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ตราสัญลักษณ์
พระราชลัญจกรประจำพระองค์
หมายถึง พระตราทีใ่ ช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ในต้นเอกสารสำคัญ ส่วนพระองค์ที่ไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน
พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙ เป็นรูปพระที่นั่งอิฐทิศ
ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมี
รัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่ง
อิฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน (โดยทีว่ นั
พระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่ง
อิฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปดนับเป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงรับน้ำอภิเษก
จากสมาชิกรัฐสภา แทนที่จะทรงรับจากราชบัณฑิตดังในรัชกาลก่อน)

สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด
		
และพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่ง
		
ในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง

หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม หมายถึง ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
		
ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์
		
แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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พระพุทธรูป

ประจำมหาวิทยาลัย

พระพุทธศรีทวารวดี สิริราชภัฏ จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช
2545 โดยต้นแบบของพระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฎ มาจากพระพุทธ
ศิลาขาว (ในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร) พระพุทธรูป
ศิลาขาว เป็นพระพุทธเก่าแก่สร้างในสมัยทวารวดีมอี ายุประมาณ 1,500 ปี
เป็นปางปฐมเทศนา แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อประทานพร”
มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาอย่างยิ่งของชาวบ้าน ขุดพบที่วัดทุ่ง
พระเมรุ (วัดร้าง) สวนนันทอุทยาน ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของ
องค์พระปฐมเจดีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้เมื่อปีพุทธศักราช 2404 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (สถาบันราชภัฏนครปฐมในขณะนั้น) ได้
สร้างพระพุทธรูปจำลองพระพุทธรูปศิลาขาว มาประดิษฐาน ณ บริเวณ
ประตูทางเข้า ด้านซ้ายของมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้ชื่อว่า “พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ”

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ดอกเฟื่องฟ้า (Bougainvillea)

เฟื่ อ งฟ้ า ถู ก กำหนดเป็ น ดอกไม้ ป ระจำมหาวิ ท ยาลั ย
ในสมัยของท่าน อาจารย์พเยาว์ ศรีหงส์ โดยท่านเห็นว่าเป็น
ต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดี ต้องการแสงแดดจัดในสภาพกลางแจ้ง
สามารถรับแสงแดดได้ตลอดวัน แต่ถา้ ได้รบั แสงแดดไม่เพียงพอ
จะทำให้สขี องใบไม่เข้ม ออกดอกน้อย ต้องการอุณหภูมปิ านกลาง
หรื อ ร้ อ นชื้ น เมื่ อ โตขึ้ น ต้ อ งการน้ ำ ปานกลางถึ ง ค่ อ นข้ า งต่ ำ
ถ้ารดน้ำมากเกินไปจะไม่ออกดอก และเฟื่องฟ้าได้รับสมญาว่า
“ราชินีแห่งไม้ประดับ” เนื่องจากบ้านเรือนและสถานที่สำคัญ
ต่าง ๆ นิยมนำมาใช้ประโยชน์ในด้านสุนทรียภาพ ประดับสวน
อาคาร
เฟื่องฟ้า มีชื่อสามัญว่า Bougainvillea, Paper
Flower และชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bougainvillea Hybrida
ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ ได้แก่ Paper Flower, Kartas และ
ตรุษจีน อยู่ในตระกูล NYCTAGINACEAE ถูกค้นพบครั้ง
แรกในประเทศบราซิล โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศสราว
ค.ศ. 1766-1769 และได้ถูกนำไปปลูกยังสวนต่าง ๆ ของโลก
เริ่มจากยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย สำหรับประเทศไทย
มีการนำพันธุ์เฟื่องฟ้าเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกราว
พ.ศ. 2423 ในสมัยรัชกาลที่ 5
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Preface

“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
อย่างยัง่ ยืน ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพคูค่ ณ
ุ ธรรม พัฒนาองค์ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญา
สู่สากล” ในปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยฯ เร่งดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มุ่งหวังให้
บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพทัดเทียมกับสากล ในปีนเ้ี อง มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นปีแรก ซึ่งมีนักศึกษาที่ให้ความสนใจจำนวนมาก
แต่ด้วยจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งคุณภาพ จึงรับได้เพียงจำนวนจำกัด นอกจากนี้
ยังเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ำ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคาสเซล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ที่ประกอบไปด้วยผู้สอนที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการสอนและการวิจัย
ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้นั้น อาจารย์และนักวิจัยสร้างสรรค์
องค์ความรูเ้ พือ่ การพัฒนาท้องถิน่ พัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนองค์ความรู้
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าในระดับสากล ตีพมิ พ์เผยแพร่ทง้ั ในการประชุมวิชาการและวารสาร
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงกว่าเป้าหมาย
จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยฯ จึง
รวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในรายงานประจำปีฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
	
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ผลการดำเนินงานตามพันธกิจ

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาส
				
ทางการศึกษา
 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของท้องถิ่น
 บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่
			 ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
 ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
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 ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 การให้บริการแหล่งสืบค้นข้อมูล
พันธกิจที่ 2 ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
 หลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเอง
			 ในด้านวิชาชีพแก่ครูในท้องถิ่น
 โครงการพัฒนานักศึกษาครูด้านวิชาการและคุณลักษณะความเป็นครู
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บทนำ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มีผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยาย
โอกาสทางการศึกษา
• การพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงตามความ
		 ต้องการของท้องถิ่น
• บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกทีต่ พี มิ พ์
		 เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
• ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
		 นานาชาติของอาจารย์-นักศึกษา
• ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
• ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตนักศึกษา
• ความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการเรียน
		 การสอน
• การให้บริการแหล่งสืบค้นข้อมูล
พันธกิจที่ 2 ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
• หลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการใน
		 การพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพแก่ครูในท้องถิ่น
• การพัฒนานักศึกษาครูดา้ นวิชาการและคุณลักษณะ
		 ความเป็นครู
พันธกิจที่ 3 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง
• การอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์
		 ศิลปะ และวัฒนธรรม

• การเผยแพร่องค์ความรูจ้ ากวิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
ั ญา
		 ท้องถิ่น
พันธกิจที่ 4 วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและ
สืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ
• งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
• งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อ
		 ให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน
• งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด		
		 ทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา หรืออนุสทิ ธิบตั ร
• งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
		 ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
• การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
• การพัฒนาบุคลากร
• การพัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT
• การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
พันธกิจที่ 6 พัฒนาศักยภาพของชุมชน
• การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนือ่ งมาจาก
		 พระราชดำริ
• การบริการวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนองความ
		 ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
		 สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
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สรุปข้อ...ของมหาวิ
มูลสารสนเทศ
ทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการจัดการเรียน
การสอนรวม 5 คณะวิชา ในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ปริญญาโท
และปริญญาเอก จำแนกได้ ดังนี้

คณะวิชา
•
•
•
•
•

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์

ระดับปริญญาตรี รวม 9 สาขาวิชา ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สาขาวิชาการศึกษา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ รวม 3 สาขาวิชา ดังนี้
• สาขาวิชาชีพครู
• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ระดับปริญญาโท รวม 8 สาขาวิชา ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
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สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาระบบเกษตรยั่งยืน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
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ระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา ดังนี้
• สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

นักศึกษา

จำนวนนักเรียนและนักศึกษาในปีการศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น 16,815 คน จำแนกได้ดังนี้
นักศึกษาภาคปกติจำนวน 12,160 คน
• ระดับปริญญาตรี 2 ปี
จำนวน 183 คน
• ระดับปริญญาตรี 4 ปี
จำนวน 9,259 คน
• ระดับปริญญาตรี 5 ปี
จำนวน 2,718 คน
นักศึกษาภาค กศ.พป. จำนวน 2,855 คน
• ระดับปริญญาตรี 2 ปี
จำนวน 523 คน
• ระดับปริญญาตรี 4 ปี
จำนวน 1,975 คน
• ระดับปริญญาตรี 5 ปี
จำนวน 357 คน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ และปริญญาโท
จำนวน 738 คน
นักศึกษาต่างชาติ (ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ) จำนวน 225 คน
นักเรียนโรงเรียนสาธิต 					
จำนวน 691 คน
นักเรียนศูนย์สาธิตปฐมวัย 					
จำนวน 146 คน

ผู้สำเร็จการศึกษา

มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพ และระดับปริญญาโท จำนวน 2,595 คน
ระดับปริญญาตรีจำนวน 2,273 คน
• นักศึกษาภาคปกติ
จำนวน 1,544 คน
• นักศึกษาภาค กศ.พป.
จำนวน 729 คน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพและปริญญาโท จำนวน 322 คน

บุคลากร

มีจำนวนบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 579 คน
• ข้าราชการพลเรือน
• พนักงานราชการ
• พนักงานมหาวิทยาลัย
• พนักงานโรงเรียนสาธิต
• ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
• ลูกจ้างประจำ

จำแนกได้ดังนี้
จำนวน 146
จำนวน 7
จำนวน 353
จำนวน 27
จำนวน 16
จำนวน 30

สายวิชาการ รวม 356 คน จำแนกตามประเภทบุคลากร
• ข้าราชการพลเรือน
จำนวน 132
• พนักงานราชการ
จำนวน 1
• พนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวน 187
• พนักงานโรงเรียนสาธิต
จำนวน 20
• ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
จำนวน 16

คน (รวมลาศึกษาต่อ)
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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สายวิชาการ รวม 356 คน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก
จำนวน 54 คน
• ปริญญาโท
จำนวน 262 คน
• ปริญญาตรี
จำนวน 40 คน
สายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
• รองศาสตราจารย์
จำนวน 6 คน
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จำนวน 44 คน
สายสนับสนุน รวม 223 คน จำแนกได้ดังนี้
• ข้าราชการพลเรือน
จำนวน
• พนักงานราชการ
จำนวน
• พนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวน
• พนักงานโรงเรียนสาธิต
จำนวน
• ลูกจ้างประจำ
จำนวน

14
6
166
7
30

คน
คน
คน
คน
คน

การเกษียณอายุราชการ

• มีข้าราชการพลเรือนสายวิชาการเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
จำนวน 11 คน

ด้านการพัฒนาบุคลากร
•
•
•
•
•

ทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อบุคคลภายนอกผู้ประสงค์เป็นอาจารย์ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน
ทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อบุคคลภายนอกผู้ประสงค์เป็นอาจารย์ระดับปริญญาเอก จำนวน 4 ทุน
ทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโท 4 ทุน และระดับปริญญาเอก จำนวน 24 ทุน
การส่งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
การส่งบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

ด้านงบประมาณ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2553 รวมทั้งสิ้น 415,200,980 บาท จำแนกเป็น
• เงินงบประมาณแผ่นดิน 			
196,680,500 บาท
• เงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) 		
218,520,480 บาท

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 		
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 		
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติด้านการพัฒนาองค์กร 			
รวมคะแนน 4 มิติ 				

1.4849
0.5850
0.3723
0.8174
3.2598

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2553
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต		
คะแนน 5.0000
ความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษา คะแนน 3.2860
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ร้อยละ 86.47
ร้อยละ 76.43

ภูม...ของมหาวิ
ิหลัง ทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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

เริม่ ตัง้ เป็น “โรงเรียนสตรีฝกึ หัดครูนครปฐม” โดยใช้ตกึ หอทะเบียนมณฑลนครชัยศรี ซึง่ ตัง้ อยู่ ณ เลขที่
86 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รับเฉพาะนักเรียนหญิง เปิดสอน
ชั้นฝึกหัดครูประชาบาล
เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูชาย โดยให้เรียนร่วมกับนักเรียนฝึกหัดครูหญิง เริม่ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เริ่มงานโครงการฝึกครูชนบท
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม
ย้ายสถานที่จากเลขที่ 86 ถนนเทศา ไปอยู่เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน (ตรงข้ามวัดใหม่ปีนเกลียว)
เปิดรับนักเรียนครูตามโครงการผลิตครูประโยคครูปฐม (ป.ป.)
เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2513 และ
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
เริ่มดำเนินการและบริหารตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทำให้วิทยาลัยครูเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางบทบาทและโครงสร้างเข้าไปสู่ความเป็นอุดมศึกษามากขึ้น ดังเช่น ที่ระบุไว้ในมาตรา 5 คือ
“ให้ วิ ท ยาลั ย ครู เ ป็ น สถาบั น ค้ น คว้ า และวิ จั ย ผลิ ต ครู ถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส่ ง เสริ ม วิ ท ยฐานะของ
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน”
วิทยาลัยครูนครปฐมซึ่งได้รับฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูได้เพียง 5 ปี ก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและ
ขยายบทบาทออกไปอย่างกว้างขวางตั้งแต่พระราชบัญญัติประกาศใช้
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี เปิดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำการ (อคป.) รุ่นที่ 1 เมื่อภาคเรียนที่ 2
เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตวิ ทิ ยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึง่ การเปลีย่ นแปลงบางมาตราให้วทิ ยาลัยครู
มีความสมบูรณ์ และปฏิบัติภารกิจสนองความต้องการของสังคมให้กว้างขวางขึ้น สาระสำคัญของ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะหนึ่งในมาตรา 5 คือ ให้วิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาวิชาการต่างๆ
นอกเหนือจากการผลิตครูได้ด้วย
วิทยาลัยครูนครปฐมได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาสายวิชาการอื่น (อ.วท. และ อ.ศศ.) เป็นปีแรก
มี 5 สาขาวิชาเอก แยกเป็นสายศิลปศาสตร์ 2 สาขา วิชาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์
และการออกแบบ สายวิทยาศาสตร์ 3 สาขาวิชาเอก คือ การอาหาร พืชศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์
รับนักศึกษาสาขาวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น และเปิดถึงระดับปริญญาตรีเป็นปีแรกและเปิดโครงการการศึกษา
สำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญาเป็นปีแรก เปิดดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตโดยรับนักเรียนชัน้ มัธยมปีท่ี 1 จำนวน 2 ห้องเรียนในแผนการเรียนอังกฤษ - คณิตศาสตร์
โดยใช้อาคารนอน ดี 3 ดัดแปลงเป็นอาคารเรียน ในขณะเดียวกันได้ดำเนินงานควบคูไ่ ปกับโรงเรียนสาธิต
อนุบาล ซึง่ เปิดสอนมาตัง้ แต่ปี 2522 โดยใช้อาคารเรียนชัว่ คราวมีตงั้ แต่ชนั้ เด็กเล็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูวา่ “สถาบันราชภัฏ”
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538
เปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(ป.บัณฑิต)
เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ สถาบันอินเตอร์เทค อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปิดรับนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและสาขาไทยคดีศึกษา เริ่มเปิดรับนักศึกษา
ศูนย์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับครูประจำการ (ศอ.คป.)
เริ่มเปิดรับนักศึกษาศูนย์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้นำชุมชน (ศอช.)
เปิดโครงการสมทบร่วมกับวิทยาลัยศึกษาสมุทรสาคร เปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เป็นปีแรก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2547 พิมพ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก
ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป
ดำเนินการปรับปรุงและสร้างหลักสูตรสำหรับเปิดสอนในปีการศึกษา 2549 พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้าง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ.
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (วิศวกรรม
โทรคมนาคม) สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ค.บ.) สาขาวิ ช าพลศึ ก ษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ (ค.บ.) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) สขาขาวิชาศิลปกรรม (ดิจิตอลอาร์ท)
สาขาวิชาภาษาจีน และระดับปริญญาโท สาขาวิชา Executive MBA
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 4 สาขา คือ สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ) สาขาวิชาสหกิจวิทยาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ศศ.บ.) สาขาวิชาการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ศศ.บ.) และสาขาวิชานิติศาตร์ (น.บ.) และสาขาวิชาระดับปริญญาโท 3 สาขา คือ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (วท.ม.) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศกึ ษา
(วท.ม.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) สาขาวิชา
เคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
สาขาวิชาระบบเกษตรยั่งยืน (วท.ม.) และสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา (ระดับปริญญาเอก)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์ (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
(วศ.บ.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) สาขาการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) สาขาวิชาพยาบาล
(พย.บ.)
ปรับปรุงหลักสูตร 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (วศ.บ.)
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ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ค่านิยมหลัก
ปรัชญา (Philosophy)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย และเป็นแหล่งความรู้ของ
ปวงชน มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณ์ มีคุณค่าด้าน
การจัดการภูมิปัญญา และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมุ่งสร้าง
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและปวงชน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพคูค่ ณ
ุ ธรรม พัฒนาองค์ความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา
สู่สากล

พันธกิจ (Mission)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีพนั ธกิจทีส่ ำคัญ 6 ประการ

คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาส
ทางการศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง
4. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และ
สืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ
5. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล
6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1. การผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คูค่ ณ
ุ ธรรม มีเอกลักษณ์
และการขยายโอกาสทางการศึกษา

2. การผลิตบัณฑิตครูและการส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. การอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีจากท้องถิ่นสู่สากล
4. งานวิ จั ย มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสากล
5. การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. การเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน

เป้าประสงค์ (goal)

1. บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานทางวิชาการ มีคณ
ุ ธรรม
มีเอกลักษณ์ ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
และต่อเนื่อง
2. บัณฑิตครูมีคุณภาพ มีศักยภาพทางวิชาการเป็นที่
ยอมรับในวิชาชีพครู
3. เป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากท้องถิ่นสู่สากล
4. งานวิ จั ย มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสากล
5. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6. ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

ค่านิยมหลัก (Core Values)

N - Network and Communication 	
การสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารหลายรูปแบบ
หมายถึง การทำงานแบบประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ
P - Professional 	
การทำงานแบบมืออาชีพ
หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า
R - Responsibility 	
การทำงานด้วยความรับผิดชอบ
หมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รักษาคุณภาพและ
มาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้
U - Unity 	
การประสานสามัคคี
หมายถึง การทำงานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงานช่วยเหลือเกือ้ กูลกันโดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย และเสียสละ
เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhonpathom Rajabhat University
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ทำเนียบผู้บริหาร

จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อสถานศึกษา (ขณะดำรงตำแหน่ง)

ช่วงดำรงตำแหน่ง

1.
นางนันทา บุญยะประภัสร
ครูใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2479 (ครึ่งปี)
2.
นางลำยอง วิศาลดรุณกร
ครูใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2479 - 2481
3.
นางนันทา บุญยะประภัสร
ครูใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2481 - 2497
4.
น.ส.บุญจันทร์ วงศ์รักมิตร
ครูใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2497 - 2501
5.
น.ส.พเยาว์ ศรีหงส์
อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2501 - 2508
6.
น.ส.นิตยา วัฒนจินดา
อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2508 - 2511
7.
ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์
อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2511 - 2514
				
โรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม
				
วิทยาลัยครูนครปฐม 	
8.
น.ส.พเยาว์ ศรีหงส์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
2514 - 2515
9.
ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
2515 - 2523
			
และอธิการ	
10.
นายวิเชียร เมนะเศวต
อธิการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
2523 - 2524
11.
นายนิทัศน์ เพียกขุนทด
อธิการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
2524 - 2529
12.
ผศ.ดร.วรชัย เยาวปาณี
อธิการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
2529 - 2531
13.
ผศ.ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
อธิการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
2531 - 2537
14.
นางเพ็ญรัตน์ วริรักษ์
อธิการบดี
สถาบันราชภัฏนครปฐม
2537 - 2542
15.
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดี
สถาบันราชภัฏนครปฐม
2542 - 2546
16.
ผศ.ศุทธิณีย์ เถาทับนุ่ม
อธิการบดี
สถาบันราชภัฏนครปฐม
2546 - 2547
				
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	
17.
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2547 - 2552
18.
ผศ.สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2552 - ปัจจุบัน
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัย			
รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย			
พล.อ.ท.ชนะ อยู่สถาพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ			
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ			
ผศ.ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
ทรงคุณวุฒิ			
นพ.พินิจ หิรัญโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ			
รศ.ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ			
รศ.ดร.วิชัย เทียนน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ			
ผศ.สนิท ชุนดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ			
นายสมพร ใช้บางยาง
ผู้ทรงคุณวุฒิ			
นายโอภาส เขียววิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ			
นางอุไร ร่มโพธิหยก
ผู้ทรงคุณวุฒิ			
ผศ.สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		
อ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ		
นายเศวก ธรรมศิริพงษ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รศ.โสรัจ กายบริบูรณ์
ผู้แทนผู้บริหาร			
ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
ผู้แทนผู้บริหาร			
อ.ศิริชัย โสภา
ผู้แทนผู้บริหาร			
ผศ.พจนีย์ กงตาล
ผู้แทนผู้บริหาร			
ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
ผู้แทนคณาจารย์			
ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์
ผู้แทนคณาจารย์			
อ.เสวี เหลือบุญชู
ผู้แทนคณาจารย์			
อ.สุมาลี สิกเสน
ผู้แทนคณาจารย์			
ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
รองอธิการบดี			
นางรัตนา จันทนากร
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี			
เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี			

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ	
กรรมการ
กรรมการ	
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhonpathom Rajabhat University
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ผศ.สมเดช นิลพันธุ์
รศ.โสรัจ กายบริบูรณ์
ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
ผศ.ดร.วิชัย ลำใย
ผศ.สมหมาย เปียถนอม
ผศ.สิทธิชัย โรจน์รุ่งศศิธร
อ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
อ.ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
ผศ.สนิท ชุนดี
อ.วินัย นุชพิทักษ์
นายโอภาส เขียววิชัย
อ.ชูชีพ คงมีชนม์
อ.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
อ.อกนิษฐ์ จิตตางกูร
ว่าที่ ร.ต.ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่
อ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์
อ.ชัยยุธ มณีรัตน์
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
อ.ศิริชัย โสภา
รศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
อ.สุพจน์ เฮงพระพรหม
รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก
ผศ.พจนีย์ กงตาล
อ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
นางรัตนา จันทนากร
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี	
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารงานบุคคล
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านงานกิจการนักศึกษา
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านภูมิสถาปัตย์
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านอาคารสถานที่และงานพัสดุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

