่ 1 เมื่อภาคเรียนที่ 2
เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางมาตราให้วิทยาลัยครู
มีความสมบูรณ์ และปฏิบัติภารกิจสนองความต้องการของสังคมให้กว้างขวางขึ้น สาระสำ�คัญของการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะหนึ่งในมาตรา 5 คือ ให้วิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาวิชาการต่างๆ นอกเหนือจาก
การผลิตครูได้ด้วย
วิทยาลัยครูนครปฐมได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาสายวิชาการอื่น (อ.วท. และ อ.ศศ.) เป็นปีแรก มี 5 สาขา
วิชาเอก แยกเป็นสายศิลปศาสตร์ 2 สาขา วิชาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ และการออกแบบ
สายวิทยาศาสตร์ 3 สาขาวิชาเอก คือ การอาหาร พืชศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์
รับนักศึกษาสาขาวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น และเปิดถึงระดับปริญญาตรีเป็นปีแรกและเปิดโครงการการศึกษาสำ�หรับ
บุคลากรประจำ�การ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญาเป็นปีแรก เปิดดำ�เนินการโรงเรียนสาธิต
โดยรับนักเรียนชั้นมัธยม ปีที่ 1 จำ�นวน 2 ห้องเรียน ในแผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ โดยใช้อาคาร
นอน ดี 3 ดัดแปลงเป็นอาคารเรียน ในขณะเดียวกันได้ดำ�เนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนสาธิตอนุบาล ซึ่ง
เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2522 โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวมีตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ”
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
ประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
เปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(ป.บัณฑิต)

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555
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เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ สถาบันอินเตอร์เทค อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท
สาขาบริหารการศึกษา
เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เปิดรับนักศึกษา ปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและสาขาไทยคดีศึกษา เริ่มเปิดรับนักศึกษา
ศูนย์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำ�หรับครูประจำ�การ (ศอ.คป.)
เริ่มเปิดรับนักศึกษาศูนย์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำ�หรับผู้นำ�ชุมชน (ศอช.)
เปิดโครงการสมทบร่วมกับวิทยาลัยศึกษาสมุทรสาคร เปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เป็นปีแรก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. 2547 พิมพ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก
ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป
ดำ�เนินการปรับปรุงและสร้างหลักสูตรสำ�หรับเปิดสอนในปีการศึกษา 2549 พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้าง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ.
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (วิศวกรรม
โทรคมนาคม) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ (ค.บ.) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม (ดิจิตอลอาร์ต) สาขาวิชาภาษาจีน
และระดับปริญญาโท สาขาวิชา Executive MBA
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 4 สาขา คือ สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ) สาขาวิชาสหกิจวิทยาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ศศ.บ.) สาขาวิชาการปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ศศ.บ.) และสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) และสาขาวิชาระดับปริญญาโท 3 สาขา คือ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.ม.) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (วท.ม.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) สาขาวิชา
เคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) สาขา
วิชาระบบเกษตรยั่งยืน (วท.ม.) และสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา (ระดับปริญญาเอก)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์ (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ�
(วศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) สาขาวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) สาขาวิชาพยาบาล
(พย.บ.)
ปรับปรุงหลักสูตร 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ� (วศ.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา 5 ปี (ค.บ.) สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ค.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
ปรับปรุงหลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา 5 ปี (ค.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 11 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(พย.บ.) สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
สาขาวิชาการจัดการอาหาร (ศศ.บ.) นิติศาสตร์ (น.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)
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ทำ�เนียบผู้บริหาร
จาก...โรงเรียนฝึกหัดครู...สู่...มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ชื่อตำ�แหน่ง
1
นางนันทา บุญยะประภัสร
ครูใหญ่
2
นางลำ�ยอง วิศาลดรุณกร
ครูใหญ่
3
นางนันทา บุญยะประภัสร
ครูใหญ่
4
นางสาวบุญจันทร์ วงศ์รักมิตร
ครูใหญ่
5
นางสาวพเยาว์ ศรีหงส์
อาจารย์ใหญ่
6
นางสาวนิตยา วัฒนจินดา
อาจารย์ใหญ่
7
ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์
อาจารย์ใหญ่
				
				
8
นางสาวพเยาว์ ศรีหงส์
ผู้อำ�นวยการ
9
ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง
ผู้อำ�นวยการ
				
10 นายวิเชียร เมนะเศวต
อธิการ
11 นายนิทัศน์ เพียกขุนทด
อธิการ
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชัย เยาวปาณี อธิการ
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล อธิการ
14 นางเพ็ญรัตน์ วริรักษ์
อธิการบดี
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธิณีย์ เถาทับนุ่ม อธิการบดี
				
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดี

ชื่อสถานศึกษา (ขณะดำ�รงตำ�แหน่ง) ช่วงดำ�รงตำ�แหน่ง
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2479 (ครึ่งปี)
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2479 - 2481
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2481 - 2497
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2497 - 2501
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2501 - 2508
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2508 - 2511
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2511 - 2514
โรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม
วิทยาลัยครูนครปฐม
วิทยาลัยครูนครปฐม
2514 - 2515
วิทยาลัยครูนครปฐม
2515 - 2523
และอธิการ		
วิทยาลัยครูนครปฐม
2523 - 2524
วิทยาลัยครูนครปฐม
2524 - 2529
วิทยาลัยครูนครปฐม
2529 - 2531
วิทยาลัยครูนครปฐม
2531 - 2537
สถาบันราชภัฏนครปฐม
2537 - 2542
สถาบันราชภัฏนครปฐม
2542 - 2546
สถาบันราชภัฏนครปฐม
2546 - 2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2547 - 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2552 - ปัจจุบัน
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คณะกรรมการ
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัย		
รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย		
พลอากาศโทชนะ อยู่สถาพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ		
นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ		
พลตำ�รวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ		
นายสมพร ใช้บางยาง
ผู้ทรงคุณวุฒิ		
นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ		
นางอุไร ร่มโพธิหยก
ผู้ทรงคุณวุฒิ		
นายโอภาส เขียววิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ		
ดร.รังสรรค์ อินทน์จันทน์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์โสรัจ กายบริบูรณ์
ผู้แทนผู้บริหาร		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
ผู้แทนผู้บริหาร		
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
ผู้แทนผู้บริหาร		
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
ผู้แทนผู้บริหาร		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงจิต ด่านประดิษฐ์
ผู้แทนคณาจารย์		
อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
ผู้แทนคณาจารย์		
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
ผู้แทนคณาจารย์		
อาจารย์พรรณระพี บุญเปลี่ยน
ผู้แทนคณาจารย์		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
รองอธิการบดี		
นางรัตนา จันทนากร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี		
เจ้าหน้าที่สำ�นักงานอธิการบดี			
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
รองศาสตราจารย์โสรัจ กายบริบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ลำ�ใย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
อาจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
นายโอภาส เขียววิชัย
อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์
อาจารย์อกนิษฐ์ จิตตางกูร
ว่าที่ ร.ต.ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่
อาจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
อาจารย์ศิริชัย โสภา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์ สีทองสุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ กงตาล
อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
นางรัตนา จันทนากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารงานบุคคล
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านงานกิจการนักศึกษา
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านอาคารสถานที่และงานพัสดุ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนสาธิต
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี
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คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

1. ดร.รังสรรค์ อินทน์จันทน์
2. นายเกื้อกูล ไทยน้อย
3. ดร.นพ.ถวัลย์ พบลาภ
4. นายแพทย์ทรงชัย ศรีโรจนกุล
5. นายปิยวัฒน์ โตโพธิ์ไทย
6. นายพงศ์ธร รัชย์สิริโสภณ
7. นายพชระ ตราโต
8. รองศาสตราจารย์ไพรัช พันธุ์ชาตรี
9. นายมานะ กาญจนแสนส่ง
10. นางวิลาวรรณ วัชรารัตน์
11. นายเศวก ธรรมศิริพงษ์
12. นายสมเกียรติ พิณทอง
13. ดาบตำ�รวจสฤษดิ์ สายสวาท
14. นายอนุพันธุ์ ธนาพันธุ์สิงห์
15. ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ
16. ประธานสภานักศึกษา ภาค กศ.พป.
17. นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ
18. นายกองค์การนักศึกษา ภาค กศ.พป.
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช
20. นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์
21. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล

คณะกรรมการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

1. อาจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
2. นายพิมลศักดิ์ พึ่งพันธ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อ้นลำ�พูล
5. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
6. อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
7. อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล
8. อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์
9. นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล
10. นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข
11. นางจรรยา ร่มเพชร
12. นางพรทิพา เวชสกล
13. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะกรรมการ

สภาวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
2. รองศาสตราจารย์ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
3. นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร
4. รองศาสตราจารย์ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
5. พลตรีวีระ วงศ์สรรค์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โยธิน ศรีโสภา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปชัย กงตาล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
10. รองศาสตราจารย์สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ชำ�นาญ รอดเหตุภัย
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
13. อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
14. เจ้าหน้าที่สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะกรรมการ
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ประธานสภาวิชาการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
3. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
4. รองศาสตราจารย์โสรัจ กายบริบูรณ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
6. อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
7. อาจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
8. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
9. อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงจิต ด่านประดิษฐ์
11. คณบดีคณะครุศาสตร์
12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
15. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
16. รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์ สีทองสุก
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ กงตาล
18. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี
19. ผู้อำ�นวยการกองกลาง
20. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายงานประจำ�ปี
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Nakhon Pathom Rajabhat University

คณะพยาบาลศาสตร์
สำ�นักงานอธิการบดี

หน่วยตรวจสอบภายใน
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม

กองกลาง
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

026
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ผลการดำ�เนินงาน...

พันธกิจ

...ตาม
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พันธกิจที่

พันธกิจที่

พันธกิจที่

พันธกิจที่

พันธกิจที่

พันธกิจที่

1
2
3
4
5
6

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา

ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำ�ริ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

พัฒนาศักยภาพของชุมชน

28
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พันธกิจที่

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพัฒนาหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับความต้องการของคนในท้องถิน่ และ
รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้นจำ�นวน 11 หลักสูตร คือ
					
ลำ�ดับที่ ชื่อหลักสูตร
สาขา
คณะ
					
1
ครุศาสตรบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตร์
2
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
3
บัญชีบัณฑิต
การบัญชี
วิทยาการจัดการ
4
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป
บัณฑิตศึกษา
5
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
บัณฑิตศึกษา
6
ศิลปศาสตรบัณฑิต
การจัดการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
ครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
ครุศาสตรบัณฑิต
สังคมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
ศิลปศาสตรบัณฑิต
การพัฒนาชุมชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ผ่านความเห็นชอบ
จากสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
13 ธันวาคม 2554
28 ธันวาคม 2554
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
17 พฤษภาคม 2555
7 มิถุนายน 2555
27 มิถุนายน 2555
4 กรกฎาคม 2555
4 กรกฎาคม 2555
4 กรกฎาคม 2555

รายงานประจำ�ปี
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ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้เดินทางมาพบนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อหารือเรื่องแนวทางการมอบทุนการศึกษา
ในโครงการ “ครูคืนถิ่น” จำ�นวน 25 คน ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555

โครงการค่ายวิชาการพัฒนาทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา ประจำ�ปี
การศึกษา 2555 จัดโดย สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมความร่วมมือ
ของคณาจารย์ทุกคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดในระหว่างวันที่ 10-11,
14-15 และ 16-17 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารกิจการนักศึกษา อาคารศูนย์ภาษา
และศูนย์คอมพิวเตอร์ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสัตตบงกช
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชนั้ ปีที่ 1 ประจำ�ปีการศึกษา 2555 พร้อมกับ
ประชุมผูป้ กครอง ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมชัน้ 2 อาคาร
กิจการนักศึกษา สำ�หรับในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ
ทั้งหมด 5 คณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้การต้อนรับ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ศิวะ วสุนธราภิวฒ
ั ก์
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.โจเซฟ เคดารี ผู้อำ�นวยการ
วิทยาลัยพลังงานฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะ ในพิธี
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับวิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการ
จัดการสหกิจศึกษา กับ นางฉวีวรรณ คำ�พา ประธานกรรมการบริหารบริษัท
ในเครือฉวีวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ เพื่อร่วมกันยกระดับความสามารถนักศึกษาที่กำ�ลังจะเป็นบัณฑิต
ให้มคี วามรูค้ วามสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ณ ห้องประชุมหมูบ่ า้ นพนาวัลย์
อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
030
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พันธกิจที่ 1

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

031

บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ในปีงบประมาณ 2555 มีบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล/หลักสูตร/
วารสารที่ตีพิมพ์/นำ�เสนอ
ลำ�ดับที่
ชื่อบทความ/วิทยานิพนธ์
		
สาขาวิชา/วุฒิที่จบ		
ผลงาน
1
นางพิณพิชญา เนาว์ประเสริฐ/ ความคาดหวังของบุคลากร การประชุมเสนอผลงานวิจัย
		 คณะวิทยาการจัดการ/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/
สุรนารี ทีม่ ตี อ่ การบริหารงาน ครั้งที่ 33 และได้รับ
		 การจัดการทั่วไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
การตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
				
รายงานการประชุมวิชาการ
					
2
นายยุทธนา พุ่มเพ็ง/
23-24 ธ.ค. 54
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
		 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/
คุณลักษณะที่เป็นจริงและ และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2
		 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คุณลักษณะที่คาดหวังของ ฉบับที่ 3
			
นายกองค์การบริหารส่วน		
			
ตำ�บลในเขตอำ�เภอดำ�เนิน
			
สะดวกจังหวัดราชบุรี
			
ตามทัศนะของประชาชน		
3
นายสมศักดิ์ เติมสายทอง/
ราชภัฏนครปฐม
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
		 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/
การจัดการความขัดแย้ง
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2
		 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ของผู้นำ�ชุมชน : กรณี
ฉบับที่ 3
			
ศึกษาองค์การบริหารส่วน		
			
ตำ�บลคลองมะเดื่อ
			
อำ�เภอกระทุ่มแบน
			
จังหวัดสมุทรสาคร
4
นายธีรภัทร์ ตุ้มทองคำ�/
บทบาทของวัดกับการพัฒนา วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
		 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/
ศิลปวัฒนธรรมกรณีศึกษา และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2
		 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลป- ฉบับที่ 3
			
วัฒนธรรม วัดไผ่ล้อม 		
			
จังหวัดนครปฐม
5
นางปัทมา อภิวรชัย/
การศึกษาองค์ประกอบ
การประชุมวิชาการ
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/
และโครงสร้างของขี้เถ้า
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
		 วิทยาศาสตรศึกษา
ชีวมวลในประเทศไทย
วิจัย” ครั้งที่ 4
				
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
				
และตีพิมพ์ในรายงาน
				
การประชุมวิชาการ
6
Mr. KEOPHOUTHONE คุณภาพชีวิตของนักศึกษา วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
		 HATHALONG/
ระดับปริญญาตรี
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2
		 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/
คณะวิทยาศาสตร์และสังคม ฉบับที่ 4
		 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว		

หน่วยงานที่ตีพิมพ์/ วัน/เดือน/ปี
เผยแพร่
ทีเ่ ผยแพร่
มหาวิทยาลัย
23-24 ธ.ค. 54
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสานและสภา
คณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่ง
ประเทศไทย
คณะมนุษยศาสตร์ ม.ค.-มิ.ย. 55
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

ม.ค.-มิ.ย. 55

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

ม.ค.-มิ.ย. 55

มหาวิทยาลัยพะเยา

12-13 มี.ค. 55

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

ก.ค.-ธ.ค. 55

รายงานประจำ�ปี
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ลำ�ดับที่
		

ชื่อ-นามสกุล/หลักสูตร/
ชื่อบทความ/วิทยานิพนธ์
สาขาวิชา/วุฒิที่จบ		

7
นางสาวหรรษกานต์ สมไพบูลย์/ การพัฒนารูปแบบการบริการ
		 คณะวิทยาการจัดการ/
อย่างมีคุณภาพของงาน
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/
การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัย
		 การจัดการทั่วไป
ราชภัฏนครปฐม
8
นางฉันทนา สุขสดเขียว/
การศึกษาความพึงพอใจ
		 คณะวิทยาการจัดการ/
ของลูกค้าที่มีต่อการให้
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/
ของลูกค้าที่มีต่อการให้
		 การจัดการทั่วไป
บริการของบริษัท กฎหมาย
			
และบัญชีวรกาญจน์ (44)
			
จำ�กัด
9
นายปรีดา ยมพุก/
แนวทางการพัฒนาการให้
		 คณะวิทยาการจัดการ/
บริการและความพึงพอใจ
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/
ของลูกค้าต่อการให้บริการ
		 การจัดการทั่วไป
ของบริษัท อเมริกันอินเตอร์
			
แนชชั่นแนลแอสชัวร์รันส์
			
จำ�กัด ในสำ�นักงานตัวแทน
			
นายปรีดา ยมพุก
10 นายธีรภัทร กาญจนวรงค์/
พฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้า
		 คณะวิทยาการจัดการ/
ในร้านสะดวกซือ้ ของผูบ้ ริโภค
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/
ในอำ�เภอบ้านโป่ง
		 การจัดการทั่วไป
จังหวัดราชบุรี
				
11 นางสาวปาณิสรา บัวทอง/
ความผูกพันกับองค์การของ
		 คณะวิทยาการจัดการ/
พนักงาน บริษทั เจริญวัฒนา
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/
ไฟเบอร์ แอนด์ เคมีเคิล
		 การจัดการทั่วไป
จำ�กัด
				
12 นางสาวณิรมล อุไกรษา/
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
		 คณะวิทยาการจัดการ/
ของพนักงานธนาคาร
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/
นครหลวงไทย จำ�กัด
		 การจัดการทั่วไป
(มหาชน) สำ�นักงานเขต 28
				
13 นางสาวสาร์ทินี ศรีจำ�รูญ/
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
		 คณะวิทยาการจัดการ/
สำ�เร็จรูปของผู้บริโภคจาก
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/
ร้านค้า ในอำ�เภอบ้านโป่ง
		 การจัดการทั่วไป
จังหวัดราชบุรี
				
14 นางสาวกุสุมา สายะสิต/
ทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มี
		 คณะวิทยาการจัดการ/
ต่อการบริการด้านการประปา
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/
ของเทศบาลนครนครปฐม
		 การจัดการทั่วไป		
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วารสารที่ตีพิมพ์/นำ�เสนอ หน่วยงานที่ตีพิมพ์/
ผลงาน
เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พัฒนา
ครั้งที่ 4

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่
13 ก.ค. 55

ตีพิมพ์ในหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส.ค. 55
วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่นระดับ นครปฐม
มหาบัณฑิต และบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
ปี พ.ศ. 2554
ตีพิมพ์ในหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส.ค. 55
วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่นระดับ นครปฐม
มหาบัณฑิต และบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
ปี พ.ศ. 2554
ตีพิมพ์ในหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่นระดับ นครปฐม
มหาบัณฑิต และบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
ปี พ.ศ. 2554
ตีพิมพ์ในหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่นระดับ นครปฐม
มหาบัณฑิต และบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
ปี พ.ศ. 2554
ตีพิมพ์ในหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่นระดับ นครปฐม
มหาบัณฑิต และบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
ปี พ.ศ. 2554		
ตีพิมพ์ในหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่นระดับ นครปฐม
มหาบัณฑิต และบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
ปี พ.ศ. 2554		
ตีพิมพ์ในหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่นระดับ นครปฐม
มหาบัณฑิต และบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
ปี พ.ศ. 2554		

ส.ค. 55

ส.ค. 55

ส.ค. 55

ส.ค. 55

ส.ค. 55
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ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา

ลำ�ดับที่
		

ชื่อ-นามสกุล/หลักสูตร/
ชื่อบทความ/วิทยานิพนธ์
สาขาวิชา/วุฒิที่จบ		

15 นายพยนต์ ยืนยง/
		 คณะวิทยาการจัดการ/
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/
		 การจัดการทั่วไป
			

การมีส่วนร่วมและความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สังกัดศูนย์การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วารสารที่ตีพิมพ์/นำ�เสนอ หน่วยงานที่ตีพิมพ์/
ผลงาน
เผยแพร่
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วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

ตีพิมพ์ในหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส.ค. 55
วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่นระดับ นครปฐม
มหาบัณฑิต และบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
ปี พ.ศ. 2554

ผลงานอาจารย์
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ได้รับรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณยกย่องประจำ�ปีงบประมาณ 2555 มีดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำ�ดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ผลงาน/รางวัล
1
รองศาสตราจารย์ชลีรัตน์ พยอมแย้ม รางวัล Silver Award 2012
			
จากบูธนิทรรศการงานวิจัย
				
				
2
อาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร
รางวัลชมเชย อันดับที่ 1
			
การประกวดเรื่องสั้นวันแม่
				

จากหน่วยงาน
การนำ�เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
2555 (Thailand Research
Expo 2012) จัดโดยสภาวิจัย
แห่งชาติ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชนูปถัมภ์

วัน/เดือน/ปี
28 สิงหาคม 2555

สิงหาคม 2555

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำ�ดับที่
1
		
		
		
		

ชื่อ-นามสกุล
ผลงาน/รางวัล
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
รางวัล Silver Award 2012
อาจารย์วรชิน มั่งคั่ง
จากบูธนิทรรศการงานวิจัย
อาจารย์ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว		
อาจารย์ปิยะนาถ อิ่มดี		
อาจารย์นงนุช ยังรอด

จากหน่วยงาน
การนำ�เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
2555 (Thailand Research
Expo 2012) จัดโดยสภาวิจัย
แห่งชาติ

วัน/เดือน/ปี
28 สิงหาคม 2555

งานนำ�เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) จากบูธนิทรรศการ
งานวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมดนตรีจีน ชุมชนบางหลวง เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ

สมาชิกโครงการประกอบด้วย อาจารย์วรชิน มั่งคั่ง, อาจารย์ ดร.นิรุทธิ์ สติมั่น (มหาวิทยาลัยศิลปากร),
อาจารย์ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว, อาจารย์ปิยะนาถ อิ่มดี, อาจารย์นงนุช ยังรอด
และอาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

035

ผลงานนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ได้รับรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ประจำ�ปีงบประมาณ 2555 มีดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำ�ดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ผลงาน/รางวัล
โครงการที่เข้าร่วม
หน่วยงานผู้จัด
1
นายสุรพล หิรัญพต
เข้ารอบการคัดเลือก คิดดี ทำ�ดี 84
- ครอบครัวข่าว 3
		
นายณรงค์ชัย สง่าแสง
รอบสุดท้าย
โครงการกับครอบครัว - สำ�นักราชเลขาธิการ
		
นายสุพจน์ มะย่น		
ข่าว 3
- มูลนิธิชัยพัฒนา
		
นายสมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม			
- สำ�นักงานคณะกรรมการ
		
นางสาววรรณิสา เกดศรีรัตน์				 พิเศษ
		
นางสาวศิริยา เมืองนก			
- กระทรวงศึกษาธิการ
2
นายวิทยา จตุพรพิมล
เข็มพระราชทานที่ระลึกผู้ทำ�คุณประโยชน์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
			
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา จังหวัดนครนายก
3
นายณัฐวุฒิ เนตรทองคำ�
ชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดวงสตริงใน กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
		
นายธีรพล สุขเอี่ยม		
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
		
นายธนิต ยังโป้ย		
และงานกาชาด
		
นายจุมพต รัตนพิทักษ์		
จังหวัดสุพรรณบุรี
		
นายเจนณรงค์ ทิมแสง
		
นายภัทรกร แก่นสวาสดิ์
		
นายอนุชาติ บุญไพศาล
4
นายธนาวัลย์ บุญนาค
- รางวัลชมเชย
ประกวดวงสตริงใน กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
		
นายปัณณธร ไสยพร
- รางวัลนักร้อง
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
		
นายปฏิพัทธ์ แจ่มจิตต์
ยอดเยี่ยม
และงานกาชาด
		
นายธนวรรษ ฉัตรานันท์		
จังหวัดสุพรรณบุรี
		
นายนัฐพล บุ้งทอง
		
นายสิวานนนท์ จิตมาโนวรรณ์
5
นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี
- ชนะเลิศอันดับ 1 วันสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
		
- วงติสต์
- รองชนะเลิศ
พระราชทานนาม
		
- วง Zolo
อันดับ 2
ราชภัฏ
6
คณะนักศึกษาโปรแกรมวิชา
คณะนักแสดง
The Royal Belum ประเทศมาเลเซีย
		
ดนตรี
ยอดเยี่ยม
Forest World
				
Drums Festival
				
2012
7
นักศึกษาออกแบบดิจิทัลอาร์ต รางวัลผลงานดีเด่น รางวัลผลงานดีเด่น สำ�นักงานส่งเสริม
		
โปรแกรมวิชาศิลปกรรม
ประเภท Digital Open House for อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
			
Media จำ�นวน
Young
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
			
3 รางวัล		
8
Miss Li Jiaohui
รางวัลชมเชย
ประกวดสุนทรพจน์ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
				
อุดมศึกษานานาชาติ
				
เฉลิมพระเกียรติฯ

วัน/เดือน/ปี
20 ธ.ค. 54

26 ธ.ค. 54
17 ม.ค. 55

17 ม.ค. 55

14 ก.พ. 55
19-28 ก.พ. 55

29 มี.ค. 55

27 มิ.ย. 55

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

ลำ�ดับที่
ชื่อ-นามสกุล
9
นักศึกษาโปรแกรมวิชานิตศิ าสตร์ 		
- นายวสันต์ นาคเถื่อน
		
- นางสาวศิรินันท์ นักรบ		
		
- นายชวลิต โชติมณีรัตน์		
				
				
10
นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี
		
- วงติสน์
		
- วง JR Ska Chill Band

ผลงาน/รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

โครงการที่เข้าร่วม
หน่วยงานผู้จัด
แข่งขันตอบปัญหา
สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษา
กฎหมายทั่วประเทศ ภาค 7
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ
ประกวดวงดนตรีใน เทศบาลเมืองราชบุรี
งานวันเยาวชนแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2555

วัน/เดือน/ปี
18 ก.ค. 55

20 ก.ย. 55

นายวิทยา จตุพรพิมล นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้ทำ�คุณประโยชน์ จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมการดำ�เนินงานนำ�ผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นางสาว Li Jiaohui นักศึกษาสัญชาติจีนได้รับรางวัลชมเชย พร้อมด้วยอาจารย์วรรษมน เพียรเสมอ
อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

036

ANNUAL REPORT

2012

พันธกิจที่ 1

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

037

นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2
ในวันสถาปนาพระราชทานนามราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี เข้าร่วมประกวดวงดนตรีในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจาปี 2555 วงติสน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
และวง JR Ska Chill Band ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี ได้รับรางวัลคณะนักแสดงยอดเยี่ยมประจำ�งาน The Royal Belum Forest World Drums
Festival 2012 ได้รับเกียรติแสดงต่อหน้าพระพักตร์เจ้าชายแห่งราชวงศ์มาเลเซีย
รายงานประจำ�ปี
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำ�ดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ผลงาน/รางวัล
โครงการที่เข้าร่วม
หน่วยงานผู้จัด
1
นางสาวขนิษฐา อุตรโส
ชนะเลิศคำ�ขวัญ
บูชาครูแห่งแผ่นดิน คุรุสภา
			
วันครู 2555
จอมปราชญ์
				
ศาสตร์ศิลป์
				
สยามินทร์ “ภูมิพล”
2
นายกายกริช ขาวจันทร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่นขันคอนกรีต บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์
		
นายวิทวัส สามสาลี		
พลังช้างระดับประเทศ จำ�กัด
		
นายทศพล จันทร์จงปราณี		
ครั้งที่ 13

038

ANNUAL REPORT

2012

วัน/เดือน/ปี
28 ธ.ค. 54

23, 24 ส.ค. 55

พันธกิจที่ 1

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

039

โครงการทุนเรียนดีมีเงินเดือน
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุนนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2554
โดยให้ทุนในระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษา ดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำ�นวน 38 ทุน ประกอบด้วย
1. คณะครุศาสตร์
จำ�นวน 4 ทุน
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำ�นวน 14 ทุน
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำ�นวน 11 ทุน
4. คณะวิทยาการจัดการ
จำ�นวน 8 ทุน
5. คณะพยาบาลศาสตร์
จำ�นวน 1 ทุน

โครงการครูคืนถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รบั มอบหมายในการดำ�เนินการสนับสนุนการศึกษา
ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่อำ�เภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยโครงการนี้อยู่ภายใต้
โครงการกองทุนการศึกษา ทำ�เนียบองคมนตรี มีหนังสือในโครงการระดับปริญญาตรี จำ�นวน 25 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท
จำ�นวน 4 คน

รายงานประจำ�ปี
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ภาวะการมีงานทำ�ของบัณฑิต
สถานภาพการทำ�งานของบัณฑิต ประจำ�ปี 2554 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คณะทั้งหมด สาขาทั้งหมด
ภาวะการมีงานทำ�ของบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ 2554 มีดังนี้
			
จำ�นวน (คน)
ทำ�งานแล้ว
1,313
ยังไม่ได้ทำ�งานและมิได้ศึกษาต่อ
506
กำ�ลังศึกษาต่อ
31
รวมทั้งหมด
1,850

ร้อยละ
70.97
27.35
1.68
100.00

แผนภูมิสรุปสถานภาพการทำ�งานของบัณฑิต ประจำ�ปี 2554
บัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำ�งาน
และไม่ได้ศึกษาต่อ

27.35%

บัณฑิตที่ศึกษาต่อ

1.68%

บัณฑิตที่ทำ�งานแล้ว

70.97%

จำ�นวนบัณฑิตที่ทำ�งานตรงและไม่ตรงกับสาขาที่สำ�เร็จการศึกษา ประจำ�ปี 2554 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คณะทั้งหมด สาขา
ทั้งหมด ดังนี้
			
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ
ตรงสาขา
982
74.79
ไม่ตรงสาขา
331
25.21
รวมทั้งหมด
1313
100.00

แผนภูมิสรุปจำ�นวนบัณฑิตที่ทำ�งานตรงและไม่ตรงกับสาขาที่สำ�เร็จการศึกษา ประจำ�ปี 2554
ไม่ตรงสาขา

25.21%

ตรงสาขา

74.79%
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตนักศึกษา
จากผลการสำ�รวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตนักศึกษา ซึ่งสำ�รวจโดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม มีคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่างต่อบัณฑิตจากการสำ�รวจอยู่ที่ร้อยละ 84.82 และคะแนนความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษาตัวอย่างต่อสถาบันอุดมศึกษาจากการสำ�รวจอยู่ที่ร้อยละ 79.24 ซึ่งเมื่อนำ�มาเปรียบเทียบกับคะแนนตามเกณฑ์
การประเมินของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ได้เท่ากับ 4.9640 และ 3.8480 ตามลำ�ดับ
การสำ�รวจ
		
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา

ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ คะแนนตามเกณฑ์การประเมินของ
จากการสำ�รวจ
สำ�นักงาน ก.พ.ร.
84.82
79.24

4.9640
3.8480

ผลการสำ�รวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสติ นักศึกษาทีม่ ตี อ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจำ�ปีงบประมาณ 2555 สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตตัวอย่างต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คะแนนทีไ่ ด้จากการสำ�รวจอยูท่ ี่ 4.2408 คะแนน
หรือคิดเป็นร้อยละของคะแนน 84.82

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่างต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำ�แนกตามประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
คะแนนจากการสำ�รวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
4.2408
1. ความรู้ความสามารถพื้นฐาน
4.0918
2. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
4.1279
3. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4.5027

ร้อยละของคะแนนจากการสำ�รวจ
84.82
81.84
82.56
90.05

ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ความพึงพอใจของนิสติ นักศึกษาตัวอย่างต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คะแนนทีไ่ ด้จากการสำ�รวจอยูท่ ี่ 3.9618 คะแนน หรือ
คิดเป็นร้อยละของคะแนน 79.24
ประเด็นการประเมิน
คะแนนจากการสำ�รวจ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
4.0325
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
4.0620
2. อาจารย์ผู้สอน		
4.2100
3. สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 3.9513
4. สถานที่สำ�หรับจัดการเรียนการสอน
3.9067
2. ด้านการให้บริการ
3.8911
1. การให้บริการด้านวิชาการ
3.9459
2. การให้บริการทั่วไป
3.8363
คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 ประเด็น
3.9618

ร้อยละของคะแนนจากการสำ�รวจ
80.65
81.24
84.20
79.03
78.13
77.82
78.92
76.73
79.24
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ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความร่วมมือใน
ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ เรื่อยมา อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้ลงนาม
ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ดังต่อไปนี้
1. ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาใน
การเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีกับ Hanoi
University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยจะมีโครงการอบรม
นักศึกษาในด้านความเป็นผู้นำ� และทักษะภาษาอังกฤษต่อไป
2. ความร่วมมือในด้านการแลกเปลีย่ นทางด้านวิชาการและการวิจยั
กับ Hanoi University of Natural Resources and Environment
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

3. ความร่วมมือในด้านการศึกษา วัฒนธรรมและเทคโนโลยีกับ
FPT University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยจะมีโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกัน
4. ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับ
Qiuzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยภายหลังลงนาม
บันทึกความร่วมมือ ได้มีการดำ�เนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-จีน

5. ความร่วมมือโครงการการเกิดน้ำ�ท่วมฉับพลันกับ Techical University of Braunschweig Leichtweiss Institute
for Hydraulic Engineering and Water Resources สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมหาวิทยาลัยนครปฐมจะได้รับทุน
สนับสนุนในการจัดสัมมนาโรงเรียนภาคฤดูร้อนในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับน้ำ�ท่วมฉับพลัน
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6. ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ Binh Duong University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

7. ความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน วิจัย และศิลปวัฒนธรรมกับ Universitus Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย
คณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีโอกาสเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาต่อไปนี้ เพื่อเป็น
จุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือต่อไป
1. Kyaukse University
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

2. Mean Chey University
ราชอาณาจักรกัมพูชา

3. Soka University ประเทศญี่ปุ่น

ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีโอกาสต้อนรับคณะฯ จากมหาวิทยาลัยที่มีบันทึกความร่วมมืออยู่แล้ว
ดังต่อไปนี้
1. ตัวแทนคณะผู้บริหารจาก Hebei Vocational College of Foreign
Languages สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือนเพื่อหารือเรือ่ งการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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2. คณะผู้บริหารจาก Dalian Neusoft
Institute of Information สาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น เดิ น ทางมาเจรจากระชั บ ความ
สัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือทางการศึกษา
เพิ่มเติม
3. ตัวแทนคณะผูบ้ ริหารจาก University
of Kassel ประเทศสหพั น ธรั ฐ เยอรมั น นี
เดินทางมาเยือนเพื่อร่วมมือในการเรียนการสอน
เขียนบทความทางวิชาการนานาชาติจ�ำ นวน 4 เรือ่ ง
และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั ทางด้านน้�ำ ใต้ดนิ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. ตัวแทนคณะผู้บริหารจาก Technical
University of Braunschweig ประเทศ
สหพันธรัฐเยอรมันนี เดินทางมาเยือนเพื่อเจรจา
ความร่วมมือและประชุมการจัดเตรียมงาน Summer School of Flash Food และการให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำ�คัญกับ
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน จึงได้สนับสนุนทุนให้กับนักศึกษา
เพือ่ ไปแลกเปลีย่ นประสบการณ์ความรูท้ างด้านภาษาและวัฒนธรรม
ตามโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ในระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 21 พฤษภาคม
2555 โดยมีนกั ศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 27 คน เดินทางไปเพิม่
ความรูท้ กั ษะทางภาษา ณ Universiti Utara Malaysia พร้อมทัง้
ได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนต่างภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และทุนสำ�หรับนักศึกษากลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
จำ�นวน 10 คน ไปศึกษาความรู้และทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ด้านเครือข่ายเพิ่มเติม ณ Dalian Neusoft Institute of
Information สาธารณรัฐประชาชนจีน 1-30 เมษายน 2555
ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งในด้านคอมพิวเตอร์
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯสนับสนุนโครงการความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 1 คณะ 1 สาขา เพื่อให้แต่ละคณะได้จัดโครงการ
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างสาขา
การศึกษาปฐมวัย ณ ประเทศเกาหลี ในระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม
2555
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2. โครงการพัฒนาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สู่สากล
ณ มหาวิทยาลัย Gumma University ประเทศญีป่ นุ่ ระหว่าง
วันที่ 2-10 มิถุนายน 2555
3. โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อ
สร้ า งความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งประเทศ
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2555
4. โครงการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพกลุม่ ประเทศอาเซียน
โปรแกรมวิชาภาษาจีน ณ ต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2555
5. โครงการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพกลุม่ ประเทศอาเซียน
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ณ โรงแรมแชงกรีล่า
ซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2 กรกฎาคม 2555
6. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภูมิภาคอาเซียน
ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน
2555
7. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน ณ University
Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 21 พฤษภาคม 2555

พันธกิจที่ 1

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

045

ในด้านการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการ Asian University
Partner Symposium เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
อาเซียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ลงนาม MoU ร่วมกัน มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้
1. Luangprabang Teacher Training College
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. Mean Chey University ประเทศกัมพูชา
3. University of Kyaukse สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
4. FPT University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
5. Qiuzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน
6. Shiyuan College of Guangxi Teacher education University สาธารณรัฐประชาชนจีน

การให้บริการแหล่งสืบค้นข้อมูล
สถิติผู้ใช้บริการทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการเรียน การค้นคว้า ของสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทรัพยากรที่ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน สำ�หรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
			
รายการ
หนังสือ
- หนังสือภาษาไทย
- หนังสือภาษาต่างประเทศ
- หนังสืออ้างอิง
- วิจัย
- วิทยานิพนธ์
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- วารสารภาษาไทย
- วารสารภาษาอังกฤษ
- หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
- หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
- หนังสือพิมพ์ภาษาจีน
- จุลสาร
- กฤตภาค
- วารสารเย็บเล่ม

จำ�นวนทรัพยากร

หน่วยนับ

221,023
33,711
10,198
1,499
3,368

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

502
48
33
1
1
582
614
670

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
เล่ม
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รายการ
โสตทัศนวัสดุ
- วีดีโอ
- วีซีดี
- ซีดีรอม
- ดีวีดี
- โทรทัศน์บริการชมสื่อโสตทัศน์
- เครื่องเล่นวีซีดี บริการชมสื่อโสตทัศน์
เครื่องคอมพิวเตอร์
- สำ�หรับค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล
- เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
- การให้บริการสัญญาณ Wireless

จำ�นวนทรัพยากร

หน่วยนับ

4,416
7,763
3,550
1,430
20
19

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
เครื่อง
เครื่อง

44
31
170

เครื่อง
เครื่อง
จุด

2. สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ 2555
เดือน
ตุลาคม 54
พฤศจิกายน 54
ธันวาคม 54
มกราคม 55
กุมภาพันธ์ 55
มีนาคม 55
เมษายน 55
พฤษภาคม 55
มิถุนายน 55
กรกฎาคม 55
สิงหาคม 55
กันยายน 55

จำ�นวนนักศึกษาที่ใช้บริการ (คน)
10,247
14,726
27,776
25,554
28,485
18,616
5,083
11,675
35,289
41,116
36,405
37,338

3. สถิติการยืมหนังสือแยกตามประเภทหนังสือ
ปีงบประมาณ 2555
หมวด
จำ�นวน (เล่ม)
000
1,306
100
1,342
200
570
300
9,680
400
1,936
500
1,656
600
9,827
700
1,567
800
2,497
900
1,700
นวนิยาย
1,354
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จำ�นวนบุคคลภายนอกที่ใช้บริการ (คน)
96
261
166
131
133
129
71
115
163
165
85
93

4. สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สถิติการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เดือน/ปี พ.ศ.
2553
2554
มกราคม
10,012
13,797
กุมภาพันธ์
11,705
14,797
มีนาคม
3,615
6,134
เมษายน
834
1,537
พฤษภาคม
1,204
3,569
มิถุนายน
9,052
13,628
กรกฎาคม
10,261
9,777
สิงหาคม
9,606
12,690
กันยายน
6,094
13,180
ตุลาคม
613
4,369
พฤศจิกายน
11,191
4,285
ธันวาคม
11,859
6,854

2555
7,098
11,867
3,838
0
0
8,073
10,827
10,444
12,228
5,873
10,872
8,334
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พันธกิจที่

ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดำ�เนินจัดทำ�หลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาวที่ตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการแก่ครูในท้องถิ่น โดยได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุน ดังนี้

หลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาวที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการแก่ครูในท้องถิ่น
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
			
1
โครงการสร้าง Big Book นวัตกรรม 3 มิติ
		
สำ�หรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2
โครงการเทคนิคการทำ�ภาพลอยตัวเพื่อพัฒนา
		
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ลงพื้นที่)
3
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้...ด้านสื่อ
		
เสมือนจริง...ในโรงเรียนประถมศึกษา (ลงพื้นที่)
4
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สำ�หรับครู
		
ในโรงเรียนเรียนรวม
5
โครงการนิทานแผ่นเดียว...สร้างสรรค์จินตนาการ
		
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ลงพื้นที่)
6
โครงการพพัฒนาจิตอาสาด้วยสื่อตามทฤษฎีการเรียนรู้
		
สำ�หรับครูปฐมวัย ประถมศึกษา (ลงพื้นที่)
7
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสำ�เร็จรูปนวัตกรรม
		
การเรียนรู้สู่ผู้เรียน (ลงพื้นที่)
8
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
		
สิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับครูประถมศึกษา
9
โครงการคลินิกนวัตกรรมเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาศักยภาพ
		
ครูปฐมวัย-ประถมศึกษา (ลงพื้นที่)
10
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพ
		
ของเครื่องมือและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
11
โครงการ Case-Based Learning นวัตกรรมใหม่
		
ในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน
12
โครงการอบรมเสริมทักษะพัฒนาความพร้อมในการทำ�
		
วิจัยสู่ผลงานวิชาการทางการศึกษา
13
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้
		
ตลอดชีวิต
14
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการสร้าง
		
หนังสือเด็กประเภท POP UP เพื่อส่งเสริมการอ่าน
		
(ลงพื้นที่)
15
โครงการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
		
ย้อนกลับ (Backward Design)

ระยะเวลาที่จัด/ ผู้เข้าร่วม
งบประมาณ (บาท) โครงการ
28-30 ม.ค. 55		 90
50,000 บาท			
21-23 มี.ค. 55		 38
50,000 บาท			
26-28 มี.ค. 55		 31
50,000 บาท			
29-31 มี.ค. 55		 35
50,000 บาท			
18-20 เม.ย. 55		 24
50,000 บาท			
22-24 เม.ย. 55		 34
50,000 บาท			
25-27 เม.ย. 55		 30
50,000 บาท			
26-28 เม.ย. 55		 23
50,000 บาท			
28-30 เม.ย. 55		 28
50,000 บาท			
1-2 พ.ค. 55		 22
32,000 บาท			
2-4 พ.ค. 55		 38
50,000 บาท			
2-4 พ.ค. 55		 30
50,000 บาท			
9-11 พ.ค. 55		 48
50,000 บาท			
10-12 พ.ค. 55		 28
50,000 บาท			

อาจารย์เจษฎา บุญมาโฮม
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ภาวิณี ไขกระโทก
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ
คณะครุศาสตร์
อาจารย์วนัญญา แก้วแก้วปาน
คณะครุศาสตร์
อาจารย์วิรัติ เนตรสว่าง
คณะครุศาสตร์
อาจารย์เจษฎา บุญมาโฮม
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ภาวิณี ไขกระโทก
คณะครุศาสตร์
อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี
คณะครุศาสตร์
อาจารย์วิรัติ เนตรสว่าง
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทัย
คณะครุศาสตร์
อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ช่วยตระกูล
คณะครุศาสตร์
อาจารย์นภาภรณ์ ยอดสิน
คณะครุศาสตร์
อาจารย์อรพิณ พัฒนาพล
คณะครุศาสตร์

11-13 พ.ค. 55		 35
50,000 บาท			

อาจารย์จำ�รัส อินทลาภาพร
คณะครุศาสตร์

ผู้จัด/โปรแกรมวิชา
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ระยะเวลาที่จัด/ ผู้เข้าร่วม
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
			
งบประมาณ (บาท) โครงการ
16
โครงการพัฒนาสมรรถนะการก้าวทันเทคโนโลยี
25-27 พ.ค. 55		 30
		
สารสนเทศสำ�หรับครูยุคใหม่
50,000 บาท			
17
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้สู่
26-28 พ.ค. 55		 48
		
การวิจัยชั้นเรียน
50,000 บาท			
18
โครงการอบรมความก้าวหน้าสู่ตำ�แหน่งการวิชาการ :
2 มิ.ย. 55		 27
		
หลักการและเกณฑ์การประเมิน
23,000 บาท			
19
โครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นใน
9-10 มิ.ย. 55		 46
		
จังหวัดนครปฐม
25,000 บาท			
20
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสาระ
30 มิ.ย.-1 ก.ค. 55		 41
		
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
50,000 บาท			
		
พอเพียง ในระดับการศึกษาปฐมวัย”				
21
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการวิจัย
14-15 ก.ค. 55		 24
		
เครื่องมือและสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
32,000 บาท			
22
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คำ�ถามเพื่อพัฒนา
14-15 ก.ค. 55		 32
		
ทักษะการคิดขั้นสูงสำ�หรับครูวิทยาศาสตร์ในระดับ
70,000 บาท			
		
ประถมศึกษา/ในระดับมัธยมศึกษา
23
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคัดกรอง
21-22 ก.ค. 55		 37
		
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ”
50,000 บาท			
24
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เน้น 24-26 ก.ค. 55		 26
		
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
50,000 บาท			
25
โครงการการเขียนแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
28-30 ก.ค. 55		 36
		
ในชั้นเรียนแบบอิงมาตรฐาน
50,000 บาท			
26
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการการจัดกิจกรรม
7-8 ส.ค. 55		 30
		
การเล่นสำ�หรับเด็กปฐมวัยตามยุทธศาสตร์ “ฉลาดรู้”
50,000 บาท			
27
การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคม
18-20 เม.ย. 55		 30
		
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล
30,000 บาท			
28
การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคม
18 เม.ย.-20 ก.ย. 55		 50
		