นายเศวก ธรรมศิริพงษ์
นายเกษม เขมวราภรณ์
นายเกื้อกูล ไทยน้อย
ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง
ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ
นายธรรมนูญ จันทระ
นายประพฤติ อรรฆธน
นายปิยวัฒน์ โตโพธิ์ไทย
รศ.ไพรัช พันธุ์ชาตรี
นางละมูล ลือสุขประเสริฐ
นางวิลาวรรณ วัชรารัตน์
นายวิษณุ เอมประณีตร์
ดาบตำรวจสฤษดิ์ สายสวาท
นายยงยุทธ ฐิติเบญจพล
นายอดิศร พวงชมพู
ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ
ประธานสภานักศึกษา ภาค กศ.พป.
นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ
นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ภาค กศ.พป.
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
นางพรทิพา เวชสกล
นางนิตยา ธณศักดิ์กุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhonpathom Rajabhat University
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คณะกรรมการสภาวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ผศ.สมเดช นิลพันธุ์
ผศ.โยธิน ศรีโสภา
ผศ.ดร.ศิลปชัย กงตาล
ผส.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
รศ.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
รศ.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
รศ.ดร.ชำนาญ รอดเหตุภัย
รศ.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
พล.ต.วีระ วงศ์สรรค์
นพ.อุดม เพชรสังหาร
ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
ผศ.สมหมาย เปียถนอม
เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
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ประธานสภาวิชาการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ	
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ	
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

อ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์
นายพิมลศักดิ์ พึ่งพันธ์
ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
ผศ.สุชาติ อ้นลำพูล
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
อ.พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
อ.ประพันธ์ ขันติธีระกุล
อ.ดร.บุญธง วสุริย์
นางจรรยา ร่มเพชร
นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล
น.ส.นันท์นภัส ประสพสุข
นางพรทิพา เวชสกล
นางนิตยา ธณศักดิ์กุล

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhonpathom Rajabhat University
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์

กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี

กองพัฒนานักศึกษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

กองนโยบายและแผน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รายงานประจำปี 2553
15

ผลการดำเนินงาน

ตามพันธกิจ

16

พันธกิจที่

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
และขยายโอกาสทางการศึกษา

1

การพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของท้องถิ่น

ในปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในท้องถิ่น และ
รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้นจำนวน 2 หลักสูตร คือ
ลำดับที่		
ชื่อหลักสูตร		 สาขา		
คณะ		วันที่ผ่านความเห็นชอบ
									 จากสภามหาวิทยาลัย
1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
				

พยาบาล
วิศวกรรม
ทรัพยากรน้ำ

พยาบาลศาสตร์
12 พฤศจิกายน 2552
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 มกราคม 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhonpathom Rajabhat University

17

พันธกิจที่

1

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
และขยายโอกาสทางการศึกษา

บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ชื่อบทความ/
วารสารที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่
วัน/เดือน/ปี	
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
			
วิทยานิพนธ์
นำเสนอผลงาน
ตีพิมพ์/เผยแพร่ ที่เผยแพร่
1 นายประจักษ์ พรมหนู
บทบาทของผู้บริหาร
วารสารสังคมศาสตร์ วิจัย มหาวิทยาลัย
ก.ย. 53		
		 คณะครุศาสตร์ (คม.)
สถานศึกษาที่ส่งเสริม
ปีที่ 1 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 53 ราชภัฏนครปฐม
		 สาขาการบริหารการศึกษา
การพัฒนาสุนทรียภาพ
			
และลักษณะนิสัยด้าน
			
ดนตรีของนักเรียนใน
			
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
			
สังกัดเทศบาลในจังหวัด
			
นครปฐม
2 น.ส.บงกชรัตน์ ม่วงใหญ่
กลยุทธ์การบริหารงาน
วารสารสังคมศาสตร์ วิจัย มหาวิทยาลัย
18 ม.ค. 53
		 คณะครุศาสตร์ (คม.)
ประชาสัมพันธ์ของสถาน- ปีที่ 1 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค. 53 ราชภัฏนครปฐม
		 สาขาการบริหารการศึกษา
ศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
			
นครปฐม	
3 น.ส.ศิริวรรณ วราเอกศิริ
การประเมินผลหลักสูตร วารสารประกอบการประชุม มหาวิทยาลัย
26-28 ม.ค. 53
		 คณะครุศาสตร์ (คม.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สัมมนาการวิจัย วัดและ ราชภัฏกาญจนบุรี
		 สาขาหลักสูตรและการสอน
พุทธศักราช 2545
ประเมินผลสัมพันธ์
			
(ปรับปรุงพุทธศักราช
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 18
			
2546) ประเภทวิชา
เรื่องกระแสและแนวโน้ม
			
พานิชยกรรมในโรงเรียน ของโลกในการวิจัย				
			
เซนต์โยเซฟอินเตอร์
ปฏิบัติการการวัด				
			
เทคโนโลยี
การประเมินสถิติทาง
				
การศึกษาและจิตวิทยา	
4 น.ส.ดาแวน ทำรี
Global Issues and วารสารประกอบการประชุม มหาวิทยาลัย
26-28 ม.ค. 53
		 คณะครุศาสตร์ (คม.)
Trends for Action
สัมมนาการวิจัยวัดและ
ราชภัฏกาญจนบุรี
		 สาขาหลักสูตรและการสอน
Research,
ประเมินผลสัมพันธ์
			
Measurement,
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 18
			
Evaluation, Statistics เรื่องกระแสและแนวโน้ม
			
in Education and
ของโลกในการวิจัย
			
Psychology
ปฏิบัติการการวัด
				
การประเมินสถิติทาง
				
การศึกษาและจิตวิทยา		
5 น.ส.นันทิยาภรณ์ หงส์เวียงจันทร์ การพัฒนาบทเรียน
วารสารสังคมศาสตร์ วิจัย มหาวิทยาลัย
ก.ย. 53
		 คณะครุศาสตร์ (คม.)
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ปีที่ 1 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 53 ราชภัฏนครปฐม
		 สาขาหลักสูตรและการสอน
แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง
			
การใช้เมาท์และแผงแป้น
			
อักขระสำหรับนักเรียน
			
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6 นายสมศักดิ์ แซ่กัง
ผลกระทบของกองทุน
ประชุมวิชาการ : เวที
คณะอักษรศาสตร์ 17-18 ก.ย.52
		 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชุมชนเมืองที่มีต่อ
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
		 (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อ คุณภาพชีวิตของสมาชิก สังคมศาสตร์และมนุษย- ศิลปากร วิทยาเขต
		 การพัฒนา
ผู้กู้เงินในอำเภอบางเลน ศาสตร์ ครั้งที่ 1
พระราชวัง
			
จังหวัดนครปฐม		
สนามจันทร์
					
Annual Report

0

201
รายงานประจำปี 2553

18

ชื่อบทความ/
วารสารที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่
วัน/เดือน/ปี	
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
			
วิทยานิพนธ์
นำเสนอผลงาน
ตีพิมพ์/เผยแพร่ ที่เผยแพร่
7 น.ส.สุนันทา ศรีบุญมา
สัมฤทธิ์ผลของโครงการ ประชุมวิชาการ : เวที
คณะอักษรศาสตร์ 17 ก.ย.52
		 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
		 (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อ ของกลุ่มทอผ้าจังหวัด
สังคมศาสตร์และมนุษย- ศิลปากร วิทยาเขต
		 การพัฒนา
สุพรรณบุรี
ศาสตร์ ครั้งที่ 1
พระราชวัง
					
สนามจันทร์
8 น..ส.ศรีสุวรรณ แก้วบุญ
ความเข้มแข็งของสถาบัน ประชุมวิชาการ : เวที
คณะอักษรศาสตร์ 17 ก.ย. 52
		 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบครัวของประชาชนใน วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
		 (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อ จังหวัดราชบุรี
สังคมศาสตร์และมนุษย- ศิลปากร วิทยาเขต
		 การพัฒนา		
ศาสตร์ ครั้งที่ 1
พระราชวัง
					
สนามจันทร์	
9 นายสมศักดิ์ พู่รัตนะ
การปฏิบัติงานตาม
ประชุมวิชาการ : เวที
คณะอักษรศาสตร์ 17-18 ก.ย. 52
		 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พระราชบัญญัติคุ้มครอง วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
		 (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อ ผู้บริโภคเด็กของคณะ
สังคมศาสตร์และมนุษย- ศิลปากร วิทยาเขต
		 การพัฒนา
กรรมการคุ้มครองเด็ก
ศาสตร์ ครั้งที่ 1
พระราชวัง
			
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
สนามจันทร์
10 นางสุภาวดี เผือกฟัก
การมีส่วนร่วมของชุมชน วารสารสังคมศาสตร์ วิจัย มหาวิทยาลัย
ก.ย.53
		 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการอนุรักษ์และพัฒนา ปีที่ 1 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 53 ราชภัฏนครปฐม
		 (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อ ตลาดสามชุกจังหวัด
		 การพัฒนา
สุพรรณบุรี
11 น.ส.พัฒน์นรี ทองเมืองหลวง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน ประชุมวิชาการ : เวที
คณะอักษรศาสตร์ 17-18 ก.ย. 52
		 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อำเภอสามพราน
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
		 (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อ จังหวัดนครปฐม
สังคมศาสตร์และมนุษย- ศิลปากร วิทยาเขต
		 การพัฒนา		
ศาสตร์ ครั้งที่ 1
พระราชวัง
					
สนามจันทร์
12 น.ส.ศรีสุดา มีชำนาญ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เอกสารประกอบการ
มหาวิทยาลัย
18 ก.ย. 52
		 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในอำเภอนครชัยศรี
ประชุมวิชาการ “เวที
ศิลปากร วิทยาเขต
		 (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อ		
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา พระราชวัง
		 การพัฒนา		
สังคมศาสตร์และมนุษย- สนามจันทร์
				
ศาสตร์ ครั้งที่ 1”	
13 นายประสงค์ กองแก้ว
พฤติกรรมและการตัดสินใจ เอกสารประกอบการ
มหาวิทยาลัย
27 มี.ค. 53
		 คณะวิทยาการจัดการ (บธ.ม.) ซื้อระบบระบายอากาศใน ประชุมวิชาการ ในการ
ราชภัฏพระนคร
		 สาขาการจัดการทั่วไป
โรงเรือนแบบปิดเลีย้ งสัตว์ปกี ประชุมวิชาการนานาชาติ
			
ในจังหวัดนครปฐม
เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
			
จังหวัดสุพรรณบุรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา
			
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5
14 น.ส.พชราวลี พิเสฏฐศลาศัย
พฤติกรรมและความพึง เอกสารประกอบการประชุม มหาวิทยาลัย
15 มิ.ย. 53
		 คณะวิทยาการจัดการ (บธ.ม.) พอใจของนักท่องเที่ยว
วิชาการในการประชุม
ราชภัฏนครปฐม
		 สาขาการจัดการทั่วไป
ชาวไทยที่มีต่อตลาดน้ำ วิชาการนานาชาติ
			
บางน้อย จังหวัดสมุทร- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			
สงคราม
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553
				
วันที่ 15-17 มิ.ย. 53
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พันธกิจที่

1

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
และขยายโอกาสทางการศึกษา

ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติของอาจารย์
ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1 นางนารีรัตน์ เทียมเมือง
			
			
			
2 นางนารีรัตน์ เทียมเมือง
			
3 นายญาณภัทร ยอดแก้ว
			
			

ผลงาน/รางวัล

จากหน่วยงาน

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
“ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา”
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2553 (ระดับอุดมศึกษา)
(สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ
ในวันที่ 15 กันยายน 2553	
อาจารย์ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
มูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทยและมูลนิธิ
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2553
หลวงพ่อวัดไร่ขิง 100 ปีการฝึกหัดครูไทย
เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณในฐานะผู้สร้าง
ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนา
คุณประโยชน์และเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนา สังคม วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
ณ วัดยานนาวา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553

ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา
ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ผลงาน/รางวัล

1 นายสุทธิพงษ์ คำหอม
กำกับภาพยอดเยี่ยม
		 นายปิยะพล พรรณยิ้ม		
		 น.ส.สุจิตรา อินสมตัว
		 น.ส.ฑิฆัมพร แสงศรี	
2 นายณรงค์ชัย สง่าแสง รับรางวัลความประพฤติดี
				
3 น.ส.ชไมพร พลอยเพชร รับรางวัลความประพฤติดี
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โครงการที่เข้าร่วม

หน่วยงานผู้จัด

Movie Mania
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Awards ครั้งที่ 11
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชน
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชน

วัน/เดือน/ปี
23 ม.ค. 53

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 27 พ.ค. 53
ในพระบรมราชูปถัมภ์	
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 27 พ.ค. 53
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานสรุปสถานภาพการทำงานของบัณฑิต ประจำปี 2552 ทุกระดับการศึกษา คณะทั้งหมด สาขาทั้งหมด
สถานภาพการทำงานของบัณฑิต
ทำงานแล้ว		
ยังไม่ได้ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ
กำลังศึกษาต่อ		
รวมทั้งหมด

จำนวน (คน)
1,758
492
44
2,294

ร้อยละ
76.63
21.45
1.92
100.00

แผนภูมิสรุปสถานภาพการทำงานของบัณฑิต ประจำปี 2552
บัณฑิตที่ศึกษาต่อ
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รายงานสรุปจำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงและไม่ตรงกับสาขาที่ส ำเร็จ
การศึกษา ประจำปี 2552 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คณะทั้งหมด
สาขาทั้งหมด
ลักษณะงานที่ทำ
ตรง		
ไม่ตรง		
รวมทั้งหมด

จำนวน (คน)
1,164
585
1,749

ร้อยละ
66.55
33.45
100.00

แผนภูมิสรุปจำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงและไม่ตรง
กับสาขาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2552

ไม่ตรง

33.45%
ตรง

66.55%
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตนักศึกษา
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
คะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ 2553 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
การสำรวจ
		
1. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
2. ความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา

ร้อยละของคะแนน
ความพึงพอใจ
86.47
76.43

คะแนนผลการประเมิน
ตัวชี้วัด
5.0000
3.2860

ผลการสำรวจความพึงพอใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งประกอบด้วยความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละของคะแนน 81.45
หรือคิดเป็น 4.0726 คะแนน
		 ประเด็นการประเมิน
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1. ความรู้ความสามารถพื้นฐาน
2. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
3. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
		 1) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
		 2) อาจารย์ผู้สอน
		 3) สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
		 4) สถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการให้บริการ
		 1) การให้บริการด้านวิชาการ
		 2) การให้บริการทั่วไป
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น

คะแนน
4.3237
4.1714
4.1876
4.6122
3.8214
3.8224
3.8480
4.0250
3.7550
3.6617
3.8203
3.8150
3.8256
4.0726

ร้อยละของคะแนน
86.47
83.43
83.75
92.24
76.43
76.45
76.96
80.50
75.10
73.23
76.41
76.30
76.51
81.45
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พันธกิจที่

1

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
และขยายโอกาสทางการศึกษา

ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความร่วมมือในด้านการเรียน
การสอน และการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิเช่น
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ในปีงบประมาณ 2553 ได้ลงนามความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
1. ความร่ ว มมื อ ในด้ า นการแลกเปลี่ ย นอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
ในการเรียนการสอนและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยครูกวางสี (Guangxi
Teachers Education University) สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยน ฝึกอบรม และฝึกงาน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งเมือง
หลิวโจว (Liuzhou City Vocational College) สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาใน
การเรียนการสอนและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National
University of Laos) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4. ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาใน
การเรียนการสอนและการวิจยั กับมหาวิทยาลัยสุพานุวง (Souphanouvong
University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
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ในปีงบประมาณ 2553 นี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมได้เริม่ จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติ วิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคาสเซล
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทีป่ ระกอบไปด้วยผูส้ อน
ที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการสอนและการวิจัย

การให้บริการแหล่งสืบค้นข้อมูล
สถิติผู้ใช้บริการทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการเรียน การค้นคว้า มีดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทรัพยากรที่ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
		
รายการ
หนังสือ
- หนังสือภาษาไทย		
- หนังสือภาษาต่างประเทศ		
- หนังสืออ้างอิง		
- วิจัย		
- วิทยานิพนธ์		
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- วารสารภาษาไทย		
- วารสารภาษาอังกฤษ		
- หนังสือพิมพ์ภาษาไทย		
- หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ		
- หนังสือพิมพ์ภาษาจีน		
- จุลสาร		
- กฤตภาค		
- วารสารเย็บเล่ม		
โสตทัศนวัสดุ
- วีดีโอ		
- วีซีดี		
- ซีดีรอม		
- ดีวีดี		
โทรทัศน์บริการชมสื่อโสตทัศน์		
เครื่องเล่นวีซีดี บริการชมสื่อโสตทัศน์
เครื่องคอมพิวเตอร์
- สำหรับค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล
- เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
- การให้บริการสัญญาณ Wireless

จำนวนทรัพยากร

หน่วยนับ

209,745
32,906
9,878
1,364
3,070

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

754
57
32
1
1
582
614
2,510

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
เล่ม

4,416
6,744
3,424
816
20
16

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
เครื่อง
เครื่อง

33
35
67

เครื่อง
เครื่อง
จุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhonpathom Rajabhat University

25

พันธกิจที่

1

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
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2. สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ 2553
เดือน
ต.ค. 52
พ.ย. 52
ธ.ค. 52
ม.ค. 53
ก.พ. 53
มี.ค. 53
เม.ย. 53
พ.ค. 53
มิ.ย. 53
ก.ค. 53
ส.ค. 53
ก.ย. 53

จำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการ (คน)
12,295
26,065
21,868
25,715
26,725
10,130
8,305
10,554
40,707
40,585
38,093
37,823

จำนวนบุคคลภายนอกที่ใช้บริการ (คน)
128
147
128
148
119
92
65
113
141
132
163
138

3. สถิติการยืมหนังสือแยกตามประเภทหนังสือ ปีงบประมาณ 2553
หมวด
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
นวนิยาย

จำนวน (เล่ม)
3,813
2,819
1,531
18,107
3,591
3,082
12,133
3,112
3,741
6,171
1,759

4. สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2552 ภาคเรียนที่ 3/2552 ภาคเรียนที่ 1/2553
จำนวนผู้ใช้บริการ		
ห้องปฏิบัติการ		
		
ภาคเรียนที่ 2/2552 ภาคเรียนที่ 3/2552 ภาคเรียนที่1/2553
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
37,786
14,705
30,807
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รวม
83,298

พันธกิจที่

ผลิตบัณฑิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู

2

หลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ
แก่ครูในท้องถิ่น
คณะครุศาสตร์
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ-หลักสูตร		 ระยะเวลาที่จัด/		 ผู้จัด/โปรแกรมวิชา
					 งบประมาณ (บาท)		
1
บทเรียนสำเร็จรูป...นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ผู้เรียน
1-3 เม.ย. 53/
ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา
				
129,200 บาท	
2
การสร้าง Big-Book .... นวัตกรรม 3 มิติ
รุ่นที่ 1 : 12-14 ธ.ค. 52 อ.เบญจวรรณ สหวัชรินทร์
		
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะกระบวนการคิด***
รุ่นที่ 2 : 22-24 มี.ค. 53/
				
159,200 บาท	
3
การสร้างแบบฝึกประกอบนิทานเพื่อพัฒนาทักษะ
29-31 มี.ค. 53/
ผศ.อาภรณ์ ใจเที่ยง
		
การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สร้างสรรค์
82,200 บาท	
		
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา	
4
การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
7-9 เม.ย. 53/
ผศ.อาภรณ์ ใจเที่ยง
		
พอเพียง “ใช้สมอง.........ไม่ต้องลงทุน”
79,600 บาท		
5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานวิจัย
รุ่นที่ 1 : 28-30 เม.ย. 53 อ.เจษฎา บุญมาโฮม
		
ชั้นเรียน...สำหรับครูปฐมวัย-ประถมศึกษา
รุ่นที่ 2 : 5-7 พ.ค. 53/
				
132,000 บาท	
6
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้...ด้วยสื่อเสมือนจริง
รุ่นที่ 1 : 19-21 ธ.ค. 52 อ.เจษฎา บุญมาโฮม
				
รุ่นที่ 2 : 19-21 เม.ย. 53/
				
132,000 บาท 	
7
ภาพมีชีวิต...เทคนิคการทำภาพนิ่งให้เคลื่อนไหว...
รุ่นที่ 1 : 21-23 พ.ย. 52 อ.เจษฎา บุญมาโฮม
		
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
รุ่นที่ 2 : 28-30 พ.ย. 52/
				
159,200 บาท	
8
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาความคิดและ
รุ่นที่ 1 : 6-7 พ.ค. 53
ผศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย
		
ทักษะการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ PBL
รุ่นที่ 2 : 11-12 พ.ค. 53/
				
80,200 บาท		
9
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ 27-28 เม.ย. 53/
โปรแกรมเทคโนโลยีและ
		
ช่วยสอนตามแนวคิด Backward Design
58,350 บาท		
นวัตกรรมการศึกษา
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พันธกิจที่

2

ผลิตบัณฑิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู

ลำดับที่		
ชื่อโครงการ-หลักสูตร		 ระยะเวลาที่จัด/		 ผู้จัด/โปรแกรมวิชา
					 งบประมาณ (บาท)		
10
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม
7-9 เม.ย. 53/
โปรแกรมเทคโนโลยีและ
		
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ : หนังสือ 58,350 บาท		
นวัตกรรมการศึกษา
		
อิเล็กทรอนิกส์สร้างนักคิด ผลิตนักวิเคราะห์	
11
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
29 มี.ค.-2 เม.ย. 53/
ผศ.วริยา สมประชา
		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อในสังกัด 85,000 บาท
		
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม
15-19 ก.พ. 53/
ผศ.วริยา สมประชา
12
โครงการพัฒนาครูปฐมวัยท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม
73,500 บาท		
13
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและการใช้สถิติเพื่อ รุ่นที่ 1 : 20-21 เม.ย. 53 ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทัย
		
การวิจัยทางการศึกษา		
รุ่นที่ 2 : 22-23 เม.ย. 53
				
รุ่นที่ 3 : 3-4 พ.ค. 53/
				
101,400 บาท	
14
หลักสูตร : การประเมินสภาพจริง และแบบทดสอบ
รุ่นที่ 1 : 28-30 ม.ค. 53 ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทัย
		