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล ให้กับ
50,000 บาท			
		
อาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
29
อบรมครูกลุ่มระดับสูงสาขาวิทยาศาสตร์
14-18 พ.ค. 55		 50
			
450,000 บาท			
30
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูกลุ่ม
16 พ.ค. 55		 50
		
ระดับสูง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
450,000 บาท			
		
ประถมศึกษา ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
		
นครปฐม
31
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม
31 พ.ค. 2 มิ.ย. 55		 30
		
สำ�หรับระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
20,000 บาท			
		
Oracle 11 g
32
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ�สื่อการเรียนรู้สำ�หรับ
7-8 ก.ค. 55		 30
		
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจำ�ปี
20,000 บาท			
		
งบประมาณ 2555
33
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
13-14 ก.ค. 55		 150
		
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
450,000 บาท			
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ผู้จัด/โปรแกรมวิชา
อาจารย์ ดร.นรีภัทร ผิวพอใช้
คณะครุศาสตร์
อาจารย์กรนภา วัชระธำ�รงกุล
คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา
คณะครุศาสตร์
อาจารย์รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์
และคณะ
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทัย
คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย
คณะครุศาสตร์
อาจารย์วนัญญา แก้วแก้วปาน
คณะครุศาสตร์
อาจารย์นภาภรณ์ ยอดสิน
คณะครุศาสตร์
อาจารย์ปวีณา ยอดสิน
คณะครุศาสตร์
ผศ.เพียงจิต ด่านประดิษฐ์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์นพดล ผู้มีจรรยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์สิทธิชัย ลายเสมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสำ�โรง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ้ม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจที่ 2

ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
			
34
อบรมครูวทิ ยาศาสตร์ กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
		
จังหวัดสมุทรสาคร
35
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
			
36
อบรมโครงงาน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
			
37
โครงการอบรมเทคนิคการทำ�สไลด์สดและสไลด์ถาวร
			
38
โครงการครูคลังสมอง
			
39
อบรมสร้างสื่อการสอน
			
40
อบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
		
วัดด่านช้าง

ระยะเวลาที่จัด/ ผู้เข้าร่วม
งบประมาณ (บาท) โครงการ
13 ก.ค.-14 ต.ค. 55		 120
50,000 บาท			
9-11 ส.ค. 55		 30
30,000 บาท			
22-23 ส.ค. 55		 120
40,000 บาท			
29 ส.ค. 55		 30
10,000 บาท			
1-8 ก.ย. 55		 30
30,000 บาท			
7-8 ก.ย. 55		 50
50,000 บาท			
15 ก.ย. 55		 150
40,000 บาท			

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ผู้จัด/โปรแกรมวิชา
อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสำ�โรง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ้ม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสำ�โรง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์อรรถพล พลานนท์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์เสวี เหลือบุญชู
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสำ�โรง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนานักศึกษาครูด้านวิชาการและคุณลักษณะความเป็นครู
ระยะเวลาที่จัด/
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
			
งบประมาณ (บาท)
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่และ 4-5 ก.พ. 55
		
ผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ
15,000 บาท
2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่และ 22 ก.พ. 55
		
ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
20,000 บาท
3
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
14 มี.ค. 55
			
30,000 บาท
4
โครงการศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
21-22 มี.ค. 55
		
ระดับปฐมวัยในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี
56,240 บาท
5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ E-Learning
14-15 ก.ค. 55
		
ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate		
6
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย
14-15 ก.ค. 55
		
สถิติขั้นต้นและการใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป		
7
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
8-9 ส.ค. 55
		
เพื่อการเรียนการสอนโปรแกรม Adobe Flash		
8
ค่ายหรรษาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
20 ก.ย. 55
				

ผู้จัด/โปรแกรมวิชา
โปรแกรมพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
คณะครุศาสตร์
โปรแกรมพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
คณะครุศาสตร์
โปรแกรมพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
คณะครุศาสตร์
โปรแกรมวิชาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์จรินทร อุ่มไกร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์มนัสนิต ใจดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ไกยสิทธิ์ อภิระติง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำ�ปี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พันธกิจที่

ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้นกั ศึกษา บุคลากร และชุมชนมีความรูแ้ ละเห็นความสำ�คัญของ
วัฒนธรรมและประเพณีไทย สามารถนำ�องค์ความรู้สู่สาธารณชนและสากล โดยมีผลการดำ�เนินงานดังนี้

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
ลำ�ดับที่
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาที่จัด
1
เทิดพระคุณพ่อ ณ อาคารกิจการนักศึกษา
2 ธ.ค. 54
2
ตลาดนัดวัฒนธรรม (ครั้งที่ 4) ณ สนามกีฬากลาง
26-27 ม.ค. 55
3
ลานวัฒนธรรมภูมิปัญญา ณ สนามกีฬากลาง
26-27 ม.ค. 55
4
รวบรวมความรู้ภูมิปัญญา ณ สนามกีฬากลาง
26-27 ม.ค. 55
5
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนและนานาชาติ ณ สนามกีฬากลาง
26-27 ม.ค. 55
		 และกองกิจการนักศึกษา
6
วัฒนธรรมสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
26 ม.ค. 55
7
ชมรมรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ณ ศาลาเฟื่องฟ้ารมณีย์
25-27 ม.ค. 55
8
ประเพณีสงกรานต์ 		
		 ณ เทศบาลนครนครปฐม
13 เม.ย. 55
		 ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว
17 เม.ย. 55
		 ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม (หนองขาหยั่ง)
18 เม.ย. 55
9
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทวารวดี (หลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีในภูมิภาค
21-22 พ.ค. 55
		 ตะวันตก) ณ ห้องประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10 คนดีศรีราชภัฏนครปฐม ณ ห้องประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ส.ค. 55
11 เทิดพระคุณแม่ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1 ส.ค. 55
12 ข่าววัฒนธรรมรายเดือน
ฉบับเดือน ต.ค.-ธ.ค. 54
			
ฉบับเดือน ม.ค.-มี.ค. 55
			
ฉบับเดือน เม.ย.-มิ.ย. 55
			
ฉบับเดือน ก.ค.-ก.ย. 55

งบประมาณ
20,000
90,000
187,000
100,000
215,910
20,000
19,959
20,000
107,400
20,000
19,600
48,000

คณะครุศาสตร์
ลำ�ดับที่		
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาที่จัด งบประมาณ		 ผู้จัด/โปรแกรมวิชา
1
โครงการไหว้พระ 9 วัด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
23 ธ.ค. 54
20,465 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
		
สัมผัสวิถีชีวิตสองฝั่งคลอง 				
การศึกษา
2
โครงการปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตสู่ชีวิตที่สมดุล ครั้งที่ 4
3-5 ก.พ. 55
26,465 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
						
การศึกษา

รายงานประจำ�ปี
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำ�ดับที่		
โครงการ/กิจกรรม
1
โครงการฝึกปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่อง
		
เกษตรกรรมยั่งยืน		
				
2
โครงการเปิดประตูบ้านคติชนท้องถิ่น
3
โครงการเปิดรั้วดนตรีสู่ประตูดนตรีประชาคมอาเซียน
4
โครงการบริการวิชาการดนตรีเพื่อการศึกษา ปี 55
5
โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการสร้างแหล่งท่องเที่ยว
		
เชิงวัฒนธรรม
6
โครงการค่ายกล้าคุณธรรม พัฒนาตน พัฒนาคน ครั้งที่ 6
7
โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
8
โครงการปลูกจิตสำ�นึกครูอังกฤษยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
9
โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วัฒนธรรม
		
ดนตรี
10
โครงการพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ สืบสานภูมิปัญญาและ
		
วัฒนธรรมท้องถิ่น
11
โครงการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
				
12
โครงการส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
		
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
13
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
		
บำ�เพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
		
รักกีฬาเพื่อสุขภาพและต้านยาเสพติด
14
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำ�หรับดนตรีด้วย
		
ขบวนการสุนทรียสนทนา 1
15
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาสำ�หรับ
		
นักรัฐประศาสนศาสตร์
16
โครงการส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
		
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
17
โครงการทัศนศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมบนฐาน
		
พระพุทธศาสนา ณ วัดพระบาทน้ำ�พุ
18
โครงการประกวดดนตรี เพื่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
		
ทางดนตรีแก่เยาวชนและต่อต้านยาเสพติด
19
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
20
โครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมสำ�หรับ
		
นักรัฐประศาสนศาสตร์
21
โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมพิธีไหว้ครูและ
		
ครอบครูดนตรี
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ระยะเวลาที่จัด งบประมาณ		 ผู้จัด/โปรแกรมวิชา
28-29 ม.ค.,
47,000
พัฒนาชุมชน
25-26 ก.พ.,
10-11 มี.ค. 55
3-4 ก.พ. 55
81,000
ภาษาไทย
7-28 ก.พ. 55
ดนตรี
14 ก.พ. 55
ดนตรี
1 มี.ค. 55
50,000
พัฒนาชุมชน
6-8 มี.ค. 55
16-18 มี.ค. 55
26 มี.ค. 55
26-29 มี.ค. 55

60,000
11,440
31,880
63,550

พัฒนาชุมชน
ดนตรี
ภาษาอังกฤษ
ดนตรี

27 มิ.ย. 55

10,000

พัฒนาชุมชน

22 ก.ค. และ
25-31 ก.ค. 55
19 ก.ค. 55

22,250

สำ�นักงานคณะ

5,500

ท่องเที่ยว

11-30 ก.ค. 55

-

ดนตรี

31 ก.ค.ส.ค. 55
ก.ค. 55

3,000

ดนตรี

20,000

รัฐประศาสนศาสตร์

1 ส.ค. 55

5,500

ท่องเที่ยว

9 ส.ค. 55

40,000

พัฒนาชุมชน

10-30 ส.ค. 55

58,980

ดนตรี

15-17 ส.ค. 55
ส.ค.-ก.ย. 55

40,000
27,000

บรรณารักษ์
รัฐประศาสนศาสตร์

16 ก.ย. 55

20,000

ดนตรี

พันธกิจที่ 3

ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานประจำ�ปี
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เทิดพระคุณแม่

พิธีไหว้ครู ประจำ�ปี 2555
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ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

055

ครุศาสตร์รวมใจ สานสายใย บูชาครู 2555

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีลอยกระทง

รายงานประจำ�ปี
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พันธกิจที่

วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและสืบสานพัฒนา
โครงการพระราชดำ�ริ

4

ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำ�ริ โดยมีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้

1. แหล่งงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
• งบประมาณแผ่นดิน 5,119,200 บาท
งบประมาณที่
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สังกัดคณะ
ได้รับจัดสรร
					
1
การศึกษาเพื่อหาสารทดแทนตะกั่วสำ�หรับการเพิ่ม
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
คณะวิทยาศาสตร์และ 418,761
		 ดรรชนีหักเหของแก้วคริสตัล		
เทคโนโลยี
2
การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์มะพร้าว
ผศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
คณะวิทยาศาสตร์และ 276,440
		 น้ำ�หอมโดยใช้เทคนิค AFLP และปัจจัย		
เทคโนโลยี
		 บางประการที่มีผลต่อคุณภาพมะพร้าวน้ำ�หอม
		 ในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย
3
การศึกษาการผลิตธัญชาติหุงสุกเร็ว
อาจารย์ ดร.อุมาพร อาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และ 430,474
				
เทคโนโลยี
4
การใช้เชื้อ Streptomyces spp. ในการควบคุม อาจารย์ ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และ 225,633
		 โรคไหม้ในข้าว		
เทคโนโลยี
5
การเตรียมและสมบัติของแคลเซียม ไฮดรอกไซด์
อาจารย์ ดร.กีรติ เกิดศิริ
คณะวิทยาศาสตร์และ 484,650
		 จากวัสดุธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้บำ�บัดน้ำ�เสีย		
เทคโนโลยี
6
รูปแบบการจัดการความรู้ของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
อาจารย์บูรณ์เชน สุขคุ้ม
คณะวิทยาศาสตร์และ 124,457
		 แถบลุ่มแม่น้ำ�นครชัยศรี		
เทคโนโลยี
7
การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ซีโอดีแบบออนไลน์
อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
คณะวิทยาศาสตร์และ 345,551
		 เพื่อใช้ตรวจวัดคุณภาพน้ำ�เสียโรงงานอุตสาหกรรม		
เทคโนโลยี
8
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนชุมชน
ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
คณะวิทยาการจัดการ 1,439,800
		 แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมปลา
		 สวยงามของไทย
9
รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อน
อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี
คณะวิทยาการจัดการ 440,577
		 แนวคิดการดำ�เนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
		 นครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10 อิทธิพลของเครือข่ายการสื่อสารทางสังคมที่มีต่อ
ผศ.ดร.กฤติยา รุจิโชค
คณะวิทยาการจัดการ 206,012
		 การกำ�หนดวาระข่าวสารในข่าวหน้าหนึ่งของ
		 หนังสือพิมพ์ไทย
11 แนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าวหลามเพื่อส่งเสริม
อาจารย์พงษ์สันติ์ ตันหยง
คณะวิทยาการจัดการ
91,439
		 การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
12 การพัฒนาเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ อาจารย์สมใจ เภาด้วง
คณะวิทยาการจัดการ 167,284
		 ชุมชน ในจังหวัดนครปฐม
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วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำ�ริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สังกัดคณะ
					
13 การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนครอบครัวในการดูแล อาจารย์ ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์
		 ตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน

057

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
468,046

• งบประมาณแผ่นดิน (สกอ.)
งบประมาณที่
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สังกัดคณะ
ได้รับจัดสรร
					
1
การสำ�รวจและจัดทำ�ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และ 83,000
		 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก		
เทคโนโลยี
		 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท์
อาจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
คณะวิทยาศาสตร์และ 83,500
		 ผ่านอินเตอร์เน็ตในหน่วยงานสถานศึกษา		
เทคโนโลยี
		 กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
การปรับปรุงคุณภาพเพทายธรรมชาติ
ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี
คณะวิทยาศาสตร์และ 83,250
		 โดยกระบวนการให้ความร้อน		
เทคโนโลยี
4
การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความแก่ของผลส้ม
อาจารย์วิโรจน์ บัวงาม
คณะวิทยาศาสตร์และ 83,500
		 อัตโนมัติ ด้วยระบบตรวจสอบจากกล้อง		
เทคโนโลยี
5
โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
100,000
		 ในอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2555
6
แนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกัน
ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์
คณะวิทยาการจัดการ
83,250
		 ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ปริมณฑล

• งบประมาณเงินรายได้
		 1. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ
งบประมาณที่
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สังกัดคณะ
ได้รับจัดสรร
					
1
ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและ อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
คณะวิทยาศาสตร์และ 500,000
		 วัสดุศาสตร์		
เทคโนโลยี

		 2. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย
งบประมาณที่
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สังกัดคณะ
ได้รับจัดสรร
					
1
ศูนย์วิจัยการจัดการทรัพยากรน้ำ�และการบรรเทา
อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และ 300,000
		 ภัยพิบัติ		
เทคโนโลยี
2
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และ
				
เทคโนโลยี
300,000

รายงานประจำ�ปี
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		 3. โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สังกัดคณะ
					
1
หน่วยวิจัยผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
อาจารย์ ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์
		

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
100,000

4. โครงการวิจัยเชิงพาณิชย์

งบประมาณที่
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สังกัดคณะ
ได้รับจัดสรร
					
1
ต้นแบบเซนเซอร์แบบใหม่จากขั้วไฟฟ้าไส้ดินสอ
อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี
คณะวิทยาศาสตร์และ 200,000
		 เคลือบฟิล์มบิสมัทสำ�หรับการตรวจวิเคราะห์		
เทคโนโลยี
		 โลหะหนักปริมาณน้อย
2
การพัฒนาต้นแบบเครื่องประดับเชิงพาณิชย์จากแก้ว อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
คณะวิทยาศาสตร์และ 195,500
		 เปลี่ยนสีได้		
เทคโนโลยี
3
การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล คณะวิทยาศาสตร์และ 200,000
		 เพื่อใช้ในธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม		
เทคโนโลยี
4
เครื่องหลอมโลหะให้ความร้อนด้วยวิธีเหนี่ยวนำ�ไฟฟ้า อาจารย์บัญชา หิรัญสิงห์
คณะวิทยาศาสตร์และ 199,000
		 โดยใช้วงจรพีดับบลิวเอ็มอินเวอร์เตอร์แบบสามระดับ		
เทคโนโลยี
		 ที่สามารถถ่ายโอนพลังงานได้สูงสุด
5
การประยุกต์ใช้กลีเซอรอลทีท่ ง้ิ จากการผลิตไบโอดีเซล อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
คณะวิทยาศาสตร์และ 200,000
		 มาการผลิตพอลิบีตา-ไฮดรอกซีบิวทีเรตโดย		
เทคโนโลยี

5. โครงการวิจัยเชิงวิชาการ
งบประมาณที่
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สังกัดคณะ
ได้รับจัดสรร
					
1
การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงกับการประกัน อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
คณะครุศาสตร์
35,000
		 คุณภาพบัณฑิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2
ความต้องการการออกกำ�ลังกายของผู้สูงอายุในเขต อาจารย์อำ�นวย สอิ้งทอง
คณะครุศาสตร์
35,000
		 เทศบาลนครปฐม
3
ดนตรีในวิถีชีวิตไทยลาวโซ่ง บ้านหัวชุกบัว
อาจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
คณะมนุษยศาสตร์และ 35,000
		 ตำ�บลสระพัฒนา อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม		
สังคมศาสตร์
4
การวิเคราะห์คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงสถานะ
อาจารย์อดิศร แก้วภักดี
คณะวิทยาศาสตร์และ 27,000
		 ของระบบการบันทึกเชิงแม่เหล็กแบบแนวตั้งที่ให้		
เทคโนโลยี
		 ความร้อนเข้าช่วย
5
พัฒนาเทคนิคการทำ�งานร่วมกันระหว่างวิธีการลด
อาจารย์สันติ กูลการขาย
คณะวิทยาศาสตร์และ 27,000
		 ผลกระทบจากการแทรก/การลบและอีควอไลเซชัน		
เทคโนโลยี
		 แบบเทอร์โบสำ�หรับการบันทึกแบบ บิตแพทเทิรน์ มีเดีย
6
การนับจำ�นวนห่อกระดาษด้วยวิธีการฉายภาพจาก
อาจารย์อรรถพล พลานนท์
คณะวิทยาศาสตร์และ 27,000
		 การปรับปรุงสัญญาณแบบ top hat
อาจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา
เทคโนโลยี
7
การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของ ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
คณะวิทยาการจัดการ
35,000
		 บริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนใน
		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม นางจรรยา ร่มเพชร
สำ�นักศิลปะและ
25,000
		 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		
วัฒนธรรม
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6. โครงการวิจัยสถาบัน
งบประมาณที่
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สังกัดคณะ
ได้รับจัดสรร
					
1
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ คณะครุศาสตร์
30,000
		 พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตร 5 ปี)
		 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อในสาขา
อาจารย์ ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทัย คณะครุศาสตร์
30,000
		 วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
		 ราชภัฏนครปฐม
3
การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
คณะครุศาสตร์
30,000
		 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
การเรียนรู้สารสนเทศเรื่องวารสารของนักศึกษา
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
คณะมนุษยศาสตร์และ 30,000
		 ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		
สังคมศาสตร์
5
การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ความสามารถสูง ผศ.พรทิพย์ กายบริบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และ 50,000
		 ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ�เสีย		
เทคโนโลยี
6
แนวทางการจัดระบบจราจรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาจารย์เจษฎา ปริตาโพธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และ 50,000
		 นครปฐม		
เทคโนโลยี
7
การศึกษาความสามารถในการระบายน้ำ�เพื่อลดปัญหา อาจารย์บัญญัติ วารินทร์ใหล
คณะวิทยาศาสตร์และ 30,000
		 น้ำ�ท่วมในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		
เทคโนโลยี
8
ตัวแบบพยากรณ์ลักษณะความเหมาะสมของ
อาจารย์ภรัณยา อำ�มฤครัตน์
คณะวิทยาศาสตร์และ 30,000
		 นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้		
เทคโนโลยี
		 แบบเบย์และการทำ�เหมืองข้อมูล
9
การรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม คณะวิทยาการจัดการ
30,000
		 นครปฐมต่อการนำ�เสนอและการมีส่วนร่วมทาง
		 เศรษฐกิจและการเมืองท้องถิ่น
10 ปัจจัยในการสอนที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่างมี
อาจารย์ ดร.ฉัตรประมนต์ ภูตจิ นั ทร์ คณะวิทยาการจัดการ
30,000
		 ความสุขของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7. โครงการวิจัย 20 ตำ�บล
งบประมาณที่
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สังกัดคณะ
ได้รับจัดสรร
					
1
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม :
อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง
คณะมนุษยศาสตร์และ 50,000
		 กรณีศึกษาโรงเรียนในตำ�บลห้วยขวาง
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
สังคมศาสตร์
		 อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
			
อาจารย์ศานติกร พินยงค์
2
การพัฒนาบทเรียนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษจาก
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และ 50,000
		 แหล่งข้อมูลท้องถิน่ ตำ�บลบางช้าง โดยการมีสว่ นร่วม		
สังคมศาสตร์
		 ของผู้เรียน
3
การวิจัยและพัฒนาสูตรปุ๋ยหมัก จากไส้เดือนใน
อาจารย์วนิดา ชัยชนะ
คณะวิทยาศาสตร์และ 50,000
		 ชุมชนวัดสำ�โรง ตำ�บลวัดสำ�โรง อำ�เภอนครชัยศรี		
เทคโนโลยี
		 จังหวัดนครปฐม
4
การออกแบบและพัฒนารถช่วยหัดเดินสำ�หรับผู้พิการ อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์
คณะวิทยาศาสตร์และ 50,000
		 ท่อนล่างเพื่อใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสำ�หรับชุมชน อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล
เทคโนโลยี
		 ตำ�บลศีรษะทอง จังหวัดนครปฐม
รายงานประจำ�ปี
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งบประมาณที่
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สังกัดคณะ
ได้รับจัดสรร
					
5
การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยี
อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง
คณะวิทยาศาสตร์และ 50,000
		 สารสนเทศเชิงบูรณาการ เรื่องการนำ�เสนอแหล่ง
อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์
เทคโนโลยี
		 ท่องเที่ยววัดบางปลาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อาจารย์ภรัณยา อำ�มฤครัตน์
6
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่ คณะวิทยาการจัดการ
50,000
		 สมุนไพรในชุมชน วัดปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม อาจารย์กสมล ชนะสุข

8. โครงการวิจัยฐานข้อมูล
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สังกัดคณะ
					
1
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์
คณะทยาการจัดการ
		 จังหวัดนครปฐม

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
200,000

9. โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพวิถีชีวิตชุมชน ระยะที่ 2
งบประมาณที่
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สังกัดคณะ
ได้รับจัดสรร
					
1
การนำ�เสนอรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์
คณะครุศาสตร์
74,000
		 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กตามบริบทของชุมชน
		 บางระกำ�
2
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น
อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ�
คณะมนุษยศาสตร์และ 60,000
		 ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาดของ 		
สังคมศาสตร์
		 ตำ�บลบางระกำ�		
3
การสร้างหนังสือนำ�เที่ยววัดบางระกำ�
อาจารย์สัมฤทธิ์ ทองสิมา
คณะมนุษยศาสตร์และ 68,900
		 (วัดสุขวัฒนาราม) ตำ�บลบางระกำ� อำ�เภอบางเลน 		
สังคมศาสตร์
		 จังหวัดนครปฐม สำ�หรับชาวต่างประเทศ		
4
การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
รศ.ชลีรัตน์ พยอมแย้ม
คณะวิทยาศาสตร์และ 50,000
		 ศักยภาพและวิถีชีวิตชุมชนบางระกำ� อำ�เภอบางเลน 		
เทคโนโลยี
		 จังหวัดนครปฐม		
5
การสร้างกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
อาจารย์วาสนา เนียมแสวง
คณะวิทยาศาสตร์และ 65,000
		 เรื่อง คุณภาพน้ำ�แม่น้ำ�ท่าจีนบริเวณชุมชนบางระกำ� 		
เทคโนโลยี
		 อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม		

10. โครงการพัฒนาสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบภาพเคลื่อนไหวผ่านเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม
SCILAB ร่วมกับ โปรแกรม Flash Animation
งบประมาณที่
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สังกัดคณะ
ได้รับจัดสรร
					
1
การพัฒนาสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบภาพ
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และ 126,600
		 เคลื่อนไหวผ่านเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม SCILAB 		
เทคโนโลยี
		 ร่วมกับโปรแกรม Flash Animation		
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11. โครงการวิจัยท้องถิ่นต่อเนื่อง
งบประมาณที่
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สังกัดคณะ
ได้รับจัดสรร
					
1
การศึกษาคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
อาจารย์ ดร.อุมาพร อาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และ 96,000
		 ความรู้และทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อินทรีย์ อาจารย์ชลิดา ตระกูลสุนทร
เทคโนโลยี
		 ปลอดสารเคมีและที่ใช้สารเคมี : กรณีศึกษา
		 เขตอำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม

12. โครงการกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
งบประมาณที่
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
สังกัดคณะ
ได้รับจัดสรร
					
1
การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้องถิ่นศึกษา อาจารย์ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และ 100,000
		 ตำ�บลบางช้าง
อาจารย์กนกเนตร วรวงษ์
สังคมศาสตร์
			
อาจารย์เนตรนภา วรวงษ์		
2
ปัญหาการนำ�พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
อาจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
คณะมนุษยศาสตร์และ 100,000
		 ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว อาจารย์สนธยา โจมกัน
สังคมศาสตร์
		 พ.ศ. 2553 มาใช้ในชั้นสอบสวน : ศึกษาเฉพาะ
อาจารย์ธีระศักดิ์ ลีละพัฒนา
		 จังหวัดนครปฐม
3
บทบาททีเ่ ป็นจริงและความคาดหวังของครูบรรณารักษ์ รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
คณะมนุษยศาสตร์และ 100,000
		 ในการดำ�เนินงานห้องสมุดโรงเรียนที่เอื้อต่อการสร้าง อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม
สังคมศาสตร์
		 แรงบันดาลใจนิสัยรักการอ่านของนักเรียนใน
อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์
		 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
		 การศึกษาปฐมศึกษานครปฐม เขต 23
4
การปรับปรุงสมบัติทางกลของยางธรรมชาติโดยใช้
อาจารย์ ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ คณะวิทยาศาสตร์และ 100,000
		 พอลิเอทิลีนผสมเส้นใยธรรมชาติเป็นสารเติมแต่ง
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
เทคโนโลยี
			
อาจารย์ ดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์		
5
การสร้างกระบวนการเพื่อทดสอบและปรับปรุง
อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
คณะวิทยาศาสตร์และ 100,000
		 เว็บไซต์ฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการบุกรุก กรณีศึกษา อาจารย์ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
เทคโนโลยี
		 http://computer.npru.ac.th และ
อาจารย์สมจินต์ จันทรเจษฏากร
		 http://rsh.npru.ac.th/
6
การศึกษาระบบโลจิสติกส์การรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
อาจารย์ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์
คณะวิทยาการจัดการ 100,000
		 ในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
			
อาจารย์เรียม นมรักษ์
7
การพัฒนาคู่มือการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กวัย
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล คณะพยาบาลศาสตร์
100,000
		 ก่อนเรียน
อาจารย์ ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
			
อาจารย์ชนม์นิภา ใจดี
8
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริม
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
100,000
		 สุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตตำ�บล
อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
		 วังตะกู อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
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13. โครงการทุนวิจัยร่วมอาจารย์นักศึกษา
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
กลุ่มวิจัย
สังกัดคณะ
					
1
ต้นแบบระบบบริหารจัดการการสื่อสารในองค์กร
อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 สำ�หรับสำ�นักงานไร้กระดาษ ด้วยเทคโนโลยี
นายวรพจน์ กิจสมัย
เทคโนโลยี
		 share point
2
เครื่องทำ�ความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิคโดยใช้วงจร อาจารย์บัญชา หิรัญสิงห์
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 ดีซีทูเอซีคอนเวอร์เตอร์แบบฟลูบริดจ์ความถี่สูง
นายบูรพา ทองมี
เทคโนโลยี
			
นางสาววิลาสิณีย์ จงจินากูล
			
นายอนุสรณ์ กุยฮวยเตีย
3
ศึกษาการสกัดโปรตีนจากใบกระถินด้วยเอนไซม์
อาจารย์ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 อัลคาเลส
นางสาวฐิฏิพร ชูศรี
เทคโนโลยี
4
การปรับปรุงทางเคมีของกากอ้อยเพื่อเพิ่ม
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 ความสามารถกำ�จัดสีย้อมจากน้ำ�เสีย
นางสาวกิ่งกาญจน์ แสนสุข
เทคโนโลยี
5
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 ตำ�บลคลองจินดา อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางสาวพัฒน์วิมล นิ่มมาก
เทคโนโลยี
			
นางสาวศุภัทรา แตงทอง
			
นางสาวสุชาดา เชียงวรรณา 		
6
ชุดทดลองการควบคุมกระบวนการการไหล
อาจารย์วิโรจน์ บัวงาม
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 และระดับของเหลว
นายสมศักดิ์ สีสาเอี่ยม
เทคโนโลยี
			
พ.อ.อ.สุธีย์ ชื่นเกิดลาภ
			
นายเทพนิมิต ปึงวัชรสมิทธิ์		
7
การศึกษาความปลอดภัยของจุดกลับรถบริเวณหน้า อาจารย์เจษฎา ปริตาโพธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นายกายกริช ขาวจันทร์
เทคโนโลยี
			
นางสาวหญิง กมขุนทด		
8
ระบบแสดงผลการทำ�งานของอุปกรณ์แอสเซสพ้อยต์ อาจารย์ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์
นางสาวมุจลินท์ สุนทรีประสิทธิ์ เทคโนโลยี
9
เครือ่ งกำ�เนิดสัญญาณเสียงความถีส่ งู แบบอัลตราโซนิค อาจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 โดยใช้วงจรกึ่งบริดจ์อินเวอร์เตอร์ เรโซแนนซ์แบบ นายสุรศักดิ์ พันธ์กิตติกุล
เทคโนโลยี
		 อนุกรม
นายสมเกียรติ บุตรดี		
10 การวัดสมบัติทางกลของวัสดุโดยเทคนิคการใช้คลื่น อาจารย์ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 อัลตราโซนิค ตรวจสอบแบบไม่ทำ�ลาย
นางสาวภิรญา ขัตติยะ
เทคโนโลยี
11 การศึกษาสมบัติการป้องกันรังสีของวัสดุโดยใช้
อาจารย์ ดร.กีรติ เกิดศิริ
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 โปรแกรม Win X Com
นางสาวจุรีพร ชิ้นฮะง้อ
เทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
12 การศึกษาค่าเลขอะตอมยังผลของ ทัวร์มาลีน
			
นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง
เทคโนโลยี
13 การศึกษาผลของการเติมธาตุหายากต่อระบบแก้ว
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล คณะวิทยาศาสตร์และ
		 โซดาไลม์ซิลิเกต
นางสาวลลิตา หนูวรรณ
เทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี คณะวิทยาศาสตร์และ
14 การปรับปรุงคุณภาพของทับทิมโดยวิธีการทาง
		 ความร้อน
นายอานนท์ อางนานนท์
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
15 ผลของ SnO2 ต่อคุณสมบัติของแก้วที่เตรียมจาก อาจารย์ยศกิต เรืองทวีป
		 อนุภาคทองคำ�
นายพีรพงศ์ อนุพันธ์
เทคโนโลยี
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วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำ�ริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
กลุ่มวิจัย
สังกัดคณะ
					
16 ศึกษาวงจรแปลงแรงดัน DC เป็น DC ที่มีการเพิ่ม อาจารย์โสภาพรรณ สุวรรณสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และ
		 แรงดันสูงสำ�หรับการประยุกต์ใช้กับชุดขับมอเตอร์
นายประโยชน์ พูลฉนวน
เทคโนโลยี
			
นายบัญชา อินทรชื่น
17 การศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ อง cantenna อาจารย์หฤทัย ดิ้นสกุล
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 กับสายอากาศไมโครสตริปแบบสี่เหลี่ยม
นายสรายุทธ บรรหาร
เทคโนโลยี
			
นายพงษ์เพชร เนตรประเสริฐ		
อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล คณะวิทยาศาสตร์และ
18 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านแอนติออกซิแดนซ์
		 ของสารสกัด 80% เอทานอลจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น นางสาวฑิฆัมพร พันหุ่น
เทคโนโลยี
19 ผลของวิธีการการปรับสภาพด้วยสารเคมีต่อสมบัติ อาจารย์เอกราชันย์ ไชยชนะ
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 ของใยมะพร้าว
นางสาวธัญลักษณ์ หยกคล้อย
เทคโนโลยี
อาจารย์กิติพันธ์ บุญอินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
20 ผลของ CaO, Mgo, Al2O3 และ ZrO2 ต่อค่า
		 ความแข็งของแก้วที่เตรียมจากขี้เถ้าแกลบ Effect of นางสาวจุฑารัตน์ รูปคมสัน
เทคโนโลยี
		 CaO, MgO, Al2O3 and ZrO2 on Hardness
		 of Glasses Prepared from Rice Husk Ash
21 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการใช้ขั้วไฟฟ้าไส้
อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 ดินสอเคลือบฟิล์มบิสมัทสำ�หรับตรวจวิเคราะห์โลหะ นางสาวณัฐชนก สุขอินทร์
เทคโนโลยี
		 สังกะสีปริมาณน้อย
22 การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 เชิงวัฒนธรรมและให้บริการผ่านเว็บเซอร์วิส
นางสาวศรสวรรค์ บุญเสียงเพราะ เทคโนโลยี
23 ระบบช่วยในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อสายวิทย์อาจารย์ภรัณยา อำ�มฤครัตน์
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 คณิต ของนักเรียนมัธยม ศึกษาตอนต้น
นางสาวปวีณา โพธิ์นิล
เทคโนโลยี
		 ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
24 อิทธิพลของการเผาแคลไซน์ต่อองค์ประกอบและ
อาจารย์ ดร.กีรติ เกิดศิริ
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 โครงสร้างของเปลือกหอยทะเล
นางสาวกุลณิชา โพชฌงค์เดช
เทคโนโลยี
25 ขั้วไฟฟ้าผงถ่านเคลือบฟิล์มพลวงสำ�หรับการตรวจ
อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 วิเคราะห์โลหะหนักแคดเมียมปริมาณน้อย
นางสาวรุ่งเรือง สังหร่าย
เทคโนโลยี
26 ขั้วไฟฟ้าเคลือบฟิล์มดีบุกแบบใหม่สำ�หรับการตรวจ อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 วิเคราะห์โลหะหนักปริมาณน้อย
นางสาวสุนันทา ชมเจริญ
เทคโนโลยี
27 การศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างของขี้เถ้าชีวมวล อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท
คณะวิทยาศาสตร์และ
		 ในประเทศไทย
นางปัทมา อภิวรชัย
เทคโนโลยี
28 ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติทางไฟฟ้าของแก้วโซดาไลม์ อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
คณะวิทยาศาสตร์และ
			
นางสาวก่องกาญจน์ วงศ์พรหม เทคโนโลยี
29 ศึกษาโลจิสติกส์และห่วงโซ่ อุปทาน กรณีศึกษา
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ธนาณัติ กล้าหาญ คณะวิทยาการจัดการ
		 กลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตา ราชบุรี
นายสมชัย อุดมรัตน์
			
นางสาวภัสรา สกุลตันเจริญชัย
			
นางสาวสุชาดา เพชรอำ�
30 การศึกษาต้นทุนและประสิทธิภาพของระบบขนส่ง
อาจารย์ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์
คณะวิทยาการจัดการ
		 ในอุตสาหกรรมสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม
นายสรวุฒิ เจ้งวัฒนพงศ์
			
นายวิษณุ ม่วงทอง
			
นายสิทธิโชค พลศักดิ์
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2. การเผยแพร่งานวิจัย
บทความวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555

ผลงานอาจารย์
คณะครุศาสตร์
ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
			
1
งานวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการจัดการความรู้
		 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติของนักศึกษา
		 วิชาชีพครู (ระยะที่ 2)
2
งานวิจัย เรื่อง ผลการติดตามการนำ�หนังสือเด็ก
		 ประเภท Pop up และภาพเคลื่อนไหวไปใช้ในการ
		 จัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดนครปฐม
3
ปัจจัยสมรรถนะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
		 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ตามแนวทาง
		 ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
			
4
ปัจจัยสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อ
		 การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ตามแนวทางปฏิรูป
		 การศึกษาในทศวรรษที่สอง
5
ปัจจัยสมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยีสำ�หรับครู
		 ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
		 คุณภาพครูยุคใหม่ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใน
		 ทศวรรษที่สอง
6
การศึกษาและพัฒนาทักษะการสื่อสารกับนักเรียน
		 อนุบาลในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
		 ของนักศึกษาฝึกสอน
			
7
การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่นวัตกรรมรูปแบบ
		 การสอนภาษาไทยแบบสร้าง เสริม สะสม
		 ประสบการณ์ภาษาสู่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
		 จังหวัดนครปฐม
8
ศึกษาผลของการนำ�รูปแบบการเผยแพร่นวัตกรรม
		 รูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสร้าง เสริม สะสม
		 ประสบการณ์ภาษาสู่โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษา
		 จังหวัดนครปฐม

064

ANNUAL REPORT

2012

แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ฉบับที่ 3-4 กรกฎาคมธันวาคม 2554
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ฉบับที่ 39
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555

ผู้เขียน
อาจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี
ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี
ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี
อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์

ผศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย
อาจารย์ ดร.ดรุณี โกเมนเอก
อาจารย์ ดร.ดรุณี โกเมนเอก
ผศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย

พันธกิจที่ 4

วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำ�ริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

065

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
			
1
รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม
วารสาร มฉก. วิชาการ
		 สำ�หรับกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยองค์กรปกครอง
ปีที่ 15 ฉบับที่ 30
		 ส่วนท้องถิ่น
(มกราคม - มิถุนายน 2555)
2
Student Learning Reflection Through
IJAS ประเทศเยอรมัน
		 E3Mail Logs		
3
การจัดการค่าตอบแทนและการให้รางวัล
วารสารมนุษยศาสตร์และ
		 จากแนวคิดสู่การประยุกต์
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
			
มหาสารคาม ปีที่ 31 ฉบับที่ 2
			
(มีนาคม - เมษายน 2555)
4
Social Capital: Foundation to Strengthen ISEEC2011
		 the Sufficiency Economy Communities
2-5 February 2012
5
Social Capital: Means of Social Safety ISEEC2011
		 Net and Social Protection in Thai
2-5 February 2012
		 Communities
6
Negotiation for Meaning in Synchronous ISEEC2011
		 EFL Chat
2-5 February 2012
7
The Model Center of Bangkok: In Case ISEEC2011
		 Dusit Zoo
2-5 February 2012
8
The Participatory Action Research to
ISEEC2011
		 Enhance the Ability of Communities to 2-5 February 2012
		 Manage the Social Capital of Ban Tung
		 Laem Bua Community, Nakornchaisri
		 District, Nakhon Pathom Provinc
9
The Cosmopolitan Societies of Thonburi ISEEC2011
		 Period during 1767-1782 A.D.
2-5 February 2012
10 Promoting Extensive Reading among
ISEEC2011
		 Chinese Students Learning Thai as a
2-5 February 2012
		 Foreign Language
11 อุตสาหกรรมสิ่งทอฝ้ายและผลกระทบในสมัยปฏิวัติ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
		 อุตสาหกรรม
สังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
			
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)
12 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารสังคมไทย วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
			
สังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
			
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)
13 การจัดการความขัดแย้งของผู้นำ�ชุมชน :
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
		 กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำ�บลคลองมะเดื่อ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
		 อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
(มกราคม-มิถุนายน 2555)
14 ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของบัณฑิต วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 4
		 ทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555
15 Conflict Management in Private Sectors วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 4
			
ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555

ผู้เขียน
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
อาจารย์นิภาพรรณ เจนสันติกุล

S. Amornsiriphong
S. Amornsiriphong
K. Worajittiphon
T. Suebyart
P. Imdee

T. Nukaew
W. Kirin
อาจารย์ธิติพงศ์ มีทอง
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์
อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
อาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
			
16 การจัดองค์กรสำ�หรับการจัดโครงการ
			
17 จิตสาธารณะ : หนึ่งแนวคิดในการส่งเสริมผู้นำ�
		 รัฐประศาสนศาสตร์
18 รำ�กลองยาวในวิถีชีวิตชาวโพธิ์หัก
			
			
			
19 การพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาจีน
		 โดยการส่งเสริมการอ่านแบบกว้างขวาง
			
			
20 การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาระดับ
		 ปริญญาตรี สาขาสวัสดิการสังคมและสังคม
		 สงเคราะห์ศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศ
		 สหรัฐอเมริกา
21 นวัตกรรมในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร
		 ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
		 ของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
		 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
22 การวิเคราะห์สังคมสงฆ์อันเป็นสังคมตัวอย่าง
		 ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ และพระพรหมคุณาภรณ์
		 (ป.อ.ปยุตโต)
			
23 การสร้างหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
		 ศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง อำ�เภอบางเลน
		 จังหวัดนครปฐม
			
24 บทบาทของรัฐบาลกับการวางแผนนโยบายการคลัง
		 เพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
			
			

แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 4
ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 4
ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555

ผู้เขียน
อาจารย์นิภาพรรณ เจนสันติกุล
อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
ผศ.พจนีย์ กงตาล
ผศ.ดร.ศิลปชัย กงตาล
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
ผศ.ประวิณ พูลทรัพย์
อาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

อาจารย์วรากรณ์ พูลสวัสดิ์

อาจารย์พงษ์สันติ์ ตันหยง
อาจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
อาจารย์พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
อาจารย์นิภาพรรณ เจนสันติกุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
			
1
ไส้กรอกอิมัลชันเสริมใยอาหารจากเปลือกในส้มโอ
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แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 3
นวัตกรรมเนื้อและผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์เพื่อความปลอดภัยใน
อาหารและสุขภาพ

ผู้เขียน
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ

พันธกิจที่ 4

วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำ�ริ

ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
			
2
การตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ใน
		 มะเขือเทศราชินีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำ�บลดอนตูม
		 อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
			
3
น้ำ�พริกผัดเสริมแคลเซียมจากก้างปลานิล
			
			
			
4
การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจระหว่างการใช้ระบบ
		 โทรศัพท์แบบเดิมกับระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
		 อินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 นครปฐม
5
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
		 เป็นหลัก ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ
		 u-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
			
6
เทคนิคการใช้งานโปรแกรม SCILAB และ
		 ภาษา PHP ร่วมกัน
			
			
7
การศึกษาการตรวจหาแบบสองมิติสำ�หรับการบันทึก
		 ข้อมูลแบบสองมิติ
			
			
			
8
เทคนิคการลดความซับซ้อนของการลดผล
		 กระทบจากความขรุขระเชิงความร้อนในช่อง
		 สัญญาณผลตอบสนองบางส่วนแบบเข้ารหัส
			
9
การพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศระยะไกล
			
			
			
10 การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCIlAB ร่วมกับ
		 Flash Animation
			
			
11 การศึกษาสนามแม่เหล็กในกระบวนการทำ�น้ำ�ร้อน
		 ด้วยเทคนิคปรับจุดความร้อน
			
			

แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
อีเลิร์นนิง National e-Learning
Conference 2012
วันที่ 15 สิงหาคม 2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
International Technical
Conference Circuits/
Systems, Computers and
Communications
(ITC-CSCC) 2012
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ผู้เขียน
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ

อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ

อาจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู

อาจารย์นพดล ผู้มีจรรยา

รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
			
12 เทคนิคการลดความซับซ้อนของการลดผล
การประชุมวิชาการระดับชาติ
		 กระทบจากความขรุขระเชิงความร้อนในช่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 สัญญาณผลตอบสนองบางส่วนแบบเข้ารหัส
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
			
2555
13 การศึกษาชนิดและสัดส่วนที่เหมาะสมของ
การประชุมวิชาการวิทยาการหลัง
		 ตัวทำ�ละลายอินทรีย์ต่อฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ การเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10
		 ของสารสกัดจากกะหล่ำ�ปลีม่วง
14 ทัศนคติ พฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภค การประชุมวิชาการระดับชาติ
		 ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ครองแครงกรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
			
2555
15 ปริมาณวิตามินซี เบตา-แคโรทีน ฟีนอลิค
การประชุมวิชาการระดับชาติ
		 และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 ผักอินทรีย์ ผักปลอดภัยจากสารเคมีและผักที่ใช้
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
		 สารเคมีในจังหวัดนครปฐม
2555
16 ปริมาณวิตามินซี เบตา-แคโรทีน ความสามารถใน การประชุมวิชาการนวัตกรรมหลัง
		 การต้านอนุมูลอิสระและความปลอดภัยทางจุลินทรีย์ การเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10
		 ของผักอินทรีย์ ผักปลอดภัยจากสารเคมีและผักที่ใช้ 23-24 สิงหาคม 2555
		 สารเคมีในจังหวัดนครปฐม		
17 สมบัติการกำ�บังรังสีของแก้วบิสมัทบอโรซิลิเกต
International Conference on
			
Traditional and Advanced
			
Ceramics (ICTA 2012)
			
August 22-25, 2012
19 ระบบเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ
ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทย
		 สายวิทย์-คณิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2
		 ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2555
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา ตำ�บลบางระกำ�
การประชุมวิชาการระดับชาติ
		 อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 เบื้องต้นเถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อนและว่านนางคำ� ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
		 ในลูกประคบสมุนไพร
2555
21 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดของกลุ่ม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
		 แม่บ้านบางระกำ� อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
			
2555
22 การศึกษาสารสกัดจากเปลือกแก้วมังกรต่อการยับยั้ง การประชุมวิชาการระดับชาติ
		 เชื้อแบคทีเรียอิโคไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
			
2555
23 การวิเคราะห์ความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทาง The 8th National Conference
		 พหุปัญญาของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ของนักศึกษา
on Computing and
		 กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ Information Technology
		 นครปฐม
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ผู้เขียน
อาจารย์สันติ กูลการขาย