วัดทักษะการคิด/แก้ปัญหา
รุ่นที่ 2 : 4-6 ก.พ. 53
				
รุ่นที่ 3 : 29-31 พ.ค. 53/
				
107,000 บาท	
15
หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รุ่นที่ 1 : 15-17 ก.พ. 53 ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทัย
		
(การวิจัยในชั้นเรียนเชิงปฏิบัติการ)
รุ่นที่ 2 : 20-22 มี.ค. 53
				
รุ่นที่ 3 : 24-26 มี.ค. 53/
				
107,000 บาท	
16
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิจัย
รุ่นที่ 1 : 19-21 เม.ย. 53 ดร.พรรณี สุวัตถี
		
เพื่อประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษา”
รุ่นที่ 2 : 26-28 เม.ย. 53/
				
113,800 บาท	
17
โครงการผลงานเอื้ออาทร...ช่วยเหลือครูผู้ต้องเยียวยา... วันที่ 24-25 พ.ย. 52/
อ.วิรัติ เนตรสว่าง
		
ไม่ผ่านการขอผลงานวิชาการ
33,400 บาท		
18
คลินิกนวัตกรรมเคลื่อนที่...เสริมสร้างศักยภาพ
ต.ค. 52-ก.ค. 53/
อ.เบญจวรรณ สหวัชรินทร์
		
ครูปฐมวัย-ประถมศึกษา		
84,600 บาท		
19
โครงการลงพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียน
วันที่ 15-17 ธ.ค. 52/
อ.วิรัติ เนตรสว่าง
		
ขนาดเล็กด้านการสร้างสื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 67,000 บาท		
20
การออกแบบการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยเพื่อพัฒนา รุ่นที่ 1 : 20-22 พ.ย. 52 ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทัย
		
การเรียนรู้		
รุ่นที่ 2 : 27-29 พ.ย. 52/
				
107,000 บาท	
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ-หลักสูตร		 ระยะเวลาที่จัด/		 ผู้จัด/โปรแกรมวิชา
					 งบประมาณ (บาท)		
1
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ดนตรี เพื่อครูดนตรี
29-30 ก.ค. 53
อ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ-หลักสูตร		 ระยะเวลาที่จัด/		 ผู้จัด/โปรแกรมวิชา
					 งบประมาณ (บาท)		
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะกระบวนการ 1-3 เม.ย. 53
อ.อารีย์ วรเตชะคงคา
		
ทางคณิตศาสตร์		
2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียน 9-11 มี.ค. 53
อ.พฤกษ์ โปร่งสำโรง
		
การสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูมัธยมศึกษา	
3
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียน 25-27 พ.ค. 53
อ.พฤกษ์ โปร่งสำโรง
		
การสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูมัธยมศึกษา รุ่น 2	
4
โครงการอบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
23-26 มี.ค. 53
คณะวิทยาศาสตร์และ
		
คณิตศาสตร์				
เทคโนโลยี
5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบคุณภาพ
29-30 มี.ค. 53
ผศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
		
ของเครื่องมือและการใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhonpathom Rajabhat University
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พันธกิจที่

2

ผลิตบัณฑิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู

โครงการพัฒนานักศึกษาครูด้านวิชาการและคุณลักษณะความเป็นครู
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ
ระยะเวลาที่จัด		 โปรแกรมวิชา/ผู้จัด
1
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรวัดกงลาด
2 ก.พ. 53
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
2
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรวัดหนองโพธิ์
4 ก.พ. 53
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
3
โครงการค่ายศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
28-29 ม.ค. 53 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
4
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้
18 ส.ค. 53
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์		
5
ศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส
3 ก.พ. 53
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
6
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะ
21 ส.ค. 53
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
		
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดสร้างสรรค์
		
โดยกิจกรรมพับกระดาษ		
7
ปรับพื้นฐานการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
18 พ.ค. 53
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ
1
โครงการสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
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ระยะเวลาที่จัด		 โปรแกรมวิชา/ผู้จัด
17-19 ส.ค. 53 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

พันธกิจที่

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

3

โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ลำดับที่		
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ		 ผลสำเร็จของโครงการ
1
ลอยกระทงตามประทีป
28,600 บาท
นักศึกษา 100 คน นักศึกษา/ประชาชน
		
(วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. 52)		
ประชาชน 100 คน มีความรู้ความเข้าใจ 91.40/93.25
						
มีความพึงพอใจ 91.20/93.00
						
ประโยชน์ที่ได้รับ 88.80/90.10
2
วัฒนธรรมสัมพันธ์
5,000 บาท
นักศึกษา 150 คน นักศึกษา/ประชาชน
		
(วันอังคารที่ 17 พ.ย. 52)
		
มีความรู้ความเข้าใจ 93.40/						
มีความพึงพอใจ 95.40/						
ประโยชน์ที่ได้รับ 80.60/3
เทิดพระคุณพ่อ
14,760 บาท
นักศึกษา 200 คน นักศึกษา/ประชาชน
		
(วันที่ 2-4 ธ.ค. 52)
		
มีความรู้ความเข้าใจ 93.00/						
มีความพึงพอใจ 85.20/						
ประโยชน์ที่ได้รับ 88.00/4
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ์
40,000 บาท
นักศึกษา 200 คน นักศึกษา/ประชาชน
		
(วันพุธที่ 13 ม.ค. 53)			
มีความรู้ความเข้าใจ 92.80/						
มีความพึงพอใจ 82.80/						
ประโยชน์ที่ได้รับ 91.80/5
สัมมนาวิชาการศิลปกรรมท้องถิ่น 126,500 บาท
นักศึกษา 200 คน นักศึกษา/ประชาชน
		
(25-26 ก.พ. 53)			
มีความรู้ความเข้าใจ 94.20/95.30
						
มีความพึงพอใจ 93.00/95.50
						
ประโยชน์ที่ได้รับ 93.40/82.20
6
ประเพณีสงกรานต์
14,998 บาท
นักศึกษา 100 คน นักศึกษา/ประชาชน
		
(วันเสาร์ที่ 17 เม.ย. 53)			
มีความรู้ความเข้าใจ 90.00/						
มีความพึงพอใจ 90.00/						
ประโยชน์ที่ได้รับ 93.00/7
ปลูกจิตสำนึกไทยด้วย
37,170 บาท
นักศึกษา 100 คน นักศึกษา/ประชาชน
		
ศิลปวัฒนธรรม				
มีความรู้ความเข้าใจ 92.00/		
(วันศุกร์ที่ 30 เม.ย.			
มีความพึงพอใจ 83.00/		
วันศุกร์ที่ 7, 14 พฤษภาคม 53)			
ประโยชน์ที่ได้รับ 77.00/มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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พันธกิจที่

3

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่		
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ		 ผลสำเร็จของโครงการ
8
พัฒนาบุคลากรเสริมสร้างแรงจูงใจ 37,050 บาท คณะกรรมการในสำนักฯ คณะกรรมการในสำนักฯ ได้รับ
		
(วันที่ 9-11 มิ.ย. 53)
จำนวน 13 คน
ความรู้ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ
						
และได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก
9
เชิดชูคนดี		
14,000 บาท
นักศึกษา 100 คน นักศึกษา/ประชาชน
		
(วันที่ 10-11 ส.ค. 53)			
มีความรู้ความเข้าใจ 90.00/						
มีความพึงพอใจ 82.00/						
ประโยชน์ที่ได้รับ 94.00/10
รวบรวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 98,000 บาท
นักศึกษา 100 คน นักศึกษา/ประชาชน
		
(วันที่ 10-11 ส.ค. 53)		
ประชาชน 100 คน มีความรู้ความเข้าใจ 90.00/						
มีความพึงพอใจ 82.00/						
ประโยชน์ที่ได้รับ 94.00/11
เรียนรู้วิถีไทยจากเพลงลูกทุ่ง
117,800 บาท
นักศึกษา 600 คน นักศึกษา/ประชาชน
		
(วันที่ 10-11 ส.ค. 53)			
มีความรู้ความเข้าใจ 91.33/						
มีความพึงพอใจ 96.00/						
ประโยชน์ที่ได้รับ 77.16/12
รักษ์วัฒนธรรม		
6,900 บาท
บุคลากร/คณาจารย์ นักศึกษา/ประชาชน
		
(วันที่ 10-11 ส.ค. 53)			
มีความรู้ความเข้าใจ 92.00/		
**รณรงค์ให้แต่งกายด้วยผ้าไทย 			
มีความพึงพอใจ 94.00/		
2 วัน คือวันพุธและวันพฤหัสบดี			
ประโยชน์ที่ได้รับ 84.00/13
ตลาดนัดวัฒนธรรม
57,600 บาท
นักศึกษา 200 คน นักศึกษา/ประชาชน
		
(วันที่ 10-11 ส.ค. 53)			
มีความรู้ความเข้าใจ 93.00/						
มีความพึงพอใจ 87.00/						
ประโยชน์ที่ได้รับ 82.50/14
เทิดพระคุณแม่*
7,600 บาท
นักศึกษา 200 คน นักศึกษา/ประชาชน
		
(วันที่ 10-11 ส.ค. 53)			
มีความรู้ความเข้าใจ 91.00/						
มีความพึงพอใจ 87.00/						
ประโยชน์ที่ได้รับ 81.00/15
วัฒนธรรมสัญจร*
26,440 บาท
นักศึกษา ประชาชน ไม่ได้ประเมิน
					
200 คน	
16
ข่าววัฒนธรรม*		
48,000 บาท
นักศึกษา ประชาชน ไม่ได้ประเมิน
					
100 คน	
17
ชมรมรักษ์ศิลปวัฒนธรรม*
16,387 บาท
นักศึกษา 50 คน
ไม่ได้ประเมิน
18
อบรมผู้นำวัฒนธรรม
23,500 บาท
นักศึกษา 100 คน นักศึกษา/ประชาชน
		
(วันที่ 30 ส.ค. 53)			
มีความรู้ความเข้าใจ/92.00/76.00
						
มีความพึงพอใจ 82.00/78.00
						
ประโยชน์ที่ได้รับ 76.00/73.00
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่		
โครงการ/กิจกรรม
1
โครงการต้นแบบความดี
2
กิจกรรมลอยกระทง
3
กิจกรรมแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. อรพินเกมส์ ครั้งที่ 32
4
กิจกรรมสานสัมพันธ์ 1 Happy New Year 2010
5
โครงการค่ายคุณธรรมนำสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
6
กิจกรรมการแสดงโขนประยุกต์ “เฟื่องฟ้าราตรี 53”
7
กิจกรรมพิธีไหว้ครูศิลปกรรม
8
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
		
ปีการศึกษา 2552
9
กิจกรรมการแสดงโขนประยุกต์งานวันคล้ายวันสถาปนากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
10
กิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้สูงอายุ
11
โครงการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถทางการเรียน
12
โครงการคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ Moon & Star of Science (MSS) 2010
13
พิธีไหว้ครู
14
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา
15
กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ
16
โครงการออกค่ายอาสาถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553
17
กิจกรรมทำบุญโปรแกรม
18
โครงการเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง ปี 2553
19
กิจกรรมทำบุญพิธีทางพุทธศาสนาภัตตาคารจำลอง @Home
20
กิจกรรมการแกะสลักผักและผลไม้ต่าง ๆ เพื่องานเลี้ยง
21
จัดอาหารว่างและขนมไทยให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
22
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีที่ 4
23
กิจกรรมบ่ายสีสู่ขวัญ
24
กิจกรรมปฐมนิเทศ
25
กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
26
โครงการคอมพิวเตอร์สัมพันธ์
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พันธกิจที่

3

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับที่		
โครงการ/กิจกรรม
1
กิจกรรมละครเพลง “ผู้ชนะสิบทิศ”
2
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก” ตักบาตรทุกวันพุธ ประจำภาคเรียนที่ 2/52
3
กิจกรรมวันลอยกระทง/โครงการวิทยาการจัดการร่วมลอยกระทงประทีป
4
จุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ปี 53
5
โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ วัดใหม่ปิ่นเกลียว
6
โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ วัดบางปลา
7
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมาธิกับพัฒนาการเรียน
8
โครงการภารกิจจิตใจงาม วัดวังตะกู
9
โครงการพัฒนาวัดโพรงมะเดื่อ
10
โครงการพัฒนาวัดพัฒนาใจ วัดเสน่หา
11
โครงการบำเพ็ญประโยชน์วัดใหม่ปิ่นเกลียว
12
เด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูระดับโลก ครั้งที่ 4
13
โครงการศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที่ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช
14
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์แปลภาษาจีน วัดพระธรรมกาย
15
โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ โรงถ่ายภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร
16
โครงการอบรมคุณธรรม
17
โครงการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ
18
โครงการ “ผ้าป่าสามัคคี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า”
19
โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
20
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสื่อสารนันทนาการและสืบสานวัฒนธรรม
21
โครงการสายใยรักดวงใจแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
22
โครงการประกวด E-Card บอกรักพ่อ 52
23
โครงการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 53
24
โครงการประกวด E-Card บอกรักแม่ 53
25
โครงการบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่ 53
26
โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 53
27
โครงการค่ายคุณธรรม

Annual Report

0

201
รายงานประจำปี 2553

34

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับที่		
โครงการ/กิจกรรม
1
โครงการปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมในงานพัฒนาชุมชน
2
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
3
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตะวันตก
4
โครงการทัศนศึกษาวัด-วัง
5
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
6
โครงการศึกษาดูงานแหล่งประวัติศาสตร์ศิลปกรรมไทย
7
โครงการทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์
8
โครงการค่ายวัยใสใจสะอาดเปรื่องปราชย์ด้วยธรรม
9
โครงการธรรมวาทศิลป์
10
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
11
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
12
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์
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พันธกิจที่

3

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้จากวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่		
1
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โครงการ/กิจกรรม

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ท้องถิ่น เล่มที่ 2)

พันธกิจที่

วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ

4

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เห็นความสำคัญในการวิจัยโดยใช้โจทย์ในท้องถิ่นศึกษาวิจัยส่งเสริมให้ท้องถิ่นพัฒนามากขึ้น
และยังผลประโยชน์ที่ดีให้กับคนในท้องถิ่นด้วย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ดังนี้

1. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ/วิจัย		
ผู้วิจัย
1
การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
รศ.ชลีรัตน์ พยอมแย้ม
		
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับชุมชนศาลาตึก ตำบลทุ่งลูกนก
		
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	
2
การสร้างตัวแบบในการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตอ้อย
อ.ชลิดา ตระกูลสุนทร
		
ของชาวไร่อ้อยชุมชนศาลาตึก		
3
ผลของการเสริมยอดอ้อยหมักต่อผลผลิตน้ำนมของโคนม
อ.วนิดา ชัยชนะ
		
ในชุมชนศาลาตึก ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
		
จังหวัดนครปฐม		
4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปอ้อยสำหรับชุมชนศาลาตึก
อ.ผาณิต ลักษมีธนสาร
5
การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
อ.วจินี อารีรอบ
		
ของชาวบ้านชุมชนศาลาตึก		
6
การสร้างตำรับมาตรฐานอาหารกลางวันสำหรับเด็กวัยก่อนเรียน
อ.กมลพร สวนทอง
		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลาตึก	
7
การพัฒนาอินเตอร์เน็ตชุมชนศาลาตึก
อ.แก้วใจ อาภรณ์พิศาล
8
การพัฒนาเทคนิคการตรวจหาและแก้ไขความขรุขระเชิงความร้อน ผศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
		
ในระบบการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก	
9
การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำสกัดชีวภาพจากผลไม้ท้องถิ่น
ผศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
		
และปลาทะเลเพื่อการผลิตพืชในระบบเกษตรยั่งยืน	
10
การคัดเลือกและพัฒนาโพรไบโอติกเพื่อใช้เป็นสารควบคุมชีวภาพ อ.ดร.กัญญา สอนสนิท
		
และสารเสริมอาหารในการเพาะเลี้ยงกุ้ง	
11
การศึกษาผลของไอออนบางชนิดต่อการเกิดสีของแก้ว
อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว

จำนวนเงิน
50,000
63,600
60,000
80,000
70,800
72,000
54,000
247,480
281,560
350,000
431,000
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4

วิจยั เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ สูม่ าตรฐานสากล
และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ

ลำดับที่		
ชื่อโครงการ/วิจัย		
ผู้วิจัย
12
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมและ
อ.ดร.บุญธง วสุริย์
		
รวบรวมข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการผลิต
		
ทางการเกษตรในโรงเรือนเพาะปลูก : ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง	
13
การหาพลังงานการกระตุ้นและพลังงาน ฟลูโอเรสเซนต์ของ
อ.ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง
		
พอลิเมอร์กึ่งตัวนำ บางชนิดโดยใช้ระเบียบวิธีทางควอนตัม	
14
การพัฒนารูปแบบการสอนเชิงทดลองที่เน้นพัฒนาความสามารถ อ.สมบัติ หทัยรัตนานนท์
		
ระดับสูงทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนควบคู่กับความสามารถ
		
ในเนื้อหาวิชาเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบฝังตัวในงานควบคุม	
15
ขั้วไฟฟ้าฟิล์มบิทมัสสำหรับการวิเคราะห์หาโลหะหนักปริมาณน้อย อ.ดร.สมปอง ทองงามดี
16
การศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติทางไฟฟ้าด้วยความร้อน
อ.ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
		
ของฟิล์มบางโปร่งแสงออกไซด์ของสังกะสีเจือด้วยอลูมิเนียม
		
ที่เตรียมด้วยเทคนิคแมกนีตรอน-สปัตเตอร์ริ่ง	
17
การศึกษาคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร ความรู้และ
อ.ดร.อุมาพร อาลัย
		
ทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อินทรีย์ปลอดสารเคมีและ
อ.ชลิดา ตระกูลสุนทร
		
ที่ใช้สารเคมี : กรณีศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	
18
การศึกษาสมบัติการกำบังรังสีของแก้วระบบ ลีด-โซเดียม-บอเรต อ.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
		
ที่โฟตอนพลังงาน 622 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์

จำนวนเงิน
321,600
160,000
246,140
50,000
50,000
372,800
50,000

คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ/วิจัย		
ผู้วิจัย
1
รูปแบบการจัดการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง
อ.ดร.มาริษา สุจิตวนิช
		
การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อชุมชน
		
ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	
2
แนวทางการเสริมสร้างการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
อ.ดวงใจ คงคาหลวง
		
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการตลาดน้ำวัดลำพญา
		
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	
3
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
อ.พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
		
ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	
4
การศึกษาต้นทุนการปลูกผักปลอดสารพิษในจังหวัดนครปฐม
อ.พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
5
การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศองค์การบริหารส่วน
อ.มาลินี นาคใหญ่
		
ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
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จำนวนเงิน
25,000
30,000
25,000
50,000
30,000

ลำดับที่		
ชื่อโครงการ/วิจัย		
ผู้วิจัย
6
การศึกษาและแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ กรณีศึกษา
อ.กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์
		
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดลำพญา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
		
จังหวัดนครปฐม		
7
แนวทางการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจท่องเทีย่ วของตลาดน้ำลำพญา : อ.สุรภัทร แจ้งดี
		
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	
8
การศึกษาแนวทางประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพแก่หน่วยงาน ผศ.กฤติยา รุจิโชค
		
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	
9
การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตข้าวหลามชุมชน พระงาม 2
อ.พงษ์สันติ์ ตันหยง
10
แนวทางการพัฒนาการผลิตในการจัดการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ อ.จันทนา พงศ์สทิ ธิกาญจนา
		
ของผู้ใช้บริการอาหารโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม กรณีศึกษาผู้ใช้
		
บริการในจังหวัดนครปฐม		
11
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงาน
อ.อรพินท์ บุญสิน
		
พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง ในจังหวัดนครปฐม	
12
แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของ
ผศ.ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
		
กลุ่มผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) :
		
กลุ่มทอมือของชุมชนลาวโซ่งในอำเภอกำแพงแสน
		
จังหวัดนครปฐม		
13
แนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ อ.ดร.สุชาดา แสงดวงดี
		
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนิน
		
กิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกร ตำบลลำพญา
		
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	
14
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
อ.ขวัญยุพา ศรีสว่าง
		
มลภาวะทางน้ำบริเวณตลาดน้ำลำพญา อำเภอบางเลน
		
จังหวัดนครปฐม		
15
การพัฒนาระบบบริหารจัดการประปาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
		
กรณีศึกษาการทดลองแบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพในองค์การ
นายขวัญชัย กิจกอบชัย
		
บริหารส่วนตำบลลำพญา		
16
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของกลุ่มอาชีพ
อ.พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย
		
บ้านคลองเหมือง/น้ำดอกไม้ ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
		
จังหวัดนครปฐม		
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ/วิจัย		
ผู้วิจัย
1
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
		
ราชภัฏนครปฐม โดยใช้สื่อฝึกภาษาระบบมัลติมีเดีย	
2
การเข้าถึงวารสารวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
		
มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม		
3
แนวทางการจัดการตลาดบางหลวงเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อ.พิมพ์ชนก มูลมิตร์
		
อย่างยั่งยืน		
4
การมีส่วนร่วมของครูบรรณารักษ์ในการสร้างเสริมนิสัย
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
		
รักการอ่านแบบยั่งยืนและพัฒนาตนเองสำหรับนักเรียน
		
มัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตจังหวัดนครปฐม	
5
ความผูกพันของบุคลากรทางสายวิชาการ ที่มีต่อมหาวิทยาลัย
อ.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน
		
ราชภัฏนครปฐม		
6
การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
อ.สมใจ เภาด้วง
		
การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
		
ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

จำนวนเงิน
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2. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ/วิจัย		
ผู้วิจัย
1
ชุดโครงการวิจัย : นวัตกรรมดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงเพื่อ
รศ.ชลีรัตน์ พยอมแย้ม
		
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		
อ.วรชิน มั่งคั่ง
		
- โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตร
อ.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
		
ดนตรีจีนชุมชนบางหลวงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล
อ.ปิยนาถ อิ่มดี
		
- โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญา
อ.ธัชวรรธน์ หนูแก้ว
		
ดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์ อ.นงนุช ยังรอด
		
- โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อ.ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
		
วัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง
อ.วจินี อารีรอบ
		
(ทุนวิจัย ภาคกลางตอนล่าง ศิลปากรเป็นแม่ข่าย)

จำนวนเงิน
233,750

คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ/วิจัย		
ผู้วิจัย
1
การสร้างระบบฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานปลาสวยงามเพื่อการส่งออก อ.กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่
		
(ภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานคร)
		
(ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)	
2
โครงการเฝ้าระวังการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ
อ.ดร.แสงแข บุญศิริ
		
ท่องเที่ยวไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
		
(ทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักกองทุนสนับสนุน
Annual Report
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จำนวนเงิน
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งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน
ประเภทงานวิจัยจำแนกตามคณะ
คณะครุศาสตร์
ลำดับที่		
ชื่อผลงานวิจัย		 นำผลงานไปใช้ประโยชน์		 บุคคล/หน่วยงานที่นำ		
ชื่อผู้เขียน
					
ในเรื่อง		 ผลงานไปใช้ประโยชน์		
1 การพัฒนาความสามารถการออกแบบ ใช้อบรมครูและอาจารย์
หน่วยวิจัยเครือข่าย
ผศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย
		 การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฯ
ให้สามารถออกแบบ
การพัฒนาครู มหาวิทยาลัย
				
การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ราชภัฏนครปฐม
				
ผู้เรียนเป็นสำคัญตรงตาม
				
มาตรฐานตามหลัก
				
Backward Design

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับที่		
ชื่อผลงานวิจัย		 นำผลงานไปใช้ประโยชน์		 บุคคล/หน่วยงานที่นำ		
ชื่อผู้เขียน
					
ในเรื่อง		 ผลงานไปใช้ประโยชน์		
1 คุณภาพชีวิตการทำงานในมหาวิทยาลัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.ไตรภพ สุวรรณศรี
		 ในเขตราชภัฏตะวันตก
การทำงานของอาจารย์
85 ต.นครปฐม อ.เมือง
และคณะ
				
โดยการสร้างแรงจูงใจ
จ.นครปฐม 7300
				
และการปรับฐานเงินเดือน
				
คณาจารย์ พร้อมทั้งจัดหา
				
ที่อยู่อาศัยให้เพียงพอต่อ
				
ความต้องการของอาจารย์	
2 ภาพประกอบจากภูมิปัญญา : ตำนาน ประกอบการสอนนักเรียน นางสุเนตรา เทศทอง
ผศ.พจนีย์ กงตาล
		 พื้นบ้านพญากง พญาพาน
ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนราชินีบูรณะ
						
อ.เมือง จ.นครปฐม	
3 ละครชาตรี จ.นครปฐม
ประกอบการสอนนักเรียน นางสาวรุ้งสุดา ปทุม
ผศ.พจนีย์ กงตาล
				
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2
						
วัดเสน่หา อ.เมือง
						
จ.นครปฐม	
4 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน ใช้ในการเรียนการสอนอ่าน ผศ.ประวิณ พูลทรัพย์
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
		 ภาษาไทยด้วยการอ่านแบบกว้างขวาง ภาษาไทยให้นักศึกษาจีน
อ.จิรศุภา ปล่องทอง
				
และนักศึกษาไทยที่ศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
				
วิชาการอ่านตามหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และ
				
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย สังคมศาสตร์	
				
ราชภัฏนครปฐม และยัง
				
สามารถนำไปเผยแพร่ยัง
				
โรงเรียนต่าง ๆ ในการจัด
				
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
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ลำดับที่		
ชื่อผลงานวิจัย		 นำผลงานไปใช้ประโยชน์		 บุคคล/หน่วยงานที่นำ		
ชื่อผู้เขียน
					
ในเรื่อง		 ผลงานไปใช้ประโยชน์		
5 ละครชาตรี จ.นครปฐม
ประกอบการสอนนักเรียน น.ส.รุ้งสุดา ปทุม
ผศ.พจนีย์ กงตาล
				
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสน่หา
						
อ.เมือง จ.นครปฐม
6 แนวทางการพัฒนาบทบาทของวัดตาม เพื่อเผยแพร่ความรู้ใน
ศูนย์การเรียนรู้ทวารวดี
อ.บูรณ์เชน สุขคุ้ม
		 ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนใน
ลักษณะเป็นหนังสือสำหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 จ.นครปฐม		
ค้นคว้าศึกษาให้กับนักศึกษา
				
และประชาชนทั่วไปในสาขา
				
วิชาที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่		
ชื่อผลงานวิจัย		 นำผลงานไปใช้ประโยชน์		 บุคคล/หน่วยงานที่นำ		
ชื่อผู้เขียน
					
ในเรื่อง		 ผลงานไปใช้ประโยชน์		
1 ผลของการทำแห้งต่อคุณภาพผงสีจาก ในการศึกษาค้นคว้าในการ น.ส.สัจจพร แสงชัน
อ.ประภาพรรณ เพียรชอบ
		 ฟักข้าวและการประยุกต์ใช้
ทำงานวิจัยและใช้เป็นเอกสาร ที่อยู่ 22 ม.7 อ.บ้านแพ้ว
				
อ้างอิง		
จ.สมุทรสาคร 74120		
2 การศึกษาความปลอดภัย ความรู้
การทำวิจัยต่อยอดด้าน
น.ส.ญาณี ประสานดี
อ.ดร.อุมาพร อาลัย
		 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
ความปลอดภัยของอาหาร 42/2 ถ.ท่าแก่ ต.หน้าเมือง
		 อินทรีย์ปลอดภัยจากสารเคมีและที่ใช้ และใช้ในการเป็นข้อมูลสำหรับ อ.เมือง จ.นครปฐม
		 สารเคมี เขต อ.เมือง จ.นครปฐม
การทำวิจัยและการเรียน	
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปอ้อยสำหรับ การทำวิจัยต่อเนื่องจากเดิม น.ส.อัญชลี ตั้งใจ
อ.ผาณิต ลักษมีธนสาร
		 ชุมชนศาลาตึก		
โดยนำผลการศึกษาจากงาน 71/2 ม.5 ต.อุโลกสี่หมื่น
				
วิจัยนี้เป็นพื้นฐาน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี	
4 กระบวนการทำซ้ำสำหรับปัญหาจุดตรึง 1. ระเบียบวิธีการกระทำซ้ำ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ผศ.สมหมาย เปียถนอม
		 และปัญหาดุลยภาพของการส่งแบบไม่ ทางทฤษฎีจุดตรึงได้นำมาใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 เชิงเส้น		
เพื่อแก้ปัญหาดุลยภาพ
				
ซึ่งเป็นปัญญาที่สำคัญเชิง
				
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์
				
และวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้ง
				
ยังเป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อ
				
เป็นพื้นฐานในการพัฒนางาน
				
วิจัยในระดับที่สูงต่อไป
				
2. ระเบียบวิธีการกระทำซ้ำ
				
ที่ได้นำเสนอสามารถประยุกต์
				
ใช้ในเชิงการเรียนการสอนได้
				
อย่างกว้างขวาง สามารถนำ
				
มาใช้ในการประมาณค่า
				
คำตอบของสมการ ระบบ
				
สมการต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็น
				
หัวข้อที่น่าสนใจสามารถให้
				
นักศึกษาได้ค้นคว้านำมาเป็น
				
หัวข้อสัมมนา
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ลำดับที่		
ชื่อผลงานวิจัย		 นำผลงานไปใช้ประโยชน์		 บุคคล/หน่วยงานที่นำ		
ชื่อผู้เขียน
					
ในเรื่อง		 ผลงานไปใช้ประโยชน์		
5 การวิจัยและพัฒนาการผลิตฟักข้าวเพื่อ การใช้ประโยชน์ในเชิง
นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์ อ.ดร.พิทกั ษ์พงศ์ ป้อมปราณี
		 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์เพื่อการพัฒนา
4/1 ถ.นวเขตใต้
		 พาณิชย์		
เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูก
ต.พระประโทน อ.เมือง
				
ฟักข้าวสำหรับการพัฒนา
จ.นครปฐม
				
ผลิตภัณฑ์		
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากมะพร้าว ใช้ประโยชน์ในการเรียน
น.ส.อาภรณ์ ใจตรง
อ.ผาณิต ลักษมีธนสาร
				
การสอนวิชาปัญหาพิเศษและ
				
การแปรรูปอาหาร	
7 การพัฒนาแยมเส้นใยสูงจากแกน
ใช้ประโยชน์ในการเรียน
น.ส.เกศริน เถาตระกูล
อ.ผาณิต ลักษมีธนสาร
		 สับปะรด		
การสอนวิชาปัญหาพิเศษและ
				
การแปรรูปอาหาร	
8 การคำนวณหาพลังงานการกระตุ้นของ เป็นองค์ความรู้ใหม่พื้นฐาน ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อ.ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง
		 ไซอีนิลลีน-พีนิลลีนฯ
เพื่อใช้พัฒนาการสร้างวัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ใหม่ ๆ สำหรับภาคอุตสาห				
กรรม และยังสามารถต่อยอด
				
ผลงานวิจยั ชิน้ นีใ้ นทางวิชาการ
				
ชั้นสูงได้อย่างดี	
9 การลดปริมาณโลหะนิกเกิล แดดเมียม นำองค์ความรู้นี้ไปสอน
ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิตกิ วินสกุล อ.ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง
		 และตะกั่วโดยใช้ขลู่		
บรรยายในวิชาเคมีสงิ่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
					นอกจากนัน้ ยังสามารถต่อยอด
				
องค์ความรู้นี้ จนสามารถนำ
				
ไปใช้กับชุมชนได้ รวมทั้ง
				
แหล่งอุตสาหกรรม	
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋เสริม
จัดอบรมปาท่องโก๋เกลียวและ สถาบันอาหาร		
อ.สุธรรมา พิสุทธิโสภณ
		 สาหร่ายทะเล งาดำ และข้าวกล้องงอก สังขยาใบเตย ให้กบั ผูท้ สี่ นใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 หอมมะลิ		
ทั่วไป		
11 การศึกษาผลของไอออนบางชนิดต่อ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดร.วิเชียร ศิริพรม
อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
		 การเกิดสีในแก้ว		
การวิจัย		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
						
จ.ศรีราชา
12 การวิจัยและพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ - นายชยุตน์ณัฐ อินมงคล		รศ.ชลีรัตน์ พยอมแย้ม
		 ท้องถิ่น เรื่องระบบนิเวศชายน้ำ
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนวัดท่าพูด
		 อ.สามพราน จ.นครปฐม
เกี่ยวกับคุณภาพน้ำทาง
- นางวารุณี สระแก้ว
				
กายภาพและเคมีในระบบ โรงเรียนวัดไร่ขิง
- นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์
				
นิเวศชายน้ำโดยใช้แหล่ง
				
การเรียนรู้ท้องถิ่น และใช้ 90 ม.2 ต.ท่าตลาด
				
ประโยชน์จากพืชและสัตว์ จ.นครปฐม
				
ในระบบนิเวศชายน้ำ
- นายบุญมี อบเชย
				
นักเรียนเกิดความตระหนัก โรงเรียนดอนหวาย
				
ในคุณค่าทรัพยากรในถิน่ อาศัย
				
ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
				
องค์ความรู้ ภูมใิ จในถิน่ อาศัย
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ลำดับที่		
ชื่อผลงานวิจัย		 นำผลงานไปใช้ประโยชน์		 บุคคล/หน่วยงานที่นำ		
ชื่อผู้เขียน
					
ในเรื่อง		 ผลงานไปใช้ประโยชน์		
13 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนการสอน
- นางวารุณี ถีระแก้ว
อ.ทศพร พิพัฒน์ภูนุกูล
		 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง ความ
หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องแม่น้ำ โรงเรียนวัดไร่ขงิ จ.นครปฐม
		 หลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ท่าจีน พัฒนาทักษะกระบวน - นายชยุตน์ณัฐ อินมงคล
		 ประโยชน์ของพืช และสัตว์น้ำในระบบ การทางวิทยาศาสตร์ สามารถ โรงเรียนวัดท่าพูด
		 นิเวศชายน้ำ		
นำไปบูรณาการกับ 8 กลุ่ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
				
สาระ พัฒนาพฤติกรรม
				
การเรียนรูข้ องนักเรียนสามารถ
				
นำความรู้และประสบการณ์
				
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	
14 การวิจยั และพัฒนาแหล่งเรียนรูธ้ รรมชาติ ใช้เป็นสื่อค้นคว้าเกี่ยวกับ
- นายบุญมี อบเชย
รศ.ชลีรัตน์ พยอมแย้ม
		 ระบบนิเวศชายน้ำ อ.สามพราน
ระบบนิเวศชายน้ำ
โรงเรียนดอนหวาย
		 จ.นครปฐม		
อ.สามพราน จ.นครปฐม
อ.สามพราน จ.นครปฐม
- นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์
				
ด้านพืชน้ำ สัตว์น้ำ และ
				
คุณภาพน้ำทางกายภาพ/เคมี 90 ม.2 ต.ท่าตลาด
				
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จ.นครปฐม
						
- นายชยุตน์ณัฐ อินมงคล
						
โรงเรียนวัดท่าพูด
						
จ.นครปฐม		
15 A Genetic Programming
นำไปอ้างอิงในการเขียน
- Espejo, P.G; Ventura, อ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
		 Ensemble Approach to Cancer บทความวิจัย		
S; Herrera, F.;
		 Microarray Data Classification			
- Dept. ot comput.
						
Sci & Numerical Anal.,
						
Univ. of Cordoba,
						
Cordoba, Spain
						
- This paper appears
						
in : Systems, Man,
						
and Cybernelics,
						
Part c : Application
						
and Revews, IEEE
						
Transduction on Issue
						
Date : Mach 2010
16 FEATURE SELECTION BY
นำไปอ้างอิงในการเขียน
- Pedro G. Espejo, อ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
		 WEIGHTED-SNR FOR CANCER บทความวิจัย		
Sebastian Ventura,
		 MICROARRAY DATA 			
and Francico Herrera
		 CLASSIFICATION			
IEEE Transduction on
						
Systems. Man. And
						
Cybernelics, Part c :
						
Application and
						
Revews, Vol.40.N02,
						
Mach 2010
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ลำดับที่		
ชื่อผลงานวิจัย		 นำผลงานไปใช้ประโยชน์		 บุคคล/หน่วยงานที่นำ		
ชื่อผู้เขียน
					
ในเรื่อง		 ผลงานไปใช้ประโยชน์		
17 Por-Survivor Timing Recovery อ้างอิงในวารสาร IEEE
J.Lee, J.moon, T.Zhmy, ผศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
		 for Uncuded Partial Response Trans Magnetics,
H.EE Quantum Corp,
		 Camels		
March 2010, vol.46, no.3 CA, USA
18 An Improved Proof for RFID อ้างอิงในวารสาร Int.J.of - A.Thang, D.Abdullah, ผศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
		 Tags 		
Computer Science and R.Purba, R.Budiarta
				
Network Security vol.10, University Sains
				
no.8, Aug. 2010
Malaysia
						
- A.Thang, R.Budiarta
						
Z..Arifin Hasibuan
						
University of Malaysia 	
19 Generalized Partial Response อ้างอิงในวารสาร IEEE
Charg W.3and Cruz ผศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
		 Targets for Perpendicular
Trans Magnetics, July J.R., University of
		 Recording		
2010, vol.46, no.7
Oklahoma, USA
				
pp.2639-2648
20 Generalized Partial Response อ้างอิงในวารสาร IEEE
Wu Charg, Cruz J.R. ผศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
		 Targets for Perpendicular
Trans Magnetics, Nov University of
		 Recording		
2010, vol.46, no.1
Oklahoma, USA
				
pp.3899-3908	
21 การเพิ่มขีดความสามารถเชิงพาณิชย์
ใช้ในการเรียนการสอนและ ดร.จิตรา เกตุแก้ว
อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
		 ของอัญมณีเทียมจากทรายท้องถิ่น
การวิจัย		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
		 สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ			
พระจอมเกล้าธนบุรี	
22 การศึกษาเชิงทฤษฎี : อันตรกิริยาของ ใช้ต่อยอดงานวิจัย
น.ส.ณัฐกฤตา จันทิมา
อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
		 โฟตอนฯ				
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
						
พระจอมเกล้าธนบุรี
23 การพัฒนาขีดความสามารถในการ
ใช้ต่อยอดงานวิจัย
นายยศกิต เรืองทวีป
อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
		 ผลิตแก้วจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
						
พระจอมเกล้าธนบุรี
24 การพัฒนาอัญมณีเทียมเปลี่ยนสีได้
ใช้ต่อยอดงานวิจัย
นายณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
		 สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
						
พระจอมเกล้าธนบุรี
25 การศึกษาเพื่อหาสารทดแทนตะกั่ว
ใช้ต่อยอดงานวิจัย
นายกิติพันธ์ บุญอินทร
อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
		 สำหรับเพิ่มดรรชนีหักเหของแก้วคริสตัล			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
						
พระจอมเกล้าธนบุรี
26 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
- ระบบควบคุมและตรวจสอบ นายสุรเดช นิลเอก
อ.ดร.บุญธง วสุริย์
		 ประยุกต์ใช้ระบบควบคุมและรวบรวม กระบวนการผลิต
บริษัท ทรอปิคานา ออยส์
		 ข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต - ระบบรวบรวมข้อมูลระยะ จำกัด 35/9 ม.4 ต.ขุนแก้ว
		 เพื่อการผลิตทางการเกษตรในโรงเรือน ไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
		 เพาะปลูก 				
27 ระบบการโอนย้ายข้อมูลในงานเกษตร ระบบเซนเซอร์ไร้สายสำหรับ นายสุรเดช นิลเอก
อ.ดร.บุญธง วสุริย์
		 จากพื้นที่เพาะปลูกระยะไกลโดยใช้
ตรวจวัดกระบวนการผลิต บริษัท ทรอปิคานา ออยส์
		 เซนเซอร์ไร้สายผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ ทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาได้ จำกัด 35/9 ม.4 ต.ขุนแก้ว
		 มือถือ 		
ทันเวลาและตรวจสอบได้
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คณะพยาบาลศาสตร์
ลำดับที่		
ชื่อผลงานวิจัย		 นำผลงานไปใช้ประโยชน์		 บุคคล/หน่วยงานที่นำ		
ชื่อผู้เขียน
					
ในเรื่อง		 ผลงานไปใช้ประโยชน์		
1 การวางแผนจำหน่ายมารดาวัยรุ่นใน
- ได้ทราบข้อมูลการเตรียม อ.พยาบาล ในประเทศไทย อ.วิไล ตาปะสี
		 การดูแลทารกแรกเกิด : กรณีศึกษา
ความพร้อมเกี่ยวกับการ
		 โรงพยาบาลชุมชน จ.นครปฐม
วางแผนจำหน่ายมารดาวัยรุ่น
				
ในการดูแลทารกแรกเกิดของ
				
พยาบาลวิชาชีพ ระดับการ
				
ปฏิบัติการวางแผนจำหน่าย
				
ของพยาบาลวิชาชีพระดับ
				
ความสามารถและปัญหา
				
ของมารดาวัยรุ่นในการดูแล
				
ทารกแรกเกิดที่บ้าน เพื่อ
				
เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ
				
พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง
				
นำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
				
การวางแผนจำหน่ายมารดา
				
วัยรุ่นหรือปรับปรุงการสอน/
				
แนะนำวัยรุ่นในการดูแลทารก
				
แรกเกิดที่บ้าน ให้มีศักยภาพ
				
เพิ่มขึ้น
				
- เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ
				
อาจารย์พยาบาลที่จะนำไปใช้
				
สอนนักศึกษาพยาบาล
				
ได้ทราบว่าสภาพเป็นจริง
				
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา
				
ของการวางแผนจำหน่าย
				
มารดาวัยรุ่นในการดูแลทารก
				
แรกเกิดของพยาบาลวิชาชีพ
				
ในระดับชุมชน คืออะไร
				
เมื่อจบไปเป็นพยาบาลควร
				
จะปฏิบัติอย่างไร จึงจะช่วย
				
ให้การดูแลทารกแรกเกิดที่
				
บ้านของมารดาวัยรุน่ มีศกั ยภาพ
				
ที่ดียิ่งขึ้น เป็นการเตรียม
				
บุคลากรล่วงหน้า
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ลำดับที่		
ชื่อผลงานวิจัย		 นำผลงานไปใช้ประโยชน์		 บุคคล/หน่วยงานที่นำ		
ชื่อผู้เขียน
					
ในเรื่อง		 ผลงานไปใช้ประโยชน์		
2 ศึกษาการวางแผนจำหน่ายมารดาวัยรุ่น ประกอบการเรียนการสอน อ.ประพันธ์ ขันติธีระกุล
อ.วิไล ตาปะสี
		 ในการดูแลทารกแรกเกิด : กรณีศึกษา วิชาวิทยาการระบาด วิชา
โปรแกรมวิชาสาธารณสุข
		 โรงพยาบาลชุมชน จ.นครปฐม
การป้องกันและควบคุมโรค ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
				
โปรแกรมสาธารณสุขชุมชน นครปฐม
				
โดยนำไปจัดทำเป็นเอกสาร
				
ประกอบการบรรยายและ
				
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม	
3 พฤติกรรมบริโภคอาหารของผู้ที่มีภาวะ ใช้ประกอบการสอนวิชา
อ.ประพันธ์ ขันติธีระกุล
อ.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
		 โภชนาการปกติและผู้ที่มีภาวะโภชนา การป้องกันและควบคุมโรค โปรแกรมวิชาสาธารณสุข
		 การเกินในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช้เป็นเอกสารประกอบ ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
				
การบรรยายและใช้เป็นเอกสาร นครปฐม
				
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับที่		
ชื่อผลงานวิจัย		 นำผลงานไปใช้ประโยชน์		 บุคคล/หน่วยงานที่นำ		
ชื่อผู้เขียน
					
ในเรื่อง		 ผลงานไปใช้ประโยชน์		
1 มาตรฐานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
เป็นการยกระดับคุณภาพ
สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว อ.ดร.แสงแข บุญศิริ
				
มาตรฐานศูนย์บริการ
กรมการท่องเที่ยวกระทรวง
				
นักท่องเที่ยวในประเทศไทย การท่องเที่ยวและกีฬา
				
และเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดี ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่
				
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
				
แข่งขันด้านการท่องเที่ยว
10330
2 การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตข้าวหลามชุมชน นำผลพฤติกรรมการบริโภค นางแอ็ด ตันเสียงสม
อ.พงษ์สันติ์ ตันหยง
		 พระงาม 2		
ข้าวหลามของนักท่องเที่ยวไป 378 ต.พระปฐมเจดีย์
				
ปรับปรุงธุรกิจ		
อ.เมือง จ.นครปฐม
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พันธกิจที่

4
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งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน หนังสือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่		
ชื่อผลงาน		
ชื่อผู้สร้างสรรค์
1 การศึกษาศักยภาพการผลิตเอทานอลจากมันเทศ
ดร.พิทักษ์ ป้อมปราณี
				
ดร.กัญญา สอนสนิท
				
ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับที่		
ชื่อผลงาน		
ชื่อผู้สร้างสรรค์
1 ภูมินามท้องถิ่นเมืองนครปฐม 		
ผศ.จิรัฐิ เจริญราษฎร์

คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับที่		
ชื่อผลงาน		
ชื่อผู้สร้างสรรค์
1 โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลภายนอก ภายใต้ “โครงการเวทีสัญจร ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
		 ชวนทำหนังสั้นคนพิการและการจัดประชุมสังเคราะห์บทเรียนต่อไปอย่างมี
		 ทิศทาง”

บุคลากร
ลำดับที่		
ชื่อผลงาน		
ชื่อผู้สร้างสรรค์
1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภายใน
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		
นางลัดดา บุญเปลี่ยนพล
2 รายงานการประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
นายพิมลศักดิ์ พึ่งพันธ์
		 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันพลศึกษาในเขตศึกษา ปี 2552

Annual Report

0

201
รายงานประจำปี 2553

48

นักศึกษา
ลำดับที่		
ชื่อผลงาน		
ชื่อผู้สร้างสรรค์
1 ระบบการจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านเขาแง้ม หมู่ที่ 8
น.ส.นวลพรรณ เดชนู
		 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี		
2 ระบบร้านอาหารที่สั่งงานด้วยพ็อกเกตพีซีผ่านเครือข่ายไร้สาย
นายวิรชา วิรัชกุล
3 ระบบสารสนเทศประกันภัย		
น.ส.นงลักษณ์ สุโขทัย
4 ระบบคลังสินค้า และขายสินค้าผ่านเว็บเซอร์วิส ร้านขายส่งสินค้าพลาสติก
นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา
		 และเบ็ดเตล็ด		
5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดคุณาวรรณ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
นายมานะ กาญจนแสนส่ง
6 พฤติกรรมการซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภคใน อ.เมือง จ.นครปฐม
นายสุทัศน์ ศักดิ์ศรีสกุล
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลของลูกค้า
นางกัญญาภรณ์ ธนตระกูลวงศ์
		 บริษัท เอไอเอสพลาสแมทซ์ จำกัด		
8 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ดาบตำรวจจิรภัทร ภูสมศรี
		 จ.นครปฐม		
9 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียน
นายบรรพต ใจชุ่มบุญ
		 วัดสุขวราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
10 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กองบังคับการ พ.ต.ท.หญิงสุมลรัตน์ ชิตประเสริฐ
		 อำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 		
11 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการคูณจำนวนหนึ่งหลัก
น.ส.ณัฐกฤตา สมบูรณ์ทวี
		 กับจำนวนไม่เกินสี่หลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน
		 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3		
12 ค่านิยมในการเลือกคู่รักและคู่ครองของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมืองนครปฐม
นายพิเชฐ อรุณมาศ
		 จ.นครปฐม		
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภคใน จ.ราชบุรี นายสายชล เพชรแก้ว
14 ปัจจัยบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่องานวิชาการของสถานศึกษา
นายสมศักดิ์ เหมือนดาว
		 ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
15 ความผูกพันของครูที่มีต่อสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครปฐม
นายสุนทร เขียวทรัพย์
16 การศึกษาการใช้บริการรถโดยสารประจำทางและความคาดหวังของประชาชน
นายวิชัย ตรีภักดีกุล
		 ต่อการบริการ ในเขตจังหวัดนครปฐม		
17 การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนนของประชาชน จ.นครปฐม
นางอุษา บัวจำนงค์
18 บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังในการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์
		 ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2	
19 ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของข้าราชการในโรงพยาบาลชุมชน น.ส.พนิดา สุทธิประทีป
		 จ.ราชบุรี		
20 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมี นางสายสุนีย์ กอสนาน
		 ประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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การตัดสินใจซื้อกุ้งขาวของผู้ค้าคนกลางในเขต อ.บางเลน จ.นครปฐม
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคนิค โพธาราม จ.ราชบุรี
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อถังเหล็กปรับสภาพ
ในประเทศไทย		
การบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของบริษัท ไทยโทเรเทกซไทล์ มิลลส์ จำกัด (มหาชน)
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดิน
จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา		
ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพฯ
ผลกระทบจากการขยายสาขาของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีต่อร้านค้าขนาดเล็กใน
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี		
ความคิดเห็นของเจ้าของร้านขายของชำในการพัฒนาตนเองเพื่อความอยู่รอดใน
อ.เมือง จ.นครปฐม		
ความพึงพอใจของผู้ประกันตนต่อการให้บริการการประกันสังคม สำนักงาน
ประกันสังคม เขตพื้นที่ 4		
พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคห้างค้าปลีกสมัยใหม่ใน จ.ราชบุรี
พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมสำหรับพืชของชาวนา อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี		
การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2
การปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อ.เมือง จ.นครปฐม
พฤติกรรมและการตัดสินใจใช้บัตรเอทีเอ็ม ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ สาขาสุพรรณบุรี		
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียน
วัดสระสี่เหลี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
การพัฒนารูปแบบการสอนคอมพิวเตอร์แบบเน้นการร่วมมือกันเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
ความเชื่อเรื่องการเสี่ยงเซียมซีในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ : กรณีศึกษาในเขต
จ.นครปฐม		
การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา		
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเขียนแบบเบื้องต้น
เรื่อง หลังคา สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ชื่อผลงาน		
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ชื่อผู้สร้างสรรค์

น.ส.อรพินทร์ พุ่มกุมาร
น.ส.โสภา เย็นสรง
นายสุธี ศรขจรจิต
นายพีระ นนพิจิตร
นายกอเดช เกปั้น
นายมานิตย์ เอกฤทธิ์ไกร
นายวรสิทธิ์ อุ่นพัฒนาศิลป์
น.ส.นภัสรัก สุขสบาย
น.ส.สิริผกา ทองจันทร์มูล
นายอนินทรีย์ โยธา
นายขวัญชัย สุขศรีวิไลกุล
นายสุชาติ สง่าแสง
นายมานิจ พจน์มนต์ปิติ
นางอุบลรัตน์ รัตนชาติชัย
นายเอกนิษฐ์ ปริสุทธิกุล
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร
น.ส.วราภรณ์ แซ่ลิ้ม
น.ส.สุขใจญา เกศศิริตระกูล
นายภูมิพงษ์ วงศ์สุวรรณ
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ชื่อผลงาน		

ชื่อผู้สร้างสรรค์

การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดนัด น.ส.ปราณีต คล้ายเจ๊ก
ใน จ.นครปฐม		
พฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนต์ในการป้องกันอุบัติภัยของนักศึกษา
นายสุทิน นิ่มพลับ
ในเขต อ.เมือง จ.นครปฐม		
การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตเทศบาลนคร
นายไชยา สะสมทรัพย์
นครปฐม		
ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์
นายผจญ ประทุมนันท์
กระบะบรรทุกส่วนบุคคลมือสองของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากเครื่องผลิตไบโอดีเซล
น.ส.ประภาพร เปี่ยมคล้า
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่
นายถวิล ยงยุทธ
สาขากระทุ่มแบน 2		
การศึกษาคุณลักษณะของคนดีในทัศนะของนักเรียนระดับประถมศึกษา
นางเสริมศรี พจน์มนต์ปิติ
ช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มโรงเรียนโพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาลในทัศนะของสมาชิก นายอนุชา สะสมทรัพย์
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล จ.นครปฐม
ปัญหาพิเศษ ลดน้ำหนัก		
น.ส.พชร บัวระบัน
ปัญหาพิเศษ อาหารต้านมะเร็ง		
น.ส.ธิติมา สีจันทร์อ่อน
ปัญหาพิเศษ อาหารสำหรับโรคเบาหวาน
น.ส.มัทนา ล้อเจริญ
ปัญหาพิเศษ อาหารสำหรับโรคความดันโลหิตสูง
น.ส.อวัศยา ภมร
ปัญหาพิเศษ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซาลาเปาแครอทไส้หมูสับ (Product
น.ส.จิราพร ศรีเทพ
Development of Steamed Carrot Bun Stuff With Minced Pork)		
ปัญหาพิเศษ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสาระแหน่ (Product Development น.ส.อลิษา ทองน้อย
of kitchen Mint Tea)		
ปัญหาพิเศษ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัย
น.ส.วารีวรรณ พฤกษ์สมบูรณ์
ราชภัฏนครปฐม (The Food Consumption Behavior of Student
In Rajabhat Nakhonpathom University)
ปัญหาพิเศษ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีบรสผัดไทย
น.ส.จรัญญา ศรีเอี่ยมออง
(Product Development of Steamed Dumpling with Stir-Fried
Thai Noodle Style)		
อิทธิพลของอัตราส่วนความเข้มข้นของน้ำสกัดชีวภาพจากผลฝรั่งที่มีผลต่อ
นายนพดล อ่อนสุดดี
การเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง (Effect of Bio-extract from Psidium
guajava Linn fruit. On Growth of Brassica chinensisvar. vtlis)	
อิทธิพลของน้ำสกัดชีวภาพจากเปลือกส้มโอที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
นายอนุสรณ์ เนียมแก้ว
ผักกวางตุ้ง (Effect of Bio-extract from Pummelo(Citrus
maxima Merr) PeelOn Growth of Brassica chinensis var. vtlis)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhonpathom Rajabhat University
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พันธกิจที่
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วิจยั เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ สูม่ าตรฐานสากล
และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ

ลำดับที่		
ชื่อผลงาน		
ชื่อผู้สร้างสรรค์
58 ปัญหาพิเศษ เปรียบเทียบผลของสารสกัดตะไคร้หอม และสาร Amitraz
นายทศพร สกุลพานิชชัย
		 ในการกำจัดเห็บสุนัข (Comparative of Cymbopogon nardus
		 Rendle. Extraction and Amitraz Chemical for Controlled The
		 ticks of Dog)		
59 โครงการออกแบบอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อใช้ในการส่งเสริมความสามัคคี ให้กับ
นายปิฎก จงกาญจนสุนทร
		 โครงการคุณธรรมนำไทย ของกองทัพบก
60 โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 นายชัยรัตน์ ทองเจริญศิริกุล
		 ชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.3) เรื่อง “ภัยจากยุงลาย”
61 โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็ก (เรื่องการออมทรัพย์)
นางรุ่งทิพย์ ชมบำรุง
62 โครงการออกแบบนิตยสารสุขภาพวัยรุ่นชาย
นายอานนท์ สมรูป
63 โครงการออกแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความพอเพียง นายนิมิต แขกดำ
		 สำหรับวัยรุ่น อายุ 10-15 ปี 		
64 โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อรณรงค์ นายชัยพันธุ์ จิตต์จำนงค์
		 ต่อต้านปัญหายาเสพติด		
65 โครงการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพระราชวังสนามจันทร์ นายชุติพงศ์ เชื้อชูชาติ
66 โครงการถ่ายภาพเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาไทยใน จ.นครปฐม
นายมนตรี ห้วยหงษ์ทอง
67 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โรลออนสารส้มสกัดผสมสมุนไพร D.S.T
น.ส.หน่อย ปีนทอง
		 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม สำหรับวัยรุ่นหญิง 15-18 ปี
68 โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็ก เพื่อรณรงค์ภาวะโลกร้อน
นายฉัตรชัย อินทะรังษี
		 ชั้นประถมศึกษา ป.1-ป.3 เรื่อง น่าอยู่กู้โลก
69 โครงการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ “สบู่ถ่านไม้ไผ่” เพื่อแสดงความเป็น น.ส.สุจิรา ทิวากร
		 เอกลักษณ์ของท้องถิ่น สามชุกตลาดร้อยปี อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
70 โครงการออกแบบเรขศิลป์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
น.ส.มนันยา ออสุวรรณนิกขะ
		 สำหรับวัยรุ่น : กรณีศึกษาบนของใช้วัยรุ่น
71 โครงการออกแบบภาพประกอบการ์ตูนอนิเมชั่น 3 มิติ จากวรรณกรรม
นายศุภกร เกิดศิริ
		 พื้นบ้านเรื่อง สังข์ทอง ตอน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย
72 โครงการออกแบบสื่อภาพยนตร์สั้น ภัยของอินเทอร์เน็ต และแชท
นายธันวา ภวภูตานันท์
73 ออกแบบเว็บไซต์ตลาด 100 ปีบางหลวง
นายประทีป จิตรบำรุง
74 โครงการออกแบบเอกลักษณ์องค์กรร้านเค้กกุหลาบเบเกอรี่ ต.ดำเนินสะดวก
น.ส.อาทิติยา แก้วเมืองทอง
		 จ.ราชบุรี		
75 โครงการการถ่ายภาพเชิงสารคดีเรื่อง อารมณ์/สังคม/การเมือง
นายโสภณ อุนสกุล
76 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์กะปิเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการบริโภค
น.ส.วราภรณ์ ศรีโยธิน
77 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดสมุนไพร
น.ส.พิชยา เย็นใจ
		 เพื่อส่งเสริมคุณค่าสมุนไพรไทยของ ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
78 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์สุราแช่พื้นเมือง สยามสาโท
นายทิวา สุขไกร
Annual Report
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ลำดับที่		
ชื่อผลงาน		
ชื่อผู้สร้างสรรค์
79 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไม้ดุ๊กดิ๊ก ของหมู่บ้าน
น.ส.ศศิธร กันโส
		 หนองหัวช้างใต้ จ.นครปฐม เพื่อสนับสนุนของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างทักษะ
80 โครงการออกแบบการ์ตูน (Animation 2D) เพื่อให้เยาวชนไทยได้เห็นโทษ
นายฉัตรชัย เสาร์โพธิ์งาม
		 ของเกมส์คอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชนอายุ 14-20 ปี
81 โครงการออกแบบเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขายร้าน My Hand Design
น.ส.แสงระวี ชุนเกษา
		 (จำหน่ายตุ๊กตาผ้า)		
82 โครงการออกแบบโปสเตอร์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นายกรณเทพ อินนาดอน
83 ระบบอุตสาหกรรมน้ำตาล กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล
น.ส.วิชุดา เซี่ยงฉิน
		 ปราณบุรี จำกัด		
84 ระบบงานฐานข้อมูลกิจการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของกรมสื่อสารทหารเรือ
เรือโทหญิงอุลัยลักษณ์ ชัยโสตถี
85 ระบบวิเคราะห์ข้อสอบออนไลน์		
น.ส.ปาริฉัตร บุญต้อม
86 เว็บไซต์จัดการข้อมูลสำมะโนครัวของประชาชน กรณีศึกษาสถานีอนามัย
นายวรพงษ์ จำปาสัก
		 บ้านดอนสำโรง จ.สุพรรณบุรี		
87 ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
น.ส.อาพัชรี วงษ์อุปปา
88 ระบบตรวจสอบผลการเรียนบนมือถือ		
น.ส.ไปรมา ธรรมกิจวัฒน์
89 ระบบสารสนเทศคลินิกทันตกรรม		
น.ส.ปวีณา ชัยตระกูลธนสาร
90 ระบบตรวจสอบผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลบนมือถือ
นายธนสิทธิ์ เทศประสิทธิ์
91 ระบบ SMS เตือนภัย		
นายสุเมธ พลจันทร์
92 เกมหมากขุม		
นายณราวุฒิ ช่างทุ่งใหญ่
93 เกมต่อจุด		
น.ส.พัชรี มีวัฒนะ
94 การพัฒนาระบบบริการข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงรถยนต์
นายฤกษ์ชัย เกียรติกมลชัย
		 กรณีศึกษา : ระบบซื้อขายรถยนต์มือสอง
95 การพัฒนาโปรแกรมแก้ไข Registry เพื่อปรับแต่งคอมพิวเตอร์
นายชวลิต อ่อนวิมล
		 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		
96 ระบบค้นหาเส้นทางรถโดยสารประจำทางด้วย PDA Phone ผ่านเว็บเซอร์วิส น.ส.สุวรรณา จุ้ยกระโทก
97 ระบบการจัดการข้อมูลกิจกรรมและตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา นายสกุล ผิวงาม
		 ด้วยเครื่องตรวจลายนิ้วมือ		
98 เกมเขาวงกต		
นายพัชรพงษ์ รุ่นอ๋อย
99 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลกลุ่มเสี่ยงผู้กระทำความผิด
น.ส.สุพิน จันทร์ดำ
		 กรณีศึกษา : ตำรวจภูธรภาค 7 อ.เมือง จ.นครปฐม
100 การพัฒนาเกมปริศนาคำสำนวนไทยและภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วย
น.ส.เด่นนภา บุญล้อ
		 Adobe Flash CS3 Professional
101 การจัดการระบบคลินิกสุนัขด้วย RFID
นายไตรเทพ ด่านวิบูลย์กิจ
102 ระบบตรวจสอบแรงงานต่างด้าวด้วยลายนิ้วมือ
น.ส.จารุวรรณ มิมหาร
		 กรณีศึกษา : สถานีตำรวจเมืองสมุทรสาคร
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ลำดับที่		
ชื่อผลงาน		
ชื่อผู้สร้างสรรค์
103 เกมทหารหมูออนไลน์		
นายนรินทร พวงระย้า
104 ระบบควบคุมการให้บริการพิมพ์เอกสารอัตโนมัติโดยบัตรชี้เฉพาะด้วย
นายหริดล ปานรักษา
		 คลื่นความถี่วิทยุ		
105 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงงานปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์และ นายฐิติ สกุลพงษ์
		 สารนิพนธ์		
106 โปรแกรมประมาณราคาก่อสร้างด้วย VB NET 2005
นายสิรเวช ลิมปิจักร์
107 การพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ กรณีศึกษา : ตำรวจภูธรภาค 7
นายสิรวิชญ์ รอบจังหวัด
		 อ.เมือง จ.นครปฐม		
108 เกมนิม		
น.ส.ณีรนุช หวานตลอด
109 ระบบยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติในห้องสมุดโดยใช้ RFID
น.ส.ปาริชาติ เนียมภิรมย์
		 กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล อ.บางเลน จ.นครปฐม	
110 ระบบตรวจสอบการเข้า-ออกรถจักรยานยนต์โดยบัตรชี้เฉพาะด้วย
นายวีรวิทย์ กล่ำเจริญ
		 คลื่นความถี่วิทยุ		
111 เว็บบริการการจัดการข้อมูลร้านค้าตลาดนัดสวนจตุจักร
น.ส.กุสุมา ภูศรี
112 การพัฒนาระบบการจัดการภาษี และค่าธรรมเนียมส่วนการคลัง
น.ส.กิ่งกาญจน์ วิไลประเสริฐ
		 กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม	
113 ระบบตรวจสอบตารางเรียนบนโทรศัพท์มือถือ
น.ส.กนกวรรณ จันทรเกษม
114 ระบบสารสนเทศบริการนักศึกษา Express Terminal
นายอภิวัฒน์ โสภาศรีพันธ์
		 และบัตรนักศึกษา EFID		
115 การพัฒนาระบบการรับสมัครสอบนักเรียนเตรียมทหาร และการประมวลผล
นายสุเทพ คล้ายสถาพร
		 คะแนน (ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) โดยการตรวจสอบลายนิ้วมือ
116 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการถอดแบบประมาณจำนวนวัสดุก่อสร้าง น.ส.ทัศนีย์ เกียรติศิริ
		 ในงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม		
117 ระบบรับ-ส่งเอกสารออนไลน์		
นายเอกนรินทร์ อิ่มรส
118 การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมผ่านเครือข่าย กรณีศึกษา : หน่วยบริการการศึกษา
นายจตุรงค์ เสริมสุข
119 เกมเทสีมหาสนุก		
น.ส.นุชจรีย์ หวานตลอด
120 ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
น.ส.สงคกาญจน์ สิทธิเกียงไกร
		 กรณีศึกษา : กองกลางฝ่ายการเจ้าหน้าที่
121 การศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
นายชัชวาล ศรีดีเอี่ยม
		 ฝ่ายปกครองกรณีศึกษา ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม
122 ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทและความสามารถของบุคลากรในการบริหารงาน
นายอนุชา ตะโกเนียม
		 กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
123 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลนครชัยศรี นายอนันต์ จรรยากรณ์
		 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม		
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ลำดับที่		
ชื่อผลงาน		
ชื่อผู้สร้างสรรค์
124 กระบวนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานด้าน น.ส.ศรัญญา จูจินดา
		 ทะเบียนราษฎร กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
125 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรณีศึกษา : กองกลางสำนักงาน
นายวิจารณ์ ไชยมาลี
		 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ		
126 ประสิทธิภาพของพนักงานอัยการในการบริหารงานคดีที่มีผลต่อกระบวนการ
นายณัฐวุฒิ จิระศิริโชติ
		 ยุติธรรม : กรณีศึกษาสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครปฐม
127 กระบวนการบริหารงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
นายสาธิต บุญแตง
		 ฝ่ายบริหารลูกค้า กรณีศึกษา : ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
		 (มหาชน) สาขาบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	
128 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา : พนักงาน
น.ส.ธิดารัตน์ ปัญจฐิติพร
		 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่
		 อ.สามพราน จ.นครปฐม		
129 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
น.ส.ศรีสุดา ยอดแก้ว
		 กรณีศึกษา : บริษัท อินโด โพลี (ประเทศไทย) จำกัด
130 กระบวนการจัดเก็บภาษี การชำระภาษี ปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุง
น.ส.อุษา สุบันพาท
		 แก้ไข กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
131 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : แผนกบุคคลและธุรการ นายยุทธนา ชั้วเอ้
		 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด		
132 ความรู้ ความเข้าใจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านต่อบทบาทหน้าที่ กรณีศึกษา : กำนัน น.ส.พัชราภรณ์ กลิ่นพยอม
		 ผู้ใหญ่บ้าน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม		
133 การนำเทคนิคการบริหาร (5 ส) มาใช้ในการปฏิบัติงาน
น.ส.สุชาดา อุ่นแอ
		 กรณีศึกษา : บริษัท ซิเบลโก้ มิเมอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางเลน
		 จ.นครปฐม		
134 ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล กรณีศึกษา : สำนักปลัด สำนักงาน
น.ส.ปริญา ศิริโต
		 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม		
135 การศึกษาศักยภาพขององค์กรตามกรอบแนวทางแห่งการเรียนรู้
น.ส.ภาวิมี สายร่วมญาติ
		 กรณีศึกษา : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
136 การศึกษาเปรียบเทียบการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
น.ส.นุชจรี แสงสร้อย
		 ส่วนบุคคล กรณีศึกษา : สำนักงานสรรพากรภาค 6 อ.เมือง จ.นครปฐม
137 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการระบบนำเข้าข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี
น.ส.วาสนา สมมาก
		 มูลค่าเพิ่มและภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีศึกษา : สำนักงาน
		 สรรพากร ภาค 6 จ.นครปฐม		
138 การนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของพนักงาน
น.ส.ศิริวรรณ ก้องสุรกาญจน์
		 ในศาลแขวง จ.นครปฐม		
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ลำดับที่		
ชื่อผลงาน		
ชื่อผู้สร้างสรรค์
139 รูปแบบการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
น.ส.รุ่งทิพย์ พันการุ่ง
		 ด้านไปรษณีย์ กรณีศึกษา : เจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์นครชัยศรี
		 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม		
140 แนวทางการพัฒนาและปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล
น.ส.เสมอแข ชัยชาญพันธ์
		 หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	
141 การบริหารความขัดแย้ง กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.นครปฐม
น.ส.นุชนาฏ กุลภัทร์แสงทอง
142 ความผูกพันต่อองค์การและปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
น.ส.สุพรรณี มีพรบูชา
		 กรณีศึกษา : พนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
143 สำนักงานท้องถิ่นอำเภอกับปัญหาเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต น.ส.เมตตา กล่อมเมฆ
		 อ.สองพี่น้อง		
144 ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์ จ.นครปฐม
นายศักดา บุญทองสุข
145 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
นายพันธุ์เทพ ทองศรีเมือง
		 กรณีศึกษา : ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม
146 การศึกษารูปแบบ การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนภายในองค์กร
นายชาญชนะ ชื่นชม
		 กรณีศึกษา : บริษัท เฟอร์ทิไลท์เซอร์ จำกัด
147 การบริหารการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
น.ส.สุธีรา เหมมาลา
		 กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลบางหลวง จ.นครปฐม
148 กรณีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
นายสมภพ บุญศรีทอง
		 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
149 การศึกษาประสิทธิภาพในการนำเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามาใช้
น.ส.กมลรัตน์ เถียรประภากุล
		 ในองค์การ กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลบางหลวง จ.นครปฐม
150 ความสำเร็จของโครงการชุมชน และมวลชนสัมพันธ์
ดาบตำรวจธีระพงษ์ ตรานกแก้ว
		 กรณีศึกษา : สถานีตำรวจดอนตูม จ.นครปฐม
151 การศึกษาระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงาน
นายนิวัฒน์ สามงามนุ
		 กรณีศึกษา : บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	
152 การนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
น.ส.อรทัย สมานใจ
		 กรณีศึกษา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมืองกำแพงแสน จ.นครปฐม
153 รูปแบบการบริหารงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในหน่วยงาน
น.ส.ประพาพันธ์ แตงจั่น
		 กรณีศึกษา : ที่ว่าการอำเภอดอนตูม		
154 รูปแบบการให้บริการประชาชน ปัญหาอุปสรรค แนวทางปรับปรุงแก้ไข
น.ส.สุดาพร เพ็ชรอยู่
		 กรณีศึกษา : งานทะเบียนราษฎรและบัตรของสำนักทะเบียน
		 อ.สามพราน จ.นครปฐม		
155 กระบวนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน
น.ส.สุกัญญา อ่ำโต
		 และปราบปรามยาเสพติด กรณีศึกษา : ฝ่ายความมั่นคงที่ทำการปกครอง
		 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม		
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ลำดับที่		
ชื่อผลงาน		
ชื่อผู้สร้างสรรค์
156 การศึกษารูปแบบการให้บริการของเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครปฐมต่อประชาชน นายวรยุทธ ทิพยานนท์
		 ในการเยี่ยมญาติแบบปกติ กรณีศึกษา : เรือนจำกลางนครปฐม
157 การศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ น.ส.ดารวรรณ เก้าลิ้ม
		 กรณีศึกษา : เรือนจำกลางนครปฐม		
158 บทบาทการบริหารงานกับการปกครองท้องถิ่นไทย
น.ส.อรทัย เปี่ยมศักดิ์ศิริกุล
		 กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
159 ทัศนคติของพนักงานต่อนโยบายการปฏิรูปองค์กรและพัฒนาคุณภาพสมบูรณ์ นายสุชาติ ซ่อนกลิ่น
		 แบบ 5 ส กรณีศึกษา : สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขา อ.กำแพงแสน	
160 การศึกษาและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
น.ส.อัจฉราพรรณ ชัยรัตน์
		 กรณีศึกษา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บางเลน จ.นครปฐม	
161 ทัศนคติของพนักงานต่อการให้บริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
นายนัฐพงษ์ กั้วะห้วยขวาง
		 กรณีศึกษา : สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอกำแพงแสน
162 การศึกษาปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากร
นายอภิสิทธิ์ คำไทรแก้ว
		 กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลบางเลน จ.นครปฐม
163 แนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
น.ส.ศิรินทรา เนียมแสง
		 กรณีศึกษา : บริษัท เจ.เอส.เทคนิค (1996) จำกัด
164 กลยุทธ์ในการดำเนินงานการให้บริการของฝ่ายทะเบียน
น.ส.บุษยา มีสมบัติ
		 กรณีศึกษา : ฝ่ายทะเบียนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ฝ่ายทะเบียน
		 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม		
165 การนำหลักการบริหารเชิงพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
น.ส.พรชุมา จ่าเมือง
		 กรณีศึกษา : กองกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	
166 การวิเคราะห์การบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านโข้ง
น.ส.สินาภรณ์ หอมสุวรรณ
167 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
น.ส.อาธิวรรณ เมตตา
		 กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม
168 กระบวนการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุง
นายยุทธนา โพธิ์ทอง
		 แก้ไข กรณีศึกษา : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
169 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา : สำนักงานสรรพากรพื้นที่
นายสุวัฒน์ คำกองแก้ว
		 นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม		
170 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
น.ส.วิลาวัลย์ อินโอสถ
		 สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1		
171 การทำงานเป็นทีมของบุคลากร กรณีศึกษา : บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
นายอัศวิน เปชัยศรี
		 จ.นครปฐม		
172 คุณภาพการให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ กรณีศึกษา : เอ็มเค เรสโตรรองค์ นายธีระพัฒน์ คูรัตน์
		 สาขาเทสโก้โลตัส อ.เมือง จ.นครปฐม		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhonpathom Rajabhat University