อาจารย์ ดร.นิตยา จันกา
อาจารย์สุธรรมา พิสุทธิโสภณ

อาจารย์ ดร.อุมาพร อาลัย

อาจารย์ ดร.อุมาพร อาลัย
อาจารย์ชลิดา ตระกูลสุนทร
อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา

อาจารย์ ดร.ภรัณยา อำ�มฤครัตน์
อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิตกิ วินสกุล

อาจารย์ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม

อาจารย์ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม

อาจารย์สุมาลี สิกเสน

พันธกิจที่ 4

วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำ�ริ

ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
			
24 A Study of Differential Cross Sections
		 for Compton Scattering of Pure
		 Elements
25 Computation of Photon Interaction
		 Parameters for Barium Phosphate
		 Glasses in the Energy Region 1 keV		 100 GeV
26 Optical and Spectroscopic Properties
		 of Lead and Zirconium on Borosilicate
		 Glasses: A Comparative Study
27 การประยุกต์ใช้สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลาย
		 เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกล
			
			
28 Optical and Spectroscopic Properties of
		 Lead and Zirconium on Borosilicate
		 Glasses: A Comparative Study
29 ผลของ SnO2 ต่อสมบัติของแก้วที่เติมอนุภาค
		 ทองคำ�
			
			
30 ผลของ CaO ต่อคุณสมบัติของแก้วที่เตรียมจาก
		 ขี้เถ้าแกลบ
			
			
31 การพัฒนาไข่เค็มพอกสมุนไพรรสต้มยำ�
			
			
			
32 Computation of Photon Interaction
		 Parameters for Barium Phosphate
		 Glasses in the Energy Region 1 keV		 100 GeV
33 Optical and Spectroscopic Properties
		 of Lead and Zirconium on Borosilicate
		 Glasses: A Comparative Study
34 Experimental Studies on Double
		 Collector Solar Tunnel Dryer for Nile
		 Tilapi Drying
35 Calculation of Radiation Attenuation
		 Coefficients for Cement Containing with
		 BaCO3 and PbO

แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
The 7th Siam Physic
Congress (SPC 2012)
May 9-12, 2012
The 7th Siam Physic
Congress (SPC 2012)
May 9-12, 2012
The 7th Siam Physic
Congress (SPC 2012)
May 9-12, 2012
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 4
(ECTI-CARD 2012)
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2555
the 7th Siam Physic
Congress (SPC 2012)
May 9-12, 2012
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
The 7th Siam Physic
Congress (SPC 2012)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ผู้เขียน
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว

อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์โสภาพรรณ สุวรรณสว่าง

อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป
อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป

อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป

ผศ.วิรัติ จันทรทรัพย์

อาจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล

The 7th Siam Physic
Congress (SPC 2012)

อาจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล

The 7th Siam Physic
Congress (SPC 2012)

อาจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล

อาจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
The 4th NPRU National
Academic Conference 2012 อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
			
36 Effect of Gd2O3 Doping on the Physical The 4th NPRU National
		 and Optical Properties of Soda Lime
Academic Conference 2012
		 Silicate Glass		
37 การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจระหว่างการใช้ระบบ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
		 โทรศัพท์แบบเดิมกับระบบโทรศัพท์ผ่าน เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 อินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
		 นครปฐม
2555
Proceeding of International
38 Optical properties of Er Doped Bi2O3Conference on Traditional
		 B2O3 Glass System
			
and Advanced Ceramics
39 Effect of CaO on Properties of Glasses The 4th NPRU National
		 Prepared from Rice Husk Ash
Academic Conference 2012
40 การวัดสมบัติทางกลของวัสดุโดยเทคนิคการใช้คลื่น การประชุมวิชาการระดับชาติ
		 อัลตราโซนิกตรวจสอบแบบไม่ทำ�ลาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
ครั้งที่ 4 ประจำ�ปี 2555
41 เครื่องแจ้งเตือนการรั่วของก๊าซ LPG สำ�หรับรถยนต์ การประชุมวิชาการ งานวิจัย
			
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 4
			
ECTI-CARD 2012
42 การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังโดยใช้เถ้าก้นเตา
การประชุมวิชาการระดับชาติ
		 เศษปูนขาวและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
ครั้งที่ 4 ประจำ�ปี 2555
43 ชุดขับหลอด High Power LED ด้วยวงจร
The 4th NPRU National
		 SEPIC Converter ซึ่งควบคุมด้วยไมโครคอน- Academic Conference 2012
		 โทรลเลอร์ PIC และปรับความสว่างได้
July 12-13, 2012
44 ไอโซเทอร์มการดูดซับสารละลายตะกั่วในเส้นใย
การประชุมวิชาการระดับชาติ
		 มะพร้าวแปรสภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
			
2555
45 การดูดซับเมททิลีนบลูโดยใช้วัสดุเหลือใช้
การประชุมวิชาการระดับชาติ
			
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
			
2555
The 4th NPRU National
46 ผลของ SnO2 ต่อสมบัติของแก้วที่เจืออนุภาค
		 ทองคำ�
Academic Conference 2012
			
July 12-13, 2012
47 Optical properties of Cerium Doped
International Conference on
		 Bismuth Borate Glasses
Traditional and Advanced
			
Ceramic (ICTA 2012)
			
August 22-25, 2012
48 Study of the effective atomic numbers The 4th NPRU National
		 of Tourmaline
Acadamic Conference 2012
			
July 12-13, 2012
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ผู้เขียน
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา

อาจารย์ ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์
อาจารย์ ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์
อาจารย์ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
อาจารย์ธวัชชัย ทองเหลี่ยม
อาจารย์อุมาพร ปฏิพันธ์ภูมิสกุล
อาจารย์ธวัชชัย ทองเหลี่ยม
ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี

ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี

ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี
อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิม้ กิจเจริญภรณ์

อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิม้ กิจเจริญภรณ์

พันธกิจที่ 4

วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำ�ริ

แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
			
49 การประเมินความเสียหายและการเสื่อมสภาพของ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
		 อาคารที่พักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
			
2555
50 GA-Based Classifier with SNR
2012 4th International
		 Weighted Features gor Cancer
Conference on Electronics
		 Microarray Data Classification
Computer Technology
			
(ICECT 2012) April 6-8, 2012
51 การศึกษาอาหารพื้นบ้านและตำ�รับอาหารพื้นบ้าน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
		 ชุมชนบางระกำ� ตำ�บลบางระกำ� อำ�เภอบางเลน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 จังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
			
2555
52 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์และตรวจวัดการใช้
การประชุมวิชาการระดับชาติ
		 พลังงานของหม้อแปลงจำ�หน่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
			
2555
53 การจำ�ลองกำ�แพงคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้
การประชุมวิชาการระดับชาติ
		 แรงด้านข้างแบบไปกลับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
			
2555
54 การศึกษาสนามแม่เหล็กในกระบวนการทำ�น้ำ�ร้อน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
		 ด้วยเทคนิคปรับจุดความร้อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
			
2555
55 Computation of Photon Interaction
The 7th Siam Physic
		 Parameters for Barium Phosphate
Congress (SPC 2012)
		 Glasses in the Energy Region 1 keV		 100 GeV		
56 Experimental Studies on Double
The 7th Siam Physic
		 Collector Solar Tunnel Dryer for Nile
Congress (SPC 2012)
		 Tilapi Drying		
57 Calculation of Radiation Attenuation
The 4th NPRU National
		 Coefficients for Cement Containing with Academic Conference 2012
July 12-13, 2012
		 BaCO3 and PbO
58 Effect of Gd2O3 Doping on the Physical The 4th NPRU National
		 and Optical Properties of Soda Lime
Academic Conference 2012
		 Silicate Glass
July 12-13, 2012
59 A study of Differential Cross Sections
The 7th Siam Physic
		 for Compton Scattering of Pure
Congress (SPC 2012)
		 Elements		
60 The Mass Attenuation Coefficients of
The 7th Siam Physic
		 Zircon Blue by using Compton
Congress (SPC 2012)
		 Scattering Technique

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

071

ผู้เขียน
อาจารย์บัญญัติ วารินทร์ใหล

อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม

อาจารย์กมลพร สวนทอง

อาจารย์วิโรจน์ บัวงาม

อาจารย์วัชระ จันทร์อนันต์

อาจารย์เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธ์

อาจารย์ ดร.กีรติ เกิดศิริ

อาจารย์ ดร.กีรติ เกิดศิริ
อาจารย์ ดร.กีรติ เกิดศิริ
อาจารย์ ดร.กีรติ เกิดศิริ
อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิม้ กิจเจริญภรณ์
อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิม้ กิจเจริญภรณ์

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
			
61 การพัฒนาระบบตรวจวัดระดับออกซิเจนละลาย
		 แบบไร้สาย เพื่อใช้ควบคุมเครื่องเติมอากาศใน
		 แหล่งน้ำ�
			
62 การพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศระยะไกล
			
			
			
63 การศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ อง Cantenna
		 กับสายอากาศไมโครสตริปแบบสี่เหลี่ยม
			
			
64 Calculation of Radiation Attenuation
		 Coefficients for Cement Containing with
		 BaCO3 and PbO
65 Effect of Gd2O3 Doping on the Physical
		 and Optical Properties of Soda Lime
		 Silicate Glass
66 Study of the Effective Atomic Numbers
		 of Tourmaline
			
67 Measurement of Mechanical Properties
		 of Materials by Ultrasonic Nondestructive
		 Technique
68 Effect of SnO2 on Properties of Glass
		 Doped with Gold Particles
			
69 Effect of CaO on Properties of Glasses
		 Prepared from Rice Husk Ash
			
70 Radiation Shielding Properties of
		 Bismuth Borosilicate Glass
			
71 Optical Properties of Er3+ Doped
		 Bi2O2-B2O3 Glass System
			
72 Optical Properties of Cerium Doped
		 Bismuth Borate Glass
			
73 การศึกษาอาหารพื้นบ้านและตำ�รับอาหารพื้นบ้าน
		 ชุมชนบางระกำ� ตำ�บลบางระกำ� อำ�เภอบางเลน
		 จังหวัดนครปฐม
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แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555 (ECTI-CARD 2012)
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
The 4th NPRU National
Academic Conference 2012
July 12-13, 2012
The 4th NPRU National
Academic Conference 2012
July 12-13, 2012
The 4th NPRU National
Academic Conference 2012
July 12-13, 2012
The 4th NPRU National
Academic Conference 2012
July 12-13, 2012
The 4th NPRU National
Academic Conference 2012
July 12-13, 2012
The 4th NPRU National
Academic Conference 2012
July 12-13, 2012
International Conference on
Traditional and Advanced
Ceramics 2012
International Conference on
Traditional and Advanced
Ceramics 2012
International Conference on
Traditional and Advanced
Ceramics 2012
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555

ผู้เขียน
อาจารย์หฤทัย ดิ้นสกุล

อาจารย์หฤทัย ดิ้นสกุล

อาจารย์หฤทัย ดิ้นสกุล

อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์เพ็ญพักตร์ แก้วเดชศรี

พันธกิจที่ 4

วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำ�ริ

ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
			
74 เครื่องกำ�เนิดสัญญาณเสียงความถี่สูงแบบ
		 อัลตร้าโซนิคโดยใช้วงจรกึ่งบริดจ์อินเวอร์เตอร์
		 เรโซแนนท์แบบอนุกรมสำ�หรับไล่นก
			
75 ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรถตู้
		 โดยสารของผู้เดินทาง
			
			

แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ผู้เขียน
อาจารย์บัญชา หิรัญสิงท์

อาจารย์เจษฎา ปริตาโพธิ์

คณะวิทยาการจัดการ
ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
			
1
The Development of the Integrated
		 Supply chain Center Using sufficient
		 economy Approach: The Case Study
		 of Betta Fish Village in Nhongparoeng,
		 Mueng, Nakhon Pathom.
			
2
การเลือกขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสมกับการสร้างภาพ
		 3 มิติ ด้วยวิธีจำ�แนก
			
			
3
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์
		 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณตลาดน้ำ�
		 ลำ�พญา อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
			
4
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับ
		 กลุ่มหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค์)
			
			
5
การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำ�หรับการแนะนำ�
		 การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
			
			
6
บริบทชุมชนที่สนับสนุนการดำ�เนินงานของ
		 หอกระจายข่าวสาร บ้านดอนยายมิ หมู่ 18
		 ตำ�บลบางหลวง อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
			
7
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและสารสนเทศ
		 เพื่อการดำ�เนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขต
		 จังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
			

แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
The 4th International
Conference on Operations
and Supply Chain
Management ณ Male
ประเทศ Republic of
Maldives/15-17 ธันวาคม 2554
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555

ผู้เขียน
อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่

อาจารย์ณัฐชามญฑ์ ศรีจำ�เริญรัตนา

อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง

ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์

อาจารย์จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง
อาจารย์กสมล ชนะสุข
อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์
อาจารย์ณัชชา ศิรินธนาธร

อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
			
8
สภาพการสื่อสารเพื่อป้องกันสาเสพติด : กรณีศึกษา
		 องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองปากโลง อำ�เภอเมือง
		 จังหวัดนครปฐม
			
9
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน
		 แบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาองค์การบริหาร
		 ส่วนตำ�บลลำ�พญา จังหวัดนครปฐม
			
10 การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
		 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร
		 มนุษย์)
			
11 การสร้างหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
		 ศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง อำ�เภอบางเลน
		 จังหวัดนครปฐม
			
12 การสร้างระบบฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานปลาสวยงาม
		 เพื่อการส่งออก
			
			
			
			
13 Building the supply chain database
		 system
			
			
			
			

แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555
การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติ
และนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและ
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 5: บูรณาการ
ศาสตร์และศิลป์”/25-27 มกราคม
2555
The 4th International
Conference on Operations
and Supply Chain
Management ณ Male
ประเทศ Republic of
Maldives/15-17 ธันวาคม 2554

ผู้เขียน
อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช

ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช

ผศ.วรญา ทองอุ่น
อาจารย์จันจิราภรณ์ ปานยินดี
อาจารย์พงษ์สันติ์ ตันหยง

อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่

อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์

คณะพยาบาลศาสตร์
ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
			
1
ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตำ�บลแห่ง
		 การเรียนรู้ เทศบาลเขาหัวช้างตำ�บลตะโหมด
		 อำ�เภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
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แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7
การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น วันที่ 28-29 พฤศจิกายน
2554. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม
อาจารย์ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
อาจารย์ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล

พันธกิจที่ 4

วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำ�ริ

ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
			
2
ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตำ�บลแห่ง
		 การเรียนรู้ตำ�บลคอรุม อำ�เภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
			
			
			
			
			
3
ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตำ�บลแห่ง
		 การเรียนรู้เทศบาลตำ�บลชากไทย ตำ�บลชากไทย
		 อำ�เภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี
			
			
			
			
4
ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตำ�บลแห่ง
		 การเรียนรู้ ตำ�บลอุทัยเก่า อำ�เภอหนองฉาง
		 จังหวัดอุทัยธานี
			
			
			
			
5
การศึกษาภาวะความเครียดและการปรับตัวของ
		 ผู้ประสบอุทกภัยจากภาวะน้ำ�ท่วม ศูนย์พักพิง
		 ชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
			
6
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของคณะทำ�งาน
		 ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 นครปฐม
			
			
7
กระบวนการให้คำ�ปรึกษารายบุคคลของผู้ประสบ
		 อุทกภัยจากภาวะน้ำ�ท่วมที่มีภาวะความเครียด
		 ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
			
8
ภาวะสุขภาพของผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมที่อยู่ในวัยทำ�งาน
		 ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 นครปฐม
			
			

แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7
การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น วันที่ 28-29 พฤศจิกายน
2554. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7
การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น วันที่ 28-29 พฤศจิกายน
2554. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7
การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น วันที่ 28-29 พฤศจิกายน
2554. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

075

ผู้เขียน
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม
อาจารย์ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
อาจารย์ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล

ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม
อาจารย์ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
อาจารย์ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล

ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม
อาจารย์ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
อาจารย์ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล

อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศ์

อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์

อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศ์
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�

อาจารย์กรวรรณ สุวรรณสาร

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
			
9
ประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติอุทกภัย
		 กรณีศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
			
			
10 การศึกษาศักยภาพการจัดการสวัสดิการสังคม
		 โดยชุมชนเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองของ
		 องค์การบริหารส่วนตำ�บลคลองน้ำ�ไหล
			
			
11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินในเด็ก
		 ก่อนวัยเรียนในจังหวัดนครปฐม
			
			
			
12 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
		 ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
			
			
13 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐาน
		 ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่น
		 พึ่งพาตนเองตำ�บลแม่ปะ อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก
			
			
14 การศึกษาทุนและศักยภาพขององค์การบริหาร
		 ส่วนตำ�บลทุ่งโพธิ์ เพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการ
		 ตนเอง
			
			
15 ผลการให้คำ�ปรึกษารายบุคคลต่อความเครียด
		 ของผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
			
16 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ประสบอุทกภัย
		 กรณีศึกษาวัยทำ�งานที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิง
		 ชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

ผู้เขียน
รศ.ฐิติวัลย์ ธรรมไพโรจน์
อาจารย์วันเพ็ญ แวววีรคุปต์

อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
อาจารย์หทัยชนก บัวเจริญ
อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
อาจารย์วาร์ทินีย์ แสนยศ

อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์

อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
อาจารย์หทัยชนก บัวเจริญ
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
อาจารย์หทัยชนก บัวเจริญ
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�

อาจารย์กรวรรณ สุวรรณสาร

พันธกิจที่ 4

วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำ�ริ

ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
			
17 ชุมชนต้นแบบลดโรคลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง
		 และนวัตกรรมโรคเบาหวาน : ธนาคารรับฝากพุง
			
			
			
18 ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมในผู้ป่วย
		 ติดสุราเพื่อป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำ�ในโรงพยาบาล
		 ศรีธัญญา
			
			
19 บทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในภาวะ
		 ประสบอุทกภัย กรณีศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
			
20 การศึกษารูปแบบจัดการระบบบริการสุขภาพสำ�หรับ
		 ผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัย
		 ราชภัฏนครปฐม
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555. นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม. ประชุม The 2012
International conference
Trends in Emergency,
Trauma, and Diaster
Nursing : Using Evidence
to Guide Decision-Making
and Improve Nursing Care
วันที่ 25-27 เมษายน 2555
ณ โรงแรมกรุงเทพภูเก็ต
ห้องประชุม King Care Gustaf
Conference Hall 3 จัดโดย
มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์
และโรงพยาบาลภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

077

ผู้เขียน
อาจารย์ ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
อาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร

อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
อาจารย์นุชนภา ทองสังข์สุข

อาจารย์วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
อาจารย์ฐิติวัลคุ์ ธรรมไพโรจน์

ผศ.สมเดช นิลพันธุ์
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

ผลงานนักศึกษา
คณะครุศาสตร์
ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
			
1
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
		 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม
		 การเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา
			
			
			
			
2
การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
		 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัด
		 การเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวกหกใบ
3
การพัฒนาชุดกิจกรรมของเล่นพื้นบ้านในอำ�เภอ
		 สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมทักษะ
		 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน
		 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและการเขียน
		 เรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
		 โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
		 CIRC
5
การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
		 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
		 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับการเรียนรู้แบบ
		 ร่วมมือเทคนิคการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มมุ่งผลสัมฤทธิ์
6
การศึกษาผลการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์และความสามารถ
		 ในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้น
		 ตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
		 โดยการจัดการเรียนรู้แบบรอบรู้
7
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชา
		 ภาษาไทยประยุกต์ สำ�หรับนักศึกษาจีนสังกัดสถาบัน
		 อุดมศึกษามณฑลกว่างซีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
		 ราชภัฏนครปฐม
8
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการเรียน
		 การสอนแบบสร้าง เสริมสะสมประสบการณ์ภาษา
		 สำ�หรับนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบางสาธารณรัฐ
		 ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
นำ�เสนอผลงานวิทยานิพนธ์แบบ
บรรยายและตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการนำ�เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมครั้งที่ 3 ประจำ�ปี 2554
(THE 3rd NPRU NATIONAL
CONFERENCE)
ตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
ปีที่ 2 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค. 54

ผู้เขียน
นางจินดา อัจฉริยวนิช

นางสาววันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ

ตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
ปีที่ 2 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค. 54

นางสาวนันทิชา ชาวสวนกล้วย

ตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
ปีที่ 2 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค. 54

นางสาวเยาวรัตน์ ทองมี

ตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
ปีที่ 2 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค. 54

นางสาวบำ�เพ็ญ ขาวสง่า

ตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
ปีที่ 2 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค. 54

นางสิรินทิพย์ ปุริโส

ตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
ปีที่ 2 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค. 54

MISS DANG XUENI

นำ�เสนอผลงานวิทยานิพนธ์แบบ
บรรยายและตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการนำ�เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมครั้งที่ 4 ประจำ�ปี 2554
(THE 4th NPRU NATIONAL
CONFERENCE)

MRS.PHONECHAN SORPHIMPHA

พันธกิจที่ 4

วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำ�ริ

ลำ�ดับที่
ชื่อบทความวิจัย
			
9
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการจัดการเรียน
		 การสอนแบบร่วมมือสำ�หรับอาจารย์มหาวิทยาลัย
		 สุภานุวงศ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
			
			
			
			
10 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้
		 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญโดยใช้หลักการเรียนรู้ซิปปา
		 สำ�หรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์สาธารณรัฐ
		 ประชาธิปไตยประชาชนลาว
			
			
			
11 การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
		 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
		 การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
12 การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีศึกษาศาสตร์
		 ภาควิชาครูคณิตศาสตร์ (ปรับปรุงพุทธศักราช 2550)
		 มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย
		 ประชาชนลาว
			
			
			

แหล่งที่เผยแพร่บทความและ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
นำ�เสนอผลงานวิทยานิพนธ์แบบ
บรรยายและตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการนำ�เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมครั้งที่ 4 ประจำ�ปี 2554
(THE 4th NPRU NATIONAL
CONFERENCE)
นำ�เสนอผลงานวิทยานิพนธ์แบบ
บรรยายและตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการนำ�เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ 4 ประจำ�ปี 2554
(THE 4th NPRU NATIONAL
CONFERENCE)
ตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
ปีที่ 2 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค. 54
นำ�เสนอผลงานวิทยานิพนธ์แบบ
บรรยายและตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการนำ�เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ 4 ประจำ�ปี 2554
(THE 4th NPRU NATIONAL
CONFERENCE)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ผู้เขียน
MR.SONEPHET THONGPADITH

MR.THONGTHIANE VATHANAVONG

นางสาวสาวิตรี เปาวะสันต์
MR.YELEE CHOUMO

โครงการ/กิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย/นักวิจัย
ลำ�ดับที่
1
		
		
2
3
4
		
5
6
7
		
8

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดประชุมวิชาการเฉพาะทางระดับนานาชาติ
(3an>rd International Science, Social Science, Engineering and energy Coference
2011 : I-SEEC 2011 )
โครงการเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักวิจัยประจำ�ปีงบประมาณ 2555
โครงการเตรียมความพร้อมสำ�หรับวิจัยเชิงรุกในเชิงพาณิชย์ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมขอทุนวิจัยโครงการวิจัยเงินอุดหนุน วช. 2556
และงบประมาณแผ่นดิน 2557
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำ�ข้อเสนอ
โครงการวิจัยแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และเพชรบุรี ของเครือข่ายสหวิทยาการแห่ง
ราชบัณฑิตยสถานภูมิภาคตะวันตก
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ NAKHONPATHOM SYNERGY

ระยะเวลาที่จัด
2-5 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
28 มี.ค. 55
เม.ย.-ก.ค. 55
12-13 ก.ค. 55
27 ก.ค. 55
17 ส.ค. 55
21 ส.ค. 55

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
จัดประชุมวิชาการเฉพาะทางระดับนานาชาติ (3an>rd International Science, Social Science, Engineering and energy
Coference 2011 : I-SEEC 2011 ) ณ Rose Garden สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม จัดระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2555
โดย I-SEEC 2011 ในครั้งนี้ มีบทความเข้าร่วมประมาณ 180 บทความ จาก 9 สาขา ซึ่งบทความทั้งหมดนี้จะได้รับการตีพิมพ์
ในวารสาร Procedia Engineering ที่อยู่ใน www.sciencedirect.com รวมถึงอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติที่สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และทั่วโลกรับรอง

ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายอำ�พล
เสนาณรงค์ องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ปาฐกถาหลัก ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 จัดโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 โดยมีผลงานวิชาการจำ�แนกตามสาขาได้ ดังนี้
• กลุ่มชีววิทยา เกษตร และอาหาร
•
• กลุม่ วิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟ้า
•
และอิเล็กทรอนิกส์		
• กลุ่มนิเทศศาสตร์
•
• กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ •
• กลุ่มหลักสูตรและการสอน
•
• กลุ่มพุทธยันตี
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กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
กลุ่มวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ำ�
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มบริหารการศึกษา
กลุ่มพยาบาลศาสตร์

• กลุ่มคอมพิวเตอร์
• กลุม่ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
• กลุ่มการท่องเที่ยว
• กลุม่ วิจัยการศึกษา
• กลุม่ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

081

5

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พันธกิจที่

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

การพัฒนาบุคลากร
1. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
มหาวิทยาลัยได้สง่ เสริมและสนับสนุนบุคลากร เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในด้านต่างๆ ให้กบั บุคลากรได้มคี วามรูค้ วามสามารถและทักษะ
ด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ 2555 โดยการให้ทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก แก่บุคลากรสายวิชาการ ดังนี้
1) ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อผู้ประสงค์เป็นอาจารย์
• ระดับปริญญาเอก จำ�นวน 2 ทุน ได้แก่
ลำ�ดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นางสาวพุฒิยา รัตนศิริวัฒน์
2
นางสาวศุภมาศ ปั้นปัญญา

สาขา
ผลิตภัณฑ์ประมง
วิศวกรรมเกษตร

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อของบุคลากรระดับปริญญาเอก จำ�นวน 34 ทุน จำ�แนกเป็นข้าราชการพลเรือน จำ�นวน 6 ทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย จำ�นวน 28 ทุน ดังนี้
• ข้าราชการพลเรือนระดับปริญญาเอก จำ�นวน 6 ทุน
ลำ�ดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
นายเศรษฐพงศ์ ปุจฉาการ
			
2
นางสาวชลิดา ตระกูลสุนทร
			
3
นางสุมาลี สิกเสน
			
4
นายวิมาน ใจดี
			
5
นางมนัสนิต ใจดี
			
6
นายไกยสิทธิ์ อภิระติง
			

สังกัดคณะ
สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยี		
วิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยี		
วิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยี		
วิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยี

สถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

• พนักงานมหาวิทยาลัยระดับปริญญาเอก จำ�นวน 28 ทุน
ลำ�ดับที่
ชื่อ-นามสกุล
สังกัดคณะ
สาขาวิชา
1
นางสาวธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ
ครุศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
2
นางสาวปัณรสี เอี่ยมสอาด
ครุศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
					
3
นางสาวอรพิณ พัฒนผล
ครุศาสตร์
การวิจัยวัดผลและสถิติการวิจัย
4
นางปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
มนุษยศาสตร์และ ทัศนศิลป์และการออกแบบ
			
สังคมศาสตร์
5
นางสาวพิชชา บัวแย้ม
มนุษยศาสตร์และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
			
สังคมศาสตร์
6
นางสาวประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์
มนุษยศาสตร์และ ภาษาไทย
			
สังคมศาสตร์
7
นางสาวปรารถนา แซ่อึ้ง
มนุษยศาสตร์และ ไทยศึกษา
			
สังคมศาสตร์
8
นางสาวนิภาพรรณ เจนสันติกุล
มนุษยศาสตร์และ นโยบายสาธารณะและการจัดการ
			
สังคมศาสตร์
ภาครัฐ
9
นางสาวอินทร์ธีรา ปัชชา
มนุษยศาสตร์และ หลักสูตรและการสอน
			
สังคมศาสตร์
10 นางสาวนพรัตน์ กุมภะ
มนุษยศาสตร์และ ทัศนศิลป์
			
สังคมศาสตร์
11 นายธนปพน ภูสุวรรณ
มนุษยศาสตร์และ การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
			
สังคมศาสตร์
12 นางกรรณิการ์ สุวรรณศรี
มนุษยศาสตร์และ การจัดการองค์การภาครัฐและเอกชน
			
สังคมศาสตร์
13 นางสาวธิดารัตน์ สืบญาติ
มนุษยศาสตร์และ การจัดการองค์การภาครัฐและเอกชน
			
สังคมศาสตร์
14 นายวรากรณ์ พูลสวัสดิ์
มนุษยศาสตร์และ วัฒนธรรมศาสตร์
			
สังคมศาสตร์
15 นางสาวนารีมา แสงวิมาน
มนุษยศาสตร์และ วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
			
สังคมศาสตร์
16 นายวิโรจน์ บัวงาม
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมไฟฟ้า
			
เทคโนโลยี		
17 นางสาวภรัณยา อำ�มฤครัตน์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
			
เทคโนโลยี		
18 นางปิยวรรณ ธรรมบำ�รุง
วิทยาศาสตร์และ
การจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม
			
เทคโนโลยี
บริการฯ)
19 นายพงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
วิทยาการจัดการ
การจัดการองค์การภาครัฐและเอกชน
20 นางสาวชญาพรรธณ์ เนตรโพธิ์แก้ว วิทยาการจัดการ
การจัดการธุรกิจ
21 นางหรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
วิทยาการจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ
					
22 นางสาวณัชชา ศิรินธนาธร
วิทยาการจัดการ
นิเทศศาสตร์
23 นายพงษ์สันติ์ ตันหยง
วิทยาการจัดการ
การบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
24 นางจีราวรรณ นกเอี้ยงทอง
วิทยาการจัดการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
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สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พันธกิจที่ 5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ลำ�ดับที่
ชื่อ-นามสกุล
สังกัดคณะ
25 นางสาวดวงใจ คงคาหลวง
วิทยาการจัดการ
				
26 นางสาวพิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย
วิทยาการจัดการ
27 นายศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
วิทยาการจัดการ
28 นางสาวจินตนา ศิริธัญญารัตน์
โรงเรียนสาธิต
			
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
			
นครปฐม

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (การบริหารงานบุคคล
และธุรกิจระหว่างประเทศ)
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3) ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อบุคลากรระดับปริญญาโท จำ�นวน 7 ทุน จำ�แนกเป็น
ข้าราชการพลเรือน จำ�นวน 2 ทุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำ�นวน 2 ทุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
จำ�นวน 3 ทุน ดังนี้
• ข้าราชการพลเรือนระดับปริญญาโท จำ�นวน 2 ทุน
ลำ�ดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
นายอลงกรณ์ ศุภเอม
			
2
นายมนตรา ตรีชั้น
			

สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ศึกษา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทัศนศิลป์ศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

• พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาโท จำ�นวน 2 ทุน
ลำ�ดับที่
ชื่อ-นามสกุล
สังกัดคณะ
1
นางสาวเรียม นมรักษ์
พยาบาลศาสตร์
2
นางสาวเอมวดี เกียรติศิริ
พยาบาลศาสตร์
				

สาขาวิชา
การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
สาธารณสุขศาสตร์ (การพยาบาล
สาธารณสุข)

สถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล

• พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนระดับปริญญาโท จำ�นวน 3 ทุน
ลำ�ดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
นางสาวหรรษกานต์ สมไพบูลย์
2
นางสาวเกษรา จูทอง
3
นายอเนก ลลิตวสุภญ
ิ โญ

สังกัดคณะ
สาขาวิชา
งานการเงินและบัญชี บริหารธุรกิจ
ครุศาสตร์
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
กองพัฒนานักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4) ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อบุคลากรระดับปริญญาตรี
• พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนระดับปริญญาตรี จำ�นวน 1 ทุน
ลำ�ดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
นายยุทธนา หิรัญวัฒนะ

สังกัดคณะ
งานการ เจ้าหน้าที่

สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

5) ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากหน่วยงานภายนอก จำ�นวน 17 ทุน
ลำ�ดับที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดคณะ
สาขา
สถาบัน
สนับสนุนจาก
1
นางสาวสุทธิดา สองสีดา
มนุษยศาสตร์และ พัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ทุน สกอ.
			
สังคมศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ
					
ประสานมิตร
2
นางสาวกนกวรรณ สุทธิพร
มนุษยศาสตร์
สหวิทยาการ
มหาวิทยาลัย
ทุน สกอ.
			
และสังคมศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
3
นางสาวเกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุน สกอ.
			
เทคโนโลยี
และสารสนเทศ
4
นายเดช ธรรมศิริ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ทุน สวทช.
			
เทคโนโลยี		
พระจอมเกล้า
					
พระนครเหนือ
5
นางสาวนลินรัตน์ ศรีราจันทร์
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์
ทุน สกอ.
			
เทคโนโลยี		
มหาวิทยาลัย
6
นางสาวธีรารัตน์ แช่มชัยพร
วิทยาศาสตร์และ
พฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ทุน สกอ.
			
เทคโนโลยี		
เกษตรศาสตร์
7
นายเจษฎา สาททอง
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยี
ทุน สกอ. ร่วมกับ
			
เทคโนโลยี		
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ AUN/SEED					
ทหารลาดกระบัง
Net Jica News
8
นางสาวนิตยา จันกา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหลังการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ทุน สกอ.
			
เทคโนโลยี
เก็บเกี่ยว
พระจอมเกล้าธนบุรี
9
นายธวัชชัย ทองเหลี่ยม
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยี
ทุน สกอ.
			
เทคโนโลยี		
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
					
ทหารลาดกระบัง
10 นายวิฑูรย์ พึ่งรัตนา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุน สกอ.
			
เทคโนโลยี				
11 นายศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ทุน สกอ.
			
เทคโนโลยี		
เกษตรศาสตร์
12 นายสัญญา ควรคิด
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมไฟฟ้า
University of
ทุน สวทช.
			
เทคโนโลยี		
Leicester
					
(สหราชอาณาจักร)
13 นายมงคล รอดจันทร์
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ทุนบัณฑิตโครงการ
			
เทคโนโลยี		
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัย
					
วิทยาเขตหาดใหญ่
14 นายวรเชษฐ์ อุทธา
วิทยาศาสตร์และ
Computer Science University of
ทุนรัฐบาล
			
เทคโนโลยี		
Provence
					
(Marseille 1) ฝรัง่ เศส
15 นางสาวร่มเกล้า ศีลธรรม
วิทยาการจัดการ
Business
Chongqing
ทุนจาก
				
Administration
University
Chongqing
					
ประเทศสาธารณรัฐ
University
					
ประชาชนจีน
16 นางสาวณัฐชามญฑ์ ศรีจำ�เริญรัตนา วิทยาการจัดการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์
ทุน สกอ.
					
มหาวิทยาลัย
17 นางสาววาร์ธินีย์ แสนยศ
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุน สกอ.
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6) ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากหน่วยงานภายนอก จำ�นวน 2 ทุน
ลำ�ดับที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดคณะ
สาขา
1
นางสาววิภาวี วันละ
มนุษยศาสตร์
ภาษาจีน
			
และสังคมศาสตร์		
					
2
นางสาวปิ่นปินัทธ์ บุตรมั่น
มนุษยศาสตร์
ภาษาจีน
			
และสังคมศาสตร์		
					

สถาบัน
Yunnan Namal
University
(ประเทศจีน)
Yunnan Namal
University
(ประเทศจีน)

สนับสนุนจาก
ทุนรัฐบาลจีน
ทุนรัฐบาลจีน

2. โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้เห็นความสำ�คัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ได้จัดโครงการอบรมวิชาการให้แก่บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนในปีงบประมาณ 2555 ดังนี้

สายวิชาการ
ลำ�ดับที่
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาที่จัด
1
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิจัยในชั้นเรียน
12-13 ต.ค. 54
		 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา
2
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบจัดการการเรียนการสอน LMS 27-30 มี.ค. 55
		 และการสร้างสื่อการเรียนรู้สำ�หรับอาจารย์ 		
3
โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2555
2-3 เม.ย. 55
		 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
โครงการบรรยายวิชาการเรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการ
3 พ.ค. 55
		 เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
		 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และอบรมเชิงปฏิบัติการ
14-17 พ.ค. 55
		 การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ห้องสัมมนา 		
		 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		
				
				
				
6
โครงการพัฒนาประธานโปรแกรมและอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชา
18 พ.ค. 55
		 ศึกษาทั่วไป ณ ห้องสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		
				
				
				
				
7
โครงการสัมมนาเรื่อง “สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ
12 มิ.ย. 55
		 สหกิจศึกษา”
8
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ�สื่อการเรียนรู้สำ�หรับคณาจารย์ 23-24 มิ.ย. 55
		 และบุคลากรทางการศึกษา

จัดโดย
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ร่วมกับ คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
และสำ�นักงานอธิการบดี
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ร่วมกับ คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
และสำ�นักงานอธิการบดี
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

รายงานประจำ�ปี
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ลำ�ดับที่
9
		
10
		
11

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมการใช้ Tablet PC เพื่อเตรียมความพร้อม
สำ�หรับครูประจำ�การ คณาจารย์ และนักศึกษาสายครู
โครงสร้างความตระหนักและความมั่นคงระบบสารสนเทศ
และการใช้งานระบบสารสนเทศอาจารย์
ประชุมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศคณาจารย์ รุ่นที่ 1

ระยะเวลาที่จัด
จัดโดย
17 พ.ค.-1 ก.ค. 55 ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
30 ส.ค.-5 ก.ย. 55 ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
30 ส.ค. 55

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2555
จัดโดยสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่
2 เมษายน 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้มแี นวทาง
ในการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและสามารถนำ�ไป
ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

การประชุมบุคลากร ประจำ�ปี 2555 โดยมีข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ลูกจ้างประจำ�และลูกจ้างชั่วคราว เข้ารับฟัง
นโยบายและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร
กิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดบรรยายวิชาการเรื่อง บทบาทของ
อาจารย์กับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยได้รบั เกียรติจาก คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายก
สมาคมอาเซียนประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรูด้ า้ นการเตรียมความพร้อมของอาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ท่านวิทยากรยังได้ให้ข้อคิดว่า “สถาบันการศึกษา
ถือเป็นคลังของปัญญาทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาในทุกระดับชัน้ ของสังคม และเป็นตัวจักรสำ�คัญ
ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ให้บรรลุตามเป้าหมายต่างๆ ได้”
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา” ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
จัดโดย สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ และสำ�นักงานอธิการบดี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2555 เพื่อ
ให้อาจารย์ใหม่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
ในการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพือ่ ให้อาจารย์ใหม่มคี วามรูค้ วามสามารถ
และทักษะในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือทางวิชาการซึ่งกันและกัน
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พันธกิจที่ 5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

087

โครงการพัฒนาประธานโปรแกรมวิชา และอาจารย์ผสู้ อนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ระยะที่ 1 ณ ห้องสัตตบงกช จัดโดยสำ�นักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ และสำ�นักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2555
โครงการสัมมนาเรือ่ ง “สร้างความรูค้ วามเข้าใจในระบบสหกิจศึกษา”
จัดโดยสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องสัตตบงกช เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2555 การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การสัมมนาได้รับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน ในการกำ�หนดแนวทาง
การจัดการเรียน การสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ริ ว่ มกัน
อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิธี
ปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ และนำ�มาพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกิจศึกษา

สายสนับสนุน
ลำ�ดับที่
1
2
		
		
		
3
4
5
6
7
		
		
8
		
		
9
		
		
10
11

โครงการ/กิจกรรม
Social Network กับการจัดการความรู้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
จังหวัดกำ�แพงเพชร
โครงการพัฒนาบุคลากร : สุขภาพดี...งานมีประสิทธิภาพ
การใช้ฐานข้อมูล World Book
โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ศึกษาดูงานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรแห่งการให้บริการ” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่
รีสอร์ท เขาใหญ่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรแห่งการให้บริการ” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่
รีสอร์ท เขาใหญ่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรแห่งการให้บริการ” รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่
รีสอร์ท เขาใหญ่
โครงการอบรมซ้อมป้องกันอัคคีภัย
การฝึกอบรมการบริหารการจัดการระบบกล้องวงจรปิด

ระยะเวลาที่จัด
11, 18 ม.ค. 55
26-29 มี.ค. 55

หน่วยงานผู้จัด
ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
สำ�นักงานอธิการบดี

18 เม.ย. 55
27 เม.ย. 55
3-4 พ.ค. 55
13-16 พ.ค. 55
16-18 พ.ค. 55

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานประกันคุณภาพ
สำ�นักงานอธิการบดี

24-25 พ.ค. 55

สำ�นักงานอธิการบดี

29-30 พ.ค. 55

สำ�นักงานอธิการบดี

31 พ.ค. 55
13 มิ.ย. 55

สำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ลำ�ดับที่
12
		
		
13
		

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาที่จัด
หน่วยงานผู้จัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกระบวนการทำ�งานให้เป็น 9 ก.ค.-15 ส.ค. 55 ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
แบบครบวงจร สร้างความเชื่อมั่น ประสานความร่วมมือ จิตอาสา
และสร้างองค์กรให้ Clean and Green
โครงการ การจัดการความรู้ สู่การประกันคุณภาพการศึกษา :
17 ส.ค. 55
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ�แผนการจัดการความรู้

คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
จ.กำ�แพงเพชร ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม พ.ศ. 2555

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยได้รับเกียรติ
จาก รศ.โสรัจ กายบริบูรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมฯ
ณ ห้องประชุม SC101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จดั “โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสู่องค์กรแห่งการให้บริการ” ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการและสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการให้บริการแก่บคุ ลากรของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีแก่องค์กร ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ สำ�หรับ
โครงการฯ ดังกล่าว ได้จัดเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17
พฤษภาคม 2555 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2555 และ
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จัดโครงการอบรมซ้อมป้องกันอัคคีภัย ในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ (การจำ�ลองเหตุการณ์) ในหัวข้อ “การป้องกัน
และระงับอัคคีภัย เบื้องต้น” และ “การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง
และอพยพหนีไฟ” ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง
ณ ห้องสัตตบงกช และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 สำ�หรับการจัด
อบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิควิธีการป้องกันอัคคีภัย
ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัยได้อย่างเหมาะสม
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3. การเข้าร่วมประชุม/อบรมวิชาการในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ
คณะครุศาสตร์
งานประชุมวิชาการ
มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
ประจำ�ปี 2554

ชื่อ-สกุล
ผศ.สุวรรณา ไชยะธน
ผศ.เพียงจิต ด่านประดิษฐ์
ผศ.วริยา สมประชา
ผศ.รัฐดาว พิศาลพงศ์
อาจารย์ปวรา ชูสังข์
อาจารย์วิลาสินี ทองแถบ
ผศ.สมจิต จันทร์ฉาย
อาจารย์จิราภรณ์ หงส์ประชา
อาจารย์ดวงสมร สารแสน
อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย
โครงการแสดงศักยภาพครุศาสตร์เพื่อการ
ผศ.สุวรรณา ไชยะธน
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผศ.เพียงจิต ด่านประดิษฐ์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์
ผศ.รัฐดาว พิศาลพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผศ.วริยา สมประชา
อาจารย์ปวรา ชูสังข์
อาจารย์วิลาสินี ทองแถบ
ประชุมความร่วมมือไทยอินโดนีเชีย ครั้งที่ 6
อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์
		
การศึกษาเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
อาจารย์พีรเทพ รุ่งคุณากร
		
		
ประชุมปฏิบัติการเพื่อกำ�หนดกรอบและยกร่างหลักสูตร อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ฝึกอบรมผู้ทำ�หน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมิน		
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขึ้น
การผลิตและพัฒนานักบริหารการศึกษาเพื่อขับเคลื่อน อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี
สถานศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		
		
		
อบรมผู้นำ�ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์
		
		
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ประสบการณ์ อาจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ�ปี 		
การศึกษา 2553 และการดำ�เนินงานการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ระยะที่ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา
ศึกษาดูงานการศึกษาปรัชญาศิลปวัฒนธรรม
ผศ.สุชาติ นพคุณ

สถานที่
ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
ไบเทคบางนา
กรุงเทพมหานคร

วัน/เดือน/ปี
12-14 ต.ค. 54

ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
ไบเทคบางนา
กรุงเทพมหานคร

14 ต.ค. 54

riwijaya University
20-22 ต.ค. 54
ประเทศอินโดนีเชีย
ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 1-5 ธ.ค. 54
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงแรมรอแยลเบญจา
8-9 ธ.ค. 54
กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุมโกเมน
ตึกบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
สำ�นักงานกีฬาและ
การท่องเที่ยว
จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

14-19 ธ.ค. 54

ประเทศอินเดีย

14-20 ก.พ. 55

19-24 ธ.ค. 54
9 ก.พ. 55

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
โครงการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์กิจกรรม
อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์
ในการดำ�รงชีวิตผู้นำ�นักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2554		
		
		
		
การพัฒนาบุคลากรสาขาสุขศึกษาพลศึกษาและ
อาจารย์ณฐั วรรธน์ สถิตราวิวฒ
ั น์
นันนทนาการ		
ประชุมสัมมนาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ อาจารย์ ดร.จิตติรตั น์ แสงเลิศอุทยั
ชำ�นาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญวันที่
อาจารย์เจษฎา บุญมาโฮม
อาจารย์ปัณรสี เอี่ยมสะอาด
อาจารย์ปวีณา ยอดสิน
อาจารย์รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
อาจารย์นภาภรณ์ ยอดสิน
การสัมมนาวิชาการ “QA & KM to The ASEAN อาจารย์ดวงใจ ชนะสิทธิ์
Society”		
แนวปฏิบัติการดำ�เนินการหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
กับองค์กรวิชาชีพ		
การพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้าน
อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี
ยาเสพติด
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
โครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครู		
ของโรงเรียนเอกชน		
		
		
Focus Group การพัฒนากระบวนการบริหาร
อาจารย์ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ความเสี่ยงฯ		
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การบริหาร
อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี
การศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา
และแสดงผลงานวิจัย
อาจารย์ ดร.จิตติรตั น์ แสงเลิศอุทยั
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ช่วยตระกูล
อาจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
อาจารย์ ดร.นรีภัทร ผิวพอใช้
ประชุมเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์ฯ ภาคกลางปี 2555
อาจารย์พีรเทพ รุ่งคุณากร
		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		
		
อบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ระดับอุดมศึกษา
ประชุมโครงการพัฒนาผู้ประเมินอภิมานภายนอก
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2555		
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สถานที่
วัน/เดือน/ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
24-26 ก.พ. 55
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขอนแก่น
โรงแรมเจริญธานี
26-28 ก.พ. 55
จังหวัดขอนแก่น
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
27 ก.พ. 55
กรุงเทพมหานคร

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท
รังสิต ปทุมธานี
โรงแรมสยามซิตี้
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมอมารี ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุมศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
อาคารรัชมงคลาภิเษก
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร

27-28 ก.พ. 55
8 มี.ค. 55
21 มี.ค. 55
12 มี.ค. 55

13 มี.ค. 55
22-23 มี.ค. 55

ป่าสักฮิลล์รีสอร์ท
26-27 มี.ค. 55
อำ�เภอบาดาล จังหวัดลพบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
26-29 มี.ค. 55
วไลยอลงกรณ์
จังหวัดปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
2 เม.ย. 55
ห้องประชุมกิ่งกัญญา
โรงแรมโฟร์วิงส์
กรุงเทพมหานคร

26-27 เม.ย. 55

พันธกิจที่ 5
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
สถานที่
ประชุมวิชาการระดับชาติ 2555
อาจารย์นรีภัทร ผิวพอใช้
ศูนย์ประชุมไบเทค
		
กรุงเทพมหานคร
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการวิจัย
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ห้องประชุมสินสมุทร 3
เพื่อประเมินฯ		
โรงแรมสตกร์ จังหวัดระยอง
อบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน อาคารสยามบรมราชกุมารี
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”		
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
		
ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
สัมมนาเรื่อง กีฬามหาวิทยาลัยกับความเหมาะสม
อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์
โรงแรมเดอะกรีนเนอรี
ในสภาพปัจจุบัน		
รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
อบรมผู้นำ�การจัดกิจกรรมการออกกำ�ลังกายฯ
อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์อำ�นวย สอิ้งทอง
จังหวัดนครปฐม
ประชุมวิชาการ การยกกระดับคุณภาพชีวิตและ
อาจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งที่ 1		
จังหวัดเชียงใหม่
สุขภาพดีต้องมีสุขภาพจิต
อาจารย์พีรเทพ รุ่งคุณากร
โรงแรมปริ๊นพาเลช
การประชุมเครือข่ายชุมชนแอลดีไทย ครั้งที่ 2
อาจารย์เจษฎา บุญมาโฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		
กรุงเทพมหานคร
ประชุมวิชาการประจำ�ปี 2555 “7 ปี สทศ. พัฒนา
อาจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
โรงแรม Pullman
การศึกษาสู่สากล”		
กรุงเทพมหานคร
ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง อาจารย์ ดร.จิตติรตั น์ แสงเลิศอุทยั คณะศึกษาศาสตร์
ประเทศไทย ครั้งที่ 5/2555
อาจารย์เจษฎา บุญมาโฮม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์วรรณี สุจิตจูล
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน EPUCA 2012 อาจารย์อรพิณ พัฒนผล
อิมเพคเมืองทอง
อาจารย์ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์วรรณี สุจิตจูล
อาจารย์กรนภา วัชระธำ�รงกุล		
ประชุมวิชาการ ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาไทย อาจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว
มหาวิทยาลัยสยาม
ให้ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน”		
กรุงเทพมหานคร
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ 2554
ผศ.สุชาติ นพคุณ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจารย์วิรัติ เนตรสว่าง
กรุงเทพมหานคร

091

วัน/เดือน/ปี
10-11 พ.ค. 55
25-27 มิ.ย. 55
27 มิ.ย. 55
27-29 มิ.ย. 55
11-12 ก.ค. 55
7-12 ส.ค. 55
21-24 ส.ค. 55
23 ส.ค. 55
3 ก.ย. 55
6-9 ก.ย. 55
19 ก.ย. 55

21 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานประชุมวิชาการ
อบรมการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน

ชื่อ-สกุล
อาจารย์จันทรา พรมปาน
อาจารย์นุพงษ์ ภูศรี
อาจารย์เนตรนภา สวยสี
อาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช
Project - Based Teaching & Learning
อาจารย์ศศิธิดา สาหร่ายวัง
ผู้จัด : สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA)		
		
		
		

สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

วัน/เดือน/ปี
15-17 ต.ค. 54

สถานสอนภาษาสมาคม
นักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

17-27 ต.ค. 54

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

งานประชุมวิชาการ
โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล
ผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ�
อาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณานุรกั ษ์
ผศ.ดร.ศิลปชัย กงตาล
อาจารย์สมศักดิ์ อมรอมรสิริพงศ์
อาจารย์ ดร.รุง่ นภา เพ่งรุง่ เรืองวงศ์
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
อาจารย์รุจา สุขพัฒน์
อาจารย์อรนุช เอกพงษ์เผ่า
อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม
อาจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข
อบรม English Language Education in Asia อาจารย์อรนุช เอกพงษ์เผ่า
Contexts
อาจารย์รุจา สุขพัฒน์
อาจารย์ปราณี สีนาค
อาจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน์
อาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
ประชุมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
อาจารย์อนุชา พิมศักดิ์
		
		
“สัมมนานานาชาติ 500 ปี ความสัมพันธ์สยาม
อาจารย์กนกอร สว่างศรี
ประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ อาจารย์ศศิพัชร จำ�ปา
อาจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ
2054-2554”
อาจารย์วรากรณ์ พูลสวัสดิ์
อบรมเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและเขียนบทความ อาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ
อาจารย์ ดร.รุง่ นภา เพ่งรุง่ เรืองวงศ์
ทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
อาจารย์ธนปพน ภูสุวรรณ
การประชุมวิชาการงานรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนอาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ
ศาสตร์แห่งชาติ : นำ�เสนอผลงานวิชาการ เรื่อง ปัจจัย		
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของอาจารย์กรณีศึกษา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก
อบรมการตัดสินกีฬาฟุตบอลและวัตบอล
อาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณานุรกั ษ์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำ�แหน่งทางวิชาการ
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเตรียมนำ�เสนอ อาจารย์ ดร.ประกอบ สาระวรรณ
ความก้าวหน้า		
ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
อาจารย์สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง
อาจารย์ญาณภัทร์ ยอดแก้ว
อาจารย์นาฎนภา โพธิ์เรือง
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สถานที่
โรงแรม รอยัล ริเวอร์แคว
รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัดกาญจนบุรี

วัน/เดือน/ปี
19-20 ต.ค. 54

โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน
มหาวิทยาลัยมหิดล

27-28 ต.ค. 54

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
เทศบาลบ้านแพง
จังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

14-17 พ.ย. 54

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร

30 พ.ย.2 ธ.ค. 54

โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน
จังหวัดเชียงใหม่

7-9 ธ.ค. 54

โรงแรมเชียงใหม่
โรงแรมสวนดุสิต
ห้องแคนนา โรงแรมรามา
การ์เด้นท์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

20-25 ธ.ค. 54
20 ธ.ค. 54
28-29 ธ.ค. 55

24-25 พ.ย. 54

9 ม.ค. 55

พันธกิจที่ 5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

งานประชุมวิชาการ
ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ชื่อ-สกุล
อาจารย์นเรศ ชูดวง
อาจารย์สนธยา โจมกัน
อาจารย์ณัฎฐินี พัดฉวีวรรณ
อาจารย์ธัชริน บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์
อาจารย์พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์
อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
อาจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
ประชุมกระบวนการดำ�เนินการป้องกันปราบปรามและ อาจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
ดำ�เนินการสืบสวนสอบสวนและดำ�เนินคดีของตำ�รวจ		
เกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน
ประชุมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
อาจารย์ ดร.วัฒนา อัคคพานิช
		
ประชุมบทบาทและประสบการณ์การสร้างพลเมืองโลก อาจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข
ประชุมผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
		
โครงการศึกษาดูงานศูนย์ตะวันออกกลางศึกษา
รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก
ห้องสมุดประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาจารย์นารีรัตน์ เทียมเมือง
เชียงใหม่ และมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ
ศูนย์วิจัยทางการเกษตรโครงการหลวง
สัมมนาการขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลกอนาคตกับ
อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อการปฏิรูป
อาจารย์สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ประเทศไทย
ประชุมเชิงวิชาการระดับนานชาติของคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์รุจา สุขพัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3 เรื่อง English
อาจารย์อรนุช เอกพงษ์เผ่า
Language Education in Asian Contexts
อาจารย์ปราณี สีนาค
ผู้จัด : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช
สถานทูตอเมริกา และสมาชิกกลุ่ม Voices of Asia อาจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน์
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาลักษณะและรูปแบบ
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
ของผลงานวิชาการรับใช้สังคมสำ�หรับการเสนอขอ
อาจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
กำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ
ประชุมปฐมนิเทศผู้รับทุนประจำ�ปีงบประมาณ 2555
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
		
ประชุม อปท. หัวใจการสร้างสุขชุมชน
อาจารย์ปิยนาถ อิ่มดี
ประชุมศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5
อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล
		
ประชุมกำ�หนดแนวทางส่งเสริมการศึกษาพัฒนาชาวดอย อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
		
ประชุมทางวิชาการเรื่อง ท่องเที่ยวไทย : ก้าวอย่างไร อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ผู้จัด : สถาบันศึกษานโยบาย		
สาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สถานที่
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

วัน/เดือน/ปี
9 ม.ค. 55

คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 ม.ค. 55

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงแรมอิมพิเรียลควีนส์ปาร์ค
สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12 ม.ค. 55
11-13 ม.ค. 55
17 ม.ค. 55
15-18 ม.ค. 55

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 15-20 ม.ค. 55
โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา
อำ�เภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
ห้องแกรนด์ บอลรูม

16-17 ม.ค. 55

ห้องจรัสเมือง
โรงแรมเดอะทาวเวิลร์
โรงแรมริชมอนด์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
โรงเรียนม่อนแสงดาว
ธรรมนิเวศน์
โรงแรมรามาการ์เด้น
กรุงเทพมหานคร

21-22 ม.ค. 55

19 ม.ค. 55

24-25 ม.ค. 55
25-26 ม.ค. 55
26 ม.ค. 55
27 ม.ค. 55

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

งานประชุมวิชาการ
ประชุม เรื่อง “Teacher Collaboration:
Shaping the Classroom of the Future”

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์
อาจารย์สัมฤทธิ์ ทองสิมา
อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล
อาจารย์ปราณี สีนาค
อาจารย์อินทร์ธีรา ปัชชา
อาจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน์
อาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช
อาจารย์ ดร.ประกอบ สาระวรรณ

ประชุมการถอดบทเรียนการใช้เครื่องมือประเมิน
ระบบสุขภาพ
ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนวิจัย
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
ประชุม ประสบการณ์ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม
ภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2553 และการดำ�เนินการ อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์
ใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
ระยะที่ 3 ผู้จัด : สำ�นักงานมาตรฐานและประเมินผล อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
อุดมศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สัมมนา Mobility in Language Teaching
อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล
and Learning through Technology (Asia 		
CALL 2012) ผู้จัด : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยกระบวนการ อาจารย์ปราณี สีนาค
ประชุมวิชาการ
โครงการฟื้นฟูจิตใจ พ้นภัยน้ำ�ท่วม
อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
		
อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
ผู้จัด : สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ		
		
สัมมนา “ASEAN Management Paradigm
อาจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข
towards ASEAN Community		
ผู้จัด : KIMBA (Kasetsart International 		
Master of Business Administration)
โครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์
ผู้จัด : ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ		
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา		
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง
การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำ�ปี 2555 		
ผู้จัด : สำ�นักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น		
อบรมการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบ
อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง
		
ประชุม “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในชุมชน” อาจารย์กิ่งแก้ว สุวรรณคีรี
ผู้จัด : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 		
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และชมรม		
นักจิตวิทยาชุมชนแห่งประเทศไทย		
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สถานที่
วัน/เดือน/ปี
The Imperial Queen’s 27-28 ม.ค. 55
Park Hotel
กรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2 ก.พ. 55
โรงแรมมารวยปัญญา 1
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

3 ก.พ. 55
9-10 ก.พ. 55

โรงแรมโฟร์วิงค์
กรุงเทพมหานคร

9-11 ก.พ. 55

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12-16 ก.พ. 55
องค์การบริหารส่วนตำ�บล
บางช้าง
สำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ บางเขน
กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุมรวงข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพมหานคร

13 ก.พ. 55

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
ห้องมงกุฎเพชร
โรงแรมโฆษะ
จังหวัดขอนแก่น
สำ�นักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ห้องประชุม ศษ.2306
มหาวิทยาลัยศิลปากร
และชุมชนท่าเคย
อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

16-18 ก.พ. 55

15-16 ก.พ. 55
16 ก.พ. 55

16-18 ก.พ. 55
16-18 ก.พ. 55
17-18 ก.พ. 55
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งานประชุมวิชาการ
เผยแพร่วัฒนธรรมในงานมหกรรมกลองนานาชาติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ไพรัช ดำ�รงกิจถาวร
อาจารย์จักษ์ จินดาวัฒน์
อาจารย์อัญชนา สุตมาตร
สัมมนา We all sink or we all swim: working อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์
together using cooperative learning		
ผู้จัด : สำ�นักพิมพ์ Cambridge		
ประชุมหารือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
ผศ.พจนีย์ กงตาล
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประชุมอาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคต
อาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์
ประเทศไทย ผู้จัด : คณะสังคมศาสตร์และ		
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชุม การจัดทำ�ร่างหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้าง
อาจารย์ ดร.วัฒนา อัคคพานิช
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ประชุมโครงการศึกษาผลกระทบการดำ�เนินงานของ
อาจารย์กิ่งแก้ว สุวรรณคีรี
สถาบันการจัดเงินทุนชุมชน		
สัมมนาการเปิดตัวหลักสูตร “คณบดีเพื่อการ
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
เปลี่ยนแปลง”
ประชุมแนวปฏิบัติการดำ�เนินการหลักสูตรการศึกษา
อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพ
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง
ยั่งยืนของเครือข่ายเด็กและเยาวชนตำ�บล
อาจารย์สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามร่าง
อาจารย์ ดร.วัฒนา อัคคพานิช
พระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมการพัฒนาบทบาท		
และคุณภาพชีวิตสตรีแห่งชาติ
อบรมเรื่องโครงการสัปดาห์บริการวิชาการ
อาจารย์สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประชา
อาจารย์พิบูลย์ มังกร
สังคม
ประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
อาจารย์ ดร.วัฒนา อัคคพานิช
		
ประชุมอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามร่าง
อาจารย์ ดร.วัฒนา อัคคพานิช
พระราชบัญญัติกองทุนฯ		
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
		
ขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมนำ�ความรู้ระดับอุดมศึกษา ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
สัมมนา Internationalization and Best
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
Practices: An Artistic MUST for Future 		
Education		
ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13
อาจารย์ ดร.วัฒนา อัคคพานิช
ประชุมเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์ฯ ภาคกลางปี 55
ผศ.พจนีย์ กงตาล
เสวนางานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สถานที่
ประเทศมาเลเซีย

วัน/เดือน/ปี
19-28 ก.พ. 55

โรงแรมวินเซอร์ สวิท
สุขุมวิท 20 พระโขนง
กรุงเทพมหานคร
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม

20 ก.พ. 55

โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร

23-24 ก.พ. 55

โรงแรมอามานตี้

27 ก.พ. 55

ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมที
เคพาเลซ
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

27 ก.พ. 55

โรงแรมสยามซิตี้

8 มี.ค. 55

โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย

8-9 มี.ค. 55

22 ก.พ. 55

28 ก.พ. 55

ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 12 มี.ค. 55
อาคารรัฐสภา 2
ศูนย์ปฏิบัติการ
โรงแรมเทา-ทอง
จังหวัดเชียงราย

18-20 มี.ค. 55

ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
รัฐสภา กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
รัฐสภา กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์
ห้องกมลทิพย์
โรงแรมสยามซิตี้
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
ป่าสักฮิลล์รีสอร์ท
โรงแรมเซ็นทารา

19 มี.ค. 55

18-24 มี.ค. 55

20 มี.ค. 55
20-23 มี.ค. 55
22-24 มี.ค. 55
23 มี.ค. 55
23-24 มี.ค. 55
26-27 มี.ค. 55
26-27 มี.ค. 55

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
สถานที่
โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วัฒนธรรม อาจารย์พรรณระพี บุญเปลี่ยน
สาธารณรัฐประชาธิปไตร
ดนตรี
อาจารย์อัญชนา สุตมาตร
ประชาชนลาว
อาจารย์ศราวุธ วิวรรณ
อาจารย์จักษ์ จินดาวัฒน์
อาจารย์วรชิน มั่งคั่ง		
โครงการค่ายพุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
สู่ความเป็นเลิศ
ผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ�
จังหวัดหนองคาย
อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
อาจารย์ ดร.รุง่ นภา เพ่งรุง่ เรืองวงศ์
ประชุมเรื่อง อาเซียน : ประชาคมในมิติวัฒนธรรม
อาจารย์อนุชา พิมศักดิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ความขัดแย้งและความหวัง ผู้จัด : ศูนย์มานุษยวิทยา อาจารย์ ดร.วัฒนา อัคคพานิช
(องค์การมหาชน)
สิรินธร (องค์การมหาชน)		
เขตตลิง่ ชัน่ กรุงเทพมหานคร
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2554 เรื่อง ก้าวใหม่ รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก
- สมาคมห้องสมุด
ของห้องสมุด (LIBRARIES ON THE MOVE)		
แห่งประเทศไทยฯ
		
- โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ
		
กรุงเทพมหานคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ ดร.วัฒนา อัคคพานิช
โรงแรมสองพันบุรี
ประชาชน		
จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการสานความร่วมมือ 4 สถาบัน
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
โรงแรมจัสมิน
อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์
เอ็คเช็คคูทีฟ สวีท
อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง
อาจารย์สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์สมโชค เนียนไธสง
อาจารย์ญาณภัทร, ยอดแก้ว
อาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
ผศ.พจนีย์ กงตาล
อาจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล
อาจารย์นงนุช ยังรอด
อาจารย์ปิยนาถ อิ่มดี
อาจารย์มัสลิน บัวบาน
อาจารย์นาฏนภา โพธิ์เรือง
อาจารย์สาวิตรี ตนสาลี
อาจารย์รุจา สุขพัฒน์
ประชุมการเขียนบทความวิจัยด้านการท่องเที่ยว
อาจารย์มัสลิน บัวบาน
กระทรวงศึกษาธิการ
อาจารย์วงศ์ระวิทย์ น้อมนำ�ทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ถิรนันท์ ประทุม
อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์
อาจารย์อารีรัตน์ ฟักเย็น
ประชุมพัฒนาหลักสูตรพลเมืองอาสาพัฒนา
อาจารย์ ดร.วัฒนา อัคคพานิช
โรงแรมรามาการ์เด้นส์
ประชาธิปไตย		
กรุงเทพมหานคร

096
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วัน/เดือน/ปี
26-29 มี.ค. 55

26-30 มี.ค. 55

28-30 มี.ค. 55
28-30 มี.ค. 55

29 มี.ค. 55
30 มี.ค. 55

2 เม.ย. 55

2-3 เม.ย. 55
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
สถานที่
อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัย อาจารย์มัสลิน บัวบาน
ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน
เพื่อการตีพิมพ์ ผู้จัด : สถาบันวิจัยและส่งเสริม
อาจารย์วงศ์ระวิทย์ น้อมนำ�ทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเพชรบุรี
อาจารย์ถริ นันท์ ประทุม
จังหวัดเพชรบุรี
อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์
อาจารย์อารีรัตน์ ฟักเย็น
International conference for Academic
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
Gottenheim
Discipline ผู้จัด : UAS		
ประเทศเยอรมันนี
อบรมการทอผ้าลายขัดสองพื้นฐาน
อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ�
ชุมชนบ้านทัพคล้าย
		
อำ�เภอบ้านไร่
		
จังหวัดอุทัยธานี
โครงการพัฒนามุมเรียนรู้และการส่งเสริมการอ่าน
อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สำ�หรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง
องค์การบริหารส่วนตำ�บล
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
ห้วยขวาง
สัมมนาการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์
ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาฯ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่อาเซียนกับมหาวิทยาลัย
อาจารย์กนกเนตร วรวงษ์
ประเทศมาเลเซีย
University Utara Malaysia			
ประชุมจริยธรรมในวิชาชีพตำ�รวจ
อาจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
ห้องประชุมปารุสกวัน
		
ทำ�เนียบรัฐบาลไทย
		
กรุงเทพมหานคร
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล
อาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์ ไร่กุสุมา รีสอร์ท
		
จังหวัดสระบุรี
สัมมนามุ่งหน้าการเป็นประชาคมอาเซียน
อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาจารย์อารีรัตน์ ฟักเย็น
สุราษฎร์ธานี
การศึกษาดูงานห้องสมุดในมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
อาจารย์นารีรัตน์ เทียมเมือง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตะวันออก 		
รำ�ไพพรรณี
		
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		
ศรีราชา
		
- บ้านสุขาวดี
		
- มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนนักศึกษา
ผศ.ประวิณ พูลทรัพย์
โรงแรมชาโต เอด เขาใหญ่
ต่างชาติ
อาจารย์นงนุช ยังรอด
จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล
อาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง
อาจารย์เนตรนภา วรวงษ์
อาจารย์วรรษมน เพียรเสมอ
อาจารย์ปทิตตา พูพะเนียด
อาจารย์สาวิตรี ตนสาลี
อาจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ
อาจารย์อนุชา พิมศักดิ์
อาจารย์มิ่งฟ้า สุริโยดร
วิทยากรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
อาจารย์ ดร.วัฒนา อัคคพานิช
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
		
จังหวัดชลบุรี

097

วัน/เดือน/ปี
2-3 เม.ย. 55

5-18 เม.ย. 55
17 เม.ย.14 พ.ค. 55
19-20 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
20 เม.ย.21 พ.ค. 55
20 เม.ย. 55
23-27 เม.ย. 55
25-28 เม.ย. 55
30 เม.ย.2 พ.ค. 55

1-2 พ.ค. 55

2 พ.ค. 55

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

งานประชุมวิชาการ
โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษและการทำ�บันทึกความเข้าใจ

โครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายกับ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอาเซียน

ฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านการจัดการสมัยใหม่และ
นวสมัยใหม่
ผู้จัด : Oklahoma State University, USA
นำ�เสนอผลงานทางวิชาการ : โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ประจำ�ปี 2555 หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”

ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
อาจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์รุจา สุขพัฒน์
อาจารย์ศศิธิดา สาหร่ายวัง
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
อาจารย์มัสลิน บัวบาน
อาจารย์วงศ์ระวิทย์ น้อมนำ�ทรัพย์
อาจารย์ถิรนันท์ ประทุม
อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์
อาจารย์อารีรัตน์ ฟักเย็น
อาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ
อาจารย์กรรณิการ์ สุวรรณศรี

สถานที่
ประเทศมาเลเซีย

วัน/เดือน/ปี
1-4 พ.ค. 55

ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

10-15 พ.ค. 55

Oklahoma State
University, USA

14-26 พ.ค. 55

อาจารย์ปิยนาถ อิ่มดี
อาจารย์นงนุช ยังรอด
อาจารย์วรชิน มั่งคั่ง
อาจารย์ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
อาจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ
อาจารย์วรากรณ์ พูลสวัสดิ์
อาจารย์มัสลิน บัวบาน
อาจารย์ถิรนันท์ ประทุม

ศูนย์ประชุมนานาชาติ
โรงแรมดิเอ็มเพรส
จังหวัดเชียงใหม่

15-19 พ.ค. 55

สำ�นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

17-19 พ.ค. 55

ประเทศมาเลเซีย

18-21 พ.ค. 55

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน ผลิต
และเผยแพร่ตำ�ราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา
ผู้จัด : สำ�นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพเศรษฐกิจ สังคม
อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
และการเมืองฯ
สัมมนา Indiana University’s Tradition of
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
International Institution Building		
ประชุมโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน
อาจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข
		
สัมมนากระบวนการดำ�เนินการป้องกัน ปราบปราม
อาจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
และดำ�เนินการสืบสวนสอบสวนและดำ�เนินคดีของ
ตำ�รวจเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน
ประชุมปฏิบัติการการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
อาจารย์ ดร.วัฒนา อัคคพานิช
ในระบอบประชาธิปไตย		
โครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายกับ
อาจารย์มัสลิน บัวบาน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาค		
ประชุมโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิต อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
กับการพัฒนาสังคม
อบรมพิชิตกินรี การันตีท่องเที่ยวไทย
อาจารย์วงษ์ระวิทย์ น้อมนำ�ทรัพย์
อบรมการจุดประกายสร้างสรรค์ในโครงการสร้าง
อาจารย์ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
องค์ความรู้และบุคลากรด้านการออกแบบสร้างสรรค์ อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ�
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 21 พ.ค. 55
ศาสตร์
โรงแรมอลิซาเบธ
24 พ.ค. 55
กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุมเกษมอุทยานนิน 25 พ.ค. 55
โรงแรมอิสติน
กรุงเทพมหานคร
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
โรงแรมรอยัลริเวอร์

27 พ.ค.1 มิ.ย. 55
28-31 พ.ค. 55

โรแรมอมารี วอเตอร์เกท
โรงแรมไดมอนต์ พลาซ่า

30-31 พ.ค. 55
30-31 พ.ค. 55

30 พ.ค. 55

พันธกิจที่ 5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

งานประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
เรือ่ ง นวัตกรรมกับการวิจยั และพัฒนาแบบสหวิทยาการ
จัดโดย เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สัมมนาเขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชื่อ-สกุล
สถานที่
อาจารย์วรชิน มั่งคั่ง
ห้อง ฟีนิกส์ 6
อาจารย์นงนุช ยังรอด
อิมแพ็คเมืองทองธานี
อาจารย์ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
อาจารย์สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์กนกอร สว่างศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อาจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ และเมืองเสียบเรียบ
อาจารย์วรากรณ์ พูลสวัสดิ์
ประเทศกัมพูชา
สัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง International
อาจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข
มหาวิทยาลัย
Seminar on The Buddhist Teaching at 		
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University Level 		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4
อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์
อิมแพ็คเมืองทองธานี
อาจารย์ ดร.รุง่ นภา เพ่งรุง่ เรืองวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ผศ.พจนีย์ กงตาล
โรงแรมชลจันทร์พัทยา
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ผศ.ดร.ศิลปชัย กงตาล
รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
สัมมนาพิจารณ์เพื่อจัดทำ�สื่อและตำ�ราการเรียน
อาจารย์สาวิตรี ตนสาลี
สำ�นักงานคณะกรรมการ
การสอนภาษาจีน		
การอุดมศึกษา
ผู้จัด : สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		
กรุงเทพมหานคร
ประชุมการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค
		
กรุงเทพมหานคร
ประเมินโครงการ “อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและความรู้ อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง
เทศบาลตำ�บลบางเลน
เรื่องอาเซียนสำ�หรับผู้บริหาร		
จังหวัดนครปฐม
กรรมการตัดสินงานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครอง อาจารย์วรชิน มั่งคั่ง
พุทธมณฑล
ส่วนท้องถิ่น		
จังหวัดนครปฐม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาวิชาการ
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์
ระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 3
อาจารย์สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
ประสานมิตร
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำ�แหน่งทางวิชาการ
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
โรงแรมสวนดุสิต
		
กรุงเทพมหานคร
โครงการครอบครัวสานสัมพันธ์ สานฝันนิสัย
อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
หัวใจรักการอ่าน
อาจารย์นารีรัตน์ เทียมเมือง
บางเลน จังหวัดนครปฐม
อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์
อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม
เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
ผศ.พจนีย์ กงตาล
ประเทศอิสราเอล
			
ประชุมประชากรชายขอบและความเป็นธรรม
อาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณานุรกั ษ์ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์
ในสังคมไทย		
กรุงเทพมหานคร
สัมมนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาล โรงแรมแอมบาสเดอร์
		
กรุงเทพมหานคร
อบรมเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยและ
อาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ
โรงแรมเฟิสท์
การเขียนบทความทางวาการเพื่อตีพิมพ์		
กรุงเทพมหานคร
ประชุมสมัชชาครูภูมิปัญญาไทยแห่งชาติ
ผศ.ดร.ศิลปชัย กงตาล
ตึกสันติไมตรี
		
กรุงเทพมหานคร

099

วัน/เดือน/ปี
31 พ.ค. 55

1-4 มิ.ย. 55
3 มิ.ย. 55
6 มิ.ย. 55
7-8 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
19-20 มิ.ย. 55
21 มิ.ย. 55
21 มิ.ย. 55
25 มิ.ย. 55
26 มิ.ย. 55
26-27 มิ.ย. 55

26 มิ.ย.8 ก.ค. 55
2 ก.ค. 55
3 ก.ค. 55
4-6 ก.ค. 55
4-5 ก.ค. 55

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

งานประชุมวิชาการ
Workshop
อบรมการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
ที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 2552

ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
อาจารย์กนกเนตร วรวงษ์
อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์
อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล
อาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณานุรกั ษ์
อาจารย์วรากรณ์ พูลสวัสดิ์
อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร์
อาจารย์อารีรัตน์ ฟักเย็น
อาจารย์ศศิธิดา สาหร่ายวัง
อาจารย์กนกเนตร วรวงษ์
อาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช
อาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ
อาจารย์ณภู วงศ์พันธ์

สถานที่
Siam Technological
College
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร

ประชุม Challenges of Local Government
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
and Development in the 21st Century
ผู้จัด : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประชุม Towards and ASEAN Economic
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
ศูนย์ประชุมนานาชาติ
Community
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
โรงแรมสวนดุสิต
ทางวิชาการ		
กรุงเทพมหานคร
อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
โรงแรมริเวอร์แคว
		
จังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยที่ วช. ปี 56
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำ�แหน่งทางวิชาการ
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
โรงแรมสวนดุสิตเพลส
		
กรุงเทพมหานคร
สัมมนาการพัฒนาเครือข่ายครูและบุคลากร
อาจารย์ชวนพิศ สิริพันธนะ
โรงแรมพาวีเลียน
ทางการศึกษา
โครงการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมและการทำ�นุบำ�รุง
อาจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
วัดมหาธาตุและพระนครคีรี
ศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลำ�
อาจารย์ธัชริน บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์
อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
อาจารย์พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์
อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา
อาจารย์สนธยา โจมกัน
อบรมเทคนิคการสร้างเครื่องมือและการจัดเก็บข้อมูล อาจารย์พรรณระพี บุญเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดนตรีภาคสนาม		
นครสวรรค์
		
จังหวัดนครสวรรค์
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
อาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
โรงแรมฟูรามา
อาจารย์สัณหกฤษณ์ บุญช่วย
อาจารย์พัชรมน โตสุรัตน์
อาจารย์ไพรินทร์ มากเจริญ
โครงการการจัดการความรู้จากกลุ่มโครงการบริการ
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ บ้านอัมพวารีสอร์ท
วิชาการ
อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
อาจารย์แเพรภัทร ยอดแก้ว
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วัน/เดือน/ปี
4-5 ก.ค. 55
10-11 ก.ค. 55

16-21 ก.ค. 55
25-27 ก.ค. 55
26 ก.ค. 55
31 ก.ค.3 ส.ค. 55
7 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
15-16 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55

17-19 ส.ค. 55
19-20 ส.ค. 55

20-21 ส.ค. 55

พันธกิจที่ 5
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งานประชุมวิชาการ
โครงการการจัดการความรู้จากกลุ่มโครงการบริการ
วิชาการ

อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
โครงการศึกษาอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ

โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างแรงจูงใจ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์กนกเนตร วรวงษ์
อาจารย์ศศิธิดา สาหร่ายวัง
อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์
อาจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน์
อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง
อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ�
อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
อาจารย์สนธยา โจมกัน
อาจารย์นาฎนภา โพธิ์เรือง
อาจารย์นเรศ ชูดวง
อาจารย์ธัชริน บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์
อาจารย์พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์
อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา
อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลำ�
อาจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
ผศ.พจนีย์ กงตาล
อาจารย์วรชิน มั่งคั่ง
อาจารย์นพรัตน์ กุมภะ
อาจารย์สหะ พุกศิริวงศ์ชัย
อาจารย์วัชรพล หงษ์ทอง
อาจารย์ปราณี สีนาค

สัมมนา E&P Symposium : Professional
Communication
ประชุมงาน “การนำ�เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555” อาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ
		
อบรมสัมมนา
อาจารย์ ดร.ธดา, สิทธิ์ธาดา
อาจารย์สัณหกฤษณ์ บุญช่วย
อาจารย์พัชรมน โตสุรัตน์
ร่วมแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา อาจารย์สาวิตรี ตนสาลี
แห่งประเทศไทย ผู้จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏ		
สวนสุนันทา ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร
การอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรม อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์
ทางสถิติสำ�หรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม
สังคมศาสตร์ ผู้จัด : สำ�นักการศึกษาต่อเนื่อง
อาจารย์ธนปพน ภูสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อบรมการเป็นมือกีตาร์ที่ดีในวงดนตรีอาชีพ
อาจารย์วรชิน มั่งคั่ง
ผู้จัด : โปรแกรมวิชาดนตรี
อาจารย์ศราวุธ วิวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ		
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และสร้างเครือข่าย อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ�
อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
อาจารย์ณภู วงศ์พันธ์
อาจารย์สมยศ สืบจากดี
อาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

0101

สถานที่
บ้านอัมพวารีสอร์ท
จังหวัดสมุทรสงคราม

วัน/เดือน/ปี
20-21 ส.ค. 55

โรงแรมกรุงศรี
วัดถ้ำ�กระบอก

21-23 ส.ค. 55
22 ส.ค. 55

สำ�นักศิลปวัฒนธรรม
22-24 ส.ค. 55
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Imperial Queen’s Park 23-24 ส.ค. 55
Hotel
ศูนย์ประชุมบางกอก
24 ส.ค. 55
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
25-26 ส.ค. 55
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

26 ส.ค. 55

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช นนทบุรี

27-31 ส.ค. 55

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทร์เกษม

27 ส.ค. 55

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

28-30 ส.ค. 55
3-7 ก.ย. 55

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

งานประชุมวิชาการ
อบรม เรื่อง “SICGE TEFL Train the Trainer
On-Line Learning & Face-to-Face
Workshop”
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบัน
Consortium for Global Education (CGE)
โครงการจัดทดสอบและศึกษาดูงานระบบการบริหาร
จัดการ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช

สถานที่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วัน/เดือน/ปี
3-7 ก.ย. 55

รศ.วิไลรัตน์ คีรินทร์
อาจารย์รุจา สุขพัฒน์
อาจารย์ศศิธิดา สาหร่ายวัง
อาจารย์อินทร์ธีรา ปัชชา
Aj.Timothy
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

6 ก.ย. 55

โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค

6-7 ก.ย. 55

โรงแรมเมธาวลัย
ศูนย์ยุโรปศึกษา
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน

6-8 ก.ย. 55
12 ก.ย. 55

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

25 ก.ย. 55

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

26 ก.ย. 55

โรงแรมริชมอนด์

27 ก.ย. 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28 ก.ย. 55

สถานที่
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
รพ.สต.ดอนไก่ดี
จังหวัดสมุทรสาคร

วัน/เดือน/ปี
4 ต.ค. 54

สัมมนา ASEAN’s Creative Economies :
educating
ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงการลูกเสืออาสาฯ อาจารย์ ดร.วัฒนา อัคคพานิช
สัมมนา เรื่อง สหภาพยุโรปกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ อาจารย์ธิติพงศ์ มีทอง
สังคม วัฒนธรรม ผู้จัด ศูนย์ยุโรปศึกษา		
		
สัมมนา Academic Colloquium in
อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
Information Science		
ประชุมเสวนารณรงค์ด้านการศึกษาฯ
อาจารย์ ดร.วัฒนา อัคคพานิช
		
ประชุมหารือประเด็นการสัมมนาทางวิชาการเครือข่าย อาจารย์ปิยนาถ อิ่มดี
วิชาการพัฒนาชุมชน
สัมมนาการเตรียมความพร้อมของการเรียนการสอน
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
ด้านภาษาของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาจารย์นุพงษ์ ภูศรี
อาเซียน
อาจารย์กนกเนตร วรวงษ์
อาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช
อาจารย์จันทรา พรมปาน
นางสาววิมล เงินทิพย์
สัมมนาการบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับ
รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก
ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558
ประชุมการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณา อาจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
คดีของศาลยุติธรรม
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
โครงการปริญญาเอกสาขาการบริหารสังคม

19-20 ก.ย. 55
25 ก.ย. 55
25 ก.ย. 55

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
ประชุมกรรมการสภาคณบดีฯ
อาจารย์ศิริชัย โสภา
		
ประชุม ร่วมกับ รพ.สต.
อาจารย์ไพโรจน์ โจลัตสาห์กุล
อาจารย์เปรมสุข ใจภักดี
อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล
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งานประชุมวิชาการ
ประชุม ร่วมกับ รพ.สต.

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
อาจารย์วจินี อารีรอบ
อาจารย์สุทธิดา ทิพยโส
อาจารย์วาริศา เพชรธีรานนท์
อาจารย์ขนิษฐา เจริญพานิช
นำ�เสนองานวิจัย
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
อาจารย์กีรติ เกิดศิริ
ประชุม เรื่อง วิสัยทัศน์การพัฒนาอุดมศึกษา
อาจารย์ศิริชัย โสภา
		
		
อบรม ภาษาอังกฤษ
อาจารย์อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์
อาจารย์สุขสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม
อบรมทางวิชาการโครงการความร่วมมือระหว่าง UTS ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี
กับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคคลเพื่อการอบรม		
ระยะสั้น
สัมมนา Dinner talk กับคณะท่านทูตจากประเทศ อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
ออสเตรเลีย		
อบรมทางวิชาการโครงการความร่วมมือระหว่าง UTS ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี
กับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคคลเพื่อการอบรม
ระยะสั้น
นำ�เสนองานวิจัย
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
นำ�เสนองานวิจัย
อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
อาจารย์สิริกันยา ไชยสาร
อาจารย์ปิยะพงษ์ ศรีรัตน์
อาจารย์วัชระ จันทร์อนันต์
อาจารย์จีรวัฒน์ ทั่งทอง
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34
อาจารย์บัญชา หิรัญสิงห์
		
		
ประชุมเชิงวิชาการ ISPACS 2011
อาจารย์ ดร.นิฎฐิตา เชิดชู
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
อาจารย์สันติ กูลการขาย
อบรมหลักสูตร Oracle Database 11g
อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
Release 2 : Database Security and 		
Advanced Data Management Technique 		
		
ค่ายศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสำ�โรง
อาจารย์ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
อาจารย์ยศกิต เรืองทวีป
อาจารย์กิติพันธ์ บุญอินทร์
งานวิจัย
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
อาจารย์ ดร.นิฎฐิตา เชิดชู

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สถานที่
รพ.สต.ดอนไก่ดี
จังหวัดสมุทรสาคร

วัน/เดือน/ปี
4 ต.ค. 54

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
จังหวัดปทุมธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร

5 ต.ค. 54

โรงแรมโฟร์ซีชั่น
กรุงเทพมหานคร
ประเทศออสเตรเลีย

13-14 ต.ค. 54

ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

6-9 พ.ย. 54
6-12 พ.ย. 54

แอมบาสซาเดอร์ซิตี้
จอมเทียน พัทยา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดเชียงใหม่

30 พ.ย.2 ธ.ค. 54

บริษัท เทรนลิสต์ จำ�กัด/
สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

15-17 ธ.ค. 54

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 ม.ค. 55

8 ต.ค. 54
10-21 ต.ค. 54
10-14 ต.ค. 54

17-26 ต.ค. 54

6-10 ธ.ค. 54

22-24 ธ.ค. 54

รายงานประจำ�ปี
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งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
นำ�เสนอและตอบข้อซักถามของโครงการวิจัย
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
		
การนำ�เสนอและตอบข้อซักถามของโครงการวิจัย
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสทิ ธิโภคกุล
อาจารย์กีรติ เกิดศิริ
ประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2012
อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง
อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสทิ ธิโภคกุล
อาจารย์กิติพันธ์ บุญอินทร์
สัมมนาภายใต้หัวข้อ Food Tech Society Year อาจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ
End 2011
การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้า
อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
ส่วนราชการประจำ�จังหวัด
สัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้การตรวจสอบ
อาจารย์ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
โดยไม่ทำ�ลายด้วยเทคนิคคลื่น		
		
อบรมการใช้โปรแกรม solid work ช่วยออกแบบ
ผศ.สิทธิชัย โรจน์รุ่งศศิธร
ด้านวิศวกรรม
อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์
นำ�เสนองานวิจัย
อาจารย์กิติพันธ์ บุญอินทร์
		
นำ�เสนองานวิจัย
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
		
		
โครงการบริการวิชาการ
อาจารย์ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล
อาจารย์กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
นำ�เสนองานวิจัย
อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
		
อบรม เพิ่มศักยภาพการทำ�งานด้วยความคิดบวก
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
		
อบรม เรื่องหลักสูตรรับทราบกฎระเบียบใหม่
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
ด้านอาหารปลอดภัย
อาจารย์ผาณิต ลักษมีธนสาร
สัมมนา เรื่อง Form e-Learning to
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
we-Learning
อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง
อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม
อาจารย์เสวี เหลือบุญชู

0104

ANNUAL REPORT

2012

สถานที่
วัน/เดือน/ปี
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัย 9 ม.ค. 55
แห่งชาติ
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัย 9 ม.ค. 55
แห่งชาติ
ศูนย์ประชุมอิมเพรส
จังหวัดเชียงใหม่

10-14 ม.ค. 55

บจ.ฟูด้ อินดัสทรี เน็ทเวอร์ค 18 ม.ค. 54
ศาลากลางจังหวัด

30 ม.ค. 55

อุทยานวิทยาศาสตร์
16 ก.พ. 55
ประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี
Hotel Vista จังหวัดชลบุรี 16 ก.พ. 55
National Kyung Pook
University ประเทศ
Republic of Korea
National Kyung Pook
University ประเทศ
Republic of Korea
โรงเรียนวัดลานคา
จังหวัดนครปฐม

18-29 ก.พ. 55

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
โรงแรมจัสมิน
กรุงเทพมหานคร
โรงแรม Grand Mercure
Fortune กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

4-9 มี.ค. 55

18 ก.พ.9 มี.ค. 55
24 ก.พ. 55

6 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
8-10 มี.ค. 55

พันธกิจที่ 5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

งานประชุมวิชาการ

ชื่อ-สกุล
นำ�เสนองานวิจัย
อาจารย์ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
อาจารย์กีรติ เกิดศิริ
สัมมนา เรื่อง การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
ในการผลิต		
ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศกัมพูชา
อาจารย์ศิริชัย โสภา
ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
อาจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
ผศ.สมหมาย เปียถนอม
อบรม เตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ผศ.วิรัติ จันทรทรัพย์
อาจารย์ปิยวรรณ ธรรมบำ�รุง
สัมมนา การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง
การจัดการศึกษา
ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม
อาจารย์ธานิล ม่วงพูล
อบรม การติดตั้งซ่อมบำ�รุงเครื่องคิดเงิน
อาจารย์บัญชา หิรัญสิงห์
		
อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
อบรม การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
		
อบรม การเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
		
		
อบรม ข้อกำ�หนดมาตรฐานและการตีความ
อาจารย์ผาณิต ลักษมีธนสาร
		
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อาจารย์เสวี เหลือบุญชู
เพื่อรองรับ IPv6		
		
เสนอผลงานวิจัย
อาจารย์กิติพันธ์ บุญอินทร์
		
อบรมโครงการอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม
อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง
อาจารย์สุธรรมา พิสุทธิโสภณ
ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
อาจารย์นภดล ผู้มีจรรยา
อาจารย์ศุภกฤษ นาคป้อมฉิม
อาจารย์ ดร.ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล
อาจารย์ขนิษฐา เจริญพานิช
อาจารย์สันติ กูลการขาย
อาจารย์บัญชา หิรัญสิงห์
อาจารย์วจินี อารีรอบ
อาจารย์วนิดา ชัยชนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถานที่
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงแรมรามาการ์เด้น
กรุงเทพมหานคร
ประเทศกัมพูชา

0105

วัน/เดือน/ปี
12-13 มี.ค. 55
12-13 มี.ค. 55
26-28 มี.ค. 55

โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ 26 มี.ค. 55
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 20 เม.ย. 55
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมธาริน
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรชุมชน
เกาะเกร็ด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถาบันอาหาร
กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุมศาสตราจารย์
ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
โรงแรมริเวอร์แคว
จังหวัดกาญจนบุรี

23 เม.ย.6 มิ.ย. 55
24 เม.ย. 55
7-9 พ.ค. 55
10-11 พ.ค. 55
18 พ.ค. 55
20-23 พ.ค. 55
28-30 พ.ค. 55

รายงานประจำ�ปี
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งานประชุมวิชาการ
อบรมโครงการอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ธานิล ม่วงพูล
อาจารย์แก้วใจ อาภรณ์พิศาล
อาจารย์สมจินต์ จันทรเจษฎากร
อาจารย์สิทธิชัย ลายเสมา
อาจารย์กมลพร สวนทอง
อาจารย์ ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ
อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง
อาจารย์เสาวนีย์ สันติวงศ์
อาจารย์อดิศร แก้วภักดี
อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ
อาจารย์โสภณ มหาเจริญ
อาจารย์ปริพัส ศรีสมบูรณ์
อาจารย์กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
อาจารย์เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์
อาจารย์อุกฤษฎ์ อำ�ไพพันธ์
อาจารย์นฤพล สุวรรณวิจิตร
อาจารย์อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
อาจารย์นลินรัตน์ ศรีราจันทร์
อบรมหลักสูตรระบบแขนกลหุ่นยนต์และระบบ
อาจารย์วิโรจน์ บัวงาม
การควบคุมการผลิตอัตโนมัติ
อาจารย์หฤทัย ดิ้นสกุล
		