57

พันธกิจที่

4

วิจยั เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ สูม่ าตรฐานสากล
และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ

ลำดับที่		
ชื่อผลงาน		
ชื่อผู้สร้างสรรค์
173 การศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร : กรณีเทศบาล
น.ส.คชาภรณ์ พวงมาลัย
		 ต.พนมทวน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี		
174 ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ กรณีศึกษา : สำนักงานทะเบียน
นายจักรกฤษ สวัสดิ์มงคล
		 ท้องถิ่นเมืองท่าเรือพระแท่นเทศบาลท่าเรือพระแท่น
175 การนำเทคนิค 5 ส มาใช้ในสำนักงาน : กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
นายสันติ ประทุม
		 จ.นครปฐม		
176 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน
น.ส.วิลาสินี รักหนึ่ง
		 กรณีศึกษา : เทศบาลตำท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
177 อิทธิพลที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
นายพิษณุ ศรีเหรา
		 กรณีศึกษา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม)
178 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
นายนิรันดร์ เย็นกาย
		 กรณีศึกษา : พนักงานฝ่ายขาย บริษัท ISUZU ตั้งเชียฮวด
179 ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน กรณีศึกษา : สำนักงานที่ดิน
นายสุชาติ เหล่ารัดเดชา
		 จ.นนทบุรี สาขาบางใหญ่		
180 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน นายอิทธิพัทธ์ ปานคง
		 กรณีศึกษา : สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
181 อิทธิพลและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน
นายสมชาย วงษ์ธง
		 กรณีศึกษา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม)
182 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
นายบุญชัย มิ่งมาลัยรักษ์
		 กรณีศึกษา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		 นครปฐม เขต 1		
183 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของบุคคลในการปฏิบัติงาน
น.ส.เกสร ไพรสนฑ์
		 กรณีศึกษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขต
		 พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1		
184 การใช้การสื่อสาร ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของเจ้าหน้าที่
น.ส.ปาริฉัตร สิงห์โต
		 กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสนามจันทร์
185 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการงานทะเบียนและบัตร
น.ส.นาฏพร ฐานวรานุรักษ์
		 กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลวังโพธิ์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
186 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการบริหาร
นายอานนท์ พูนขวัญ
		 กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
187 ประสิทธิภาพในการบริหารงาน กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา
น.ส.ศรัญญา ศรีอัศวกุล
		 จ.กาญจนบุรี		
188 ประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ศรีอยุธยา
น.ส.ดวงทิพย์ อยู่ในธรรม
		 ประกันภัยจำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม
189 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา : พนักงาน นายเอกพันธ์ จำเริญ
		 Big C สาขานครปฐม		
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ลำดับที่		
ชื่อผลงาน		
ชื่อผู้สร้างสรรค์
190 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
น.ส.ศิวนันท์ วุฒิเอก
		 ของผู้ต้องขังชาย กรณีศึกษา : เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
191 ปัญหาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)
น.ส.พรรณทิพา เหมือนเพิก
		 กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
192 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล นายดุษฎี ศักดิ์สังวร
		 กรณีศึกษา : บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
193 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
น.ส.วรรณภา คนบุญ
		 กรณีศึกษา : ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิต
		 ภาคที่ 7		
194 ปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลทั่วไปรู้จักและเข้ามาเป็นลูกค้าของบริษัท ISUZU
นายสมพร ผิวขาว
		 ตั้งเซียฮวดนครปฐม กรณีศึกษา : บุคคลทั่วไปที่เข้ามาติดต่อซื้อรถกับ
		 บริษัท ISUZU ตั้งเซียฮวดนครปฐม จำกัด
195 การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงาน กรณีศึกษา : สำนักงาน
นายภานุพงษ์ สุวรรณเทพ
		 ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4		
196 ปัจจัยที่มีผลต่อภาพการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
น.ส.สุวรรณี ปากน้ำโพ
		 กรณีศึกษา : บริษัท ลานเหล็กลำเอียง จำกัด
197 ความพึงพอใจในการทำงานและพฤติกรรมการให้บริการ
น.ส.วรรณนิศา ใจอารีย์
		 กรณีศึกษา : ของข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ประจำศาลจังหวัดกาญจนบุรี	
198 ประสิทธิภาพของการบริหารงานของราชการ กรณีศึกษา : เทศบาลตำบล
น.ส.หนึ่งฤทัย ไพรงาม
		 หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี		
199 พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
นายปิยะ อนุวงศ์นวรัตน์
		 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย		
200 การตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของประชาชนในเขต อ.เมือง จ.ราชบุรี
น.ส.ชญานิศวร์ ธนโชติสถิตพงศ์
201 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ของ
น.ส.อารีย์ พูลกลิ่น
		 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม		
202 ปัจจัยจำแนกระดับผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
นายกุลธวัช กรีทอง
		 ท้องถิ่นใน จ.นครปฐม		
203 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของร้านค้าอุปกรณ์กีฬาใน นายโกสินทร์ ด่านวิบูลย์กิจ
		 จ.ราชบุรี		
204 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านงานธุรการของ
นายณัฐวิชช์ ณัฏฐ์ธนกุลบดี
		 โรงเรียนบำรุงวิทยา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย	
205 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท บริหารสินทรัพย์
นายปรีชา อร่ามเธียรธำรง
		 กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด		
206 ความคิดเห็นของเจ้าของร้านขายของชำในการพัฒนาตนเองเพื่อความอยู่รอดใน น.ส.นภัสรัก สุขสบาย
		 อ.เมือง จ.นครปฐม		
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ลำดับที่		
ชื่อผลงาน		
ชื่อผู้สร้างสรรค์
207 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไทยยนต์บัส
น.ส.ธัญนันท์ บุญอยู่
		 บ้านโป่ง จำกัด		
208 พฤติกรรมและการตัดสินใจใช้บัตรเอทีเอ็มของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ นางอุบลรัตน์ รัตนชาติชัย
		 สหกรณ์การเกษตร สาขาสุพรรณบุรี		
209 ผลของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตำบลกระทุ่มล้ม อ.สามพราน
นายทองดี มิ่งขวัญ
		 จ.นครปฐม		
210 พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชน อ.กำแพงแสน
นายสมคิด เปี่ยมคล้า
		 จ.นครปฐม		
211 การศึกษาคุณลักษณะของคนดีในทัศนะของนักเรียนระดับประถมศึกษา
นางเสริมศรี พจน์มนต์ปิติ
		 ช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มโรงเรียนโพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม	
212 การผลิตหัตถกรรมผักตบชวาของกลุ่มแม่บ้าน อ.บางเลน จ.นครปฐม
นางอารีย์ แก้วบุบผา
213 การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนนของประชาชน จ.นครปฐม
นางอุษา บัวจำนงค์
214 ปัญหาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกร ในพื้นที่ ต.ดอนยายหอม
นายชัยยศ บุญยงค์
		 อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม		
215 การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตเทศบาลนคร
นายไชยา สะสมทรัพย์
		 นครปฐม		
216 การเลือกใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคใน
นายฐิติพันธ์ ตั้งจิตพัฒนกุล
		 จ.นครปฐม		
217 การตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของประชาชน จ.นครปฐม
นายบัณฑิต เล้าอรุณ
218 การปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อ.เมืองนครปฐม
นายมานิจ พจน์มนต์ปิติ
		 จ.นครปฐม		
219 การศึกษาการใช้บริการรถโดยสารประจำทางและความคาดหวังของประชาชน
นายวิชัย ตรีภักดีกุล
		 ต่อการบริการในเขต จ.นครปฐม		
220 พฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันอุบัติภัยของนักศึกษาในเขต นายสุทิน นิ่มพลับ
		 อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม		
221 การบริหารองค์การส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาลในทัศนะของสมาชิกสภา
นายอนุชา สะสมทรัพย์
		 องค์การบริหารส่วนตำบล จ.นครปฐม		
222 ระบบการสั่งรายการอาหารโดยใช้พ็อกเกตพีซี
นายอรรถพล พึ่งพานิช
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งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ผลงานอาจารย์
คณะครุศาสตร์
วัน/เดือน/ปี
ลำดับที่		
ชื่องานวิจัย/ผลงาน		
ชื่อผู้เขียน		 ชื่องานประชุมวิชาการ/
							 วารสารที่ตีพิมพ์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1
		
2
		
3
		

การศึกษาสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้
ดร.พรรณี สุวัตถี
และประสบการณ์วิชาชีพฯ
และคณะ		
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทัย
ความมีวินัยในตนเองฯ				
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมใน
ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา
กิจกรรมนักศึกษากับความมีวนิ ยั ในตนเองฯ
		

The 2nd NPRU National 15-17 มิ.ย. 53
Conference	
The 2nd NPRU National 15-17 มิ.ย. 53
Conference	
The 2nd NPRU National 15-17 มิ.ย. 53
Conference

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน/เดือน/ปี
ลำดับที่		
ชื่องานวิจัย/ผลงาน		
ชื่อผู้เขียน		 ชื่องานประชุมวิชาการ/
							 วารสารที่ตีพิมพ์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1
การประยุกต์ใช้การเรียนรายวิชาสารสนเทศ อ.นารีรัตน์ เทียมเมือง
		 และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ฯ และคณะ		
2
การตระหนักถึงบทบาทหน้าทีใ่ นการทำแผน อ.กิ่งแก้ว สุวรรณศรี
		 ชุมชนพึ่งตนเองฯ		
และคณะ		
3
ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรม อ.กิ่งแก้ว สุวรรณศรี
		 การมีสว่ นร่วมในการทำแผนชุมชนพึง่ ตนเอง และคณะ		
4
เพศและการฝึกปฏิบัติสมาธิกับระบบคิด
อ.บุญชะนะ วาราชะนนท์
		 เชิงบวก		
และคณะ		
5
ภูมิหลังครอบครัวกับการฝึกปฏิบัติสมาธิ
อ.ชูเกียรติ ปาวิไลย
		 และสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา
และคณะ		
6
เปรียบเทียบธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ
อ.ธิดารัตน์ สืบญาติ
		 และภาคเอกชน				
7
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ อ.ธนปพน ภูสุวรรณ
		 การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และคณะ		
8
คุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์
อ.ไตรภพ สุวรรณศรี
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกลุ่มภาคตะวันตก และคณะ		
9
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
อ.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์
		 เรื่อง พุทธศาสนาสมัยทวารวดีฯ
และคณะ		
10 ละครชาตรีนครปฐม : ศิลปะและการบริหาร ผศ.พจนีย์ กงตาล
				
และคณะ		

The 2nd NPRU
Conference	
The 2nd NPRU
Conference	
The 2nd NPRU
Conference	
The 2nd NPRU
Conference	
The 2nd NPRU
Conference	
The 2nd NPRU
Conference	
The 2nd NPRU
Conference
The 2nd NPRU
Conference
The 2nd NPRU
Conference
The 2nd NPRU
Conference	

National 15-17 มิ.ย. 53
National 15-17 มิ.ย. 53
National 15-17 มิ.ย. 53
National 15-17 มิ.ย. 53
National 15-17 มิ.ย. 53
National 15-17 มิ.ย. 53
National 15-17 มิ.ย. 53
National 15-17 มิ.ย. 53
National 15-17 มิ.ย. 53
National 15-17 มิ.ย. 53

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhonpathom Rajabhat University

61

พันธกิจที่

4

วิจยั เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ สูม่ าตรฐานสากล
และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ

วัน/เดือน/ปี
ลำดับที่		
ชื่องานวิจัย/ผลงาน		
ชื่อผู้เขียน		 ชื่องานประชุมวิชาการ/
							 วารสารที่ตีพิมพ์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
11 ลวดลายทวารวดีนครปฐม สู่เศรษฐกิจ
อ.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
		 สร้างสรรค์				
12 แนวทางการพัฒนาบทบาทของวัดตาม
อ.บูรณ์เชน สุขคุ้ม
		 ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนฯ
และคณะ		
13 ลูกะ : วัตถุมงคลแห่งครอบครัวชาวพุทธ
ดร.มนตรี วิวาห์สุข
						
						
14 การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ
อ.ชนาธิป ชินะนาวิน
						

The 2nd NPRU National 15-17 มิ.ย. 53
Conference	
The 2nd NPRU National 15-17 มิ.ย. 53
Conference	
วารสารศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ค.-มิ.ย. 53
วิจัยและพัฒนา ปีที่ 3
ฉบับที่ 3 			
The 2nd NPRU National 15-17 มิ.ย. 53
Conference

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัน/เดือน/ปี
ลำดับที่		
ชื่องานวิจัย/ผลงาน		
ชื่อผู้เขียน		 ชื่องานประชุมวิชาการ/
							 วารสารที่ตีพิมพ์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1 Structural and Electronic Properties Rungtiwa Chidthong IEEE International
3-8 January
		 of poly (fluorine-pyrrole) copolymer: 			
NanoeElectronics
City University
		 Time Dependent Density Functional 			
Conference		
of Hong Kong
		 Theory Investigation
2
A method for thermal asperity
Piya Kovintavewat
Songhlanakarin
Jul-Aug. 2010
		 suppression in perpendicular 			
Journal of Science
		 recording channels
		
and Technology	
3
Timing Recovery Strategies in
Piya Kovintavewat
IEICE TRANS.
7 July 2010
		 Magnetic Recording Systems			
FUNDAMEATALS	
4
Joint TA Suppression and Turbo Piya Kovintavewat
IEEE IRANSACTION
6 June 2010
		 Equalization for Coded Partial 			
ON MAGNETICS
		 Response Channels
5
The Permissible Yield in Mae Sai Arlai,P		
GMSARN International
25-27
		 multilayered Aquifers System
		
conference on Energy November 2009
						
Security and Climate
						
Change : Problems &
						
Issues in GMS	
6
A New Method of Amplitude
Piya Kovintavewat
DST-CON 2010
July 30		 Asymmetry Detection for Magnetic 						
August 1, 2010
		 Recording Channels
7
Design of Notse Predictive
Piya Kovintavewat
DST-CON 2010
July 30		 Maximum Likelihood (NPML) 						
August 1, 2010
		 Detector with Jitter Noise in
		 Perpendiclar Recording Channels
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วัน/เดือน/ปี
ลำดับที่		
ชื่องานวิจัย/ผลงาน		
ชื่อผู้เขียน		 ชื่องานประชุมวิชาการ/
							 วารสารที่ตีพิมพ์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
8
Per-Survivor Iterative Interpolated Piya Kovintavewat
DST-CON 2010
		 Timing recovery for Magnetic 						
		 Recording System		
9
Investigation of Iterative TA
Piya Kovintavewat
DST-CON 2010
		 Suppression Method in 						
		 Perpendicular Recording System
10 NUMERICAL INVESTIGATION OF Arlai, P 		
IAHR-APD 201
		 COMBINED FLOOD MITIGATION 						
		 AND GROUNDWATER RECHARGE
		 IN THE CHAO PHRAYA RIVER
		 BASIN		
11 NUMERICAL MODEL TO
Arlai, P 		
APRC 201			
		 INVESTIGATE SAFE YIELD IN MAE 						
		 SAI MULTILAYERED AQUIFERS
12 A NEW ADAPTIVE ALGORITHM Piya Kovintavewat
ITC-CSCC 2010
		 FOR CHANNEL EQUALIZATION IN
		 PERPENDICULAR RECORDING
		 CHANNELS			
13 Gamma-rays shielding properties J.Kaewkhao
Annal of nuclear
		 of xPbO:(100 - x)B2O3 glasses 			
energy
		 system at 662 keV		
14 Bi- Directional Timing Recovery Piya Kovintavewat
ELITE CMS-The Ideal
		 for Magnetic Recording Systems
		