ประชุมเชิงปฏิบัติการสำ�หรับผู้บริหารไอที
อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ
		
นำ�เสนองานวิจัย
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
		
สัมมนา Bioplastice Foucus update
อาจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ
		
		
จัดอบรมค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสำ�โรง
ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม
อาจารย์อนัญญา ทองสิมา
ประชุม ยุทธศาสตร์ชะลอวัย
อาจารย์กมลพร สวนทอง
อาจารย์เพ็ญพักตร์ แกล้วเดชศรี
อบรม Android Development Training
อาจารย์เสวี เหลือบูญชู
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ�แผนปฏิบัติการ
อาจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		
โครงการพัฒนาและเพิ่มทักษะทางการศึกษา
อาจารย์พรพรรณ อู่สุวรรณ
อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ผศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
อาจารย์วนิดา ชัยชนะ
อาจารย์ ดร.นิตยา จันกา
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สถานที่
โรงแรมริเวอร์แคว
จังหวัดกาญจนบุรี

วัน/เดือน/ปี
28-30 พ.ค. 55

ศูนย์ฝึกอบรม
ED CORPORATION
ประเทศเกาหลีใต้
อิมแพคเมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร
อิมแพค เมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร
สมาคมอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพไทย
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลพระบรม
ราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงแรมตรัง
กรุงเทพมหานคร
ไร่เอื้องผึ้ง ตำ�บลแคมป์สน
อำ�เภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์

4-8 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
21 มิ.ย. 55
22 มิ.ย. 55
27 มิ.ย. 55
30 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
13 ก.ค. 55
19-20 ก.ค. 55

พันธกิจที่ 5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์
อาจารย์ปิยวรรณ ธรรมบำ�รุง
แบบจำ�ลองสมการโรงสร้างด้วยโปรแกรมลิสเรล
อาจารย์ธีระศักดิ์ ธรรมบำ�รุง
(ขั้นพื้นฐาน)”
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม อาจารย์กฤษฎา เลิกชัยภูมิ
MATLAB”		
สัมมนา เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนกำ�ลังคน
อาจารย์ศิริชัย โสภา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม
อาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร
โครงการค่ายวิชาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ
อาจารย์สมจินต์ จันทรเจษฎากร
อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
อาจารย์ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
อ.ดร.บรรณทัศน์ สร้อยระย้า
ประชุมวิชาการเครือข่ายการศึกษาทั่วไป
อาจารย์สุพจน์ เฮงพระพรหม
แห่งประเทศไทย
อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง
ประชุมงานวิชาการงานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 10
ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม
		
สัมมนา watex activity
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
อาจารย์สุธรรมา พิสุทธิโสภณ
อบรมมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ทำ�ให้เกิดโรค
อาจารย์ ดร.อุมาพร อาลัย
		
การประชุมโครงการเครือข่ายเผยแพร่ถ่ายทอด
อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
eDL-Square
อาจารย์ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
ประชุมเรื่องการดำ�เนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย
อาจารย์นฤพล สุวรรณวิจิตร
สารสนเทศฯ		
		
ประชุมวิชาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิต
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ครั้งที่ 1
ปฏิบัติงานตามโครงการ “พี่สอนน้อง”
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง
อาจารย์ ดร.ภรัณยา อำ�มฤครัตน์
เสนอผลงานเข้าร่วมจัดแสดงในงานนวัฒกรรมแฟร์
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
ครั้งที่ 8
อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป
ปฏิบัติงานตามโครงการ “พี่สอนน้อง”
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
		
ประชุมวิชาการประจำ�ปี 2555 ของสมาคมสภาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
โครงการบริการวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อม
อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
ของชุมชนท้องถิ่นต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
อาจารย์ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์
อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สถานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำ�แพงแสน

วัน/เดือน/ปี
19-20 ก.ค. 55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
ภูภัทรา ตำ�บลกลางดง
อำ�เภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

19-20 ก.ค. 55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพมหานคร
โรงแรมแอมบาสเดอร์
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร

21-22 ก.ค. 55

20 ก.ค. 55
20-23 ก.ค. 55

23 ก.ค. 55
23 ก.ค. 55
26 ก.ค. 55
30-31 ก.ค. 55

ศูนย์ประชุมนานชาติ
6-9 ส.ค. 55
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
อุทยาหลวงราชพฤกษ์
7 ส.ค. 55
โรงเรียนบ้านน้ำ�พุร้อน และ
โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
จังหวัดสุพรรณบุรี
เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล
พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านน้ำ�พุร้อน และ
โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
โรงแรมรามาการ์เด้นส์
บ้านอัมพวารีสอร์ท
จังหวัดสมุทรสาคร

8 ส.ค. 55
8 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
20-24 ส.ค. 55
20-21 ส.ค. 55

รายงานประจำ�ปี
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Nakhon Pathom Rajabhat University

งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
อาจารย์วิมาน ใจดี
อบรมการจัดทำ�ฉลากโภชนาการแบบ GDA สำ�หรับครู อาจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ
		
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขัน ACM-ICPC อาจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา
อาจารย์บัญชา หิรัญสิงห์
อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์
อาจารย์หฤทัย สุวรรณสว่าง
อาจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ้ม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
อาจารย์สุคนธา จันทร์เรือง
		
อบรมแนวโน้มของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
อาจารย์ผาณิต ลักษมีธนสาร
ในผู้บริโภค		
นำ�เสนอผลงานวิจัยในงานประชุมนานาชาติ IGTA
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์
2012
อาจารย์ ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์
ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ
อาจารย์ ดร.อุมาพร อาลัย
ครั้งที่ 10
อาจารย์ ดร.นิตยา จันกา
งานวิจัย
อาจารย์ยศกิต เรืองทวีป
สัมมนา Dairy Technology
อาจารย์ผาณิต ลักษมีธนสาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ�ยุทธศาสตร์ด้าน
อาจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
ต่างประเทศของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		
ประชุมเรื่อง 7 ปี สทศ. พัฒนาการศึกษาสู่สากล
อาจารย์อัมรินทร์ อินทร์อยู่
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง
ปฏิบัติงานตามโครงการ “พี่สอนน้อง”
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
		
		
สัมมนา เรื่อง ASEAN’S Creative Economies : อาจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
educating tomorrow’s leaders-Thailand 		
Forum
ประชุมความเชื่อมโยงด้านอาหารสู่ความมั่นคง
อาจารย์กมลพร สวนทอง
ด้านโภชนาการ
อาจารย์ปิยวรรณ ธรรมบำ�รุง
อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนา
อาจารย์วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
เชิงพื้นที่
ปฏิบัติงานตามโครงการ “พี่สอนน้อง”
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
		
		
อบรม Windows Server Academic
อาจารย์เสวี เหลือบุญชู
Reademic Readiness Workshop		
		
งาน Clean Energy Expo ASIA 2012
อาจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
อาจารย์เสวี ชื่นตา
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สถานที่
โรงเรียนภัทรญานวิทยา
โรงแรมริชมอนด์
จังหวัดนนทบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา

วัน/เดือน/ปี
21 ส.ค. 55
21 ส.ค. 55

โรงเรียนกรุงศรี ริเวอร์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
กรุงเทพมหานคร
โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัล
กรุงเทพมหานคร

21-23 ส.ค. 55

โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
โรงแรมอิสติน มักกะสัน
กรุงเทพมหานคร
โรงแรม Pullman king
power

22-25 ส.ค. 55

โรงเรียนบ้านน้ำ�พุร้อน และ
โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค
กรุงเทพมหานคร

5 ก.ย. 55

21-22 ส.ค. 55

22 ส.ค. 55
22-25 ส.ค. 55

27-28 ส.ค. 55
27-30 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
3 ก.ย. 55

6-7 ก.ย. 55

ศูนย์นิทรรศการและ
10-12 ก.ย. 55
การประชุมไบเทค บางนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 10-11 ก.ย. 55
โรงเรียนบ้านน้ำ�พุร้อน และ 12 ก.ย. 55
โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
จังหวัดสุพรรณบุรี
บริษัท ไมโครซอฟท์
12 ก.ย. 55
(ประเทศไทย)
กรุงเทพมหานคร
centara grand &
13 ก.ย. 55
bangkok convention
centre at centralworld

พันธกิจที่ 5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
ประชุมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ศิริชัย โสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง
อาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร
		
ประชุมทิศทางการวิจัยและพัฒนา
รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
ปฏิบัติงานตามโครงการ “พี่สอนน้อง”
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
		
		
อบรมการใช้โปรแกรม Lab VIEW
อาจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา
		
อบรมเรื่องรู้ทันกฎหมาย ฉลาดใช้ภาชนะ
อาจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ
		
สร้างเครือข่ายโรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินอยู่
อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี
อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง
ประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุม I-SEEC 2012 อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
และเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
		
โครงการพัฒนาและเพิ่มทักษะทางการศึกษา
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ
ผศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงษ์ ป้อมปราณี
อาจารย์วนิดา ชัยชนะ
อาจารย์ ดร.นิตตา จันกา
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สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
NECTEC
โรงเรียนบ้านน้ำ�พุร้อน และ
โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
จังหวัดสุพรรณบุรี
บริษัทบิต เทรนนั่ง จำ�กัด
จังหวัดปทุมธานี
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วัน/เดือน/ปี
14 ก.ย. 55

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
และมหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไร่เอื้องผึ้ง ตำ�บลแคมป์สน
อำ�เภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์

26 ก.ย. 55

สถานที่
โรงแรมนารายณ์
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
จังหวัดราชบุรี

วัน/เดือน/ปี
14, 15, 21-22,
28 ม.ค. 55
3-4 ก.พ. 55

โรงเรียนสหบำ�รุงวิทยา
จังหวัดนครปฐม

8-10 ก.พ. 55

โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน
จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนคงทองวิทยา
จังหวัดนครปฐม

13 ก.พ. 55

17 ก.ย. 55
19 ก.ย. 55
21 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
25 ก.ย. 55

27-28 ก.ย. 55

คณะวิทยาการจัดการ
งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
อบรม Logitics : strategy and Management อาจารย์ธนาณัติ กล้าหาญ
		
เปิดโลกการเรียนรู้...สู่การพัฒนาศักยภาพชุมชุน
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
ครั้งที่ 5
อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี
อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
อาจารย์ณัชชา ศิรินธนาธร
อาจารย์วีรศักดิ์ นาชัยดี
อาจารย์กรภัทร์ จิตต์จำ�นง
อาจารย์ชลหมู่ พุ่มเทียน
บริการวิชาการผู้สื่อข่าวเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี
อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
โครงการ “ห้องสมุดสานฝันปันปัญญา”
อาจารย์บุษบงค์ สุวรรณะ
		
บริการวิชาการผู้สื่อข่าวเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี
อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช

15-17 ก.พ. 55

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

งานประชุมวิชาการ
โครงการนิเทศศาสตร์บำ�เพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
อาจารย์วีรศักดิ์ นาชัยดี
อาจารย์กรภัทร์ จิตต์จำ�นง
การประชุมสัมมนา “อุดมศึกษากับการพัฒนา
อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น
ประเทศไทย”
อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
พัฒนาทักษะการวิจัยชุมชน
อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล
อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
		
ประชุมเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์ฯ ภาคกลางปี 2555
อาจารย์กสมล ชนะสุข
		
		
อบรมเรื่องโปรแกรมสำ�เร็จรูป Auto Flight
อาจารย์สุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ
		
		
การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพการจัด
อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
การศึกษาระบบสหกิจศึกษา เครือข่ายสหกิจศึกษา
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อสารมวลชนของอาจารย์
อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
ด้านวารสารศาสตร์		
		
พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ
อาจารย์วันเพ็ญ คงวัฒนกุล
อาจารย์กสมล ชนะสุข
อาจารย์ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม
อาจารย์ภาวนา บำ�รุงสุข
อาจารย์ปาริชาติ ขำ�เรือง
อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล
อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่
อาจารย์สุทิศา ไพบูลย์วัฒนกุล
อาจารย์สมใจ เภาด้วง
ฝึกประสบการณ์ในรายวิชาที่ศึกษาต่อ
อาจารย์พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
		
ประชุมเครือข่ายวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
ผศ.ดร.กฤติยา รุจิโชค
สถาบันศึกษา
บริการวิชาการ โครงการอบรมพัฒนาทักษะไอทีแก่
อาจารย์อัฏศณี เพียรเจริญวงศ์
สมาชิกเทศบาลและผู้นำ�ชุมชนบางเลน
อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง
อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์
อาจารย์มาลินี นาคใหญ่
อบรมเชิงปฏิบัติการ “อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”
อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น
อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
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สถานที่
โรงเรียนบ้องตี้
จังหวัดกาญจนบุรี

วัน/เดือน/ปี
20 ก.พ. 55

โรงแรมเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
องค์บริหารส่วนตำ�บลวังใหม่
อำ�เภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
ป่าสักฮิลล์รีสอร์ท
อำ�เภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี
อาคารไทยศรี
บริษัท ออโต้ไพล์ท จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

22-24 มี.ค. 55
23-27 มี.ค. 55
26-27 มี.ค. 55
9-10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55

สมาคมนักข่าวแห่ง
23 เม.ย.ประเทศไทย
19 พ.ค. 55
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ 1-2 พ.ค. 55
จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัย Oklahoma 14-26 พ.ค. 55
State Universtity, USA.
จังหวัดเชียงใหม่
15-18 พ.ค. 55
สำ�นักงานเทศบาล
ตำ�บลบางเลน

21-24 พ.ค. 55

โรงแรมริเวอร์แคว
อำ�เภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี

28-30 พ.ค. 55

พันธกิจที่ 5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
นำ�นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
นอกสถานที่ “พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ความเป็นผู้นำ� อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
ทางธุรกิจ”
อาจารย์สิริพงศ์ ไชยชนะ
อาจารย์หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
อาจารย์พงษ์สันติ์ ตันหยง
อาจารย์ดวงใจ คงคาหลวง
อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล
อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม
โครงการตลาดเพื่อสังคม
ผศ.ดร.สมใจ บุญทานนท์
โครงการบริการวิชาการ อบรมภาษาอังกฤษ
อาจารย์สิริพงศ์ ไชยชนะ
เพื่อการสื่อสารสำ�หรับผู้บริหาร
อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล
อาจารย์หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
วิจัยทางการศึกษา พลังพัฒนาประเทศยั่งยืน
อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี
		
อบรมผู้สอนวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
นำ�นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
นอกสถานที่ “พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ความเป็นผู้นำ� อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
ทางธุรกิจ”
อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์
อาจารย์กสมล ชนะสุข
อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง
อาจารย์อัฏศณี เพียรเจริญวงศ์
อาจารย์พันธิการ์ วัฒนกุล
อาจารย์มาลินี นาคใหญ่
อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์
อาจารย์ณฐั ชามญฑ์ ศรีจ�ำ เริญรัตนา
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี
อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
อาจารย์ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์
อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล
อาจารย์จันจิราภรณ์ ปานยินดี
อาจารย์.อัฏศณี เพียรเจริญวงศ์
อาจารย์วัลลภา วิชะยะวงศ์
อาจารย์สุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ
อาจารย์ชญาพรรธณ์ หาญสวัสดิ์
ประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 4
อาจารย์วิมลรัตน์ ศรีรัตนกุล
		
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล
อาจารย์สิริพงศ์ ไชยชนะ
อาจารย์หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สถานที่
วัน/เดือน/ปี
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช 28-30 พ.ค. 55
จังหวัดราชบุรี

สุพรรณบุรี ปัญญานุกูล
เทศบาลบางเลน
จังหวัดนครปฐม

28 พ.ค. 55
25-27 พ.ค. 55

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
1 มิ.ย. 55
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท 2-3 มิ.ย. 55
บางแสน จังหวัดชลบุรี
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช 6-8 ก.ค. 55
จังหวัดราชบุรี

อิมแพค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

6 มิ.ย. 55

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น
เทศบาลตำ�บลบางเลน
จังหวัดนครปฐม

19 มิ.ย. 55
20-22 มิ.ย. 55

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

งานประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงาน
อบรมสหกิจศึกษา

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ ดร.ฉัตรประมนต์ ภูติจันทร์
ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล
อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี
อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ขำ�เรือง
อาจารย์วัลลภา วิชะยะวงศ์
อาจารย์บุษบงค์ สุวรรณะ
อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง
อาจารย์อัฏศณี เพียรเจริญวงศ์
อาจารย์จันจิราภรณ์ ปานยินดี
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารมืออาชีพ
ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
ผศ.ดร.สมใจ บุญทานนท์
อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล
อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
โครงการบริการวิชาการ
ผศ.ดร.กฤติยา รุจิโชค
อาจารย์สมใจ เภาด้วง
อาจารย์กสมล ชนะสุข
อาจารย์สิริพงศ์ ไชยชนะ
อาจารย์หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์
อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
อาจารย์วีรศักดิ์ นาชัยดี
อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล
อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
อาจารย์อัฏศณี เพียรเจริญวงศ์
อาจารย์ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์
อาจารย์วัลลภา วิชะยะวงศ์
		

สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จังหวัดเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี
25-28 ก.ค. 55
17-20 ส.ค. 55

จังหวัดสมุทรสงคราม

18-19 ส.ค. 55

บ้านอัมพวารีสอร์ท
อำ�เภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสาคร

20-21 ส.ค. 55

สถานที่
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันภาษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมเวชศาสตร์ปริกำ�เนิด
แห่งประเทศไทย

วัน/เดือน/ปี
19 ส.ค. 543 ก.พ. 55
10-21 ต.ค. 54

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)

18 ต.ค. 54

คณะพยาบาลศาสตร์
งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
อบรมระยะยาว หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอน
อาจารย์วชรีกร สุวรรณมณี
ทางการพยาบาล 		
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรเตรียมสอบ
อาจารย์ณฐั ธยาน์ อังคะประเสริฐกุล
IELTS		
การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2554 เรื่อง Prevention รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์
Prediction and Promotion in perinatal 		
health
การประชุม เรื่อง การสร้างเครือข่ายฟื้นฟูภาวะน้ำ�ท่วม ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ภาคกลาง
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
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13-14 ต.ค. 54

พันธกิจที่ 5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

งานประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการของนิสิตนักศึกษา : เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ�เสนอผลงาน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชื่อ-สกุล
สถานที่
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
วิทยาลัยพยาบาลบรม
อาจารย์วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
ราชชนนีจังหวัดนนทบุรี
อาจารย์ณฐั ธยาน์ อังคะประเสริฐกุล
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
การประชุมเสนอผลโครงการจัดทำ�หนังสือ
รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์
สถาบันวิจัยประชากรและ
“ความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย และความ
อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
หลากหลายทางเทศ”
อาจารย์สุจินดา ตรีเนตร
เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2555
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
การสร้างเสริมสุขภาพ
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา		
การศึกษาดูงาน Collaborative project on
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
Faculty of Nursing
development of data base system for 		
Nagoya University
community strengthening at tambon level 		
JAPAN
center for integrated area studies Kyoto
University, Faculty of Nursing Nagoya
University
การประชุมวิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายสาขา อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัย
		
แห่งชาติ
ประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล
อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
โรงพยาบาลศิริราช
กับการจัดการหลักสูตรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 		
กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการ 2012 “International
รศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลา
Conference on Trends in Emergency,
อาจารย์กรวรรณ สุวรรณสาร
ราชนครินทร์ และ
Trauma, and Disaster Nursing: Using
อาจารย์เรียม นมรักษ์
โรงพยาบาลภูเก็ต
evidence to guide decision-making and อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
improve nursing care” โรงพยาบาลกรุงเทพอาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
ภูเก็ต อำ�เภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
อาจารย์ทัตติยา นครไชย
อาจารย์วิไล ตาปะสี
อาจารย์วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
อาจารย์สุจินดา ตรีเนตร
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
อาจารย์จิราพร เกสรสุวรรณ์
อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
อาจารย์วชรีกร สุวรรณมณี
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555
รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์
สมาคมเวชศาสตร์มารดาและ
เรื่อง Serious obstetric crisis “วิกฤตการณ์ทาง อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
ทารกในครรภ์ (ไทย)
สูติกรรมที่รุนแรง”
อาจารย์ชนม์นิภา ใจดี
อาจารย์พัชรา สมชื่อ
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วัน/เดือน/ปี
27-28 ม.ค. 55

13 ก.พ. 55
1-3 มี.ค. 55

8-11 มี.ค 55

13 มี.ค. 55
26-29 มี.ค. 55
25-27 เม.ย. 55

2-4 พ.ค. 55

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
การประชุมเชิงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสุขภาวะ
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ชุมชน
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
การประชุมวิชาการเรื่องขบวนการเปลี่ยนแปลงของ
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
พยาบาลไทยจากการเปิดประเทศอาเซียน		
ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อหลักสูตร
อาจารย์เรียม นมรักษ์
สำ�หรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย
อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
ประชุมวิชาการเรื่อง Optimal Nursing Practice อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย
in Medicine Toward to Excellence
อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
ประชุมวิชาการเรื่อง บันทึกทางการพยาบาล
อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย
ในทศวรรษหน้า		
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การพัฒนา ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
อย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน
อาจารย์วิไล ตาปะสี
อาจารย์จิราพร เกษรสุวรรณ์

สถานที่
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ

วัน/เดือน/ปี
3-5 พ.ค. 55

กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

6-7 ก.ย. 55

30 ก.ค.1 ส.ค. 55
1 ส.ค. 55

10-12 ก.ย. 55
10-12 ก.ย. 55

4. การพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะครุศาสตร์
งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
โครงการ “ศึกษาดูงานสหกิจศึกษา” เพื่อเตรียม
นางจันทิมา คำ�พล
ความพร้อมสำ�หรับการดำ�เนินงานสหกิจศึกษา		
		
		
		
		
		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพนอกสถานที่และ นายนคร สุทธาวรรณ์
การประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ : เรียนรู้ อนุรักษ์
มนต์เสน่ห์ “เชียงคาน” ถิ่นโบราณ ริมฝั่งโขง
โครงการทัศนศึกษาพาเรียนรู้
นางสาวอังสุมา มณีสุข
นางสาววีรนุช โคตรแก้ว
นางสาวสิริรัตน์ แย้มสวน
นางสาวปวีณา พิเชฐพิริยะ
นางสาวพนิตตา ฤดีสุขธนกุล
นางสาวราตรี เหลืองดำ�รงค์
นางสมศรี อู่ข้าวอู่น้ำ�
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของนักศึกษาสู่
นางสาวกาญจนา ฐานะ
ความเป็นเลิศ งานการแข่งขันทางวิชาการ พ.จ.น.ก. 		
สัมพันธ์		
การดำ�เนินงานการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกัน
นางสาววรางค์ศริ ิ วโรดมรุจริ านนท์
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3 ของ		
สถาบันอุดมศึกษา
0114

ANNUAL REPORT

2012

สถานที่
วัน/เดือน/ปี
- มหาวิทยาลัยสยาม
5-9 ธ.ค. 54
กรุงเทพมหานคร
- มหาวิทยานเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
อำ�เภอเชียงคาน จังหวัดเลย 17-19 ม.ค. 55
พิพิธภัณฑ์ เจษฎา เทคนิค
มิวเซียม จังหวัดนครปฐม

25 ม.ค. 55

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

27 ม.ค. 55
9 ก.พ. 55

พันธกิจที่ 5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยกระบวนการ นางสาวเกษรา จูทอง
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้		
ด้านการจัดการความรู้ให้กับนักศึกษาหลักสูตร
ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประชุมสัมมนาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
นางจันทิมา คำ�พล
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ		
ชำ�นาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สัมมนาวิชาการ “QA & KM to The ASEAN
นางสาวเกษรา จูทอง
Society”
นางสาววรางค์ศริ ิ วโรดมรุจริ านนท์
โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่สากลภายใต้โครงการ
นางสาวอังสุมา มณีสุข
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 1 คณะ 1 สาขา
นางสาวราตรี เหลืองดำ�รงค์
นางธนิกา จำ�นงค์ภักดิ์
เทคนิคการเวิร์ดในการเตรียมต้นฉบับรายงาน
นางสาววรางค์ศริ ิ วโรดมรุจริ านนท์
		
		
		
ค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูและเสริม
นางสาวเกษรา จูทอง
ประสบการณ์วิชาชีพครู
การจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ
นางสาวเกษรา จูทอง
ด้วยเอ๊กเชลล์
นางสาววรางค์ศริ ิ วโรดมรุจริ านนท์
		
		
กรรมการควบคุมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
นางสาวกาญจนา ฐานะ
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39
จัดโครงการศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพ
นางสาววรางค์ศริ ิ วโรดมรุจริ านนท์
การศึกษา		
		
		
เข้าร่วมและนำ�เสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนา นางสาวเกษรา จูทอง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล		
ตะวันออก ครั้งที่ 5
จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 ปี 2555
นางสาวเกษรา จูทอง
นางจันทิมา คำ�พล
		
		
อบรมผู้นำ�การจัดกิจกรรมการออกกำ�ลังกายฯ
นางสาวกาญจนา ฐานะ
		
โครงการฝึกภาคปฏิบัติผู้นำ�นันทนาการและการจัด
นางสาวกาญจนา ฐานะ
กิจกรรมฯ		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

0115

สถานที่
วัน/เดือน/ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12-16 ก.พ. 55
จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
กรุงเทพมหานคร

27 ก.พ. 55

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท
รังสิต ปทุมธานี
ประเทศเกาหลีใต้

27-28 ก.พ. 55

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท
สงขลา จังหวัดสงขลา
ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัดสงขลา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน
พาเลช พัทยา จังหวัดชลบุรี

18-20 เม.ย. 55

ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดนครปฐม
ริเวอร์แควแมนชั่น 77
จังหวัดกาญจนบุรี

6 มิ.ย. 55

26-30 มี.ค. 55

23-29 เม.ย. 55
24-27 เม.ย. 55

26 เม.ย.9 พ.ค. 55
13-16 พ.ค. 55

14-15 พ.ค. 55

11-12 ก.ค. 55
14-15 ก.ค. 55

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นายพงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล
“ประสบการณ์ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน”
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงาน นางสาวอ้อมนภา จำ�ปาอ่อน
การประชุม รุ่นที่ 17
นาวสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ�
		
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร
นางสาวฐิติมา สะอาดชูชม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 31
“อันดามันเกมส์”
ศึกษาดูงานประกัน
นายธัญวสุ ไพบูลย์
		
		
		
		

สถานที่
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

วัน/เดือน/ปี
9 ก.พ. 55

สำ�นักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยภูเก็ต

17-18 ก.พ. 55
15-19 พ.ค. 55

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
16-18 พ.ค. 55
สุราษฎร์ธานี
- มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
สถานที่
วัน/เดือน/ปี
อบรม การติดตั้งซ่อมบำ�รุงเครื่องคิดเงิน
นายอนุชิต ฉุยฉาย
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำ�กัด 23 เม.ย.		
กรุงเทพมหานคร
6 มิ.ย. 55 (ยกเว้น
			
เสาร์-อาทิตย์)

คณะพยาบาลศาสตร์
งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การพัฒนา นายชานนท์ แจ่มถิ่น
อย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน

สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัน/เดือน/ปี
10-12 ก.ย. 55

สำ�นักงานอธิการบดี
งานประชุมวิชาการ
อบรม หลักสูตร “แนวทางแก้ปัญหาด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบสำ�นักนายก”
อบรมหลักสูตรแนวทางการแก้ปัญหาด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบสำ�นักนายก
ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงาน
การประชุม

0116

ANNUAL REPORT

2012

ชื่อ-สกุล
นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว
นายขวัญชัย ภาตินทุ
(งานพัสดุ)
นางสาวสุกัญญา อำ�นวยทรัพย์
(งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ)
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
(กองนโยบายและแผน)
นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
นางสาวโสทญา แคะจู
(งานการเงินและบัญชี)

สถานที่
วัน/เดือน/ปี
โรงแรมเบสเวสเทิร์น ตึกช้าง 5-7 ต.ค. 54
กรุงเทพมหนคร
โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมเอเชีย
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมทีเค พาเลช
กรุงเทพมหานคร

23-25 พ.ย. 54
26 ม.ค. 55
28-29 ม.ค. 55

พันธกิจที่ 5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

งานประชุมวิชาการ
อบรมการปฏิบัติงานการเงินการคลัง
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ
ประชุมมอบนโยบายในการจัดทำ�งบประมาณรายจ่าย
ประจำ�ปี 2555

ชื่อ-สกุล
นางสาวกิ่งกาญจน์ จารุกรุณา
นางสาวมะลิวัลย์ ศศิวิทยา
(งานการเงินและบัญชี)
นางสาวไญยฎา วิรัชกุล
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สถานที่
โรงแรมทีเค พาเลช
กรุงเทพมหานคร

วัน/เดือน/ปี
4-5 ก.พ. 55

กรมบัญชีกลาง
กรุงเทพมหานคร

1 มี.ค. 55

นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
โรงแรมปรินซ์พาเลซ
นางสาวสุคนธา จันทร์เขียว
มหานาค
(กองนโยบายและแผน)
กรุงเทพมหานคร
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำ�เนินงานและ
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
สำ�นักงานบริหารหนี้
เร่งรัดการเบิกจ่ายของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ นางสาวตรีทิพ ศรีเพ็ชรพันธุ์
กระทรวงการคลัง
ไทยเข้มแข็ง 2555
(กองนโยบายและแผน)
กรุงเทพมหานคร
อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้การปฏิบัติงาน
นางสาวศิริวรรณ เหมือนจินดา
สำ�นักงานคลังจังหวัด
ด้านบัญชีในระบบ GFMIS
นางสาวทีปกา งาทิพย์
จังหวัดนครปฐม
(งานการเงินและบัญชี)
การบริหารพัสดุภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว
สำ�นักบริการวิชาการ
นางเบญญาภา วังสุนทร
มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวศศิธร ปั้นก้อง
(งานพัสดุ)
อบรมการจัดทำ�แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
กรมบัญชีกลาง
GFMIS
นางสาวตรีทิพ ศรีเพ็ชรพันธุ์
กรุงเทพมหานคร
(กองนโยบายและแผน)
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำ�นัก
นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข
โรงแรมริชมอนด์
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 นายยุทธนา หิรัญวัฒนะ
จังหวัดนนทบุรี
(งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ)
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีภาครัฐสำ�หรับ
นางสาวศิริวรรณ เหมือนจินดา
กรมบัญชีกลาง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นางสาวทีปกา งาทิพย์
กรุงเทพมหานคร
(งานการเงินและบัญชี)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
นางสาวไญยฎา วิรัชกุล
โรงแรมที เค พาเลซ
(หน่วยตรวจสอบภายใน)
กรุงเทพมหานคร
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ�กรอบอัตรากำ�ลัง
นางสาวกมลวรรณ ทองสอน
โรงแรมริชมอนด์
พนักงานราชการรอบที่ 3 ปีงบประมาณ
นายยุทธนา หิรัญวัฒนะ
จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2556-2559
(งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ)		
อบรม หลักสูตร “การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ� นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว
โรงแรมเอส ดี อเวนิว
(Routine to Research : RZR) รุ่นที่ 10
(งานพัสดุ)
ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย
(งานการเงินและบัญชี)
อบรม การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลัง นางสาวศิริวรรณ เหมือนจินดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับปฏิบัติการ
นางสาวทีปกา งาทิพย์
สวนสุนันทา
(งานการเงินและบัญชี)
กรุงเทพมหานคร
อบรมการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่
นางสาววัญวิริญจ์ แจ้งพลอย
ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 3
ผู้เกี่ยวข้องงานด้านวิเทศ รุ่นที่ 1
(กองนโยบายและแผน)
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
		
วิทยาเขตรังสิต
		
จังหวัดปทุมธานี

6 มี.ค. 55
15 มี.ค. 55
19 มี.ค. 55
19-20 มี.ค. 55

22 มี.ค. 55
22 มี.ค. 55
2 เม.ย. 55
14-18 พ.ค. 55
25 พ.ค. 55
30 พ.ค.1 มิ.ย. 55
7-8 มิ.ย. 55
18-22 มิ.ย. 55

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

งานประชุมวิชาการ
อบรม หลักสูตรระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
DPIS 5.0 สำ�หรับพนักงานราชการ

ชื่อ-สกุล
นางสาวกมลวรรณ ทองสอน
นายธีระศักดิ์ เปี่ยมศิริ
(งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ)
โครงการประเมินระบบประกันคุณภาพงานตรวจสอบ นางสาววิมลสิริ ศรีสมุทร
ภายในภาครัฐ (การพัฒนาประสิทธิภาพประกัน
นางสาวไญยฎา วิรัชกุล
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของมหาวิทยาลัย) (หน่วยตรวจสอบภายใน)
รุ่นที่ 1
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย
ช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2555
นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
(งานการเงินและบัญชี)
สัมมนา เรื่อง ASEAN’S Creative Economies : นางสาววัญวิริญจ์ แจ้งพลอย
educating tomorrow’s leaders-Thailand
(กองนโยบายและแผน)
Forum
อบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานสำ�หรับการบริหาร
นางสาวสุกัญญา อำ�นวยทรัพย์
ทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน
(งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ)

สถานที่
สำ�นักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี

วัน/เดือน/ปี
28-29 มิ.ย. 55

โรงแรมแม่น้ำ�รามาดา
พลาซา กรุงเทพมหานคร

14-17 ส.ค. 55

โรงแรมมิลาเคิล แกรนด์
5 ก.ย. 55
คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร
โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค
กรุงเทพมหานคร

6-7 ก.ย. 55

โรงแรมปริ้นพาเลซ
กรุเงทพมหานคร

12-14 ก.ย. 55

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
สถานที่
อบรม หลักสูตร Oracle Database 11g
นายเอกพงศ์ นาคะพันธุ์
- บริษัท เทรนลิสต์ จำ�กัด
Release 2 : Database Security and 		
- สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์
Advanced Data Management Technique
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
		
กรุงเทพมหานคร
โครงการศึกษาดูงานศูนย์ตะวันออกกลางศึกษา
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ห้องสมุดประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นางจมรพรรณ วรพัฒนานันต์
เชียงใหม่ และมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุขกรี นันยา
ศูนย์วิจัยทางการเกษตรโครงการหลวง
นางสาวสุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
สัมมนา เรื่อง ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สิน
นายอำ�นาจ ช้างเขียว
สำ�นักงานส่งเสริม
ทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ให้		
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ถูกต้องตามกฎหมาย		
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
อบรม หลักสูตร Linux Ubuntu Server
นายธนบดี ศรีวารีรัตน์
สถาบันการอบรม Linux
		
gray Training Canter
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (ซ่อม) อย่างมือ นางสาวเรณุกา ปรีชานุกูล
มหาวิทยาลัย
อาชีพ..คุณก็ซ่อมได้		
ศรีนครินทรวิโรฒ
การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 “ห้องสมุด นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
กับสังคมแห่งการเรียนรู้”
นางเอมรัศม์ เอี่ยมพิทักษ์พร
สุรนารี
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
นางสาวกิ่งดาว ฮั่วจั่น
นายเทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์		
อบรมผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 4 ฐาน
นางสาวสุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
หอสมุดพระราชวัง
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ
สนามจันทร์ มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/55 บริษัท Ebsco host
นายธนกร โพธิยาลัย
ศิลปากร
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วัน/เดือน/ปี
15-17 ธ.ค. 54

15-18 ม.ค. 55

16 ม.ค. 55
18-27 ม.ค. 55
21-22 ม.ค. 55
26-27 ม.ค. 55

14 ก.พ. 55

พันธกิจที่ 5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

งานประชุมวิชาการ
ประชุมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ชื่อ-สกุล
นายเทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์
นายกรวิวัฒน์ อ่อนจันทร์งาม
นายสถาพร บัวรัตน์
การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการแห่งชาติ
นางสาวสมปรารถนา ศรีหวัง
ด้าน e-learning สู่ we-learning
นางสาวกุญฎา เปรมปรีดิ์
		
		
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ONLINE
นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนพล
INFORMATION & EDUCATION
นางสาวเรณุกา ปรีชานุกูล
CONFERENCE 2012
นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ
		
		
สัมมนา พลิกโฉมใหม่สู่การบูรณาการโครงสร้าง
นายอำ�นาจ ช้างเขียว
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ		
		
		
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2554 เรื่อง ก้าวใหม่ นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนพล
ของห้องสมุด (LIBRARIES ON THE MOVE) นางสาวสุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
		
		
สัมมนา Wireless-as-a-default Workshop
นายธนบดี ศรีวารีรัตน์
นายสุวัต เล่าทุย
ประชุมโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาฐานข้อมูล
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)		
		
ประชุม เรื่องการกำ�หนดแนวทางการสร้างเครือข่าย
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
ด้านประกันคุณภาพ
นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนพล
นางเอมรัศม์ เอี่ยมพิทักษ์พร
นางสาวกิ่งดาว ฮั่วจั่น
อบรม หลักสูตร Oracle Database 11g
นางรัตนาวดี แพรอัตร์
Release 2 : Database Security and
นางสาววาทินี น้อยเคียง
Advanced Data Management Technique 		
สำ�หรับ DBA		
การศึกษาดูงานห้องสมุดในมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
บุคลากรสำ�นักวิทยบริการฯ
ตะวันออก 		
		
		
		
		
อบรมการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปสื่อ
นางสาวสุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับเต็มรูป Digital Collection
ประชุม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่าย
นายอำ�นาจ ช้างเขียว
อินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับ IPv6
นายปรัชญา ทั่งจันทร์
นายสุรวัต เล่าทุย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สถานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน

วัน/เดือน/ปี
22-23 ก.พ. 55

สำ�นักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
- บริษัทบุ๊คโปรโมชั่น
แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
- บุ๊คเน็ท จำ�กัด
สำ�นักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
กรุงเทพมหานคร
- สมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ
- โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด
กรุงเทพมหานคร
- บริษัท บุ๊คเน็ท
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
สำ�นักหอสมุดกำ�แพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8-10 มี.ค. 55

- บริษัท เทรนลิสต์ จำ�กัด
- สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำ�ไพพรรณี
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศรีราชา
- บ้านสุขาวดี
- มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

27-29 เม.ย. 55

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร

18 พ.ค. 55

22-23 มี.ค. 55

28 มี.ค. 55

28-30 มี.ค. 55

30 มี.ค. 55
23 เม.ย. 55
26 เม.ย. 55

30 เม.ย.2 พ.ค. 55

14 พ.ค. 55

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
ของบุคลากรสำ�นักวิทยบริการฯ
นางสาวสุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ
ประชุมวิชาการ TK Conference on Reading นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนพล
2012 ครั้งที่ 2
นางเอมรัศม์ เอี่ยมพิทักษ์พร
อบรม หลักสูตร HotspotPPPoE และการจัดการ นายธนบดี ศรีวารีรัตน์
Log ตามกฎหมาย		
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
ครั้งที่ 36 พุทธศักราช 2555 เรื่อง “การส่งเสริม
นางสาวธนพร จุงใจ
การอ่านเพื่อการพัฒนา”
นางกรรณิกา เบ้าอู๋
นางสาวโชติกา บรรจง
นางสาวกรรณิกา ธีรานนท์
การดำ�เนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
นายอำ�นาจ ช้างเขียว
th
นายปรัชญา ทั่งจันทร์
เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 25 (WUNCA 25 )
นายธนบดี ศรีวารีรัตน์
นายสุรวัต เล่าทุย
สัมมนา เรื่อง The Best Wireless Solution
นายธนบดี ศรีวารีรัตน์
The World Ever
นายสุรวัต เล่าทุย
		
ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำ�ปี 2555
นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ
เรื่อง เทคโนโลยี Cloud Computing
นายปราชญา เจิมอุทัย
เพื่อการดำ�เนินงานห้องสมุด
นายสุภกิติ มุสิราช
การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบ นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนพล
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558
นางเอมรัศม์ เอี่ยมพิทักษ์พร
นายสุภกิติ มุสิราช
		

สถานที่
วัน/เดือน/ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 21 พ.ค. 55
สำ�นักวิทยบริการ
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

12-13 ก.ค. 55

ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด เอเอ็มแอล 28-29 ก.ค. 55
เน็ตเวิร์ค กรุงเทพมหานคร
สมาคมห้องสมุดแห่ง
30 ก.ค. 55
ประเทศไทยฯ ร่วมกับ
สำ�นักหอสมุดแห่งชาติ
ศูนย์ประชุมนานาชาติ
6-9 ส.ค. 55
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัดสงขลา
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 22 ส.ค. 55
(ราชประสงค์)
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยทรัพยากร
24 ส.ค. 55
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ 26 ก.ย. 55
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
กรุงเทพฯ

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ์
นางจรรยา ร่มเพชร
แห่งนครปฐม		
		
		
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 นางจรรยา ร่มเพชร
		
		
โครงการไหว้พระ 9 วัด จังหวัดนครปฐม
นางจรรยา ร่มเพชร
นางมณี เสริมนอก
		
หลักสูตรการจัดทำ�แผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยง นางจรรยา ร่มเพชร
สู่แผนปฏิบัติการ		
หลักสูตรการจัดทำ�แผนปฏิบัติการ การเขียนโครงการ นางจรรยา ร่มเพชร
และการเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์องค์กร		
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สถานที่
ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผึ้งไทย ตำ�บลขุนแก้ว
อำ�เภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
ห้องประชุมอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จังหวัดนครปฐม
วัดพระปฐมเจดีย์
วัดบางปลา
วัดประชาราษฎร์บำ�รุง
โรงแรม ที.เค.พาเลซ
กรุงเทพมหานคร
โรงแรม ที.เค.พาเลซ
กรุงเทพมหานคร

วัน/เดือน/ปี
20 ก.พ. 55

29 ก.พ.2 มี.ค. 55
9 ส.ค. 55
20-21 ส.ค. 55
3-4 ก.ย. 55

พันธกิจที่ 5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
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สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานประชุมวิชาการ
ศึกษาดูงานสหกิจศึกษา

ชื่อ-สกุล
สถานที่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนเรศวร
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสวัสดิ์
นายวิรชา วิรัชกุล
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
		
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		
เชียงใหม่
อบรม Oracle 11g P2
นางสาววนาลัย คนอยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นายวิรชา วิรัชกุล
หอการค้าไทย
การประชุมชี้แจงแนวทางดำ�เนินการเพื่อโอนหน่วยกิต นายศิวรัช มีก่ำ�
สำ�นักงานคณะกรรมการ
กลับมายังสถาบันการอุดมศึกษาไทย		
การอุดมศึกษา
เพิ่มศักยภาพการทำ�งานด้วยความคิดแบบบวก
นางสาววิศณี จินดารัตน์
อาคารจัสมิน
นางสาวฐิติมา แสงกองแก้ว
เอ็กเซ็กคูทีพสูท
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสวัสดิ์
นายศิวรัช มีก่ำ�		
เสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน E-Learning
นางสาววนาลัย คนอยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปี 2555
นายวิรชา วิรัชกุล
นางสาวยุวพรรณ ผึ้งทอง
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานกิจกรรมนักศึกษา นางสาววนาลัย คนอยู่
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
(แก้ไข) การศึกษาดูงานเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและการดำ�เนินงานของสมาคมศิษย์เก่า
ประจำ�ปี 2555
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน เรียนภาษาอังกฤษ นายวิรชา วิรัชกุล
Universiti Utara
และวัฒนธรรมกับ UUM. (Universiti Utara 		
Malaysia
Malaysia)
อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
นายวิรชา วิรัชกุล
ห้องประชุมสังขละบุรี
		
โรงแรมริเวอร์แคว
		
จังหวัดกาญจนบุรี
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ
นางสาวนายพิรุณ รอดผา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายประวิทย์ คนเที่ยง
นางสาวนาฎถยา แดงเย็น
นางสาววิศณี จินดารัตน์
นางสาววนาลัย คนอยู่
นางสาวอินทิรา พุกพา
นางสาวอนงค์ อร่ามสร้อย
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสวัสดิ์
นายศิวรัช มีก่ำ�
นางสาวสุจิตรา จารุกรุณา
นายวิรชา วิรัชกุล
นางสาวยุวพรรณ ผึ้งทอง
นางสาวสุปราณี สายหมี
นางสาวฐิติมา แสงกองแก้ว
นางสาววีรวรรณ ตันสกุล
นางสาวริญญาภัทร์ พสิษฐิกุลเวช

วัน/เดือน/ปี
31 ต.ค.4 พ.ย. 54
15-17 ธ.ค. 54
28 ก.พ. 55
6 มี.ค. 55

8-10 มี.ค. 55
27-30 มี.ค. 55

20 เม.ย.,
20 พ.ค. 55
28-30 พ.ค. 55
10-12 ก.ย. 55

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 นางสาวนิลภวิษย์ ทับทอง
นางเบญจมาศ สะสมทรัพย์
		
อบรมการใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) นายจิรันดร บู๊ฮวดใช้
ประจำ�ปี 2555
นางสาวพิมลพรรณ แซ่เหลียว
		
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 นายพิมลศักดิ์ พึ่งพันธ์
		
		
ประชุมวิชาการวิจัยสำ�หรับบุคลากรสายสนับสนุน
นายวิฑูรย์ กล่อกระโทก
ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
นางสาวสุพัตรา จิตรโรจนรักษ์
นางสาวนุชรี สามงามอินทร์
นางสาวแสงดาว นาคปาน
นางสาวพิมลพรรณ แซ่เหลียว
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ สู่การประกัน นายพิมลศักดิ์ พึ่งพันธ์
คุณภาพการศึกษา”		
		
สัมมนา “การปรับปรุงและการเปิดใช้งานระบบ
นางสาวนิลภวิษย์ ทับทอง
ฐานข้อมูลด้านการปรับคุณภาพ”
นางเบญจมาศ สะสมทรัพย์
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สถานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
สำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์
จังหวัดเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี
13-17 ธ.ค. 54

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมแอมบาสเดอร์
กรุงเทพมหานคร

28 พ.ค. 55

17 ก.พ. 55
21-23 มี.ค. 55
2-4 พ.ค. 55

25 มิ.ย. 55
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พันธกิจที่

พัฒนาศักยภาพของชุมชน

โครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
งบประมาณ
คณะ/โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
1
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
86,800 รศ.บรรดล สุขปิติ
		 ด้วยการพัฒนาครูโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
		 ภูมิภาคตะวันตก
2
โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชในท้องถิ่น
92,578.25 อาจารย์อนัญญา ทองสิมา
3
โครงการภาวนาเพื่อพ่อ (ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราช)
15,760 สำ�นักงานคณะมนุษยศาสตร์และ
				
สังคมศาสตร์
4
โครงการทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 35,000 โปรแกรมพัฒนาชุมชน
		 บางตาเถร
5
โครงการบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นร่วมกับการสอน
110,000 อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์
		 คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 บ้านปิล็อกคี่			
6
โครงการจัดกิจกรรมส่งเริมการอ่านและพัฒนา
50,000 อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม
		 ห้องสมุดโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน 		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		 บ้านปิล็อกคี่
7
โครงการการส่งเสริมคุณภาพและทักษะสร้างสรรค์
50,000 อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม
		 ศิลปะ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน บ้านปิล็อกคี่		
อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ�
				
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชในท้องถิ่น
150,000 อาจารย์อนัญญา ทองสิมา
		 ภายใต้ชื่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 มาจากพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 			
		 สยามบรมราชกุมารี			
9
โครงการฐานข้อมูลทรัพยากรพรรณพืชในอำ�เภอเมือง 120,000 อาจารย์อนัญญา ทองสิมา
		 จังหวัดนครปฐม ภายใต้ชื่อโครงการอนุรักษ์		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ			
		 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายศิลปะ พี่สอนน้อง
50,000 อาจารย์นพรัตน์ กุมภะ
		 (ครั้งที่ 4)		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
50,000 อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
		 ในพื้นที่ห่างไกล ตามแนวพระราชดำ�ริ		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 โครงการเครือข่าย เผยแพร่ และพัฒนาการใช้ระบบ
100,000 อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
		 eDL-square ในการเรียนการสอน ภายใต้		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
		 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
		 (ปีที่ 3)

วันที่จัด
10 ก.ย. 54
ก.ย. 54
19 ม.ค. 55
28 ม.ค. 55
21-22 ม.ค. 55,
13-14 ก.พ. 55,
5-7 เม.ย. 55
1-3 ก.พ. 55
1-3 ก.พ. 55
18, 19, 24 ก.พ. 55,
17, 18 พ.ค. 55,
27-30 มี.ค. 55,
19 ก.ค. 55
1-12 เม.ย. 55
1-12 พ.ค. 55
1-12 มิ.ย. 55,
13-30 มิ.ย. 55
23-24 มิ.ย. 55
6-8 ก.ค. 55
7, 8, 14, 15, 21,
22 ก.ค. 55

รายงานประจำ�ปี
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ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
งบประมาณ
คณะ/โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
วันที่จัด
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำ�
76,200 อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ภายใน 31 ก.ค. 55
		 การเกษตรแบบพึง่ พาตนเองตามแนวปรัชญา		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 เศรษฐกิจพอเพียง			

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
ลำ�ดับที่
1
2
3
		
4
5
6
7
		
8
		
9
		
10
		
11
		
12
		
13
		
		
14
		
15
		
16
17
18
19
20
		
21
		
		

0124

ชื่อโครงการ-หลักสูตร
งบประมาณ
โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น “แชมพูและสบู่เหลว”
11,000 ผศ.ดร.ธงชัย พงษ์สิทธิกาญจนา
โครงการการอ่านพัฒนาอาชีพ การทำ�บายศรี
15,000 อาจารย์นารีรัตน์ เทียมเมือง
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเรื่องการซ่อมบำ�รุง
15,000 อาจารย์ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
คอมพิวเตอร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการถ่ายภาพ
15,000 อาจารย์สหะ พุกศิริวงศ์ชัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การวาดภาพสีน�ำ้ รุน่ ที่ 1
15,000 อาจารย์วัชรพล หงส์ทอง
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การวาดภาพสีน�ำ้ รุน่ ที่ 2
15,000 อาจารย์วัชรพล หงส์ทอง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการวิจัย
คณะครุศาสตร์
เครื่องมือสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
โครงการการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
คณะครุศาสตร์
แบบย้อนกลับ (Backward design)
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น เรื่องการซ่อมหนังสือ
15,000 อาจารย์นารีรัตน์ เทียมเมือง
และเย็บเล่มวารสาร
โครงการพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
สิ่งจำ�เป็นสำ�หรับครูประถมศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพ
คณะครุศาสตร์
ของเครื่องมือและสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการ Case-Based Learning นวัตกรรม
คณะครุศาสตร์
ใหม่การจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการอบรมเสริมทักษะพัฒนาความพร้อม
คณะครุศาสตร์
ในการทำ�วิจัยสู่ผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร์
ทางการศึกษา
โครงการพัฒนาสมรรถนะการก้าวทันเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
สำ�หรับครูยุคใหม่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งาน
15,000 อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
Microsoft Excel 2007
โครงการฝึกอบรมอาชีพ การออกแบบลายผ้ามัดย้อม
15,000 อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ�
โครงการอบรมความรู้ก้าวสู้ตำ�แหน่งวิชาการ
คณะครุศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปอาหารเพื่ออาชีพ
15,000 ผศ.วิรัติ จันทรทรัพย์
อบรมแนะนำ�เกษตรกรในการจัดการสวนส้มโอ
ผศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
อบรมเชิงปฏิบัติการการโปรแกรม C#
40,000 อาจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
ในงานวิศวกรรม			
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการขยายพันธุ์พืช
41,300 อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
เพื่อเป็นอาชีพเสริมและการทำ�เครื่องดื่มสมุนไพร
สุขภาพในครัวเรือน
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วันที่จัด
8 ก.พ. 55
2-3 ก.พ. 55
15-16 มี.ค. 55
4-6 เม.ย. 55
4-6 เม.ย. 55
7-9 เม.ย. 55
19-20 เม.ย. 55
23-25 เม.ย. 55
24-25 เม.ย. 55
26-28 เม.ย. 55
1-2 พ.ค. 55
2-4 พ.ค. 55
2-4 พ.ค. 55
25-27 พ.ค. 55
14-16 พ.ค. 55
1-2 มิ.ย. 55
2 มิ.ย. 55
8-9 มิ.ย. 55
15-26 มิ.ย. 55
7 ก.ค. 55,
28 ก.ย. 55
10-15 ก.ค. 55

พันธกิจที่ 6

พัฒนาศักยภาพของชุมชน

ลำ�ดับที่
22
		
23
		
		
24
		
		
25
		
26
27
28
29
		
30

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชื่อโครงการ-หลักสูตร
งบประมาณ
โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย
50,000 คณะพยาบาลศาสตร์
ฉุกเฉินในตำ�บลวังตะกู
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คำ�ถามเพื่อพัฒนา
คณะครุศาสตร์
ทักษะการคิดชั้นสูงสำ�หรับครูวิทยาศาสตร์ในระดับ			
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำ�
76,200 อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญา			
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยจากมูล
48,600 อาจารย์วนิดา ชัยชนะ
ไส้เดือน
โครงการอบรมดอกไม้ประดิษฐ์สำ�หรับบุคคลทั่วไป
6,000
ผศ.วิรัติ จันทรทรัพย์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนมไทยชุมชนบางระกำ�
2,500
ผศ.วิรัติ จันทรทรัพย์
การปรับปรุงคุณภาพแป้งและเทคนิคสำ�หรับชุบเห็ดทอด
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ�พริกเสริมแคลเซียมจาก
75,000 อาจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ
ก้างปลาสำ�หรับชุมชนบางระกำ�
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครองแครงกรอบเชิงพาณิชย์
70,000 อาจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ

0125

วันที่จัด
13-24 ก.ค. 55
14-15 ก.ค. 55,
21-22 ก.ค. 55
22-22 ก.ค. 55,
26-28 ก.ค. 55
26-27 ก.ค. 55
30-31 ก.ค. 55
27 ส.ค. 55
10-20 ก.ย. 55
12-19 ก.ย. 55
12-19 ก.ย. 55

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
งบประมาณ
1
โครงการราชภัฏรวมน้ำ�ใจ ฟื้นฟูหลังภัย น้ำ�ท่วม
51,180
				
2
โครงการบริการทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
35,000
3
โครงการสร้างจิตสำ�นึกการพัฒนา ฟืน้ ฟูหลังภัยน้�ำ ท่วม
6,590
4
โครงการพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะ โรงเรียน
50,000
		 ตำ�รวจตระเวนชายแดน บ้านปิล็อกคี่		
5
โครงการ สัมมนาเรื่อง แนวทางการสร้างแหล่ง
50,000
		 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6
โครงการค่ายอาสา ฅ.พัฒนา ลำ�พญาฟื้นฟู
15,000
7
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมส่งเสริม
20,000
		 การอ่าน
8
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน
50,000
9
โครงการสานใยรัก สู่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์
12,000
		 คนชรา
10 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
23,160
11 โครงการพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย
49,960
				
12 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
51,700
		 ประสิทธิภาพการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
13 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
6,160
14 โครงการค่ายภาษาจีนพี่สอนน้องในรายวิชาเตรียมฝึก
26,100
		 ประสบการณ์วิชาชีพ

โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
สำ�นักงานคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
พัฒนาชุมชน
สำ�นักงานคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
พัฒนาชุมชน

วันที่จัด
13-15 ม.ค. 55

พัฒนาชุมชน
บรรณารักษ์

28-30 มี.ค. 55
13-14 เม.ย. 55

บรรณารักษ์
พัฒนาชุมชน

พ.ค.-ก.ค. 55
23 มิ.ย. 55

บรรณารักษ์
สำ�นักงานคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
สังคมศึกษา

27 ก.ค. 55
2-4 ส.ค. 55

บรรณารักษ์
ภาษาจีน

25-26 ส.ค. 55
8 ก.ย. 55

18-20 ม.ค. 55
28 ม.ค. 55
1-3 ก.พ. 55
1 มี.ค. 55

4-5 ส.ค. 55

รายงานประจำ�ปี
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ลำ�ดับที่
15
		
16
		
17
		

ชื่อโครงการ-หลักสูตร
งบประมาณ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยน
200,000
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สังคม		
โครงการการจัดนิทรรศการและการเผยแพร่งาน
20,000
การพัฒนาชุมชน
โครงการ รปศ. บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุขผู้ประสบอุทกภัย
ปี 54

โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
สำ�นักงานคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
พัฒนาชุมชน

วันที่จัด
1-5 ต.ค. 55

รัฐประศาสนศาสตร์

24 ธ.ค.-21 ม.ค. 55

1-4 ธ.ค. 55

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้จากวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำ�ดับที่
1
		
2
3
		
		
4
		
		
5
		
6
7
8
		
		
9
		
10
11

ชื่อโครงการ-หลักสูตร
งบประมาณ
โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
โครงการฐานข้อมูลทรัพยากรพรรณพืชในอำ�เภอเมือง 120,000 อาจารย์อนัญญา ทองสิมา
จังหวัดนครปฐม			
อบรมแนะนำ�เกษตรกรในการจัดการสวนส้มโอ
ผศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการขยายพันธุ์พืช
41,300 อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
เพื่อเป็นอาชีพเสริมและการทำ�เครื่องดื่มสมุนไพร
สุขภาพในครัวเรือน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำ�
76,200 อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญา			
เศรษฐกิจพอเพียง
ค่ายเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์ 50,000 อาจารย์อนัญญา ทองสิมา
และใช้ประโยชน์พืชในท้องถิ่น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนมไทยชุมชนบางระกำ�
2,500
ผศ.วิรัติ จันทรทรัพย์
การปรับปรุงคุณภาพแป้งและเทคนิคสำ�หรับชุบเห็ดทอด
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
การสำ�รวจความปลอดภัยและส่งเสริมการจัดการ
68,000 อาจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ
หลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกสุขลักษณะของมะเขือเทศราชินี
สำ�หรับชุมชนบางระกำ�
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ�พริกเสริมแคลเซียมจาก
75,000 อาจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ
ก้างปลาสำ�หรับชุมชนบางระกำ�
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครองแครงกรอบเชิงพาณิชย์
70,000 อาจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ
นิทรรศการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
5,000
อาจารย์อนัญญา ทองสิมา

วันที่จัด
1 เม.ย. 55,
30 ก.ย. 55
15-26 มิ.ย. 55
10-15 ก.ค. 55
20-22,
26-28 ก.ค. 55
8-11 ส.ค. 55
27 ส.ค. 55
10-20 ก.ย. 55
12-19 ก.ย. 55
12-19 ก.ย. 55
12-19 ก.ย. 55
30-31 ต.ค. 55

โครงการรวมใจราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
งบประมาณ
โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
วันที่จัด
						
1
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ชุมชน รับสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์
21-22 ต.ค. 54
		 ผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลโดยเครือข่าย
จาก สสส.
		 ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สนับสนุน
		 วิชาการพื้นที่ภาคกลาง
2
โครงการพยาบาลสร้างเสริมเติมน้ำ�ใจ
17,500
คณะพยาบาลศาสตร์
21-28 พ.ย. 54
		 เพื่อผู้ประสบภัยสุขภาพดี
3
โครงการพลิกฟื้นคืนความสุขให้คนหัวไผ่
31,600
คณะพยาบาลศาสตร์
2-4 ธ.ค. 54
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ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
งบประมาณ
โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
วันที่จัด
						
4
โครงการผนึกกำ�ลังร่วมใจฟื้นฟูสุขภาพ
10,000
คณะพยาบาลศาสตร์
7-9 ม.ค. 55
		 หลังน้ำ�ลดด้วยพลังเครือข่าย
5
โครงการสร้างเสริมสุขภาพสูงวัยสุขใจไร้โรค รับสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์
15 ม.ค. 55
			
จาก รพ.สต.
			
500 บาท
6
โครงการเพิ่มความรู้สู้เบาหวานใส่ใจ
รับสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์
17 ม.ค. 55
		 3 อ บอกลา 2 ส
จาก รพ.สต.
			
500 บาท
7
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยพลานามัย รับสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์
23-24 ม.ค. 55
		 แข็งแรง
จาก อบต.
			
วังตะกู
			
500 บาท
8
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ
50,000
ผศ.ดร.กฤติยา รุจิโชค
28-29 ม.ค. 55
		 เศรษฐกิจชุมชน (2)
9
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สื่อข่าวเยาวชน 50,000
อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
8-10 ก.พ. 55
		 เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดรายการ
50,000
อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี
15-17 ก.พ. 55
		 วิทยุเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมพลัง
50,000
ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์
23 ก.พ. 55
		 การป้องกันปัญหา ยาเสพติดในชุมชน			
15, 29 มี.ค. 55
		 อย่างยั่งยืนของกลุ่มแกนนำ�ชุมชน 			
5 เม.ย. 55
		 ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล
		 จังหวัดนครปฐม
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเสริมทักษะ 50,000
อาจารย์ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
24-25 ก.พ. 55
		 ปฏิบัติการทางเคมี
13 โครงการบริการวิชาการทักษะสร้างสรรค์
50,000
อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ�
25-26 ก.พ. 55
		 ศิลปะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
		 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
14 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการขยะ
50,000
อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง
8-9 มี.ค. 55
		 มูลฝอยอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเด็กและ
		 เยาวชนตำ�บลห้วยขวาง
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำ�
50,000
อาจารย์ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
24-25 มี.ค. 55
		 ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดในครัวเรือน
16 โครงการการพัฒนามุมเรียนรู้และการส่งเสริม 50,000
อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ 19-20 เม.ย. 55
		 การอ่านสำ�หรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
		 เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำ�บลห้วยขวาง
		 (Read for Kids)
17 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำ�แผน
50,000
อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
21-22 เม.ย. 55
		 ชุมชนเพื่อสร้างตำ�บลผาสุก (ตำ�บลไผ่หูช้าง)
18 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำ�แผน
50,000
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
14 พ.ค. 55
		 ชุมชนเพื่อสร้างตำ�บลผาสุก (ตำ�บลบางช้าง)

รายงานประจำ�ปี

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
200
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50
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45
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35
50
35
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38
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ผู้เข้าร่วม
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
งบประมาณ
โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
วันที่จัด
โครงการ
						
19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้
49,800
อาจารย์แก้วใจ อาภรณ์พิศาล
18-19 มิ.ย. 55
30
		 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำ�หรับผู้บริหาร
		 องค์การบริหารส่วนตำ�บลห้วยหมอนทอง
		 และเจ้าหน้าที่
20 โครงการเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่า
50,000
รศ.ฐิติวัลคุ์ ธรรมไพโรจน์
27, 29 มิ.ย. 55
14
		 ในตนเองของผู้สูงอายุ			
4, 6, 11, 13 ก.ค. 55
21 โครงการครอบครัวสัมพันธ์สานฝันนิสัย
50,000
อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
26-27 มิ.ย. 55
30
		 หัวใจรักการอ่าน
22 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำ�แผน
50,000
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
30 มิ.ย.-1 ก.ค. 55 30
		 ชุมชนเพือ่ สร้างตำ�บลผาสุก (ตำ�บลห้วยขวาง)
23 โครงการการมีส่วนร่วมของครอบครัว
50,000
อาจารย์ ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
1-30 ก.ค. 55
40
		 ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
24 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ในการดูแล 50,000
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล 6-7 ก.ค. 55
160
		 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
41,300
อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี 10, 14-15 ก.ค. 55 30
		 การขยายพันธุ์พืชเพื่อเป็นอาชีพเสริม
		 และการทำ�เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
		 ในครัวเรือน
26 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบส่งต่อ
50,000
คณะพยาบาลศาสตร์
13-24 ก.ค. 55
30
		 ผู้ป่วยฉุกเฉินในตำ�บลวังตะกู
27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
50,000
อาจารย์วิไล ตาปะสี
13-24 ก.ค. 55
30
		 ระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินในตำ�บลวังตะกู
28 โครงการการผลิตปุ๋ยน้ำ�ชีวภาพจากขี้หมู
50,000
งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ 20-21 ก.ค. 55
30
		 องค์การบริหารส่วนตำ�บลมหาสวัสดิ์
29 โครงการการผลิตปุ๋ยน้ำ�ชีวภาพจากขี้หมู
50,000
งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ 26, 28 ก.ค. 55
30
		 องค์การบริหารส่วนตำ�บลห้วยขวาง
30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ย
48,600
อาจารย์วนิดา ชัยชนะ
26-27 ก.ค. 55
60
		 จากมูลไส้เดือน
31 โครงการเรื่องการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
50,000
อาจารย์ไพโรจน์ โจลัตสาห์กุล
6-10 ส.ค. 55
30
		 ทางเพศของเยาวชนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
		 ก่อนวัยอันควรโดยการมีส่วนร่วมของครู
		 ผู้ปกครอง และผู้นำ�ชุมชน เทศบาลตำ�บล
		 โพรงมะเดื่อ
32 โครงการเรื่องการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
50,000
อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีรกุล
13-17 ส.ค. 55
30
		 ทางเพศของเยาวชนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
		 ก่อนวัยอันควรโดยการมีส่วนร่วมของครู
		 ผู้ปกครอง และผู้นำ�ชุมชน องค์การบริหาร
		 ส่วนตำ�บลวังตะกู
33 โครงการสามแรงร่วมใจ สูงวัยใส่รอยยิ้ม
คณะพยาบาลศาสตร์
13 ธ.ค. 55
50
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โครงการหนึ่งอำ�เภอหนึ่งโครงการบริการวิชาการ
ผู้เข้าร่วม
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
งบประมาณ
โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
วันที่จัด
โครงการ
						
1
หลักสูตรการถอดบทเรียนการประเมิน
100,000 ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
พ.ย. 54
150
		 ชุมชนแบบเร่งด่วนเชิงชาติพันธุ์วรรณา 		
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
		 (REACP) องค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่ปะ 		
อาจารย์สมบัติ ประทักษกุลวงศา
				
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
2
หลักสูตรการถอดบทเรียนการประเมินชุมชน 100,000 ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
พ.ย. 54
150
		 แบบเร่งด่วนเชิงชาติพันธุ์วรรณา (REACP) 		
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
		 องค์การบริหารส่วนตำ�บลคลองน้ำ�ไหล		
อาจารย์สมบัติ ประทักษกุลวงศา
				
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
3
หลักสูตรการถอดบทเรียนการประเมินชุมชน 100,000 ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
พ.ค. 55
150
		 แบบเร่งด่วนเชิงชาติพันธุ์วรรณา (REACP) 		
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
		 องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งโพธิ์ 		
อาจารย์สมบัติ ประทักษกุลวงศา
				
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
4
การให้คำ�ปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎี
50,000
รศ.ฐิติวัคุ์ ธรรมไพโรจน์
27 มิ.ย.-13 ก.ค. 55
20
		 ของโอลเซนต่อการเสริมสร้างความรู้สึกมี		
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
		 คุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน		
คณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มวิชา
		 โพรงมะเดื่อ		
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
5
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบส่งต่อ
50,000
คณะพยาบาลศาสตร์
13-24 ก.ค. 55
30
		 ผู้ป่วยฉุกเฉินในตำ�บลวังตะกู
6
หลักสูตรการถอดบทเรียนการประเมินชุมชน 100,000 ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ส.ค.-ก.ย. 55
150
		 แบบเร่งด่วนเชิงชาติพันธุ์วรรณา (REACP) 		
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
		 องค์การบริหารส่วนตำ�บลบางคนที		
อาจารย์สมบัติ ประทักษกุลวงศา
				
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
7
หลักสูตรการถอดบทเรียนการประเมินชุมชน 100,000 ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ส.ค.-ก.ย. 55
150
		 แบบเร่งด่วนเชิงชาติพันธุ์วรรณา (REACP) 		
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
		 องค์การบริหารส่วนตำ�บลบางปิด
อาจารย์สมบัติ ประทักษกุลวงศา
				
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์

กลุ่มโครงการจากหิ้งสู่ห้าง

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้เข้าร่วม
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
งบประมาณ
โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
ระยะเวลาที่จัด
โครงการ
						
1
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีจาก
46,650
อาจารย์วรชิน มั่งคั่ง
23, 26 ม.ค. 55
60
		 งานวิจัยสู่เยาวชนตำ�บลบางหลวง			
2, 9, 16, 23 ก.พ. 55,
					
1, 8, 12, 15 มี.ค. 55
2
โครงการพัฒนาครูแกนนำ�ค่ายรักการอ่าน
50,000
อาจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
23-24 ก.ค. 55
170
		 สำ�หรับครูบรรณารักษ์

รายงานประจำ�ปี
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กลุ่มโครงการบริการวิชาการชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและอื่นๆ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
งบประมาณ
โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
ระยะเวลาที่จัด
						
1
โครงการการจัดการฝึกอบรมการใช้
257,120 อาจารย์เสวี เหลือบุญชู
มี.ค.-ก.ค. 55
		 Tablet PC เพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับ
		 ครูประจำ�การ คณาจารย์ และนักศึกษา
		 สายครู
2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายศิลปะ
50,000
อาจารย์นพรัตน์ กุมภะ
23-24 มิ.ย. 55
		 พี่สอนน้อง (ครั้งที่ 3)

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
170

60

โครงการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม
เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
งบประมาณ
โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
ระยะเวลาที่จัด
						
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้
44,000
อาจารย์กสมล ชนะสุข
18, 21 พ.ค. 55
		 คอมพิวเตอร์พื้นฐานปรับความรู้รอรับการใช้
		 แท็บแล็ต” เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็น
		 ประชาคมอาเซียน
2
โครงการสนุกกับภาษาอังกฤษด้วย Google 44,000
อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
2-4 มิ.ย. 55
		 Translate
3
โครงการ “การพัฒนารูปแบบกิจกรรม
44,000
ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์
6 มิ.ย. 55
		 ลานกีฬาต้านยาเสพติด”
4
โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าสู่ประชาคม
44,000
อาจารย์วัลลภา วิชะยะวงศ์
7-8 มิ.ย. 55
		 อาเซียนแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่หลวงและ
		 โรงเรียนสายธรรมจันทร์เพื่อรองรับการเข้าสู่
		 การเป็นประชาคมอาเซียน
5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN PR. 44,000
อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
11-13 มิ.ย. 55
		 JUNIOR
6
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ
44,000
อาจารย์วีรศักดิ์ นาชัยดี
4-6 ก.ค. 55
		 เผยแพร่ความรู้สู่อาเซียน
7
โครงการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
44,000
ผศ.ดร.กฤติยา รุจิโชค
7-8 ก.ค. 55
		 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
		 นครปฐมในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
		 ระหว่างประชาคมอาเซียนผ่านระบบ
		 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสำ�เร็จและ
		 ความเข้าใจอันดีในประเทศสมาชิกที่มี
		 วัฒนธรรมแตกต่างกัน กรณีศึกษานำ�ร่อง
		 โรงเรียนราชินีบูรณะ
8
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการขยะ
44,000
อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง
18-19 ก.ค. 55
		 มูลฝอยอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเด็กและ
		 เยาวชน ตำ�บลทุ่งกระพังโหม
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โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
ลำ�ดับที่
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
1
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ชุมชนผ่าน
		 การพัฒนาระบบข้อมูลโดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
		 ท้องถิ่นน่าอยู่สนับสนุนวิชาการพื้นที่ภาคกลาง
2
โครงการพยาบาลสร้างเสริมเติมน้ำ�ใจเพื่อผู้ประสบภัย
		 สุขภาพดี
3
โครงการ การสร้างเครือข่ายการป้องกันความสูญเสีย
		 จากการเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินและหนุนเสริมสุขภาพ
		 บนพื้นฐานวัฒนธรรมแก่ผู้ประสบอุทกภัยจากภาวะ
		 น้ำ�ท่วม
4
โครงการพลิกฟื้นคืนความสุขให้คนหัวไผ่
5
โครงการ ผนึกกำ�ลังร่วมใจฟื้นฟูสุขภาพหลังน้ำ�ลด
		 ด้วยพลังเครือข่าย
6
โครงการสร้างเสริมสุขภาพสูงวัยสุขใจไร้โรค
			
			
7
โครงการเพิม่ ความรูส้ เู้ บาหวานใส่ใจ 3 อ บอกลา 2 ส
			
			
8
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยพลานามัยแข็งแรง
			
			
			
9
โครงการสัปดาห์สร้างเสริมสุขภาพและการดูแล
		 ในภาวะฉุกเฉิน
10 การให้คำ�ปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีของโอลเซน
		 ต่อการเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของ
		 ผู้สูงอายุในชุมชนโพรงมะเดื่อ
11 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย
		 ฉุกเฉินในตำ�บลวังตะกู

งบประมาณ
คณะ/โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
รับสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์
จาก สสส.

วันที่จัด
21-22 ต.ค. 54

17,500

คณะพยาบาลศาสตร์

21-28 พ.ย. 54

11,880

คณะพยาบาลศาสตร์

28 พ.ย. 54

31,600
10,000

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

2-4 ธ.ค. 54
7-9 ม.ค. 55

รับสนับสนุน
จาก รพ.สต.
500 บาท
รับสนับสนุน
จาก รพ.สต.
500 บาท
รับสนับสนุน
จาก อบต.
วังตะกู
500 บาท
-

คณะพยาบาลศาสตร์

15 ม.ค. 55

คณะพยาบาลศาสตร์

17 ม.ค. 55

คณะพยาบาลศาสตร์

23-24 ม.ค. 55

คณะพยาบาลศาสตร์

13-14 ก.พ. 55

50,000

คณะพยาบาลศาสตร์

27 มิ.ย.-13 ก.ค. 55

50,000

คณะพยาบาลศาสตร์

13-24 ก.ค. 55

รายงานประจำ�ปี
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โครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น
โครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น โดยร่วมมือกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ
องค์การบริหารส่วนตำ�บล มีระยะเวลาดำ�เนินการ 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2557 งบประมาณสนับสนุน
จำ�นวน 21,816,200 บาท ตำ�บลที่เข้าดำ�เนินงาน 20 ตำ�บล ดังนี้ อบต.ห้วยหมอนทอง อบต.ห้วยขวาง เทศบาลตำ�บลโพรงมะเดื่อ
อบต.วังตะกู อบต.สระกระเทียม เทศบาลตำ�บลบางเลน อบต.บางปลา อบต.นิลเพชร อบต.ห้วยด้วน เทศบาลตำ�บลสามง่าม อบต.
แหลมบัว อบต.วัดสำ�โรง อบต.ศีรษะทอง อบต.มหาสวัสดิ์ อบต.บางช้าง อบต.ทรงคนอง อบต.บางเตย อบต.ศาลายา อบต.ไผ่หูช้าง

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ จำ�นวนตำ�บลในจังหวัดนครปฐมที่มีศักยภาพ 20 ตำ�บล และมีตำ�บลศูนย์เรียนรู้จำ�นวน 3 ตำ�บลของการพัฒนา
พืน้ ทีโ่ ดยใช้ทนุ การเทียบเคียงศักยภาพของตำ�บลและการพัฒนาต่อยอดข้อมูล จนเกิดเป็นระบบย่อยสูก่ ารบูรณาการตำ�บลสุขภาวะ พร้อม
ผู้นำ�ในตำ�บลเพิ่มมากขึ้น และสามารถถ่ายเทความรู้ ประสบการณ์ ความคิด ซึ่งกันและกัน ส่งผลต่อการพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ เกิดชุดความรู้โจทย์วิจัย กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ สนับสนุนให้เกิดนโยบายสาธารณะหรือกลไกในการจัดการ
ในตำ�บล โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำ�นุบำ�รุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบและกลไกที่จำ�เป็นในการทำ�งานจนเกิดการบูรณาระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน
ส่งผลให้เกิดผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่อุดมปัญญาผลการดำ�เนินงาน

รายงานความเคลื่อนไหวโครงการนครปฐม

นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมเดินทางศึกษา
ดูงานแหล่งเรียนรู้ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิทกั ษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ผู้จัดการโครงการฯ และคณาจารย์ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 16 มีนาคม 2555 อาจารย์อภินันท์ จุ่นกร ผู้จัดการ
ตำ�บลบางปลา อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม หนึง่ ในผูป้ ฏิบตั งิ าน
โครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น พร้อม
เจ้าหน้าที่โครงการฯ เดินทางไปเก็บข้อมูลและเยี่ยมชมกรรมวิธี
การผลิ ต รองเท้ า จากผั ก ตบชวาของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม
หัตถกรรมบ้านบางหวาย ตำ�บลบางปลา อำ�เภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม
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วันที่ 15 มีนาคม 2555 อาจารย์ ดร.พิทกั ษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ผู้จัดการโครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น
ลงพื้นที่สอบทานทุนตำ�บลห้วยหมอนทองด้านการจัดการศึกษาใน
ชุมชน ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
ผู้จัดการตำ�บลห้วยหมอนทอง ณ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) โดยมีนายเอศรา แสนกันคำ� ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

วันที่ 30 มีนาคม 2555 คณะทำ�งานโครงการนครปฐมนครแห่งความผาสุก
ทุ ก ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ได้ เ ข้ า เยี่ ย มชมและเก็ บ ข้ อ มู ล การทำ � “ขนมจี น ” ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นของชาวหนองดินแดงภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาลตำ�บลโพรงมะเดื่อ
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีลุงจิตต์ ฤทธิ์คง วัย 70 กว่าๆ เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้และสาธิตการทำ�ขนมจีนให้ได้ชม

วันที่ 30 เมษายน 2555 ฯพณฯไชยา สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการ
ประชุมหารือร่วมระหว่าง นายก อปท. 20 แห่งกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุกทุกชุมชน
ท้องถิน่ โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ รองอธิการบดี
และหัวหน้าคณะทำ�งานโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2555 คณะทำ�งานโครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น นำ�โดย ดร.พิทักษ์พงศ์
ป้อมปราณี, อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ และคณะทำ�งาน ได้พาผู้นำ�ในตำ�บลห้วยหมอนทอง อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
ไปศึกษาดูงาน ณ ตำ�บลศูนย์เรียนรู้ ตำ�บลอุทัยเก่า อำ�เภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก
นายธาดา อำ�พิน นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลอุทัยเก่า อุทัยเก่า เป็นตำ�บลสุขภาวะ ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของสำ�นัก
สนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สสส.) และเป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ที่สำ�คัญประจำ�ตำ�บลอุทัยเก่า

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม ปี 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงอาสาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาและฟื้นฟู
พืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัยทัง้ ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง เมือ่ ปี 2554 มีกจิ กรรมโครงการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้�ำ ท่วม ดังต่อไปนี้
1. เป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมของจังหวัดนครปฐม
2. แจกถุงยังชีพ เรือ สุขาเคลื่อนที่ ให้กับชุมชนและประชาชนที่ประสบภัย
3. ออกค่ายพยาบาลและสาธารณสุข ดูแลเรื่องสุขภาพกาย, สุขภาพจิต ฯลฯ
4. ออกค่ายอาสา
4.1 ช่วยแจกของ บรรจุถุงยังชีพตามศูนย์ช่วยเหลือต่างๆ บริการต่างๆ
4.2 ช่วยเหลืองานของศูนย์ต่างๆ
5. ช่วยเหลือโรงเรียนเด็กเล็กและโรงเรียนต่างๆ
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ภาคปกติ			
ภาคพิเศษ (กศ.พป.)		
จํจําานวนผู
้ส้สําําเร็เร็ชจจาการศึ
กกษา
ชชาา หลั
			
หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตภาคปกติ
ร 5 ปี
รวม
หลักสูตร 4 ปี ภาคพิ
หลั
กสู(กศ.พป.)
ต(กศ.พป.)
ร 5 ปี
รวม
ภาคปกติ
ภาคพิ
ศษ
เเศษ
สาขาวิชชาา
สาขาวิ
สาขาการศึกษา			
-หลัหลักกสูสูตตรร44ปีปี
221
221รวม
หลั
รวม
หลักกสูสู-ตตรร44ปีปี
หลักกสูสูตตร19
ร55ปีปี
รวม 19
หลั
กกสูสูตตรร55ปีปี
หลั
หลั
รวม
สาขาการศึ
ก
ษา
221
221
19
กษา			
19 1919 81
สาขาวิสาขาการศึ
ทยาศาสตร์
292 -221
292221
81สาขาวิ
ยาศาสตร์
292
292
ททยาศาสตร์
81
-- 8181 4
สาขาวิสาขาวิ
ศวกรรมศาสตร์
11 292
- -11292
481
สาขาวิ
วกรรมศาสตร์
ศศวกรรมศาสตร์
-- 44 40
สาขาศิสาขาวิ
ลปศาสตร์
			
297 1111
- -2971111
4044
สาขาศิลลปศาสตร์
ปศาสตร์
297
297
4040
-4040
สาขารัสาขาศิ
ฐประศาสนศาสตร์
133 297
- -133297
44
44
สาขารัฐฐประศาสนศาสตร์
ประศาสนศาสตร์
133
133
สาขารั
133
-133
4444
-4444
สาขานิสาขานิ
ติศาสตร์าสตร์
			
29 29
- 29 29
88
8
สาขานิตติศิศาสตร์
29
29
8
-88
สาขาบริ
หารธุหหารธุ
รารธุ
กิจรรกิ			
293 293
- -293293
261
สาขาบริ
กิจจ
293
293
261
261261
สาขาบริ
261
-261
สาขาการบั
ญชีญ			
77 7777
- -777777
22
สาขาการบั
ญชีชี
สาขาการบั
2222
-- 2222 22
สาขาพยาบาล			
- -- -- ---สาขาพยาบาล
สาขาพยาบาล
-- -- รวม		รวม
1,1321,132
221221
1,353
460
รวม
1,132
221
1,353
460
1919
479479
1,353
460
19
479

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554
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ข้อมูลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การประเมินคุณภาพทางวิชาการระดับชาติ
ตารางการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554
ลำ�ดับ		
วิชา		
				
ระดับประเทศ
1 ภาษาไทย		
48.11
2 คณิตศาสตร์		
32.08
3 สังคมศึกษา		
42.73
4 วิทยาศาสตร์		
32.19
5 ภาษาต่างประเทศ
30.49
		
รวม 5 วิชา
185.60

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
50.56
61.29
33.00
49.33
44.83
54.98
34.29
50.07
31.62
50.58
194.30
266.25

โรงเรียน
70.79
67.40
61.61
67.56
59.14
326.50

ตารางการเปรียบเทียบผลการสอบ O–NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554
ลำ�ดับ		
วิชา		
				
ระดับประเทศ
6 สุขศึกษาฯ		
50.87
7 ศิลปะฯ		
43.50
8 การงานอาชีพฯ
47.29
		
รวม 3 วิชา
141.66

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
52.46
57.96
46.19
52.19
51.16
59.06
149.81
169.21

โรงเรียน
60.11
56.35
66.03
182.49

ตารางการเปรียบเทียบผลการสอบ O–NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ตามกลุ่มสาระ
ลำ�ดับ		
วิชา
ค่าเฉลี่ยโรงเรียน
ค่าเฉลี่ยประเทศ
						
1 ภาษาไทย		
70.79
48.11
2 คณิตศาสตร์		
67.40
32.08
3 สังคมศึกษา		
61.61
42.73
4 วิทยาศาสตร์		
67.56
32.19
5 ภาษาต่างประเทศ
59.14
30.49
		
รวม 5 วิชา
326.50
185.60

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ
22.68
35.32
18.88
35.37
28.65
140.90

ตารางการเปรียบเทียบผลการสอบ O–NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ตามกลุ่มสาระ
ลำ�ดับ		
วิชา
ค่าเฉลี่ยโรงเรียน
ค่าเฉลี่ยประเทศ
						
6 สุขศึกษาฯ		
60.11
50.87
7 ศิลปะฯ		
56.35
43.50
8 การงานอาชีพฯ
66.03
47.29
		
รวม 3 วิชา
182.49
141.66
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คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ
9.24
12.85
18.74
40.83

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

0143

ตารางการเปรียบเทียบผลการสอบ O–NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554
ลำ�ดับ		
วิชา		
				
ระดับประเทศ
1 ภาษาไทย		
41.88
2 คณิตศาสตร์		
22.73
3 สังคมศึกษา		
33.39
4 วิทยาศาสตร์		
27.90
5 ภาษาต่างประเทศ
21.80
		
147.70
รวม 5 วิชา
				
(29.54%)

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
45.80
54.57
27.58
41.93
35.49
41.71
31.06
38.68
25.27
42.54
165.20
219.43
(33.04%)
(43.89%)

โรงเรียน
59.70
59.40
45.76
45.63
44.63
255.12
(51.02%)

ตารางการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554
ลำ�ดับ		
วิชา		
				
ระดับประเทศ
6 สุขศึกษาฯ		
54.61
7 ศิลปะฯ		
28.54
8 การงานอาชีพฯ
48.72
		
รวม 3 วิชา
131.87

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
57.11
60.73
31.05
35.97
53.38
56.92
141.54
153.62

โรงเรียน
63.39
38.03
62.27
163.69

ตารางการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ตามกลุ่มสาระ
ลำ�ดับ		
วิชา
ค่าเฉลี่ยโรงเรียน
ค่าเฉลี่ยประเทศ
						
1 ภาษาไทย		
59.70
41.88
2 คณิตศาสตร์		
59.40
22.73
3 สังคมศึกษา		
45.76
33.39
4 วิทยาศาสตร์		
45.63
27.90
5 ภาษาต่างประเทศ
44.63
21.80
		
รวม 5 วิชา
255.12
147.70

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ
17.82
36.67
12.37
17.73
22.83
107.42

ตารางการเปรียบเทียบผลการสอบ O–NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ตามกลุ่มสาระ
ลำ�ดับ		
วิชา
ค่าเฉลี่ยโรงเรียน
ค่าเฉลี่ยประเทศ
						
6 สุขศึกษาฯ		
63.39
54.61
7 ศิลปะฯ		
38.03
28.54
8 การงานอาชีพฯ
62.27
48.72
		
รวม 3 วิชา
163.69
131.87

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ
8.78
9.49
13.55
31.82

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

ผลงานนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจำ�ปีการศึกษา 2555
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ผลงาน/รางวัล
1 นายจักรวาล สุทธิพงษ์คูณ
รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหากฎหมาย
		 นางสาวชนากานต์ ตั้งธนะวัฒน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 นางสาวกันต์กนิษฐ์ คงกลัด
รางวัลชนะเลิศ พูดสุนทรพจน์
3 เด็กหญิงปุณชรัสมี ขำ�ฟัก
รางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์
		 เด็กหญิงนภัทร ภิญโญภูมิมินทร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4 เด็กหญิงมนัสวี หอมจันทร์
รางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์
		 เด็กหญิงศุภิสรา พัฒน์ทวีกิจ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5 เด็กหญิงปุณชรัสมี ขำ�ฟัก
รางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์ วิทยาศาสตร์
			
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6 นางสาวชวิญญา ตระกูลสุนทร
รางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์
			
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
7 นางสาวศรัณยา รัตนพงศ์เลขา
รางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์ วิทยาศาสตร์
		 นายฉัตรคณิศร กรุดเพชร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8 นางสาวรัชติพร ยิ่งคุ้ม
รางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์
			
ระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลาย
9 เด็กหญิงธฤษวรรณ วีรเดชะ
ผลสอบ สอวน. ค่าย 1
		 เด็กชายธีรภัทร อรรถชิตวาทิน
(คณิตศาสตร์)
		 เด็กหญิงนภัทร ภิญโญภูมิมินทร์
		 นายพิสิฐ จิตวิริยนนท์
		 เด็กหญิงศุภิสรา พัฒน์ทวีกิจ
		 เด็กหญิงอนัญญา นิลน้อยศรี		
10 นางสาวตะวัน แจ่มจำ�รัส
ผลสอบ สอวน. ค่าย 1 (เคมี)
				
11 นายฉัตรคณิศร กรุดเพชร
ผลสอบ สอวน. ค่าย 1 (ชีววิทยา)
		 นางสาวมนัสวี หอมจันทร์		
		 นายภัทรพล ขำ�ดี
12 นายกันต์ธร ปานบุตร
ผลสอบ สอวน. ค่าย 1 (ฟิสิกส์)
		 นายพชระ อุดมคำ� 		
13 นายกฤตนันท์ จำ�นงฤทธิ์
ผลสอบ สอวน. ค่าย 1
		 เด็กชายศุภกฤต วัฒนรังสรรค์
(คอมพิวเตอร์)
		 นายสุรกิต วาณิชย์สัมพันธ์
14 เด็กหญิงธฤษวรรณ วีรเดชะ
ผลสอบ สอวน. ค่าย 2
		 เด็กหญิงศุภิสรา พัฒน์ทวีกิจ
(คอมพิวเตอร์)
		 ตัวสำ�รอง
		 เด็กหญิงอนัญญา นิลน้อยศรี
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โครงการที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันรพี
กิจกรรมวันรพี
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ไบเทค บางนา
เพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย
โครงการโอลิมปิกวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

โครงการโอลิมปิกวิทยาศาสตร์ 		
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
โครงการโอลิมปิกวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
โครงการโอลิมปิกวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์		
โครงการโอลิมปิกวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
โครงการโอลิมปิกวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ผลงาน/รางวัล
15 นายพชระ อุดมคำ�
ผลสอบ สอวน. ค่าย 2 (ฟิสิกส์)
				
16 นางสาวมนัสวี หอมจันทร์
ผลสอบ สอวน. ค่าย 2 (ชีววิทยา)
				
17 เด็กชายศุภกฤต วัฒนรังสรรค์
ผลสอบ สอวน. ค่าย 2
			
(คอมพิวเตอร์)
18 นางสาวพิมพิชาณ์ ทองเวียงจันทร์
เกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น
			
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
19 นางสาวพิมพิชาณ์ ทองเวียงจันทร์
รับโล่เยาวชนดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี
			
ทำ�เนียบรัฐบาล
20 นายธนภูมิ กานตอัมพร
รางวัลที่ 3 ประเภทบุคคล
			
การแข่งขันคณิตศาสตร์
21 นางสาวอนัญญา นิลน้อยศรี
- รางวัลเหรียญทอง
		 เด็กหญิงพัชรรินทร์ กมลวิเศษธรรม - รางวัลเหรียญเงิน
		 เด็กหญิงปุณยาพร ปัญญาสัทโท
- รางวัลเหรียญทองแดง
		 นางสาววรากร วัฒนกุล		
22 เด็กชายพัชรเมศร์ อมรศิริอาภรณ์
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
		 เด็กชายธนภัทร ขวัญพันธ์งาม		
		 เด็กชายธรรมธัช ไพบูลย์ผล		
		 เด็กหญิงปุณยาพร ปัญญาสัทโท
23 เด็กชายชวิษฐ์ เหลืองอร่าม
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
		 เด็กหญิงปิ่นรดา บุญศรีโรจน์		
		 เด็กหญิงบัญจรัตน์ แก้วชูศรี		
24 นางสาวปาณิศา วงศ์โรจน์รัตนา
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
		 นางสาวอนัญญา นิลน้อยศรี		
		 นายณัฐพจน์ ศิลปีชีวะ 		
25 นางสาวชวิญญา ตระกูลสุนทร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
			
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
		 นางสาววนิดา หมื่นจง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
		 นางสาวอวิกา กล้าปราบศึก
ตอบปัญหาเกษตรสิ่งแวดล้อม
26 นายพัชรพล จอกสมุทร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
		 นายตรัยรัตน์ ปัญญาวัฒนานุกูล
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
		 นางสาวรัตนทิพต์ รัตนพิทักษ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
			
Speech Contest
27 นางสาวปุณชรัสมี ขำ�ฟัก
รางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์ระดับ
		 นางสาวนภัทร ภิญโญภูมิมินทร์
มัธยมศึกษาตอนต้น
28 เด็กหญิงรสิกา สงวนสุข
คะแนนอันดับ 1 ของจังหวัดนครปฐม
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โครงการที่เข้าร่วม
โครงการโอลิมปิกวิทยาศาสตร์ 		
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
โครงการโอลิมปิกวิทยาศาสตร์ 		
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
โครงการโอลิมปิกวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
งานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม
งานวันเด็ก กระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการประเมินความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการประเมินความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการประเมินความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนักเรียน
งานเกษตรกำ�แพงแสน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนักเรียน
งานเกษตรกำ�แพงแสน (2)
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
(อพวช.) ไบเทค บางนา
โครงการทดสอบความรู้ วิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 25 จัดโดย บ.เสริมปัญญา 		
จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี
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ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
29 เด็กชายพิชวัชร ลัคนาธิติ
			
			
		 เด็กหญิงเพชรรัตน์ สิริศักดิ์วิสุทธิ์
			
			
30 เด็กชายศิระกร ลำ�ใย
			
			
		 นางสาวรัตนทิพต์ รัตนพิทักษ์
			
		 เด็กชายศิระกร ลำ�ใย
			
31 นายสรวีย์ ศรสุวรรณ
		 เด็กหญิงชญานิษฐ์ เอี่ยมเวียง
		 เด็กชายธีรภัทร สงวนพานิช
32 นางสาวปณัฏฐา อ่านคำ�เพ็ชร
		 นางสาวกมลพร ศิริพิชญ์ตระกูล
		 นายวัชริศ เสียงแจ่ม
33 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จิวเรืองวิญญู
		 เด็กชายเจษฎากร อินทพงศ์
		 เด็กชายนราวิชญ์ กันทะเมืองลี้
		 นางสาวฐิติชญา วงศาโรจน์
		 นางสาววลิสา เจริญพร
		 นางสาวอาณานุช สุขพัฒนา
34 นางสาวกันต์กนิษฐ์ คงกลัด
			

ผลงาน/รางวัล
- คะแนนอันดับ 1
ของจังหวัดนครปฐม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- คะแนนอันดับ 2
ของจังหวัดนครปฐม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
Speech Contest
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- รางวัลชนะเลิศ Speech Contest
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รางวัลชนะเลิศ Spelling Bee
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้อาเซียน

โครงการที่เข้าร่วม
โครงการทดสอบความรู้ วิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 11 จัดโดย บริษัท ท็อป เทสท์
เซ็นเตอร์ จำ�กัด

- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
แฟนพันธุ์แท้อาเซียน

เปิดบ้านสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

- รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหา
สังคมศึกษา ระดับ ม.ต้น

เปิดบ้านสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ตอบปัญหาสังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดพูดสุนทรพจน์

โครงการ Vitamin E
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดบ้านสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดบ้านสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย			
ในปีการศึกษา 2555 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีผลการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจำ�แนก
ตามคณะได้ ดังนี้			
ชื่อ-นามสกุล
นายรุ่งโรจน์ อัจฉริยพฤกษ์
นางสาวกมลวรรณ ตุ้มภู่
นางสาวกาญจนาภา บัวเวช
นางสาวณัฐรดา ภู่มาตร
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คณะที่สอบได้
คณะอักษรศาสตร์ (ภาคอินเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษย์ศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยนเรศวรร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สกุล
นางสาวนวพร เปี่ยมคล้า
นางสาวภัทรภร อมตานนท์

นางสาวมณรดา สิริวุฒิชัยวัฒนา
นางสาวมันทิรา สุขเสริฐ

นางสาวลูกน้ำ� อู่ข้าวอู่น้ำ�
นางสาววณิชชา เมืองรมย์

นางสาววราลี เนติศรีวัฒน์

นางสาวศศิธร รอดผล
นางสาวศศิธร วงศ์ทองดี
นางสาวสมปรารถนา เปียถนอม

นางสาวสิริวิมล คงทน
นางสาวสุชาดา สกุลลีรุ่งโรจน์
นางสาวสุทธิกานต์ เกิดต่อพันธ์
นางสาวสุภัทรา ห้วยหงษ์ทอง
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คณะที่สอบได้
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำ�บัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะกายภาพบำ�บัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ (บัญชี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะศึกษาศาสตร์ (โครงการสืบสานภาษาไทย) สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายงานประจำ�ปี
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอรวรรณ เติมคุณานนท์
นายกษิดิศ นุชเจริญ
นายณัฐกิจ อภิเนาวนิเวศน์
นายดิศรณ์ บัวเวช
นายนวพล แย้มจั่น
นายวิสุทธิ์ เมธศาสตร์
นายศักดิ์ชัย ศรีภัทราพันธุ์
นายสิทธิพันธ์ ชัยเลิศวณิชกุล
นางสาวกมลพร โรจน์รุ่งศศิธร
นางสาวกัณฐรัฐ เลารุจิราลัย
นางสาวกุลศิริ ปราการรัตน์
นางสาวจิดาภา ทวีผลเจริญ
นางสาวนนทวรรณ ตามประทีป

นางสาวนลพรรณ สาลีวัฒนผล

นางสาวนันทนิกา กุลมา
นางสาวบุญญาณี สังข์ภิรมย์
นางสาวเบญจรัตน์ นคราพานิช
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คณะที่สอบได้
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรม ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกายภาพบำ�บัด มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำ�แพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำ�แพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะ Business English มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ Business English มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณะธุรกิจวิศวะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวปทุมรัตน์ อมรศิลป์
นางสาวปรนิน สุขสมัย
นางสาวประภัสสรวง ทองบัวศิริไล
นางสาวปิยฉัตร สุขสมบูรณ์
นางสาวปุณณิกา ถาวรประดิษฐ์
นางสาวพิสินี สุสวัสดิ์ทองคำ�
นางสาวภัทรสุดา สวัสดิยากร
นางสาวมณีญาณ์ พงษ์ขวัญ

นางสาวศุภากร โรจน์พิทักษ์กุล
นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์ตระกูล
นางสาวอภิษฎา ศรีสังวาลย์

นางสาวอารียา ม่วงทิพย์
นายกวิน หลิมจานนท์
นายเกรียงศักดิ์ ศรียารันต์
นายทินภัทร ชัยคุณแสง
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คณะที่สอบได้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคนิคการแพทย์ หาดใหญ่ สาขาวิชาการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ รามาฯ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานประจำ�ปี
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ชื่อ-นามสกุล
นายธนวัฒน์ เค้าภูไทย

คณะที่สอบได้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายธีริศ จิตตวิสุทธิกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
นายบัญชา สุทธาวรรณ์
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตวังไกลกังวล
นายปรเมธ บุญมี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายปรัตถกร เฉลิมช่วง
คณะกายภาพบำ�บัด สาขาวิชากายภาพบำ�บัด มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายปิยราษฎร์ ทิมหอม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสังคมศาสตร์ (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายวรยศ บุญขะจาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายศิวัช ลักษมีพิเชษฐ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์เเวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวคณนันท์ ดาวเฉลิมวงศ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวดวงสมร วงศ์ยิ้มย่อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวนิชาภัทร โตปิติ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบัง
คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบำ�บัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวบุญกาณดา แก้วด้วง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวปวันรัตน์ โชติทรัพย์รณรต สถาบันการบินพลเรือน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวพรนลิน จารุจารีต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน์
นายกิตติกุล กุลดิลก
นายทัตธน ศรีหริ่ง

นายธนัท ตั้งวนาไพร

นายศรัณย์ จุลเอียด
นายศุภชัย แสนรุ่งวรกิจ
นายศุภฤกษ์ ผ่องอำ�ไพ
นางสาวกุลวรางค์ อ่อนพันธ์
นางสาวชุติมน จันทร์พันธ์

นางสาวณัฐกานต์ สังข์วิชัย
นางสาวนันท์นภัส ศรีอินทร์คำ�
นางสาวปาจรีย์ ศรมยุรา
นางสาวพรอุมา ปรินายวนิชย์
นางสาวพฤษธิชา ว่องประเสริฐ
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คณะที่สอบได้
คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนเพชรสนามจันทร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะอุตสาหกรรมเคมี (ทุนโครงการช้างเผือก)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เอกอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตและวิทย์มหาบัณฑิตหลักสูตร 5 ปี
(ตรี-โท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพิชญา คล่องแคล่ว

คณะที่สอบได้
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวเมดีณา น้อยคำ�
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวอนงค์กาญจน์ ศรีจันทร์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้า
นายกษะวัน ศิริจันทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกฤติน พิพัฒน์เอี่ยมทอง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายคณิศร สังขวุฒิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายชญานนท์ กิตติดุษฎีธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายบดินทร์ ชินธเนศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายรณกฤต มานะรังสรรค์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตร 5 ปี (ตรี-โท)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
			
หมายเหตุ บรรทัดแรก/อักษรหนา คือ คณะที่นักเรียนเลือก
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นายตรัยรัตน์ ปัญญาวัฒนานุกูล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ
นายพั ช รพล จอกสมุ ท ร นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันเขียน
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นงานสั ป ดาห์
วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้วยคะแนนเต็ม 900 คะแนน

สทศ. ประกาศมอบโส่รางวัลให้
แก่ โ รงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม เนื่ อ งจากมี ค ะแนนเฉลี่ ย
O-NET ทุกวิชารวมสูงสุด 3 ปีซ้อน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 (ระหว่ า ง
ปีการศึกษา 2552-2554)

เด็กชายศิระกร ลำ�ใย นักเรียนชั้น ม.3/3 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ จากการแข่งขันระบบ
ปฏิบัติการลินุกซ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
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ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีจํานวนบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนการ
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บุคลากรสายวิชาการ
คณะครุศาสตร์
ประเภทข้าราชการพลเรือน
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
นายชัยยุธ มณีรัตน์
นายชูชีพ คงมีชนม์
นางสาวดรุณี โกเมนเอก
นางสาวพรรณี สุวัตถี
นายพีรเทพ รุ่งคุณากร
นางเพียงจิต ด่านประดิษฐ์
นายโยธิน ศรีโสภา
นางสาวรัฐดาว พิศาลพงศ์
นางเรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
นางสาววริยา สมประชา
นายวิชัย ลำ�ใย
นายวินัย นุชพิทักษ์
นายวิรัติ เนตรสว่าง
นางสมจิต จันทร์ฉาย
นายสุชาติ นพคุณ
นางสาวสุวรรณา ไชยะธน

ตำ�แหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิสูงสุด
กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
กศ.ม. พลศึกษา
ค.บ. พลศึกษา
ปร.ด. การจัดการศึกษา
ค.ด. บริหารการศึกษา
ศศ.ม. จิตวิทยาการปรึกษา
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
กศ.ด. การบริหารการศึกษา
Ed.D. Early childhood Edncation
ค.ม. โสตทัศนศึกษา
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ค.ม. การบริหารการศึกษา
ค.ม. จิตวิทยาการศึกษา
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย

ตำ�แหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วุฒิสูงสุด
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
กศ.ม. พลศึกษา
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
กศ.ม. การประถมศึกษา
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ศศ.ม. พลศึกษา
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
ศษ.ม. การประถมศึกษา
ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ค.ด. อุดมศึกษา
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกรนภา วัชระธำ�รงกุล
นายเกษม สุขสมบูรณ์
นายจำ�รัส อินทลาภาพร
นางสาวจิราภรณ์ หงษ์ประชา
นายเจษฎา บุญมาโฮม
นายณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
นางสาวดวงใจ ชนะสิทธิ์
นางสาวดวงสมร สารแสน
นายเทพยพงษ์ เศษคึมบง
นางสาวธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ
นางสาวนภาภรณ์ ยอดสิน
นางสาวนรีภัทร ผิวพอใช้
นางสาวปวรา ชูสังข์
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ลำ�ดับที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวปวีณา ยอดสิน
นางสาวปัณรสี เอี่ยมสอาด
นายพนม จองเฉลิมชัย
นางพิชญาภา ยืนยาว
นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
นางสาววรรณี สุจจิตร์จูล
นางสาววิลาสินี ทองแถบ
นางสาวอรพิณ พัฒนผล
นายอรรถกร เวชการ
นายอำ�นวย สอิ้งทอง
นายเอกชัย ไวยโสภี

ตำ�แหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วุฒิสูงสุด
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
ศศ.ม. พลศึกษา
กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนคณิตศาสตร์)
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
ค.ด. พลศึกษา
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
ศษ.ม. วิจัยและประเมินผล
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
ศศ.ม. พลศึกษา
ศศ.ม. พลศึกษา
ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทข้าราชการพลเรือน
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
1 นางสาวกนกวรรณ สุทธิพร
อาจารย์
2 นางกัณฑ์ธิมา นิลทองคำ�
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 นางกันต์ดนัย วรจิตติพล
อาจารย์
4 นายการุณย์ ด่านประดิษฐ์
อาจารย์
5 นายชัยเลิศ ปริสุทธกุล
รองศาสตราจารย์
6 นายเชิดศักดิ์ ชื่นตา
อาจารย์
7 นายไตรภพ สุวรรณศรี
อาจารย์
8 นางนภวรรณ โชติกะมงคล
อาจารย์
				
9 นางนารีรัตน์ เทียมเมือง
อาจารย์
10 นายนิพล เชื้อเมืองพาน
อาจารย์
11 นางเบญจรัตน์ สีทองสุก
รองศาสตราจารย์
12 นางประวิณ พูลทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13 นางสาวผุสดี ปทุมารักษ์
อาจารย์
14 นางพจนีย์ กงตาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 นายไพโรจน์ แก้วเขียว
อาจารย์
16 นายมนตรา ตรีชั้น
อาจารย์
17 นายมนูญ จันทร์สมบูรณ์
อาจารย์
18 นางสาวมัสลิน บัวบาน
อาจารย์
19 นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
อาจารย์
20 นายวรชิน มั่งคั่ง
อาจารย์
21 นายวัฒนา อัคคพานิช
อาจารย์
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วุฒิสูงสุด
ศศ.ม. ญี่ปุ่นศึกษา
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
Tesol. Ph.D Composition&Tesol
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ)
อ.ม. บรรณารักษศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
รป.ม รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิน่ )
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ต่างประเทศ
กศ.ม. บรรณารักษศาสตร์
Ph.D. Tourism Management
กศ.ม. บรรณารักษศาสตร์
อ.ม. ภาษาไทย
กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ศศ.บ. ศิลปกรรม
ปรด. สหวิทยาการ
ศศ.ม. การจัดการท่องเที่ยว
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา
ค.ด. หลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
22 นางวิไลรัตน์ คีรินทร์
รองศาสตราจารย์
				
23 นายศิลปชัย กงตาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
24 นายเศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ
อาจารย์
25 นายสมชาย ลักขณานุรักษ์
อาจารย์
26 นายสมเดช นิลพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
27 นางสาวสัมฤทธิ์ ทองสิมา
อาจารย์
28 นายอลงกรณ์ ศุภเอม
อาจารย์
29 นางสาวอุษา น้อยทิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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วุฒิสูงสุด
Ph.D. English as an International
Language
ค.ด. อุดมศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
ปร.ด. ประชากรและการพัฒนา
สส.ม. พัฒนาชุมชน
อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ
ศป.บ. การออกแบบภายใน
Ph.D. Education (TESOL)

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
1 นางสาวกนกเนตร วรวงษ์
อาจารย์
				
2 นางสาวกนกอร สว่างศรี
อาจารย์
3 นางกรรณิการ์ สุวรรณศรี
อาจารย์
4 นางสาวกัลยาภัสร์ อภิโชติเดชาสกุล
อาจารย์
5 นางสาวกุลยา สกุลนคร
อาจารย์
6 นางสาวกุสุมา พิทักษ์วงศ์
อาจารย์
7 นายเก่งกาจ ต้นทองคำ�
อาจารย์
8 นายจักษ์ จินดาวัฒน์
อาจารย์
9 นางสาวจันทรา พรมปาน
อาจารย์
10 นางสาวจิรศุภา ปล่องทอง
อาจารย์
11 นางสาวฉลองบูรณ์ เพ็งลำ�
อาจารย์
12 นางชวนพิศ สิริพันธนะ
อาจารย์
13 นายญาณภัทร ยอดแก้ว
อาจารย์
14 นายณภู วงศ์พันธ์
อาจารย์
				
				
15 นางสาวณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์
อาจารย์
				
16 นางสาวถิรนันท์ ประทุม
อาจารย์
17 นายธงชัย ศรีเมือง
อาจารย์
18 นางสาวธดา สิทธิ์ธาดา
อาจารย์
19 นายธนปพน ภูสุวรรณ
อาจารย์
20 นางสาวธัชริน บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์
อาจารย์
21 นายธารา จันทร์อนุ
อาจารย์
22 นางสาวธิดารัตน์ สืบญาติ
อาจารย์

วุฒิสูงสุด
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ต่างประเทศ
อ.ม. ประวัติศาสตร์ศึกษา
รป.ม. นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
พช.ม. การพัฒนาชุมชน
ศศ.ม. ภาษาไทย
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
กศ.ม. ศิลปศึกษา
ศศ.ม ดนตรี
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์
น.ม. กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
ศษ.ม. การสอนภาษาไทย
ศศ.ม. พุทธศาสนศึกษา
Master of Law (U.M.)
การเมืองและการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
ในเอเชีย
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ต่างประเทศ
บธ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ศศ.ม. การพัฒนาชนบทศึกษา
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
รป.ม. นโยบายสาธารณะ
น.ม. กฎหมายเอกชนและธุรกิจ
ศศ.ม บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
รป.ม. การบริหารการเงินและการคลัง
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ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
23 นายธิติพงศ์ มีทอง
อาจารย์
24 นายธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
อาจารย์
25 นางสาวนงนุช ยังรอด
อาจารย์
26 นางสาวนพรัตน์ กุมภะ
อาจารย์
27 นายนเรศ ชูดวง
อาจารย์
				
28 นางนาฎนภา ชูดวง
อาจารย์
				
29 นางสาวนารีมา แสงวิมาน
อาจารย์
30 นางสาวนิพา ผลสงเคราะห์
อาจารย์
31 นางสาวนิภาพรรณ เจนสันติกุล
อาจารย์
32 นางสาวนุชรี บุญศรีงาม
อาจารย์
33 นายนุพงษ์ ภูศรี
อาจารย์
34 นางสาวเนตรนภา วรวงษ์
อาจารย์
35 นางสาวเนตรนภา สวยสี
อาจารย์
36 นางสาวปทิตตา พูพะเนียด
อาจารย์
37 นางปราณี สีนาค
อาจารย์
38 นางสาวปรารถนา แซ่อึ้ง
อาจารย์
39 นายปัญญา รุ่งเรือง
อาจารย์
40 นางสาวปิยนาถ อิ่มดี
อาจารย์
41 นางปิยะพร ตันณีกุล
อาจารย์
				
42 นางปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
อาจารย์
43 นายพงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์
อาจารย์
44 นางสาวพรรณระพี บุญเปลี่ยน
อาจารย์
45 นางสาวพัชรมน โตสุรัตน์
อาจารย์
46 นางสาวพิชชา บัวแย้ม
อาจารย์
47 นายพิบูลย์ มังกร
อาจารย์
48 นางสาวพิมพ์ชนก มูลมิตร์
อาจารย์
				
49 นายพิสิฐ สุขสกล
อาจารย์
50 นายพีรพัฒน์ พันศิริ
อาจารย์
51 นางแพรภัทร ยอดแก้ว
อาจารย์
52 นายไพรัช ดำ�รงกิจถาวร
อาจารย์
53 นางสาวไพรินทร์ มากเจริญ
อาจารย์
54 นางสาวภรสรัญ แก่นทอง
อาจารย์
55 นายมนตรี วิวาห์สุข
อาจารย์
56 นางมิ่งฟ้า สุริโยดร
อาจารย์
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วุฒิสูงสุด
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์
น.ม. นิติศาสตร์
ศศ.ม. วรรณคดี
ศศ.ม. นฤมิตศิลป์
น.ม. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ม. กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
รป.ม. นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
อ.ม. ภาษาไทย
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
อ.ม. ภาษาไทย
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์
ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา
พช.ม. วิชาการพัฒนาชุมชน
ปร.ด. อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม
และสังคม
ศศ.ม. นฤมิตศิลป์
น.ม. กฎหมายภาษี
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
พช.ม. พัฒนาชุมชน
ศป.ม. ทัศนศิลป์:ศิลปะสมัยใหม่
วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อ.ม. จริยศาสตร์ศึกษา
ศศ.ม. การวิจัยทางสังคม
วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ศศ.บ. ดุริยางคศิลป์
ศศ.ม. สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
ศศ.ม. พัฒนาสังคม
Ph.D. นานาชาติศึกษา
ศศ.ม. ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
57 นางสาวยศพรธ์ วรรชนะ
อาจารย์
				
58 นางสาวรุจา สุขพัฒน์
อาจารย์
				
59 นางสาวลลนา ปฐมชัยวัฒน์
อาจารย์
				
60 นายวงศ์ระวิทย์ น้อมนำ�ทรัพย์
อาจารย์
61 นางสาววรรษมน เพียรเสมอ
อาจารย์
62 นางสาววรัญญา ปรีดาธวัช
อาจารย์
				
63 นายวรากรณ์ พูลสวัสดิ์
อาจารย์
64 นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์
65 นางสาววลีรัตน์ เล้าอรุณ
อาจารย์
66 นายวัชรพล หงษ์ทอง
อาจารย์
67 นางสาววัลลี นวลหอม
อาจารย์
68 นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว
อาจารย์
69 นางสาววิริยา วิริยารัมภะ
อาจารย์
70 นายศราวุธ วิวรรณ
อาจารย์
71 นางสาวศศิธิดา สาหร่ายวัง
อาจารย์
72 นายศานติกร พินยงค์
อาจารย์
73 นางสาวศิวพร โกศิยะกุล
อาจารย์
74 นางสาวสนธยา โจมกัน
อาจารย์
				
75 นายสมโชค เนียนไธสง
อาจารย์
76 นายสมยศ สืบจากดี
อาจารย์
77 นายสมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์
78 นายสหะ พุกศิริวงศ์ชัย
อาจารย์
79 นายสัณหกฤษณ์ บุญช่วย
อาจารย์
80 นางสาวสาวิตรี ตนสาลี
อาจารย์
81 นางสาวสุธิดา สองสีดา
อาจารย์
82 นางสาวสุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ
อาจารย์
83 นางสาวอรนุช เอกพงษ์เผ่า
อาจารย์
84 นางสาวอัญชนา สุตมาตร
อาจารย์
85 นางสาวอัมพร วรานนท์วนิช
อาจารย์
86 นางสาวอารีรัตน์ ฟักเย็น
อาจารย์
87 นางสาวอินทร์ธีรา ปัชชา
อาจารย์
88 นางสาวอุมาพร สิทธิบูรณาญา
อาจารย์

0159

วุฒิสูงสุด
กศ.ม. การรับรูจ้ ากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
และการพัฒนา
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ภาษาต่างประเทศ
บธ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เชิงธุรกิจอุตสาหกรรม
พธ.ม. ปรัชญา
อ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
M.Ed. การสอนภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. จิตรกรรม
อ.ม. ประวัติศาสตร์ศึกษา
ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย
ศศ.ม. การสอนภาษาไทย
ศศ.ม. ดนตรี
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. พัฒนาสังคม
ศศ.ม. ศึกษาศาสตร์-การสอน
น.ม. กฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
ศป.ม. การออกแบบนิเทศศิลป์
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
ศศ.ม. การบริหารองค์การและการจัดการ
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์การเมือง
ศศ.ม. วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
ศศ.ม. สังคมวิทยาการพัฒนา
Ph.D. ประวัติศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. ดนตรี
M.A. ภาษาจีน
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
น.ม. กฎหมายอาญา
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทข้าราชการพลเรือน
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
1 นางสาวกมลพร สวนทอง
อาจารย์
2 นางสาวกัญญา สอนสนิท
อาจารย์
				
3 นางสาวเกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
อาจารย์
4 นายไกยสิทธิ์ อภิระติง
อาจารย์
5 นางไก้รุ่ง เฮงพระพรหม
อาจารย์
6 นางจิตตรา ชลิตพันธุ์
อาจารย์
7 นายเจษฎา สาททอง
อาจารย์
8 นางสาวชลิดา ตระกูลสุนทร
อาจารย์
9 นายณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
อาจารย์
10 นางสาวทศพร พิพัฒน์ภานุกูล
อาจารย์
11 นางธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
อาจารย์
12 นายธีระ กาญจนสินธุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13 นางนันทิยา หลิมศิโรรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
				
				
14 นางสาวนิฏฐิตา เชิดชู
อาจารย์
15 นายบริสุทธิ์ รัตนขจิตวงศ์
อาจารย์
16 นายบุญธง วสุริย์
อาจารย์
17 นายประพันธ์ ขันติธีระกุล
อาจารย์
18 นางประภาพรรณ เพียรชอบ
อาจารย์
19 นายปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
รองศาสตราจารย์
20 นางเปรมสุข ใจภักดี
อาจารย์
21 นางผาณิต ลักษมีธนสาร
อาจารย์
22 นายพงษ์นาถ นาถวรานันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
23 นางพรทิพย์ กายบริบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
24 นางพรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
25 นายพัชรศักดิ์ อาลัย
อาจารย์
26 นายพิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
อาจารย์
27 นายไพโรจน์ โจลัตสาห์กุล
อาจารย์
28 นางมนัสนิต ใจดี
อาจารย์
29 นางสาวรุ่งทิวา ชิดทอง
อาจารย์
30 นางวจินี อารีรอบ
อาจารย์
31 นางวันเพ็ญ แสงทองพินิจ
อาจารย์
32 นายวิมาน ใจดี
อาจารย์
33 นางวิรัติ จันทรทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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วุฒิสูงสุด
คศ.ม. คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
Ph.D in Agricultural Sciences
ชีวเคมีประยุกต์ (Applied Biochemistry)
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม
วท.ม. สถิติประยุกต์
ปร.ด. ฟิสิกส (หลักสูตรนานาชาติ)
ปร.ด. ชีววิทยา
วท.ม. การสอนเคมี
วท.ม. ฟิสิกส์
M.Sc. in Ed Physics (computer
graphics software development
for science education)
Ph.D. ELECTRICAL ENGINEERING
วท.ม. สถิติประยุกต์
ศศ.ค. อาชีวศึกษา
กศ.ม. สุขศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร
Ph.D. Electrical &Computer Engineer
กศ.ม. สุขศึกษา
M.Sc Food Science
วท.ด. พืชสวน
วท.ม. จุลชีววิทยา
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
Dr.-Eng. วิศวกรรมโยธา
วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตพืช
กศ.ม. สุขศึกษา
พบ.ม. การวิจัยดำ�เนินงาน
ปร.ด. เคมีเชิงฟิสิกส์
ศษ.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พบ.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา
คศ.ม. อาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
34 นายวีรพงษ์ ฉายอรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
35 นายวีระศักดิ์ ชื่นตา
อาจารย์
36 นายศิริชัย โสภา
อาจารย์
37 นายสมปอง ทองงามดี
อาจารย์
38 นายสมหมาย เปียถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
39 นายสัญญา ควรคิด
อาจารย์
40 นายสิทธิชัย โรจน์รุ่งศศิธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
41 นางสุธรรมา พิสุทธิโสภณ
อาจารย์
42 นายสุพจน์ เฮงพระพรหม
อาจารย์
43 นางสุมาลี สิกเสน
อาจารย์
44 นางสาวสุรัตนา เศรษฐชาญวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
45 นางสาวสุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
อาจารย์
46 นางสุวิมล เรืองศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
47 นายเสวี เหลือบุญชู
อาจารย์
48 นายอดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
อาจารย์
				
49 นางสาวอรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล
อาจารย์
50 นายอวยไชย อินทรสมบัติ
อาจารย์
51 ว่าที่ร้อยตรีอัมรินทร์ อินทร์อยู่
อาจารย์
52 นางอารีย์ วรเตชะคงคา
อาจารย์
53 นางอุมาพร อาลัย
อาจารย์
54 นางสาวอุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์
อาจารย์
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วุฒิสูงสุด
วท.ม. การสอนฟิสิกส์
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์
Ph.D. เคมีวิเคราะห์
วท.ม. คณิตศาสตร์
วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กและโทรคมนาคม
ค.อ.ม. โยธา
วท.ม. อุตสาหกรรมเกษตร
วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Ph.D. สิ่งแวดล้อมศึกษา
Ph.D. Computer Science
วท.ด. เคมี
ค.บ. คณิตศาสตร์
Dr.rer. nat Physics and Textile
(hemistry)
ปร.ด. เคมี
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา
กศ.ม. คณิตศาสตร์
Dr.agr. Organic Food Quality
วท.ม. Master of Science in Information
Technology

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
1 นายกฤษฎา เลิกชัยภูมิ
อาจารย์
2 นางสาวกัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
อาจารย์
3 นางสาวกาญจนา วิทยาคม
อาจารย์
4 นายกิติพันธ์ บุญอินทร์
อาจารย์
5 นางสาวกีรติ เกิดศิริ
อาจารย์
6 นางสาวแก้วใจ อาภรณ์พิศาล
อาจารย์
7 นางสาวขนิษฐา เจริญพานิช
อาจารย์
				
8 นางสาวขนิษฐา แซ่ลิ้ม
อาจารย์
9 นางสาวจรินทร อุ่มไกร
อาจารย์
10 นายจักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์
11 นางสาวจารุชา ยี่แสง
อาจารย์
12 นายจิรวัฒน์ ทั่งทอง
อาจารย์

วุฒิสูงสุด
วท.ม. คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. เคมีฟิสิกัล
วท.ม. ชีวเคมี
วท.ม. ฟิสิกส์
วท.ม. ฟิสิกส์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาชนบท
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Ph.D. (Physics) ฟิสิกส์
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา

รายงานประจำ�ปี
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ลำ�ดับที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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ชื่อ-นามสกุล
นายเจษฎา ปริตาโพธิ์
นายเฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์
นางสาวญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล
นายณวิชชา อ่อนใจเอื้อ
นางสาวณัฐกฤตา จันทิมา
นายณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
นายธวัชชัย ทองเหลี่ยม
จ.ส.อ.ธานิล ม่วงพูล
นายธิติ จิรวัชรากร
นายธีระศักดิ์ ธรรมบำ�รุง
นางสาวธีรารัตน์ แช่มชัยพร
นายนพดล ผู้มีจรรยา
นายนฤพล สุวรรณวิจิตร
นางสาวนลินรัตน์ ศรีราจันทร์
นางสาวนิตยา จันกา
นายบรรณทัศน์ สร้อยระย้า
นายบัญชา หิรัญสิงห์
นายบัญญัติ วารินทร์ใหล
นายบุญชะนะ วาราชะนนท์
นางสาวปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
นายปริพัส ศรีสมบูรณ์
นายปรีชา แจ่มวิถีเลิศ
นางปิยวรรณ ธรรมบำ�รุง
นายปิยะพงษ์ ศรีรัตน์
นางสาวพรพรรณ อู่สุวรรณ
นายพฤกษ์ โปร่งสำ�โรง
นายพฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์
นางสาวพุฒิยา รัตนศิริวัฒน์
นางเพ็ญพักตร์ แกล้วเดชศรี
นายไพศาล สิมาเลาเต่า
นางสาวภรัณยา อำ�มฤครัตน์
นางสาวภัคศุภร กาญจนกุล
นางสาวภารณี นิลกรณ์
นายมงคล รอดจันทร์
นางเมธานี หอมทอง
นายยศกิต เรืองทวีป
นางสาวรุจิราวดี ธรรมแสง
นางสาววนิดา ชัยชนะ
นายวรินทร์ ศรีปัญญา
2012

ตำ�แหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วุฒิสูงสุด
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวเคมี
วศ.ม. คณิตศาสตร์
ปร.ด. ฟิสิกส์
วท.ม. ฟิสิกส์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วท.ม. อินเตอร์เน็ตสารสนเทศ
วท.ม. สถิติประยุกต์
กศ.ม. ชีววิทยา
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
วท.ม. สถิติประยุกต์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
วท.ม. สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คศ.ม. อาหารและโภชนาการ
M.Eng Transportation Engineering
วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตพืช
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
วท.ม. ฟิสิกส์
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร
คศ.ม. อาหารและโภชนาการ
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ค.บ. ฟิสิกส์
ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. พันธุศาสตร์
วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. สัตวบาล
วท.ม. คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
52 นายวัชระ จันทร์อนันต์
อาจารย์
53 นางสาววาริศา เพชรธีรานนท์
อาจารย์
54 นางสาววาสนา เนียมแสวง
อาจารย์
55 นายวิฑูรย์ พึ่งรัตนา
อาจารย์
56 นายวิโรจน์ บัวงาม
อาจารย์
57 นายวิศวินทร์ อัครปัญญาธร
อาจารย์
58 นางสาวศรัณยา ลาภส่งผล
อาจารย์
59 นายศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
อาจารย์
60 นายศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
อาจารย์
61 นายศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
อาจารย์
62 นายสมเกียรติ ช่อเหมือน
อาจารย์
63 นางสาวสมจินต์ จันทรเจษฎากร
อาจารย์
64 นายสมบัติ หทัยรัตนานนท์
อาจารย์
65 นายสันติ กูลการขาย
อาจารย์
66 นายสิทธิชัย ลายเสมา
อาจารย์
67 นางสาวสิริกันยา ไชยสาร
อาจารย์
68 นายสิริพงษ์ ปานจันทร์
อาจารย์
69 นายสุขสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม
อาจารย์
70 นางสาวสุคนธา จันทร์เขียว
อาจารย์
71 นายสุธินันธ์ พิเชฐพิริยะ
อาจารย์
72 นางสาวสุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
อาจารย์
73 นางสาวสุภารัตน์ ถิรนันทนากร
อาจารย์
74 นางสาวเสาวนีย์ สันติวงศ์
อาจารย์
75 นายโสภณ มหาเจริญ
อาจารย์
76 นางสาวโสภาพรรณ สุวรรณสว่าง
อาจารย์
77 นางสาวหฤทัย ดิ้นสกุล
อาจารย์
78 นายอกนิษฐ์ ศรีภูธร
อาจารย์
				
79 นายอดิศร แก้วภักดี
อาจารย์
80 นางสาวอนัญญา ทองสิมา
อาจารย์
81 นายอภินันท์ จุ่นกรณ์
อาจารย์
82 นายอรรถพลพลานนท์
อาจารย์
83 นายอัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ
อาจารย์
84 นางสาวอารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
อาจารย์
85 นายอุกฤษฏ์ อำ�ไพพันธุ์
อาจารย์
86 นางอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
อาจารย์
87 นางสาวอุมาพร ปฏิพันธ์ภูมิสกุล
อาจารย์
88 นางสาวอุษา พันฤทธิ์ดำ�
อาจารย์
89 นายเอกราชันย์ ไชยชนะ
อาจารย์
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วุฒิสูงสุด
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
วท.ม. สรีรวิทยาของการออกกำ�ลังกาย
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.ม. คณิตศาสตร์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม. วิศวกรรมโครงสร้าง
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วท.ม. ฟิสิกส์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
M.Eng วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วศ.ม. วิศวกรรมโครงสร้าง
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. คณิตศาสตร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วท.ม. เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล
วท.ม. พฤกษศาสตร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
วศ.ด. วิศวกรรมเคมี

รายงานประจำ�ปี
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คณะวิทยาการจัดการ
ประเภทข้าราชการพลเรือน
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ-นามสกุล
นางกฤติยา รุจิโชค
นางเกศินี ประทุมสุวรรณ
นางจันทนา วัฒนกาญจนะ
นางสาวฉัตรประมนต์ ภูติจันทร์
นายเดช ธรรมศิริ
นายธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
นางนุสรา เจนลาภวัฒนกุล
นางสาวปาริชาติ ขำ�เรือง
นางพิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
นางแพรวพรรณ ตรีชั้น
นายไพรัช มากกาญจนกุล
นางเยาวภา บัวเวช
นางวรญา ทองอุ่น
นางสาววันเพ็ญ คงวัฒนกุล
นายวีรกิจ อุฑารสกุล
นายศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ์
นางสาวสมใจ บุญทานนท์
นายสุกรี แก้วมณี
นางสุชาดา แสงดวงดี
นางสุภาณี อินทน์จันทน์
นายสุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
นายโสรัจ กายบริบูรณ์

ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

วุฒิสูงสุด
ปรด. สื่อสารมวลชน
ปรด. สหวิทยาการ
Ph.D. MANAGEMENT SCIENCE
Ph.D. (Economics)
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
DMS. MANAGEMENT SCIENCE
วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร
ปร.ด. การจัดการทั่วไป
MBA. บริหารธุรกิจ (บัญชี)
บธ.ม. การจัดการงานบุคคล
DMS. MANAGEMENT SCIENCE
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
พบ.ม. บริหารธุรกิจการเงิน
บช.ม. บริหารธุรกิจ (บัญชี)
ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์และสหกรณ์
D.M.S. MANAGEMENT SCIENCE
Ph.D. Business Management
นศ.ด. นิเทศศาสตร์
DMS. การจัดการทั่วไป
D.M.S. MANAGEMENT SCIENCE
พบ.ม. บริหารธุรกิจ

ตำ�แหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วุฒิสูงสุด
บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
นศ.ม. การภาพยนตร์
ค.อ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.ม. การจัดการระบบสารสนเทศ
D.M. การจัดการทางการสื่อสาร
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
บธ.ม. การเงินการธนาคาร
D.BA Business Administration
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0164
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่
นายกรภัทร์ จิตต์จำ�นงค์
นางกสมล ชนะสุข
นายกิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์
นางสาวมาริษา สุจิตวนิช
นางสาวขวัญยุพา ศรีสว่าง
นางสาวจันจิราภรณ์ ปานยินดี
นางจันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
นางแสงแข บุญศิริ
นางจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง

2012

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลำ�ดับที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวชญาพรรธณ์ เนตรโพธิ์แก้ว
นายชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล
นางสาวณัชชา ศิรินธนาธร
นางสาวณัฐชามญฑ์ ศรีจำ�เริญรัตนา
นางสาวณัฐวรรณ สมรรคจันทร์
นางสาวดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม
นายสุเมธี วงศ์ศักดิ์
นางสาวดวงใจ คงคาหลวง
นายธนพล ฐานาริยชัย
ว่าที่ร้อยตรีธนาณัติ กล้าหาญ
นางสาวบุษบงค์ สุวรรณะ
นางสาวผ่องใส สินธุสกุล
นายพงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
นายพงษ์สันติ์ ตันหยง
นางสาวพันธิการ์ วัฒนกุล
นางสาวพิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย
นายไพโรจน์ ร่มบารมี
นางสาวภาวนา บำ�รุงสุข
นางสาวมาลินี นาคใหญ่
นางสาวร่มเกล้า ศิลธรรม
นางสาววัลลภา วิชะยะวงศ์
นางสาววิมลรัตน์ ศรีรัตนกุล
นายวีรศักดิ์ นาชัยดี
นายศานติดิฐสถาพรเจริญ
นางสมใจ เภาด้วง
นายสมพล สุขเจริญพงษ์
นายสิริพงศ์ ไชยชนะ
นางสาวสุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ
นางสาวสุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา
นางหรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
นางสาวอัฎศณี เพียรเจริญวงศ์
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ตำ�แหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วุฒิสูงสุด
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
นศ.ม. การประชาสัมพันธ์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
ปร.ด. บริหารธุรกิจ
Dr.rer.pol. การจัดการโลจิสติกส์
บธ.ม. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
บธ.ม. การบัญชี
บธ.ม. การบัญชี
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.ม. การตลาด
บช.ม. การบัญชี
บธ.ม. การตลาด
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
บธ.ม. การเงินการธนาคาร
บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
บธ.ม. การบัญชี
วศ.ม. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
บธ.ม. การบริหารองค์การและการจัดการ
บธ.ม. การบัญชี
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
บธ.ม. การเงินการธนาคาร
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิสูงสุด
ปร.ด. การพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์
ประเภทข้าราชการพลเรือน
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 นางสาวพิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
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ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ-นามสกุล
นายกมลภู ถนอมสัตย์
นางสาวกรวรรณ สุวรรณสาร
นางจิราพร เกษรสุวรรณ์
นางสาวจุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
นางสาวชนม์นิภา ใจดี
นางสาวณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
นางสาวทัตติยา นครไชย
นางสาวนงนุช เชาวน์ศิลป์
นางสาวพรทิพย์ จอกกระจาย
นางพัชรา สมชื่อ
นางสาวเรียม นมรักษ์
นางสาววชรีกร สุวรรณมณี
นางสาววริยา จันทร์ขำ�
นางวันเพ็ญ แวววีรคุปต์
นางสาววาร์ธินีย์ แสนยศ
นางวิไล ตาปะสี
นางศิริพร ฉายาทับ
นายสมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
นางสาวสุจินดา ตรีเนตร
นางสาวธีรนันท์ วรรณศิริ
นางสาวหทัยชนก บัวเจริญ
นางสาวเอมวดี เกียรติศิริ

ตำ�แหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วุฒิสูงสุด
พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่
พย.ม. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
พย.ม. การพยาบาลมารดาและทารก
พย.บ. พยาบาล
วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
พย.ม. การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
พย.ม. การพยาบาลแม่และเด็ก
วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
พย.ม. การพยาบาลเด็ก
พย.ม. สุขภาพจิตและจิตเวช
วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
วท.ม. การพยาบาลเด็ก
วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
พย.ม. การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด
พย.ม. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
พย.ม. การพยาบาลศึกษา
ศษ.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา
ปร.ด. การพยาบาล
วท.ม. อาหารและโภชนาการ

ตำ�แหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วุฒิสูงสุด
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
ค.บ. คอมพิวเตอร์
อ.บ. ภูมิศาสตร์
ศศ.ม. จารึกภาษาไทย
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์
วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลี่ยม
ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร
ศน.ม. พุทธศาสนาและปรัชญา
วท.ม. เคมีเชิงฟิสิกส์
วท.บ. ศึกษาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต
ประเภทพนักงานโรงเรียนสาธิต
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจินตนา ศิริธัญญารัตน์
นางสาวเฉลิมศรี เฉลิมพันธ์
นางชุตินันท์ สาแก้ว
นายโชคชัย ห่วงถนอม
นางสาวณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง
นางสาวณิชาบูล บุญวรโชติ
นางสาวดวงธิดา ศิลประเสริฐ
นายนวพล สายทอง
นางสาวน้อยหน่า ศรีทัศน์
นางสาวนุสรา ดาราพงษ์

2012

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
11 นางสาวนันทวรรณ พงศ์สุพัฒน์
อาจารย์
12 นายบุริมศีล คำ�วงศ์ศา
อาจารย์
13 นางสาวปนิตา นุ่มดี
อาจารย์
14 นางสาวพรทิพา เกษมสุวรรณ
อาจารย์
15 นางสาวพัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์
อาจารย์
16 นางสาววันทนา พลภักดิ์
อาจารย์
17 นางสาววันวิษา ปั้นถนอม
อาจารย์
18 นางสาววิมลทิพย์ นิ่มนวล
อาจารย์
19 นายวิรัช บุญโญปกรณ์
อาจารย์
20 นางสาวศิริเพ็ญ ชัยสนิท
อาจารย์
21 นายสมโชค ขำ�คำ�
อาจารย์
22 นางสาวสุปราณี จอมแจ้ง
อาจารย์
23 นายสุพรรณ ศรีทองเกิด
อาจารย์
24 นายอดุล ดือราแม
อาจารย์
25 นางสาวอรรถยา ดอกไม้เครือ
อาจารย์
26 นางสาวอรษา อติโกศล
อาจารย์
27 นางสาวอุบลวรรณ ปรุงวนิชพงษ์
อาจารย์
				
28 นางสาวอิงค์ครัตน์ จิรันธคุปต์
อาจารย์
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วุฒิสูงสุด
ศศ.ม. ภาษาไทย
กษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาแนะแนว
ค.บ. สังคมศึกษา
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์
ศษ.บ. ภาษาไทย
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
ศษ.บ. ภาษาไทย
ค.บ. คณิตศาสตร์
วท.ม. ชีววิทยา (พืชศาสตร์และเทคโนโลยี)
ค.บ. พลศึกษา
วท.ม. ฟิสิกส์
ค.บ. พลศึกษา
วท.ม. สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ต่างประเทศ
ศษ.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา

ประเภทพนักงานราชการ
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 นางเกศกัญญา ภู่มาตร

ตำ�แหน่ง
อาจารย์

วุฒิสูงสุด
ค.บ. พลศึกษา

ประเภทลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
สัญชาติ
1 Miss Arlene Bobadilla
ฟิลิปปินส์
				
2 Mrs. Imelda Aniano
ฟิลิปปินส์
				
3 Miss Britt Goodrich
อเมริกัน
4 Mr. Timothy Drew
อเมริกัน
5 Mr. Kevin Neal Bachman
อเมริกัน
6 Mr. Yukio Shirai
ญี่ปุ่น
7 Mr. Liu Fuchao
จีน
8 Miss Yang Yue
จีน

วุฒิสูงสุด
ปริญญาตรี
การอ่าน
ปริญญาตรี
การอ่าน
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

สาขาการประถมศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์และ
สาขาการประถมศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และ
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด
ศิลปศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาการสอนภาษาจีนสำ�หรับชาวต่างชาติ
สาขาการสอนภาษาจีนสำ�หรับชาวต่างชาติ

รายงานประจำ�ปี
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ลำ�ดับที่
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-นามสกุล
Miss Han Ying
Miss Yu Xiaoyan
Mr. Wang Guan
Mr. Peter Mark Palmer
Mr. Peter David Fama
Miss Suzanne Greenwood
Mr. Nigel Roger Anthony
Dr. Murray John Mcmurdo

สัญชาติ
จีน
จีน
จีน
แคนาดา
แคนาดา
อังกฤษ
อังกฤษ
ออสเตรเลีย

วุฒิสูงสุด
ปริญญาตรี สาขาอุทกวิทยาและวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ�
ปริญญาโท สาขาภาษาและวรรณคดีจีน
ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการสื่อสาร
ปริญญาตรี สาขาวรรณคดีภาษาอังกฤษ
ปริญญาเอก สาขาการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สัญชาติ
เวียดนาม

วุฒิสูงสุด
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

สัญชาติ
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์

วุฒิสูงสุด
ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 Mr. Thi Mai Lien Dau

โรงเรียนสาธิตมัธยม
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 Miss Annielyne Gallo
2 Mr. Rolando Socorro

บุคลากรสายสนับสนุน
ประเภทข้าราชการพลเรือน
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
1 นางจรรยา ร่มเพชร
หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
2 นางฐิติรัตน์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
				
3 นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข
บุคลากรชำ�นาญการ
4 นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
				
5 นายพิมลศักดิ์ พึ่งพันธ์
หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
6 นางรัตนา จันทนากร
ผู้อำ�นวยการกอง
7 นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
				
8 นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
				
9 นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม
นักวิชาการพัสดุชำ�นาญการ
10 นางสาวศิริพร ประกอบทรัพย์
หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
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หน่วยงาน
วุฒิการศึกษา
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม รป.ม.
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและ
ศศ.บ.
งานทะเบียน
งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร ศศ.บ.
งานประชุมและพิธีการ
บธ.บ.
ชำ�นาญการ		
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศษ.ม.
สำ�นักงานอธิการบดี
กศ.บ.
งานการเงินและบัญชี
ศศ.บ.
ชำ�นาญการ		
งานบริหารทั่วไป
ศศ.บ.
ชำ�นาญการ		
กองพัฒนานักศึกษา
บธ.บ.
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและ
ศศ.ม.
งานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
หน่วยงาน
11 นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
ผู้อำ�นวยการกอง
กองนโยบายและแผน
12 นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
บรรณารักษ์ชำ�นาญการ
สำ�นักวิทยบริการและ
				
เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 นางสาวโสภา ลีวงศ์พันธ์
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ สำ�นักงานบัณฑิตศึกษา
14 นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว
นักตรวจสอบภายใน
งานพัสดุ
			
ชำ�นาญการ		
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วุฒิการศึกษา
ค.อ.ม.
ศศ.ม.
ค.ม.
บช.บ.

ประเภทลูกจ้างประจำ�
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
1 นางจมรพรรณ วรพัฒนานันต์
พนักงานพิมพ์
				
2 นางจิดาภา ธิติคุณธรรม
พนักงานพิมพ์
3 นางสาวฐิตินันท์ ภควัตตระการ
พนักงานพิมพ์
				
4 นายนครชัย มุสิกุล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
				
5 นายบุญส่ง สุขสถาพรเลิศ
พนักงานขับรถยนต์
6 นางมณี เสริมนอก
พนักงานพิมพ์
7 นายสมบัติ ผิวอ่อน
พนักงานห้องปฏิบัติการ
8 นายสมพร โพธิ์เทศ
พนักงานพิมพ์
9 นางสาวสุจิตรา จารุกรุณา
พนักงานพิมพ์
				
10 นายสุปัญญา สุสวัสดิ์ทองคำ�
ช่างไม้
				
11 นางสาวฉันทนา รูปสูง
พนักงานสถานที่
				
12 นายชลอ ชาวนาฟาง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
				
13 นายถนอมศักดิ์ ชาวนาฟาง
พนักงานทั่วไป
				
14 นายทินกร คงบุญวิจิตร์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
				
15 นายทิพวัน ฟุ้งเปีย
ผู้ดูแลหมวดนอกโรงงาน
				
16 นายนคร สุทธาวรรณ์
พนักงานห้องปฏิบัติการ
17 นางสาวนาฎยา รูปสูง
พนักงานทั่วไป
				
18 นายประสงค์ ทับทิมทอง
พนักงานขับรถยนต์
				

หน่วยงาน
สำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริหารทั่วไป
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์
หน่วยยานพาหนะ
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
งานการเงินและบัญชี
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์
งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์
หน่วยจราจรและ
ความปลอดภัยภายใน
งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์

วุฒิการศึกษา
ค.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
วศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ค.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

รายงานประจำ�ปี
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ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
19 นายปัญญา แก่นจันทร์
พนักงานพิมพ์แบบ
				
20 นายพจน์ ทับทิม
พนักงานทั่วไป
				
21 นายวัฒนาทับทิมเขียว
พนักงานขับรถยนต์
22 นายสมจิตร เสือกลิ่น
พนักงานขับรถยนต์
23 นายสุชิน เหลืองสมานกุล
พนักงานรักษาความปลอดภัย
				
24 นายสุเทพ เภาจี๋
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
				
25 นายอินถา อานนท์
พนักงานขับรถยนต์

หน่วยงาน
งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์
งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์
หน่วยยานพาหนะ
หน่วยยานพาหนะ
หน่วยจราจรและ
ความปลอดภัยภายใน
งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์
หน่วยยานพาหนะ

วุฒิการศึกษา
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

หน่วยงาน
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กองพัฒนานักศึกษา
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
งานพัสดุ
กองพัฒนานักศึกษา
สำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ
สำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา
บธ.ม.
วท.บ.

ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

ประเภทพนักงานราชการ
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
1 นางสาวกมลวรรณ ทองสอน
บุคลากร
2 นางขวัญสุมน สีเหลือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
				
3 นายยุทธพงษ์ นวมอารีย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 นางสาววนาลัย คนอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
				
5 นายวิรชา วิรัชกุล
นักวิชาการศึกษา
				
6 นางสาวศศิธร ปั้นก้อง
นักวิชาการพัสดุ
7 นายศิวฤกษ์ สุขช้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี
8 นายสถาพร บัวรัตน์
บรรณารักษ์
				
9 นางสุวรรณี วิชัยคำ�จร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10 นายอำ�นาจ ช้างเขียว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
				

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
รป.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
บธ.ม.
วท.ม.

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกาญจนา ฐานะ
นางสาวเกษรา จูทอง
นางจันทิมา คำ�พล
นางสาววรางค์ศิริ วโรดมรุจิรานนท์

2012

ตำ�แหน่ง
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา
วท.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลำ�ดับที่
5
6
7
8

ชื่อ-นามสกุล
นายศิโรจน์ ศรีโกมลทิพย์
นางสาวจินตนา อินทร์แหยม
นางสาวบุญมา สาดแล่น
นายประวิทย์ ทองขาว

ตำ�แหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คนงาน
คนงาน

วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

ตำ�แหน่ง
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
คนงาน

วุฒิการศึกษา
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

ตำ�แหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
บธ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศษ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศษ.บ.
คศ.บ.
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

0171

ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย
ลำ�ดับที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ-นามสกุล
นายนพดล อ่อนเที่ยง
นางสาวปวีณา พิเชฐพิริยะ
นางสาวพนิตตา ฤดีสุขธนกุล
นางสาวราตรี เหลืองดำ�รงค์
นางสาววิมาดา ชนะวัฒนานนท์
นางสาววีรนุช โคตรแก้ว
นางสาวสิริรัตน์ แย้มสวน
นางสาวอังสุมา มณีสุข
นางสมศรี อู่ข้าวอู่น้ำ�

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำ�ดับที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจิราภา ศรีเนียม
นางสาวฐิติมา สะอาดชูชม
นายธัญวสุ ไพบูลย์
นายพงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล
นางสาววิมล เงินทิพย์
นางสาวสารินี วัฒนแสนชัย
นางสาวสินีนาถ พูลเพิ่มพันธุ์
นางสาวสิริพร พวงสำ�ลี
นางสุธาทิพ ทับทิมทอง
นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ�
นายสุเมธา ปานพริ้ง
นางสาวอ้อมนภา จำ�ปาอ่อน
นางจันจิรา หอยสังข์ทอง
นางสาวธนิฐดา ทรัพย์เมือง
นางสาวหนูเพียร มาตรนอก
นางอมลวรรณ ปิ่นปั้น
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2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำ�ดับที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ชื่อ-นามสกุล
นางกรรณิกา ทองถนอม
นายขวัญชัย ชีวโรจน์ณรงค์
นางฉวีวรรณ สีสุข
นางชัชชญา ทองเปลว
นายชัยฤทธิ์ ประสิทธิ์ศีลสุข
นายชิตพงศ์ คล้อยอรุณ
นางสาวดวงใจ อุ่มอารมย์
นายถิรวุฒิ เทียนอิ่ม
นายบรรเจิด เจริญพันธ์
นายภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ
นางสาวรัชนีลิ้มปฐมชัยชาญ
นางสาววันเพ็ญ แก้วพุก
นางสาวศิริญา ทาคำ�
นางสาวสิวารัตน์ นุชสวาท
นางสุกัญญา ทับทิม
นางสุกัญญา แย้มสรวล
นางสาวโสภิตา พรหมเกษ
นายอนุชิตฉุยฉาย
นายอรรถพล ฉวีวรรณ
นางเกษร เหลืองสมานกุล
นางปรารถนา เปียสมุทร
นางสาวยุวดี เมียวนวม
นางสมปอง ชาวนาฟาง
นางสำ�เภา ห้วยหงษ์ทอง
นางโสภาวดี แก้วมณี

ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ครูช่วยสอน
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิจัย
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเคมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิจัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.
วท.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วศ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คนงาน
คนงาน
คนงาน

วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
บธ.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

คณะวิทยาการจัดการ
ลำ�ดับที่
59
60
61
62
63
64
65
66
67
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวลักขณา อินทาปัจ
นายวรวิทย์ เอกพัชราพันธ์
นายสรวิช พันธ์แจ่ม
นางสาวสร้อยมณี เดชะ
นางสุกัญญา สังข์ทองงาม
นางสาวอุทัยวรรณ รุ้งทองนิรันดร์
นางรำ�พึง บุญผุด
นางสาคร ปราสาร
นางสาวอารีรัตน์ นกเอี้ยงทอง
2012

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คณะพยาบาลศาสตร์
ลำ�ดับที่
68
69
70
71
72
73

ชื่อ-นามสกุล
นายชานนท์ แจ่มถิ่น
นางสาวเตชิตา ไชยอ่อน
นางสาววารีรัตน์ สามบุญลือ
นางสาวอัญชิสา แสงรัตน์
นางสาววราภรณ์ ธนถาวรวัฒน์
นางสมควร อยู่ญาติมาก

ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คนงาน
คนงาน

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
ศศ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

กองกลาง
1. งานการเงินและบัญชี
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
74 นางสาวกิ่งกาญจน์ จารุกรุณา
75 นางสาวทีปกา งาทิพย์
76 นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
77 นางสาวมะลิวัลย์ ศศิวิทยา
78 นางสาวศิริวรรณ เหมือนจินดา
79 นางสาวโสทญา แคะจู
80 นางสาวหรรษกานต์ สมไพบูลย์

ตำ�แหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษา
บช.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บช.บ.

2. งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
81 นางสาวฐิติมา บุญอุปถัมภ์
82 นายธีระศักดิ์ เปี่ยมศิริ
83 นางสาวสุกัญญา อำ�นวยทรัพย์
84 นายยุทธนา หิรัญวัฒนะ

ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
บธ.บ.
นบ.
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

3. งานประชุมและพิธีการ
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
85 นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
86 นางสาวพัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล
87 นางสาวศิริกันยา ถมทองคำ�
88 นางยุภา สนุกพันธ์

ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คนงาน

วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

4. งานพัสดุ
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
89 นางสาวกาญจนา คำ�ตุ้ย
90 นายขวัญชัย ภาตินทุ
91 นางเบญญาภา วังสุนทร

ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

สำ�นักงานอธิการบดี
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ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
92 นางสาวยุวิษฐา หงษ์เหม
93 นางสาวสุภาพร มนคล้ำ�

ตำ�แหน่ง
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
ศศ.บ.

5. งานบริหารทั่วไป
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
94 นางสาวกัญญา อินทร์แหยม
95 นางสาวนิรมล โชคธนานนท์
96 นางสาวศศิธร จันทรอัมพร

ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

5.1
ลำ�ดับที่
97
98
99

หน่วยประชาสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรประภา รัตนแดง
นางมาลัยพร จันทคาตร
นางสาวศิริวรรณ ริ้วสุขสันต์

ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

5.2
ลำ�ดับที่
100
101
102
103
104
105
106

หน่วยยานพาหนะ
ชื่อ-นามสกุล
นายเจษฎา ทองชวัชน์
นายธวัชชัย ชาวนาฟาง
นายรณชัย มั่งมูล
นายวรเดช นิ่มเดช
นายสุทศ สากระสันต์
นายสุรินทร์ กุลเรือง
นายเอกชัย โตทับ

ตำ�แหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
ช่างเครื่องยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

5.3
ลำ�ดับที่
107
108
109

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อ-นามสกุล
นายภานุพงศ์ สังขาร
นายสมศักดิ์ ธนาณิชนันท์
นายอภิชาติ นิ่มเภา

ตำ�แหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วท.บ.
ค.บ.

ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วิศวกร
วิศวกร
ช่างเขียนแบบ
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
คนงาน

วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
วศ.บ.
อศ.บ.
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

6. งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
110 นางสาวชัญญาณัฏฐ์ นิมิตรศดิกุล
111 นายไรวินทร์ บุญรักษาศิริพงษ์
112 นายสมวุฒิ ขันเครือ
113 นายกนกศักดิ์ บุตรดามา
114 นายเกรียงไกร ฟุ้งเปีย
115 นายพนา ฤกษ์ประทานชัย
116 นายสัญชัย ฟุ้งเปีย
117 นางสาวกรรณิกา บุตรคุ้ม
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ลำ�ดับที่
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจันทิมา ชาวนาฟาง
นางจำ�เนียร แซ่ลิ้ม
นางสาวจิราพร ซังธาดา
นายชุมพล บุณยเลขา
นางสาวเดือนเพ็ญ สังข์วรรณะ
นางนุชนาฏ บุณยเลขา
นางสาวเนตร์ จันทร์จู
นางพจนา เกิดเรียน
นางสาวพร ปู่โต
นางพัชรี เปี่ยมคล้า
นางสาวภคพร ลิพิมพ์
นางยุพาพรรณ เสือบางพระ
นางสาวรุ่งทิพย์ ทองแท่งใหญ่
นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วเจริญ
นางลำ�ใย ชาวหนองแสง
นางวันเพ็ญ ปิ่นกุมภีร์
นายวิชัย สาลี
นางสาววิไลพร วรรณนิยม
นางศรีไพร โชระเวก
นางสาวสไบ จวนลูกบัว
นายสมเกียรติ อู่ข้าวอู่น้ำ�
นายสมคิด แซ่ลี้
นายสมศักดิ์ เกิดเรียน
นายสหพัฒษ์ กุบแก้ว
นางสาวสายชล ศรีรักษา
นางสาวสุทาไร วิทยา
นายสุทิน เผ่าจื้อ
นางเสาวนีย์ รูปสูง
นาอนุจิตร ลบแย้ม
นายอนุสรณ์ ฟุ้งเปีย
นายอมร แก้วเจริญ
นางสาวอรอุมา ชาวโคกหม้อ
นางอำ�ไพ ชาวไร่
นายอุดม ลมพิมาย
นายเอนก รูปสูง

ตำ�แหน่ง
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

วุฒิการศึกษา
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

6.1
ลำ�ดับที่
153
154

หน่วยจราจรและความปลอดภัยภายใน
ชื่อ-นามสกุล
นายนิยม เถาตะกู
นายประกอบ ชาวนาฟาง

ตำ�แหน่ง
ยาม
ยาม

วุฒิการศึกษา
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
รายงานประจำ�ปี
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ลำ�ดับที่
155
156
157
158
159
160
161

ชื่อ-นามสกุล
นายประดิษฐ์ บุญรอด
นายประสาร สุวรรณศรี
นายไพศาล ขวัญสุวรรณ์
นายมนัส งาทิพย์
นายสมบูรณ์ ทับทิม
นายสมหมาย อำ�ไพจิตต
นายสุรชัย ชุมดี

7. งานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
162 นางสาวธนวันต์ มนคล้ำ�
163 นางสาวยุวดี ร่วนลอย

ตำ�แหน่ง
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม

วุฒิการศึกษา
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
บธ.บ.

ตำ�แหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
บช.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.

ตำ�แหน่ง
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คนงาน
คนงาน

วุฒิการศึกษา
วท.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
รป.บ.
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักตรวจสอบภายใน

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
บช.บ.

กองนโยบายและแผน
ลำ�ดับที่
164
165
166
167

ชื่อ-นามสกุล
นางจันทกานต์ ภาตินทุ
นางสาวตรีทิพ ศรีเพ็ชรพันธุ์
นางสาววัญวิริญจ์ แจ้งพลอย
นางสาวสุวรรณา บ่อยกระโทก

กองพัฒนานักศึกษา
ลำ�ดับที่
167
168
169
170
171
172
173
174
175

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกฤตนัน สายสวาท
นายกฤติน ผิวชะอุ่ม
นายดำ�รงศิลป์ มาเจริญ
นางสาวศรัณย์รมย์ ภู่ระหงษ์
นางสาวอุไรรัตน์ เตชตติจินดา
นายเอนก ลลิตวสุภิญโญ
นางสาวปฐมรัตน์ บุญปรีชา
นางนิตยา ศรีบุญ
นางอรินยา รูปสูง

หน่วยตรวจสอบภายใน
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
176 นางสาวไญยฎา วิรัชกุล
177 นางสาววิมลสิริ ศรีสมุทร
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สถาบันการจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
178 นางสาววลีพร เตียวตระกูล
179 นางสาวอุษณี ม้ารุ่งอรุณ

ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วท.บ.

ตำ�แหน่ง
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
คศ.บ.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วท.ม.

ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา
วท.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.
คศ.บ.
วท.บ.
วศ.บ.
วท.บ.
น.บ.
วท.บ.
ศษ.บ.

สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ลำ�ดับที่
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวฐิติมา แสนกองแก้ว
นางสาวนาฎถยา แดงเย็น
นายประวิทย์ คนเที่ยง
นางสาวยุวพรรณ ผึ้งทอง
นางสาววิศณี จินดารัตน์
นายศิวรัช มีก่ำ�
นางสาวสายพิรุณ รอดผา
นางสาวสุปราณี สายหมี
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสวัสดิ์
นางสาวอนงค์ อร่ามสร้อย
นางสาวอินทิรา พุกทา

สำ�นักงานบัณฑิต
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
191 นางริญญาภัทร์ พชิราภิวัฒน์กุล
192 นางสาววรวรรณ ตันสกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ลำ�ดับที่
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

ชื่อ-นามสกุล
นายจิรันดร บู๊ฮวดใช้
นางสาวนิลภวิษย์ ทับทอง
นางสาวนุชจรี สามงามอินทร์
นางสาวเบญจมาศ สะสมทรัพย์
นางสาวพิมลพรรณ แซ่เหลี่ยว
นายวิฑูรย์ กล่อกระโทก
นางสาวสิริรัตน์ เหล่าสิม
นางสาวสุพัตรา จิตรโรจนรักษ์
นางสาวแสงดาว นาคปาน
นางสาวเอื้อมพร ศรีสวัสดิ์

รายงานประจำ�ปี
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สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำ�ดับที่
205
207
208
209
210
212
213
215
217
218
219
220
221
222
223
223
224
226
227
228
229
230
231
232
204
206
211
214
216
225
233
234
235
236
237
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกรรณิกา ธีรานนท์
นางสาวกิ่งดาว ฮั่วจั่น
นางสาวกุญฎา เปรมปรีดิ์
นางสาวเขมิกา ศูนย์กลาง
นางสาวชุลีพร ปิ่นธนสุวรรณ
นางสาวฐานิตา มลคล้ำ�
นายเทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์
นายธนบดี ศรีวารีรัตน์
นายปรัชญา ทั่งจันทร์
นายปราชญา เจิมอุทัย
นางรัตนาวดี แพรอัตร์
นางสาวเรณุกา ปรีชานุกูล
นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนพล
นายวชิราวุธ จันผอง
นางสาววาทินี น้อยเคียง
นายสรวุฒิ ศุภชัยศิริเรือง
นายสามชัย วัฒนกิจรุ่งโรจน์
นายสุภกิติ มุสิราช
นายสุรัตน์ ศิลาประเสริฐ
นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ
นางสาวสุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
นายอรรณพ นันยา
นายเอกพงศ์ นาคะพันธุ์
นางเอมรัศม์ เอี่ยมพิทักษ์พร
นางกรรณิกา เบ้าอู๋
นายกรวิวัฒน์ อ่อนจันทร์งาม
นางสาวโชติกา บรรจง
นายธนกร โพธิยาลัย
นางสาวธนพร จุงใจ
นายสุขกรี นันยา
นางสาวจิณณพัต บรรจง
นายธนวินท์ บุญผุด
นางประภาพร แก้วเจริญ
นางสาววรรณา แสงทอง
นางเสาวลักษณ์ อ่อนจันทร์งาม

2012

ตำ�แหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บรรณารักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

วุฒิการศึกษา
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ศศ.บ.
ศษ.บ.
บธ.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
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พนักงานโรงเรียนสาธิต
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวชริดา ศรีโสม
นางสาวทิพย์ คีรินทร์
นางสาวนงลักษณ์ ใจสุทธิ์
นายนพรัตน์ เปี่ยมบุญ
นางสาววารุณีย์ ดิษฐลำ�ดับ
นางสาวสุกัญญา มานะธรากุล
นายสุนทร นันทิยะกุล
นางสาวสุนารี เก่งวาณิชย์
นางฐิติรัตน์ มากเชื้อ
นางธวัลพร ศรสุวรรณวุฒิ
นางวรัญญา ขันชารี
นางสาวหน่อย ครุฑสังข์

ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เลขานุการ
บรรณารักษ์
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
นักวิชาการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

วุฒิการศึกษา
วท.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

ตำ�แหน่ง
ผู้ประสานงานโครงการ
เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คนงาน
คนงาน

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วท.บ.
ศษ.บ.
ศศ.บ.
รป.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ-นามสกุล
นายคณัสนันท์ ตระกูลไตรวงศ์
นายชัยพร อินทจักร์
นายทรงพล แสนคำ�
นายเปี่ยมลาภ เลิศทวีคุณทรัพย์
นางสาวรุ่งนภา วงษ์ศรี
นางสาวลักษณาวลัย มหาโชติ
นายวรภัทร นิลพันธุ์
นางสาวศิริวรรณ ออมสิน
นางสาวสุธิตานกเอี้ยงทอง
นางสาวสุนิสา ศรีประถม
นายสุรวัต เล่าทุย
นางสาวสุรีมาศ ประสารศรี
นายอรรคเดช ประทุมวัน
นายอุดมทรัพย์ คล้ายสถาพร
นางธนิกา จำ�นงค์ภักดิ์
นางสาวกันยา เรืองวรณ์
นายเจนลพ สาลีมาตย์

รายงานประจำ�ปี
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งบประมาณ 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากรัฐและสามารถหารายได้เพือ่ ดำ�เนินการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ
การตั้งสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำ�แนกตามแหล่งของเงิน
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน		
งบประมาณเงินรายได้		
รวม

จำ�นวนเงิน
285,883,370
245,699,448
531,582,818

ร้อยละ
53.78
46.22
100.00

งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณแผ่นดิน

46.22%

53.78%

งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555

243.32
223.22

2551

2552

2553

2554

531.58

รวม
442,125,638
490,044,398
415,200,980
466,540,120
531,582,818

285.88
245.70

466.54

196.68
218.52

200

273.88
216.17

300

ร้อยละ
43.59
44.11
52.63
47.85
46.22

249.39
192.74

400

415.20

500

442.13

600

ร้อยละ งบประมาณเงินรายได้
56.41
192,738,438
55.89
216,166,698
47.37
218,520,480
52.15
223,223,520
53.78
245,699,448
490.04

งบประมาณแผ่นดิน
249,387,200
273,877,700
196,680,500
243,316,600
285,883,370
ล้านบาท

ปีงบประมาณ
2551
2552
2553
2554
2555

100
0
0180

ANNUAL REPORT
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2555

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ภาค

181

ผนวก

ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำ�ปีการศึกษา 2554
ตามองค์ประกอบสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และของอธิการบดี
ประจำ�ปีงบประมาณ 2555

ผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555
จำ�แนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-6

ผลการประเมินส่วนที่ 2
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2555

ผลการประเมินส่วนที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี

สรุปผลการประเมิน

182
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ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คะแนน ณ สิงหาคม 2555
			
น้ำ�หนัก
เกณฑ์การให้คะแนน 			 ผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
หน่วยวัด (ร้อยละ) 1
2
3
4
5
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
									 ดำ�เนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้�ำ หนัก
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 											
1 ระดับความสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการบรรลุ ระดับ
5
1
2
3
4
5
3.2716
3.2716 0.1869
		 เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
2 ระดับความสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการบรรลุ ระดับ
5
1
2
3
4
5
3.1051
3.1051 0.1774
		 เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำ�นักงาน
		 คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3 จำ�นวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ระดับ
5
1
2
3
4
5
5.0000
5.0000 0.2857
		 ทะเบียนสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั ร (สกอ. 4.2 : ระบบและ
		 กลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์)
4 ระดับความสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการบรรลุ
		 ผลตามการประเมินคุณภาพของ สมศ. ด้านคุณภาพบัณฑิต										
4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทำ�หรือประกอบ ระดับ
3
1
2
3
4
5
4.4800
4.4800 0.1536
		 อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (สมศ. : บัณฑิต
		 ปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทำ�หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี)
4.1.2 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่
ระดับ
4
1
2
3
4
5
5.0000
5.0000 0.2286
		 ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
		 จำ�นวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก (สกอ. 2.7: ระบบ
		 และกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
		 ของบัณฑิต)
4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ร้อยละ
3
40 50 60 80 100 59.9100 2.9958 0.1027
		 ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
4.2.1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน ระดับ
5
1
2
3
4
5
5.0000
5.0000 0.2857
		 ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ�และ/หรือ
		 นักวิจัยประจำ� (สกอ. : 4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
		 ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์)
4.2.2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำ�มาอันก่อให้เกิด ระดับ
5
1
2
3
4
5
5.0000
5.0000 0.2857
		 ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำ�และ/หรือนักวิจัย
		 ประจำ� (สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
		 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์)
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ 											
5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
		 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา										
5.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ
5
65 70 75 80 85 85.1400 5.0000 0.2857
5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของ ร้อยละ
5
65 70 75 80 85 76.2800 3.2560 0.1861
		 นิสิตนักศึกษา
6 ระดับความสำ�เร็จของการประกันคุณภาพภายใน
ระดับ
2.5
1
2
3
4
5
4.0000
4.0000 0.1143
		 (สกอ. : 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
		 ภายใน)
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 											
7 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/
		 รายจ่ายภาพรวม/เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
		 เข้มแข็ง										

รายงานประจำ�ปี
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น้ำ�หนัก
เกณฑ์การให้คะแนน 			 ผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
หน่วยวัด (ร้อยละ) 1
2
3
4
5
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
									 ดำ�เนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้�ำ หนัก
7.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ร้อยละ
1
66 69.0 72 75.0 78 80.3700 5.0000 0.0571
7.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ร้อยละ
2
91 92.0 93 94.0 95 95.8000 5.0000 0.0857
7.3 ร้อยละความสำ�เร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ร้อยละ
2
86 90.0 93 97.0 100 95.8000 3.8001 0.0651
7.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผน
ร้อยละ
1
60 70 80 90 100 39.3900 1.0000 0.0114
		 ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
8 ระดับความสำ�เร็จของการจัดทำ�ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระดับ
5
1
2
3
4
5
4.8000
4.8000 0.2743
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน											
9 ระดับคุณภาพของการกำ�กับดูแลตามหน้าที่และบทบาท
		 ของสภามหาวิทยาลัยและการถ่ายทอดเป้าหมายจาก
		 สภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา										
9.1 ระดับคุณภาพของการกำ�กับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตาม
ระดับ
5
1
2
3
4
5
5.0000
5.0000 0.2857
		 หน้าทีแ่ ละบทบาทของสภามหาวิทยาลัย (สกอ. : 7.1 ภาวะ
		 ผู้นำ�ของสภาและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน)
9.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภา
ระดับ
5
1
2
3
4
5
5.0000
5.0000 0.2857
		 มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ (สกอ. : 7.1 ภาวะผู้นำ�ของสภา
		 และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน/7.4 ระบบบริหาร
		 ความเสี่ยง)
10 ระดับความสำ�เร็จในการให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการและ ระดับ
5
1
2
3
4
5
4.0000
4.0000 0.2286
		 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วม
		 ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (สกอ. : 2.6
		 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน)
11 ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ระดับ
5
1
2
3
4
5
5.0000
5.0000 0.2857
		 (สกอ. : 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
		 ตัดสินใจ)
12 ระดับความสำ�เร็จของแผนพัฒนาบุคลากรการจัดการ
ระดับ
5
1
2
3
4
5
4.5000
4.5000 0.2571
		 ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
		 วิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ. : 2.4
		 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน/7.2
		 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้)
13 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
ระดับ
3
1
2
3
4
5
4.0000
4.0000 0.1371
		 (สกอ. : 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน)
14 ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ ระดับ
2
1
2
3
4
5
5.0000
5.0000 0.1143
		 ที่สร้างคุณค่า (สกอ. : 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
		 และบริหารหลักสูตร)
			
น้ำ�หนัก 87.50							
คะแนนรวม 4.3519
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2554
ตามองค์ประกอบสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2554 โดยใช้องค์ประกอบตามเกณฑ์
มาตรฐานของสำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยสรุปผลการดำ�เนินงานได้ ดังนี้
				
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ผลการดำ�เนินงาน
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
องค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
องค์ประกอบที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
องค์ประกอบที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
องค์ประกอบที่ 9
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
		

บรรลุเป้าหมาย
P = บรรลุ
O = ไม่บรรลุ

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำ�เนินการ
7 ข้อ
8 ข้อ
P
การผลิตบัณฑิต
4 ข้อ
2 ข้อ
O
ร้อยละ 12
21.27
P
ร้อยละ 12
13.80
P
5 ข้อ
7 ข้อ
P
6 ข้อ
7 ข้อ
P
6 ข้อ
6 ข้อ
P
4 ข้อ
5 ข้อ
P
4 ข้อ
5 ข้อ
P
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
5 ข้อ
7 ข้อ
P
6 ข้อ
6 ข้อ
P
การวิจัย
6 ข้อ
7 ข้อ
P
4 ข้อ
5 ข้อ
P
36,000 บาท
ค่าเฉลี่ย ของคะแนนจากคณะ 25 / 5 = 5
P
การบริการวิชาการแก่สังคม
4 ข้อ
5 ข้อ
P
4 ข้อ
5 ข้อ
P
การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
4 ข้อ
6 ข้อ
P
การบริหารและการจัดการ
6 ข้อ
7 ข้อ
P
4 ข้อ
5 ข้อ
P
4 ข้อ
5 ข้อ
P
5 ข้อ
5 ข้อ
P
การเงินและงบประมาณ
6 ข้อ
7 ข้อ
P
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5 ข้อ
8 ข้อ
P
คะแนนเฉลี่ยรวม			

คะแนนของ
กรรมการ
5
2
3.54
1.15
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4.51

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University
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ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แสดงผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการประเมิน แบ่งเป็น 3 ส่วน ตามลำ�ดับ ดังนี้

ผลการประเมินส่วนที่ 1 ผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555
จำ�นวนตัวชี้วัดตามผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายปี 2555 จำ�แนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-6
จำ�นวน จำ�นวนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน จำ�นวนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
ต่ำ�กว่าเป้าหมาย
ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย
		 จำ�นวน คิดเป็นร้อยละ (%) จำ�นวน คิดเป็นร้อยละ (%)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 20
4
20.00
16
80.00
คู่คุณธรรม มีอัตลักษณ์ขยายโอกาสทาง
การศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถ
3
0
0.00
3
100.00
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์พัฒนาและ
3
0
0.00
3
100.00
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจาก
ท้องถิ่นสู่สากล		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยที่มี
9
1
11.11
8
88.89
คุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร
15
4
26.67
11
73.33
จัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการวิชาการเพื่อเพิ่ม
4
0
0.00
4
100.00
ขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน		
รวม
54
9
16.67
45
83.33

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

ผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555
จำ�แนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-6
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีอัตลักษณ์ ขยายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
		
1.1
		
1.2
1.3
1.4
		
1.5
		
1.6
		
		
1.7
		
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
		
1.19
1.20

ตัวชี้วัดที่
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
80
แห่งชาติ
ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านการประเมินสมรรถนะขั้นต่ำ�
70
ร้อยละของหลักสูตรที่บูรณาการร่วมกับชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม
15
จำ�นวนหลักสูตร (ระยะสั้นและระยะยาว) ที่ครอบคลุมการเรียนรู้
10
ที่จัดให้ประชาชนทุกวัย
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ�หรือประกอบอาชีพ
80
อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่
30
ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำ�นวนวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ
65
ด้านภาษาต่างประเทศ
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
85
ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
4
ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า
5
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
4
อาจารย์ประจำ�ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
18
อาจารย์ประจำ�ที่ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ
15
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
4
ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
5
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
5
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
4
ระดับความสำ�เร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
4
นักศึกษา
ระบบและกลไกการให้คำ�ปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
5
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
5

ผลการดำ�เนินงาน หน่วย
100
ร้อยละ
100
100
49

ร้อยละ
ร้อยละ
หลักสูตร

70.97

ร้อยละ

100

ร้อยละ

60.38

ร้อยละ

85.14
4
4
4
21.27
13.8
7
6
6
5
5

ร้อยละ
ระดับ
ระดับ
ข้อ
ร้อยละ
ร้อยละ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

7
6

ข้อ
ข้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา
		
2.1
		
2.2
2.3
0188

ตัวชี้วัดที่
จำ�นวนหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
จำ�นวนโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
จำ�นวนครูที่ใช้บริการวิทยฐานะคลินิก
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ค่าเป้าหมาย
20
5
30

ผลการดำ�เนินงาน หน่วย
38
หลักสูตร
10
500

โรงเรียน
คน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากท้องถิ่นสู่สากล
		
3.1
3.2
3.3

ตัวชี้วัดที่
ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำ�คัญของวัฒนธรรมและประเพณีไทย
จำ�นวนกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทยร่วมกับชุมชน
ระบบและกลไกการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย
79
3
4

ผลการดำ�เนินงาน หน่วย
87.4
ร้อยละ
11
กิจกรรม
5
ข้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสากล
		
4.1
4.2
4.3
4.4
		
4.5
		
4.6
		
4.7
4.8
4.9
		

ตัวชี้วัดที่
จำ�นวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จำ�นวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์
จำ�นวนโครงการวิจัยร่วมระหว่างนักศึกษาและอาจารย์
จำ�นวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ�และ/หรือนักวิจัยประจำ�
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำ�มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำ�และ/หรือนักวิจัยประจำ�
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำ�และนักวิจัย
ประจำ�

ค่าเป้าหมาย
10
1
10
3

ผลการดำ�เนินงาน
26
5
32
4

หน่วย
โครงการ
โครงการ
โครงการ
เรื่อง

34

42.5

ร้อยละ

20

26.48

ร้อยละ

6
4
27,000

6
3
56,401

ข้อ
ข้อ
บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
		
5.1
5.2
		
5.3
5.4
5.5
		
5.6
		
5.7
		
		
5.8

ตัวชี้วัดที่
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
80
ระดับความสำ�เร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
5
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
75
ระดับความสำ�เร็จของการจัดทำ�ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
5
ระดับคุณภาพของการกำ�กับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาท
3
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่
3
การปฏิบัติ
ระดับความสำ�เร็จในการให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาส
3
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ
ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
4

ผลการดำ�เนินงาน หน่วย
76.28
ร้อยละ
4.44
ระดับ
20.04
4.80
7

ร้อยละ
ระดับ
ระดับ

5

ระดับ

6

ระดับ

5

ระดับ

รายงานประจำ�ปี
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5.9
		
		
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

ตัวชี้วัดที่
ระดับความสำ�เร็จของแผนพัฒนาบุคลากรการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
บุคลากรและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบัน
อุดมศึกษา
ภาวะผู้นำ�ของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ค่าเป้าหมาย
4
6
4
3
5
6
6

ผลการดำ�เนินงาน หน่วย
5
ระดับ
7
4
4
5
7
7

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
		
6.1
		
6.2
6.3
6.4

0190

ตัวชี้วัดที่
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
30
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่ออาจารย์ประจำ�
จำ�นวนชุมชนที่สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
1
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
4
กระบวนการทางบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
4
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ผลการดำ�เนินงาน หน่วย
47.32
ร้อยละ
3
5
5

ชุมชน
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555

				
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
รวม
ที่		
หน่วยงาน
อนุมัติ ดำ�เนินการ ร้อยละ
ไม่
อนุมัติ ดำ�เนินการ ร้อยละ
ไม่
อนุมัติ ดำ�เนินการ ร้อยละ
ไม่
							 ดำ�เนินการ				 ดำ�เนินการ				
ดำ�เนินการ
1 คณะครุศาสตร์		
8
8
100.00
70
68
97.14
2
78
76
97.44
2
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47
47
100.00
106
95
89.62
11
153
142
92.81
11
3 คณะวิทยาการจัดการ
15
15
100.00
131
123
93.89
8
146
138
94.52
8
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32
32
100.00
134
118
88.06
16
166
150
90.36
16
5 คณะพยาบาลศาสตร์
10
10
100.00
18
15
83.33
3
28
25
89.29
3
6 สำ�นักงานอธิการบดี		
46
45
97.83
1
103
95
92.23
8
149
140
93.96
9
7 สถาบันวิจัยและพัฒนา
13
13
100.00
16
15
93.75
1
29
28
96.55
1
8 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 18
18
100.00
20
19
95.00
1
38
37
97.37
1
9 สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
17
16
94.12
1
3
2
66.67
1
20
18
90.00
2
10 สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6
6
100.00
53
48
90.57
5
59
54
91.53
5
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1
1
100.00
1
1
100.00
12 ศูนย์ให้การศึกษาสถาบันพลศึกษา
1
1
100.00
1
1
100.00
13 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
1
1		
1
1
100.00
			
รวม
213
211
99.06
2
656
600
91.46
56
869
811
93.33
58

ผลการดำ�เนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำ�แนกตามหน่วยงานและแหล่งของเงิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลการประเมินส่วนที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานประจำ�ปี
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งบประมาณแผ่นดิน		
งบประมาณเงินรายได้		
รวมทั้งสิ้น
ที่		
หน่วยงาน
				
จัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
จัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
จัดสรร
เบิกจ่าย
1 คณะครุศาสตร์		
5,215,113.00 5,215,113.00 100.00 11,630,282.00 10,612,922.82 91.25 16,845,395.00 15,828,035.82
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8,470,816.60 8,470,816.60 100.00 22,987,820.00 19,081,960.90 83.01 31,458,636.60 27,552,777.50
3 คณะวิทยาการจัดการ
3,935,570.00 3,935,570.00 100.00 15,170,100.00 12,177,612.87 80.27 19,105,670.00 16,113,182.87
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11,942,855.86 11,942,855.86 100.00 30,792,111.00 19,536,116.34 63.45 42,734,966.86 31,478,972.20
5 คณะพยาบาลศาสตร์
664,049.20
664,049.20 100.00 2,802,015.00 1,734,909.15 61.92 3,466,064.20 2,398,958.35
6 สำ�นักงานอธิการบดี
236,378,272.41 199,184,948.09 84.27 125,550,148.00 55,363,135.28 44.10 361,928,420.41 254,548,083.37
7 สถาบันวิจัยและพัฒนา
6,927,891.00 6,927,891.00 100.00 2,070,000.00 1,458,875.28 70.48 8,997,891.00 8,386,766.28
8 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,521,794.88 6,521,794.88 100.00 12,353,750.00 6,188,223.77 50.09 18,875,544.88 12,710,018.65
9 สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
1,006,500.00 1,006,500.00 100.00 94,800.00
55,242.04 58.27 1,101,300.00 1,061,742.04
10 สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1,443,968.65 1,443,968.65 100.00 21,732,650.00 17,014,638.25 78.29 23,176,618.65 18,458,606.90
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3,376,538.40 3,376,538.40 100.00
3,376,538.40 3,376,538.40
12 ศูนย์ให้การศึกษาสถาบันพลศึกษา
215,040.00
137,470.00 63.93 215,040.00
137,470.00
		 วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
300,732.00
176,227.50 58.60 300,732.00
176,227.50
			
รวม
285,883,370.00 248,690,045.68 86.99 245,699,448.00 143,537,334.20 58.42 531,582,818.00 392,227,379.88
			 คงเหลือและกันไว้เบิกเหลื่อมปี		
37,193,324.32 13.01		
102,162,113.80 41.58		
139,355,438.12

การจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่าย ของหน่วยงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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58.60
73.78
26.22

ร้อยละ
93.96
87.58
84.34
73.66
69.21
70.33
93.21
67.34
96.41
79.64
100.00
63.93

Nakhon Pathom Rajabhat University

ไตรมาส
		
1
2
3
4

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
20.00
43.00
68.00
94.00

งบประมาณแผ่นดิน
จำ�นวนเงิน
จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
(ไตรมาส)
(สะสม)		
55,029,594.55 55,029,594.55
19.25
49,830,428.40 104,860,022.95
36.68
52,988,608.77 157,848,631.72
55.21
90,841,413.96 248,690,045.68
86.99

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
งบประมาณเงินรายได้
จำ�นวนเงิน
จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
(ไตรมาส)
(สะสม)		
29,681,580.63 29,681,580.63
12.08
32,247,889.73 61,929,470.36
25.21
29,174,887.87 91,104,358.,23
37.08
52,432,975.97 143,537,334.20
58.42
จำ�นวนเงิน
(ไตรมาส)
84,711,175.18
82,078,318.13
82,163,496.64
143,274,389.93

รวม
จำ�นวนเงิน
(สะสม)
84,711,175.18
166,789,493.31
248,952,989.95
392,227,379.88

15.94
31.38
46.83
73.78

ร้อยละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานประจำ�ปี
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ผลการประเมินส่วนที่ 3

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดีโดยรวม
		
พฤติกรรมบ่งชี		
้
			
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
3.70
คุณลักษณะของอธิการบดี
3.77
		
รวม
3.73

ผลการประเมิน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.91
0.92
0.91

แปลความหมาย
ดี/มาก
ดี/มาก
ดี/มาก

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีโดยรวมจำ�แนกรายด้าน
พฤติกรรมบ่งชี		
้
			
ค่าเฉลี่ย
ด้านที่ 1 การบริหารหน่วยงาน
3.71
ด้านที่ 2 ภาวะผู้นำ�และการทำ�งานเป็นทีม
3.72
ด้านที่ 3 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
3.75
ด้านที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.60
ด้านที่ 5 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่ม
3.69
สร้างสรรค์		
		
รวม
3.70

ผลการประเมิน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.88
0.92
0.88
0.95
0.93

แปลความหมาย
ดี/มาก
ดี/มาก
ดี/มาก
ดี/มาก
ดี/มาก

0.91

ดี/มาก

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับดี พิจารณาจากร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 83.33 ได้คะแนน 20.83 จาก 25 คะแนน
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี ได้คะแนน 41.92 จาก 50 คะแนน
2.1 พิจารณาจากร้อยละของงบประมาณโดยรวมที่ใช้ไป ร้อยละ 73.78
2.2 พิจารณาจากร้อยละของงบประมาณโดยรวมทีใ่ ช้จา่ ยไปในแต่ละไตรมาส เทียบกับร้อยละทีเ่ ป็นเป้าหมายในแต่ละไตรมาส
ร้อยละ 15.94, 31.38, 46.83 และ 73.78 ตามลำ�ดับ
2.3 พิจารณาจากร้อยละของจำ�นวนโครงการที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 93.33
3. ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดีอยูใ่ นระดับดี พิจารณาจากคะแนนเฉลีย่ ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย 3.73 ได้คะแนน 18.65 จาก 25 คะแนน
สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและของอธิการบดี ประจำ�ปีงบประมาณ
2555 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ได้คะแนน 81.40 จาก 100 คะแนน หรือ ได้เท่ากับ 4.07 จาก 5 คะแนน
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...กิจกรรม

ประมวลภาพ...
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำ�ปีการศึกษา 2553-2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำ�ปี 2555

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจำ�ปีการศึกษา 2555
ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี พบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ในโครงการ “ครูคืนถิ่น”

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
เฟื่องฟ้าเกมส์ 55
“นครแห่งความจงรักภักดี เทิดไท้มหาราชินี 80 พรรษา”

196

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำ�ปีการศึกษา 2553-2554

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมารฯ เสด็จพระราชดำ�เนินแทนพระองค์ในการ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปี
การศึกษา 2553-2554 ในปีการศึกษานี้มีผู้สำ� เร็จ
การศึกษาจำ�นวนทั้งสิ้น 2,309 ราย เข้ารับพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รด้ ว ยความปลาบปลื้ ม ณ สวนอั ม พร
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประจำ�ปี 2555

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงานพิธี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ถวายพระพรเทิดพระเกียรติ
85 พรรษา ภายในงานมี พิ ธี ถ วายราชสดุ ดี ฯ ปฏิ บั ติ ส มาธิ เ พื่ อ ถวายเป็ น
พระราชกุศล พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
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“กลยุทธ์การรับมือกับ
ประชาคมอาเซียน” พร้อมเตรียมแผนเดินหน้า
บรรยายพิเศษ

รับมือ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 255 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัด
บรรยายพิเศษ “กลยุทธ์การรับมือกับประชาคมอาเซียน” พร้อมเตรียมแผน
เดินหน้ารับมือ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจำ�ปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัด “พิธีไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา
2555 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกิจการ
นักศึกษา

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
องคมนตรี พบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ในโครงการ “ครูคืนถิ่น”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยสำ�นัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับมอบหมาย
ในการดำ�เนินการสนับสนุนโครงการทุนการศึกษา
ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ในพื้ น ที่ อำ � เภอด่ า นช้ า ง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโครงการครูคืนถิ่น
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ระหว่างวันที่
18-23 ตุลาคม 2555
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
“75 ปี จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
ณ อาคารโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษภายใน ประจำ�ปี 2554 ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่
18-20 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคาร 100 ปี
การฝึกหัดครูไทย

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

เฟื่องฟ้าเกมส์ 55

“นครแห่งความจงรักภักดี
เทิดไท้มหาราชินี
80 พรรษา”
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
จั ด ยิ่ ง ใหญ่ เ ฟื่ อ งฟ้ า เกมส์ 55 “นคร
แห่งความจงรักภักดี เทิดไท้มหาราชินี
80 พรรษา” เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2555
โดยในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำ�เนินการ
จัดการแข่งขัน
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แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เลขที่ 85 หมู่ที่ 3 ตำ�บลนครปฐม อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 034-261021-38

รายงานประจำ�ปี

2555

Nakhon Pathom Rajabhat University

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อาจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
นางสาวสุคนธา จันทร์เขียว

อธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านนโยบายและแผน
ผู้อำ�นวยการกองนโยบายและแผน
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้จัดทำ�

นางจันทกานต์ ภาตินทุ
นางสาวสุวรรณา บ่อยกระโทก
นางสาวตรีทิพ ศรีเพ็ชรพันธุ์
นางสาวสาวิตรี ไทรเขื่อนขันธ์
นางสาววัญวิริญจ์ แจ้งพลอย
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์

Nakhon Pathom Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เลขที่ 85 หมู่ที่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3426-1021-38
website : www.npru.ac.th
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