Choice for TENCON
						
2009	
15 A New Thermal Response Model Piya Kovintavewat
DST-CON 2010
		 Induced by Head/Disk Interaction
		 in Current TGMR Head		
16 The Spectroscopic Analysis of
J.Kaewkhao
Advanced Materials
		 Iron-Doped Soda-Lime-Silica Glass 			
Research
		 by Spectrophotometer and ESR
		 Spectrometer
17 Effect of Nd3+ concentration on
J.Kaewkhao
Advanced Materials
		 the Physical and Absorption 			
Research
		 Properties of Soda-Lime-Silicate
		 Glasses		
18 Coloration in Soda-Lime-Silicate J.Kaewkhao
Advanced Materials
		 Glass System Containing 			
Research
		 Manganese		

July 30August 1, 2010
July 30August 1, 2010
21-24 February
2010

March 24-27,
2010
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วิจยั เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ สูม่ าตรฐานสากล
3+
J.Kaewkhao
Advanced Materials
Effect of Nd concentration on the
และสืบสานพั
ฒนาโครงการพระราชดำริ
Physical and Absorption Properties of
Research
Soda-Lime-Silicate Glasses
ลำดับที่		 Glass ชื่อJ.Kaewkhao
งานวิจัย/ผลงาน		Advanced
ชื่อMaterials
ผู้เขียน		 ชื่องานประชุมวิชาการ/
Coloration in Soda-Lime-Silicate
							 วารสารที่ตีพิมพ์
System Containing Manganese
Research
19 Nonproportionality of electron
J.Kaewkhao
Annal of nuclear
Nonproportionality of electron
J.Kaewkhao
Annal of nuclear energy 23 February 2010
		 response using CCT: Plastic 			
energy			
response using CCT: Plastic
		 scintillator		
scintillator
20 Optical and electronic polarizability J.Kaewkhao
Annal of nuclear
J.Kaewkhao
Annal
of
nuclear
energy
30
March 2010
Optical and electronic
polarizability
3+
		 investigation of Nd -doped 			
energy
3+
soda-lime Silicate glasses
investigation of Nd
		-dopedsoda-lime
Silicate glasses 21
High gamma radiation-induced
J.Kaewkhao
Symposium on RadiaHigh gamma radiation
–
induced
the
J.Kaewkhao
Symposium
on
Radiation
May
2010 		 the aluminum center in natural 			
tion24,Measurements
Measurements and
May
2010
quartz				
and28,Applications
XII
aluminum center		
in natural ɲ- quartz
22 Evolution Computation Approach J.Kaewkhao
Symposium on RadiaApplications XII
		 Approach
to Cancer
tion24,Measurements
Evolution Computation
to Microarray
J.Kaewkhao Data 			
Symposium on Radiation May
2010 		
Classification				
and
Applications
XII
Cancer Microarray Data Classification
Measurements and
May 28, 2010
23 Radiation Shielding Properties of J.Kaewkhao
Symposium on RadiaApplications XII
		
Bismuth-Based
on Difference Glass 			
tion24,Measurements
Radiation Shielding
Properties
of
J.Kaewkhao
Symposium on Radiation May
2010 		
Matrices
:
A
Comparative
Study			
and
Applications
XII
Bismuth – Based on Difference Glass
Measurements and
May 28, 2010
24 FLOOD HAZARD AND RISK
J.Kaewkhao
DHI conference 2010
Matrices : A Comparative Study
Applications XII
		 ASSESSMENT OF HOANG LONG 						
FLOOD HAZARD AND RISK ASSESSMENT
J.Kaewkhao
DHI conference 2010
6 to 8 September
		 RIVER BASIN, VIETNAM						
OF HOANG LONG RIVER BASIN,VIETNAM
2010
25 The Permissible Yield in Mae Sai J.Kaewkhao
GMSARN 			
The Permissible 		
Yield in Maemultilayered
Sai
J.Kaewkhao
GMSARN
25-27
Nov.2009
Aquifers System						
multilayered Aquifers26System
Coloration in Soda-Lime-Silicate J.Kaewkhao
Advanced Materials
Coloration in Soda-Lime-Silicate
Glass
J.Kaewkhao
Advanced
Materials
January,
2010
		 Glass System Comtraining 			
Research
System Comtraining
Research
		Manganese
Manganese		
27 The
Spectroscopic
Analysis of
J.Kaewkhao
Advanced
The Spectroscopic Analysis
of IronJ.Kaewkhao
Advanced Materials
January,
2010 Materials
		
Iron-Doped
Doda-Lime-Silica
			
Research
Doped Doda-Lime-Silica Glass by
Research
		
Glass
by
Spectrophotometer
and
Spectrophotometer and ESR
Spectrometer 		 ESR Spectrometer		
28 of a TA
Complexity Piya
Reduction
of a TA
Piya
บวิจrัย2553
มหาวิทยาลัย
Complexity Reduction
Kovintavewat
¦³´ª·Kovintavewat
´¥
»ระดั
¤£µ¡´
		 detection and Correction Algorithm 			
ขอนแก่น
detection and Correction Algorithm in
¤®µª·¥µ¨´¥ °Ân
		 in Perpendicular Recording
Perpendicular Recording Channels
ºÉ°µª·´¥/¨µ

		
29
		
		
		
30
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Channels
Electron Spin Resonance (ESR)
J.Kaewkhao
and Optical Absorption Spectra of 			
a manganese Doped Soda-LimeSilicate Glass System
การหาปริมาณตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียม ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี
ในปลากะพงขาว โดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี	

0

201
รายงานประจำปี 2553

ºÉ°¼oÁ ¸¥

64

Kasetsart journal
Natural Science

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
23 February
2010
30 March 2010
May 24, 2010May 28, 2010
May 24, 2010May 28, 2010
May 24, 2010May 28, 2010
6-8
September
2010
25-27
November 2009
January, 2010
January, 2010

ก.พ. 53

December 2009

ระดับวิชาการราชภัฏตะวันตก ม.ค.-มิ.ย. 52

วัน/เดือน/ปี
ลำดับที่		
ชื่องานวิจัย/ผลงาน		
ชื่อผู้เขียน		 ชื่องานประชุมวิชาการ/
							 วารสารที่ตีพิมพ์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
31 Complexity Reduction of a TA
Piya Kovintavewat
		 detection and Correction Algorithm 			
		 in Perpendicular Recording
		 Channels		
32 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเติมน้ำท่วม ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
		 จากแก้มลิงเข้าสู่ระบบชั้นน้ำบาดาลกรุงเทพฯ			
		 โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์	
33 ผลของการเสริมสาหร่ายทะเล งาดำ
อ.สุธรรมา พิสุทธิโสภณ
		 และข้าวกล้องหอมมะลิงอกต่อคุณภาพของ			
		 ปาท่องโก๋		
34 การพัฒนาน้ำฟักข้าวพร้อมดื่ม
อ.ประภาพรรณ เพียรชอบ
						
35 ผลของการฝึกปฏิบัติสมาธิและระบบคิด
อ.ขนิษฐา เจริญพานิช
		 เชิงบวกต่อสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
และคณะ		
36 นำเสนอภาพประกอบจากภูมิปัญญา :
อ.เก่งกาจ ต้นทองคำ
		 ตำนานพื้นบ้าน พญากง พญาพาน
และคณะ		
37 การวิจยั และพัฒนากระบวนการเรียนรูบ้ ทเรียน อ.ศิริชัย โสภา และคณะ
		 คณิตศาสตร์ท้องถิ่น				
38 The Effect of Bandpass Filters
Piya Kovintavewat
		 For Thermal Asperity Suppression 			
		 in Perpendicular Recording System
39 การเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอใน
ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
		 ผลิตภัณฑ์หมูยอ		
		
40 การศึกษาเลขอะตอมยังผลและสัมประสิทธิ์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
		 การลดทอนเชิงมวลฯ		
และคณะ		
						
41 การศึกษาเปรียบเทียบผลของตะกั่วในระบบ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
		 แก้วซิลิเกตและบอเรตสำหรับเป็นวัสดุป้องกัน และคณะ		
		 รังสีแกมมา				
42 Spectroscopic Studies of Nd3+
J.Kaewkhao
		 Doped Soda-Lime-Silicate Glasses 		
						
						
43 การศึกษาเลขอะตอมยังผลและสัมประสิทธิ์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
		 การลดทอนเชิงมวลในระบบแก้วบิสมัท
และคณะ		
		 ซิลิเกต				
44 สมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วระบบ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
		 แบเรียมบอโรซิลิเกต		
และคณะ		

ระดับวิจัย มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ระดับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมไทย
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พันธกิจที่

4

วิจยั เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ สูม่ าตรฐานสากล
และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ

วัน/เดือน/ปี
ลำดับที่		
ชื่องานวิจัย/ผลงาน		
ชื่อผู้เขียน		 ชื่องานประชุมวิชาการ/
							 วารสารที่ตีพิมพ์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
45 Fabrication of xBi2O3(100-X)SiO2
J.Kaewkhao
		 glasses system as gamma-ray 			
		 shielding materials			
						
46 Effect of MO (M=Sr,Ba) on the
J.Kaewkhao
		 physical properties of 			
		 MO-B2O3-SiO2 glass	
47 การศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
		 และเลขอะตอมยังผลของระบบแก้วฯ
และคณะ		
48 Mass attenuation coefficients and J.Kaewkhao
		 effective atomic numbers in 			
		 phosphate glass containing Bi2O3,
49 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล อ.สมเกียรติ ช่อเหมือน
		 เชิงพื้นที่		
และคณะ		
50 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
อ.ทศพร พิพัฒน์ภานุกุล
		 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นฯ		
และคณะ		
51 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับทัศนคติต่อ
อ.ชนาธิป ชินะนาวิน
		 การกระทำความผิดของผู้กระทำความผิด			
		 เกี่ยวกับพืชกระท่อมฯ
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คณะวิทยาการจัดการ
วัน/เดือน/ปี
ลำดับที่		
ชื่องานวิจัย/ผลงาน		
ชื่อผู้เขียน		 ชื่องานประชุมวิชาการ/
							 วารสารที่ตีพิมพ์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1
		
2
		
3
		
4
		
5
		
6
		

Annual Report

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์
วัฒนธรรมฯ		
		
การออกแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ อ.จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง
องค์พระปฐมเจดีย์		
และคณะ		
สภาพปัญหาของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดร.สุชาดา แสงดวงดี
ในภาคการเกษตรฯ		
และคณะ		
องค์ประกอบแห่งความสำเร็จของเจ้าของ
ผศ.ดร.สุกรี แก้วมณี
กิจการผลิตอาหารขนาดย่อมฯ			
การใช้ First Order Logic ในการพัฒนา อ.จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง
ตัวแบบองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมไทย และคณะ		
แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร
อ.ณัชชา ศิรินธนาธร
อ.บางเลน จ.นครปฐม		
และคณะ		
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วัน/เดือน/ปี
ลำดับที่		
ชื่องานวิจัย/ผลงาน		
ชื่อผู้เขียน		 ชื่องานประชุมวิชาการ/
							 วารสารที่ตีพิมพ์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอก
อ.กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่ The 2nd NPRU National 15-17 มิ.ย. 53
กล้วยไม้ไทยไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น
และคณะ		
Conference
แนวทางสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจ ดร.ไพรัช มากกาญจนสกุล The 2nd NPRU National 15-17 มิ.ย. 53
ขนาดย่อมร้านสะดวกซื้อฯ			
Conference
ความต้องการในการฝึกอบรมด้านการบัญชี อ.สมใจ เภาด้วง
The 2nd NPRU National 15-17 มิ.ย. 53
ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมฯ			
Conference
แนวทางยกระดับตราสินค้าของสินค้าเกษตร ดร.แสงแข บุญศิริ
วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
ม.ค. 53
และแหล่งท่องเที่ยวสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม และคณะ		
การท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
การท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม			
Effective Human Resource
Sukree Kaeomanee The Business Review, December 2009
Management Practices for 			
Cambridge Vol.14 No.1
Continuous Quality Improvement 	
practices in SMEs	

คณะพยาบาลศาสตร์
วัน/เดือน/ปี
ลำดับที่		
ชื่องานวิจัย/ผลงาน		
ชื่อผู้เขียน		 ชื่องานประชุมวิชาการ/
							 วารสารที่ตีพิมพ์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1
		
2
		
3
		

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเพื่อควบคุม อ.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
ภาวะโภชนาการเกินฯ		
และคณะ		
การวางแผนจำหน่ายมารดาวัยรุ่นในการดูแล อ.วิไล ตะปาสี		
ทารกแรกเกิดฯ				
ความสัมพันธ์ของภาวะโภชนาการต่อผล
อ.กรวรรณ สุวรรณสาร
สัมฤทธิ์ทางการเรียน		
และคณะ		
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วิจยั เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ สูม่ าตรฐานสากล
และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ผลงานนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี
ลำดับที่		
ชื่องานวิจัย/ผลงาน		
ชื่อผู้เขียน		 ชื่องานประชุมวิชาการ/
							 วารสารที่ตีพิมพ์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1
การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองฯ
อรพิณ พัฒนผล
						
2
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว พชราวลี พิเสฎฐศลาศัย
		 ชาวไทยที่มีต่อตลาดน้ำบางกอกน้อยฯ
และคณะ		
3
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของ Suparat Tuscharoen
		 แก้วระบบแบเรียมบอโรซิลิเกต
และคณะ		
4
การศึกษาประสิทธิภาพของขั้วไฟฟ้าที่ผลิต เพ็ญนภา แก้วตา
		 จากกะลามะพร้าว		
และคณะ		
5
การสร้างขั้วไฟฟ้าแกรไฟต์จากไม้ยูคาลิปตัส เกศินี เสาวงจันทร์
		 สำหรับตรวจหาโลหะตะกั่วปริมาณน้อย
และคณะ		
6
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของ กาญจนา โพธิ์เย็น
		 ขั้วไฟฟ้ากลาสซีคาร์บอนฯ กับถ่านไม้ไผ่
และคณะ		
7
ประสิทธิภาพของวงจรตรวจหา NPMLฯ
ณัฏฐนันท์ ภัทรสวัณต์
				
และคณะ		
8
การพัฒนาชุดฝึกการเรียนการสอนโดยใช้
จิรันดร บู๊ฮวดใช้
		 โปรแกรม VISUAL BASIC ร่วมกับ
และคณะ		
		 SCILAB		
9
การประยุกต์ใช้อัลกอลิทึม LMS สำหรับ
เขมกร ศรีสังข์
		 การอีควอไลเซชันฯ		
และคณะ		
10 การประเมินภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ
ธีรนันท์ วรรณศิริ
		 ในชมรมผู้สูงอายุ				
11 สมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วระบบ ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
		 แบเรียมบอโรซิลิเกต		
		
12 การเปรียบเทียบความซับซ้อนของ
สุเมธ นัฏสถาพร
		 ไทมมิ่งริคัฟเวอรีแบบประมาณค่าในช่วงฯ
และคณะ		
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พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

5

• การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้พัฒนาปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ให้โดดเด่น สวยงาม โดยแบ่งเป็นการพัฒนาภูมิสถาปัตย์
ด้านการสร้างอาคารที่จำเป็นใหม่ และด้านการปรับปรุงอาคารเดิม ดังมีรายละเอียด ดังนี้

อาคารที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ทำการดำเนินการสร้างอาคารใหม่ที่จำเป็น ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่
1. อาคารเรียนและปฏิบัติการบัญชีและลอจิสติก
อาคารเรียนและปฏิบัติการบัญชีและลอจิสติก ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 40,000,000 บาท
โดยสร้างบนเนื้อที่ 5,535.24 ตารางเมตร มีความสูง 7 ชั้น
2. อาคารปฏิบัติการโรงเรียนสาธิต
อาคารปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณจำนวน 47,638,888 บาท โดยสร้างบนเนื้อที่ 4,465
ตารางเมตร เป็นอาคารขนาด 6 ชั้น
3. อาคารอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์ ได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ จำนวน 4,000,000 บาท และงบประมาณแผ่นดิน จำนวน
64,400,000 บาท โดยสร้างบนเนื้อที่ 4,985 ตารางเมตร เป็นอาคารขนาด 4 ชั้น
4. อาคารเรียนรวม
อาคารเรียน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ SP2 จำนวน 59,980,000 บาท โดยสร้างบนเนื้อที่ 4,527 ตารางเมตร
เป็นอาคารขนาด 5 ชั้น
5. โรงซ่อมครุภัณฑ์
โรงซ่อมครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ จำนวน 9,875,000 บาท โดยสร้างบนเนื้อที่ 1,530 ตารางเมตร
เป็นอาคารขนาด 2 ชั้น
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การพัฒนาบุคลากร
1. ด้านการส่งเสริมการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากรได้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะด้านต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2553 โดยการให้ทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก แก่บุคลากร
สายวิชาการ ดังนี้
1) ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อผู้ประสงค์เป็นอาจารย์
• ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน ได้แก่
ชื่อ-สกุล		
สาขา		
สถาบัน
นางสาวเนตรนภา สวยสี
วิชาภาษาอังกฤษ		
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ระดับปริญญาเอก จำนวน 7 ทุน ได้แก่
ลำดับที่		
ชื่อ-สกุล		
สาขา		
สถาบัน
1
นายวัชระ จันทร์อนันต์
วิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
2
นายวรินทร์ ศรีปัญญา
คณิตศาสตร์		
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
นายสุเมธี วงศ์ศักดิ์
Logistics-Georg-AugustUniversitaet-Goetingen
				
Universitaet-Goettingen
Germany
4
นายดำรงศักดิ์ อาลัย
วิจัยและพัฒนาการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				
(ด้านสัตวบาล)		
วิทยาเขตกำแพงแสน
5
นางสาวพุฒิยา รัตนศิริวัฒน์
ผลิตภัณฑ์ประมง		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
นางสาวสิรินทร์ ลัดดากลม
การศึกษาปฐมวัย		
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
นางสาวศุภมาศ ปั้นปัญญา
วิศวกรรมเกษตร		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อของบุคลากรระดับปริญญาเอก จำนวน 31 ทุน จำแนกเป็น ข้าราชการพลเรือน จำนวน
7 ทุน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 24 ทุน ดังนี้
• ข้าราชการพลเรือนระดับปริญญาเอก จำนวน 7 ทุน
ลำดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สาขาวิชา		
สถาบัน
1
นายเศรษฐพงศ์ ปุจฉาการ
มนุษยศาสตร์
การวิจัยและสถิติวิทยาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
						
ปัญญา		
2
นางสาวกนกวรรณ สุทธิพร
มนุษยศาสตร์
สหวิทยาการ		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
นางสาวชลิดา ตระกูลสุนทร
วิทยาศาสตร์
การวิจัยและสถิติทาง
มหาวิทยาลัยบูรพา
						
วิทยาการปัญญา	
4
นางสุมาลี สิกเสน
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
								
พระนครเหนือ
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ลำดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สาขาวิชา		
สถาบัน
5
นายวิมาน ใจดี		
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
								
พระนครเหนือ
6
นางมนัสนิต ใจดี		
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
								
พระนครเหนือ
7
นายไกยสิทธิ์ อภิระติง
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
								
พระนครเหนือ
• พนักงานมหาวิทยาลัยระดับปริญญาเอก จำนวน 24 ทุน
ลำดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สาขาวิชา		
สถาบัน
1
นางสาวดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ
ครุศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
นางสาวปัณรสี เอี่ยมสอาด
ครุศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร								
วิโรฒประสานมิตร
3
นางปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
มนุษยศาสตร์
ทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา
4
นางสาวสุทธิดา สองสีดา
มนุษยศาสตร์
พัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร								
วิโรฒประสานมิตร
5
นางสาวพิชชา บัวแย้ม
มนุษยศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
						
มนุษย์และชุมชน	
6
นางสาวปรารถนา แซ่อึ้ง
มนุษยศาสตร์
ไทยศึกษา		
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
นางสาวนิภาพรรณ เจนสันติกุล
มนุษยศาสตร์
นโยบายสาธารณะและ
มหาวิทยาลัยมหิดล
						
การจัดการภาครัฐ	
8
นางสาวกุลยา สกุลนคร
มนุษยศาสตร์
ไทยศึกษา		
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
นางสาวอินทร์ธีรา ปัชชา
มนุษยศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 นางสาวนพรัตน์ กุมภะ
มนุษยศาสตร์
ทัศนศิลป์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 นายธนปพน ภูสุวรรณ
มนุษยศาสตร์
การวิจัยและสถิติทาง
มหาวิทยาลัยบูรพา
						
วิทยาการปัญญา	
12 นายวิโรจน์ บัวงาม
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
								
มหานคร
13 นางสาวภรัณยา อำมฤครัตน์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
								
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14 นายวิฑูรย์ พึ่งรัตนา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์		
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 นายศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 นางเมธานี หอมทอง
วิทยาศาสตร์
พันธุศาสตร์		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 นางสาวณัชชา ศิรินธนาธร
วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์		
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ลำดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สาขาวิชา		
สถาบัน
18 นายพงษ์สันติ์ ตันหยง
วิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
						
(การจัดการทั่วไป) 	
19 นางจีราวรรณ นกเอี้ยงทอง
วิทยาการจัดการ วิทยาการคอมพิวเตอร์และ มหาวิทยาลัยศิลปากร
						
สารสนเทศ		
20 นางสาวหรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
วิทยาการจัดการ นวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
						
แขนงนวัตกรรมการบริหาร สวนสุนันทา
						
จัดการภาคธุรกิจ	
21 นางสาวอรพินท์ บุญสิน
วิทยาการจัดการ การพัฒนาองค์การและ
มหาวิทยาลัยบูรพา
						
การจัดการสมรรถนะของ
						
มนุษย์		
22 นางสาวดวงใจ คงคาหลวง
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
						
(การบริหารงานบุคคลและ
						
ธุรกิจระหว่างประเทศ)	
23 นางสาวพิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
24 นางสาววาร์ธินีย์ แสนยศ
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 9 ทุน
ลำดับที่		
ชื่อ-สกุล		 สังกัดคณะ		 สาขา		
สถาบัน		สนับสนุนจาก
1 นางสาวเกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุน สกอ.
				
และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และ
						
สารสนเทศ	
2 นายเดช ธรรมศิริ
คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ทุน สกอ.
				
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
พระจอมเกล้าธนบุรี	
3 นางสาวนลินรัตน์ ศรีราจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการ
จุฬาลงกรณ์
ทุน สกอ.
				
และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย	
4 นางสาวธีรารัตน์ แช่มชัยพร
คณะวิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ทุน สกอ.
				
และเทคโนโลยี			
เกษตรศาสตร์	
5 นางสาวร่มเกล้า ศิลธรรม
คณะวิทยาการ
Business
Chongqing
ทุนจาก
				
จัดการ		
Administration University
Chongqing
								
ประเทศสาธารณ
University
								
ประชาชนจีน	
6 นางสาวณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา คณะวิทยาการ
วิทยาการ
จุฬาลงกรณ์
ทุน สกอ.
				
จัดการ		
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย	
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ลำดับที่		
ชื่อ-สกุล		 สังกัดคณะ		 สาขา		
สถาบัน		สนับสนุนจาก
7 นายเจษฎา สาททอง
คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
ทุน สกอ.
				
และเทคโนโลยี			
พระจอมเกล้า
ร่วมกับ
								
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง AUN/SEED										
Net Jica
										
News
8 นางสาวนิตยา จันกา
คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีหลัง มหาวิทยาลัย
ทุน สกอ.
				
และเทคโนโลยี
การเก็บเกี่ยว
พระจอมเกล้าธนบุรี	
9 นายธวัชชัย ทองเหลี่ยม
คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
ทุน สกอ.
				
และเทคโนโลยี			
พระจอมเกล้าเจ้า
								
คุณทหารลาดกระบัง
4) ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อบุคลากรระดับปริญญาโท จำนวน 4 ทุน จำแนกเป็น ข้าราชการพลเรือน จำนวน 2 ทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทุน ดังนี้
• ข้าราชการพลเรือนระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน
ลำดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สาขาวิชา		
สถาบัน
1
นายอลงกรณ์ ศุภเอม
มนุษยศาสตร์
ทัศนศิลป์ศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
นายมนตรา ตรีชั้น
มนุษยศาสตร์
ทัศนศิลป์ศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
• พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน
ลำดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สถาบัน		
สาขาวิชา
1
นางสาวหรรษกานต์ สมไพบูลย์
งานการเงินและ
บริหารธุรกิจ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
				
บัญชี				
นครปฐม
2
นางสาวเกษรา จูทอง
ครุศาสตร์
การจัดการภาครัฐและ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
						
ภาคเอกชน
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การพัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เห็นความสำคัญของการพัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT ในมหาวิทยาลัยอย่างมาก และได้
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบ ICT เพื่อใช้ในการพัฒนาให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบเครือข่ายที่ทันสมัย ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในการค้นคว้า การเรียนรู้สิ่งใหม่จากเทคโนโลยีได้ดีมากยิ่งขึ้น
ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Internet)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้พัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย และติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สาย จำนวน
66 จุด ดังนี้
ลำดับที่		
อาคาร		
สถานที่ติดตั้ง
1
อาคาร 100 ปี		
ห้องประชุมราชาวดี
2			
ห้องประชุมพุทธชาติ
3			
ห้องจัดเลี้ยงชั้น 1
4
อาคาร A1		
ห้องธุรการ
5			
ห้อง 125
6			
ห้อง 142
7			
หอประชุม A1
8			
ห้อง 135
9			
ห้อง 142
10			
ห้อง 147
11			
ห้อง 1412
12
อาคาร A2		
ห้องหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมชั้น 1
13			
ห้องสำนักงานศูนย์ภาษาชั้น 1
14			
ห้อง 225
15			
ห้องปฏิบัติการภาษา ชั้น 3
16			
ห้อง 237
17
อาคาร A3		
หอประชุม A3 ชั้น 1
18			
หอประชุม A3 ชั้น 2
19			
ห้องโปรแกรมการพัฒนาชุมชน
20			
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21
อาคาร A4		
ห้องภาควิชาเคมี ชั้น 1
22			
ห้องปฏิบัติการทางเคมี 2 (ห้อง 416 ชั้น 1)
23
อาคาร A5		
ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ
24
อาคาร A5		
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้น 1
25			
ห้องสำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 2
26			
มุมอาคารติดกับลานกระทิงชั้น 2
27			
ห้องปฏิบัติการวิชาชีพครู
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ลำดับที่		
อาคาร		
สถานที่ติดตั้ง
28
อาคาร A6		
ห้องโปรแกรมบัญชีชั้น 1
29			
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
30			
ห้องปฏิบัติการบัญชีชั้น 2
31
อาคาร A7		
โถงโล่งบริเวณชั้น 1
32			
ห้อง 715
33			
ห้อง 724
34			
ห้อง 726
35			
ห้อง 739
36			
ห้อง 735
37
ศูนย์การเรียนรู้		
สำนักงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 1
38			
ห้องประชุมสัตตบงกชชั้น 1
39			
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 2
40
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
41			
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
42			
สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43
อาคาร UBI		
ห้องสำนักงาน UBI
44			
ชั้น 3
45			
ชั้น 4
46
อาคาร 15 ชั้น
ชั้น 1
47			
ห้องประกันคุณภาพ (ใหม่) ชั้น 4 (ด้านหน้า)
48			
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (ใหม่) ชั้น 5 (ด้านหน้า)
49			
ห้องพักอาจารย์ชั้น 6 (ด้านหน้า)
50
สำนักวิทยบริการ
ชั้น 1
51			
ชั้น 3
52			
ชั้น 3 ฝั่งอาคาร 5 ชั้น
53			
ชั้น 5
54
หอพัก D6		
ชั้น 2 ด้านตรงข้ามตู้ Rack
55
อาคาร D1		
ห้องเรียนดนตรีชั้น 2
56
ปฐมวัย		
ห้องพักอาจารย์
57
หอพัก D4		
ชั้น 1
58			
ชั้น 1
59
หอพัก D4		
ชั้น 3
60			
ชั้น 3
61
หอพัก D8		
ชั้น 1
62			
ชั้น 1
63
ศูนย์ฝึกประสบการณ์
ชั้น 1
64			
ชั้น 1
65			
ชั้น 3
66			
ชั้น 3
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การเข้าร่วมประชุม/อบรมวิชาการในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ
คณะครุศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
วัน/เดือน/ปี
อ.เจษฎา บุญมาโฮม
ชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
1 มิ.ย. 53
		
เป็นสถาบันฝ่ายผลิต ปี 2553 และ
ณ นคร สำนักงานคณะกรรมการ
		
แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาทุน
การอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
		
ปีการศึกษา 2552	
ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา
จัดทำความร่วมมือด้านการศึกษากับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
8-10 มิ.ย. 53
		
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชาชนลาว
อ.ชูชีพ คงมีชนม์
วิทยากรอบรมครูพื้นฐานกีฬาไทย
โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
17-19 มิ.ย. 53
				
จังหวัดเพชรบุรี	
อ.ชูชีพ คงมีชนม์
จะทำสัญญาลงนามความร่วมมือกับ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
20-27 มิ.ย. 53
		
BAC NINH SPORTS UNIVERSITY เวียดนาม
		
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	
ผศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด
โรงเรียนวัดทุ่งคอก
21 มิ.ย. 53
ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จังหวัดสุพรรณบุรี
อ.ชาญณรงค์ ฟูกโคกสูง
การจัดทำแบบวิธีทดสอบสมรรถภาพ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
22-23 มิ.ย. 53
อ.อำนวย สอิ้งทอง
ทางกายฯ		
การออกกำลังกาย อาคารกีฬา
				
นิมิบุตร กรุงเทพมหานคร	
ผศ.อาภรณ์ ใจเที่ยง
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
บ้านพี่อุ้ม เรือนพี่ต๋อง
26-27 มิ.ย. 53
อ.เบญจวรรณ สหวัชรินทร์ ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
อัมพวารีสอร์ท
อ.ดรุณี โกเมนเอก			
จังหวัดสมุทรสงคราม
อ.วิรัติ เนตรสว่าง
อ.ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทัย
อ.ภาวิณี ไขกระโทก
อ.เจษฎา บุญมาโฮม			
อ.ชูชีพ คงมีชนม์
ทำสัญญาลงนามความร่วมมือกับ BAC ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
28 มิ.ย.		
NINH SPORTS UNIVERSITY
เวียดนาม		
30 ส.ค. 53
		
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม		
อ.พีรเทพ รุ่งคุณากร
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมโครงการผู้หญิงเพื่อ 11-16 ก.ค. 53
		
พลัง		
สันติและความยุติธรรม
				
จังหวัดเชียงใหม่	
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ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
วัน/เดือน/ปี
ผศ.เพียงจิต ด่านประดิษฐ์ โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา
จังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร 19-21 ก.ค. 53
ผศ.สุววรรณา ไชยะธน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะเชิงวิชาการ
ผศ.วริยา สมประชา
ด้านการศึกษาปฐมวัย และศึกษาดูงาน
ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์
อ.รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร	
ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา
ศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 19 ก.ค. 53
อ.ดร.พรรณี สุวัตถี
แบบเรียนร่วม		
และโรงเรียนโสตศึกษา
อ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว			
จังหวัดนครปฐม
อ.ดร.ดวงใจ ช่วยตระกูล	
ผศ.เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด รวมพลคนทำสื่อ Media
มหาวิทยาลัยมหิดล
19-20 ก.ค. 53
อ.นภาภรณ์ ยอดสิน
Integration :Education,
จังหวัดนครปฐม
		
Communications and
		
Information Technology	
ผศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย นวัตกรรมการสอนเพื่อการเรียนรู้
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
29-30 ก.ค. 53
		
อย่างลึกซึ้งในระดับอุดมศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร	
อ.ชาญณรงค์ ฟูกโคกสูง
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลระดับชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย
28 ก.ค.		
C Licednce		
กรุงเทพมหานคร		
11 ส.ค. 53
อ.นภาภรณ์ ยอดสิน
วิจัย		
จังหวัดเพชรบุรี		
28-30 ก.ค. 53
อ.อรพิณ พัฒนผล
อ.ปัณรสี เอี่ยมสอาด
อ.อำนวย สอิ้งทอง	
ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์ โครงการศึกษาดูงานนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
29 ก.ค. 53
ผศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย ปฐมวัยที่โรงเรียน กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ผศ.นารี ศิริทรัพย์			
พระจอมเกล้าธนบุรีบางมด
ผศ.เพียงจิต ด่านประดิษฐ์			
กรุงเทพมหานคร
ผศ.สุวรรณา ไชยะธน
อ.รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร	
อ.เจษฎา บุญมาโฮม
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ห้องรอยัลจูบิลี่ ศูนย์ประชุมและ
30 ก.ค. 53
		
ประจำปี 2553		
แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี
				
จังหวัดนนทบุรี		
อ.ดร.ดวงใจ ช่วยตระกูล การสร้างนวัตกรรมการวิจัยฯ
โรงแรมเอส ดี อเวนิว
2-4 ส.ค. 53
				
กรุงเทพมหานคร
ผศ.อาภรณ์ ใจเที่ยง
โครงการสัมมนาบุคลาเพื่อพัฒนาเป็น ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
5-9 ส.ค. 53
อ.เบญจวรรณ สหวัชรินทร์ ครูต้นแบบ รุ่นที่ 2 		
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ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
วัน/เดือน/ปี
อ.ปัณรสี เอี่ยมสะอาด
กิจกรรมทางการกีฬา นันทนาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5-6 ส.ค. 53
		
สำหรับบุคคลพิเศษ		
ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร	
ผศ.สุชาติ อ้นลำพูล
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ
วัดสระกะเทียม อำเภอเมือง
6-8 ส.ค. 53
อ.ชัยยุธ มณีรัตน์
ครูพลศึกษา ให้แก่นักศึกษาโปรแกรม จังหวัดนครปฐม
อ.วินัย นุชพิทักษ์
วิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
อ.ชูชีพ คงมีชนม์
ชั้นปีที่ 1 จำนวน 150 คน
อ.ปัณรสี เอี่ยมสะอาด
อ.อำนวย สอิ้งทอง
อ.ชาญณรงค์ ฟูกโคกสูง
			
อ.ภาวิณี ไขกระโทก
ศึกษาดูงานโครงการดูงานแนะแนวใน ศูนย์บริการจิตวิทยาแนะแนว
16 ส.ค. 53
อ.วนัญญา แก้วแก้วปาน โรงเรียน		
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
				
เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร	
ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา
โครงการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ โรงแรมนิภาการ์เด้น
17-19 ส.ค. 53
อ.ดร.พรรณี สุวัตถี
นักศึกษา ป.โท และ ป.บัณฑิต สาขา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ.ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทัย การบริหารการศึกษา กิจกรรม :
อ.ดร.ดวงใจ ช่วยตระกูล การประชุมสัมมนากระบวนทัศน์การวิจัย
อ.พิชญาภา ยืนยาว
ทางการบริหารการศึกษาเพื่อปฏิรูป
		
การศึกษาในทศวรรษที่สอง		
อ.ปัณรสี เอี่ยมสอาด
อบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิ้ลเทินนิส
โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา
23-29 ส.ค. 53
				
“จิระนคร” จังหวัดสงขลา	
อ.วินัย นุชพิทักษ์
พัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 5
โรงแรมอะเดรียติก พาเลช
24-27 ส.ค. 53
		
องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
อ.ดร.ดวงใจ ช่วยตระกูล ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการรายงาน โรงแรมเนเชอร์รัลปาร์ค รีสอร์ท
1-2 ก.ย. 53
		
การวิจัยเกี่ยวกับการนำผลการประเมิน จังหวัดชลบุรี	
		
คุณภาพนักเรียนระดับชาติไปใช้ใน
		
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.วิชัย ลำใย
สัมมนาวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT โรงแรมแมนดาริน
3-4 ก.ย. 53
		
ของกระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
อ.ชัยยุธ มณีรัตน์
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
8-10 ก.ย. 53
อ.วิรัติ เนตรสว่าง
ครั้งที่ 5/2553		
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.สุชาติ อ้นลำพูล			
จังหวัดขอนแก่น
อ.เจษฎา บุญมาโฮม
อ.ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทัย

Annual Report

0

201
รายงานประจำปี 2553

78

ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
วัน/เดือน/ปี
อ.ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการวิจัยและ โรงแรมเอส ดี อเวนิว
15 ก.ย. 53
		
พัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่าย กรุงเทพมหานคร
		
การเรียนรู้ของครูและบุคลากรทาง
		
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		
อ.ดร.ดวงใจ ช่วยตระกูล ประชุมสัมมนาเรื่อง “Quality
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ประเสริฐ 22 ก.ย. 53
		
Assurance in Higher Education ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงาน
		
in Southeast Asian Cointries” คณะกรรมการการอุดมศึกษา
				
กรุงเทพมหานคร	
อ.เจษฎา บุญมาโฮม
ศึกษาเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
27-30 ก.ย 53
		
แบบบูรณาการ

คณะพยาบาลศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
วัน/เดือน/ปี
อ.วิไล ตาปะสี		
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุง โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน
1-30 เม.ย. 53
		
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จังหวัดเพชรบุรี
		
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ		
รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ ศึกษาการวางแผนจำหน่ายมารดาวัยรุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14 พ.ค. 53
อ.วิไล ตาปะสี		
ในการดูแลทารกแรกเกิด : กรณีศึกษา
		
โรงพยาบาลชมชุน จังหวัดนครปฐม	
อ.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
- งานประชุมวิชาการระดับชาติจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 14 พ.ค. 53
		
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ ภูมภิ าคตะวันตก
		
- ผลงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
			ภาวะโภชนาการกับระดับความดันโลหิต
		
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
		
นครปฐม	
อ.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
- งานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
16 มิ.ย. 53
อ.กรวรรณ สุวรรณสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2
		
- ผลงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์
		
ระหว่างพฤติกรรมเพื่อควบคุมภาวะ
		
โภชนาการเกินกับภาวะโภชนาการของ
		
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
		
ภูมิภาคตะวันตก		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhonpathom Rajabhat University
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ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
อ.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
- งานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อ.กรวรรณ สุวรรณสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2
		
- ผลงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของ
		
ภาวะโภชนาการต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
		
การเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
		
ราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก		
อ.ดร.ธิรนันท์ วรรณศิริ
การประเมินภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัน/เดือน/ปี
16 มิ.ย. 53

16 มิ.ย. 53

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
วัน/เดือน/ปี
อ.สัมฤทธิ์ ทองสิมา
Reading for the 21 century:
มหาวิทยาลัยธนบุรี
1-2 ต.ค. 52
		
Helping Teachers Take a
		
closer Look at the Reader,
		
Text, Activity and Context		
ผศ.สมเดช นิลพันธุ์
ประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14-15 ต.ค. 52
		
ตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบมาตรฐาน
		
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	
อ.อรนุช เอกพงษ์เผ่า
The 41st Annual AUA
AUA Language Center
12-22 ต.ค. 52
อ.นารีมา แสงวิมาน
“Teaching by Design”
School กรุงเทพมหานคร
อ.ศศิธิดา สาหร่ายวัง									
อ.วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
29 ต.ค. 52
อ.นเรศ ชูดวง		
แห่งชาติ
อ.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
อ.พรรณระพี บุญเปลี่ยน
อ.อัญชนา สุตมาตร	
อ.ผุสดี ปทุมารักษ์
การเสริมสร้างปัจจัยเชื่อมโยงไทย-จีน ห้องประชุมใหญ่ชั้น 30 อาคาร
30 ต.ค. 52
		
เพื่อพัฒนาประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร สำนักงานใหญ่	
อ.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
การวิจัยเชิงคุณภาพ		
โรงแรมบางกอกพาเลส
9-13 พ.ย. 52
อ.วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์			
กรุงเทพมหานคร
อ.กิ่งแก้ว สุวรรณคีรี
อ.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
อ.ชนกชนม์ สืบญาติ
การพัฒนาระบบการบริการความเสี่ยง โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์
14-16 พ.ย. 52
		
ขององค์กรมหาวิทยาลัยอย่างบูรณาการ กรุงเทพมหานคร		
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ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
วัน/เดือน/ปี
อ.กรรณิการ์ กาญจวัฏศรี อบรมเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย โรงแรมมารวยการ์เด้น
16-18 พ.ย. 52
		
และบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์	
อ.เก่งกาจ ต้นทองคำ
การวิจัยเชิงคุณภาพ		
โรงแรมบางกอกพาเลส
9-13 พ.ย. 52
				
กรุงเทพมหานคร		
อ.ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์ อบรมเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย โรงแรมมารวยการ์เด้น
16-18 พ.ย. 52
		
และบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ กรุงเทพมหานคร		
อ.ธนปพน ภูสุวรรณ
ประชุมเรื่องยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19-20 พ.ย. 52
		
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของ
		
บุคคลต้นแบบ		
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
ประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20 พ.ย. 52
		
และสังคมศาสตร์		
อ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 พ.ย.อ.วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์			
บางแขน		
2 ธ.ค. 52
อ.ธัชวรรธน์ หนูแก้ว
ประชุมร่วมวิพากษ์หนังสือ เรื่อง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
9-14 ธ.ค. 52
		
ความมั่นคงของมนุษย์และสันติภาพ
		
ในภูมิภาคเอเชีย	
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
ประชุมวิชาการนานาชาติ
โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
7-12 ธ.ค. 52
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
GLOCALL 2009		
จังหวัดเชียงใหม่
อ.ปราณี สีนาค		
				
อ.ไพโรจน์ แก้วเขียว
การอ่านเพื่อพัฒนาชาติ
โรงแรมแอมบาสเตอร์
8-11 ธ.ค. 52
				
กรุงเทพมหานคร		
อ.เศรษฐพงศ์ ปุจฉาการ
กระแสและแนวโน้มของโลกในการวิจัย โรงแรมราชศุภมิตร
26-28 ม.ค. 53
		
ปฏิบัติ การวัด การประเมิน สถิติทาง จังหวัดกาญจนบุรี
		
การศึกษาและจิตวิทยา	
อ.กิ่งแก้ว สุวรรณคีรี
การสร้างเครือข่ายนักศึกษาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5-7 ก.พ. 53
อ.ธวัลรัตน์ แก่นทอง	
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
ประชุมและนำเสนอผลการวิจัย
Bahcesehir Universihy
22-11 ก.พ. 53
				
เมือง Istanbul ประเทศตุรกี	
ผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ เทคนิคและวิธีประเมินโครงการ
โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต 19-22 มี.ค. 53
				
กรุงเทพมหานคร	
อ.ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์ การใช้โปรแกรม R กับงานวิจัย
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
5-6 มิ.ย. 53
				
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				
บางแขน กรุงเทพมหานคร	
อ.บูรณเชน บุญคุ้ม
นำเสนอบทความทางวิชาการ
โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท
25 มิ.ย. 53
				
กรุงเทพมหานคร		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
วัน/เดือน/ปี
อ.ศศิพัชร จำปา
ภูมิภาคยุโรปในศตวรรษที่ 21 : บทบาท โรงแรมอโนมา ห้องอโนมา 1
29 มิ.ย. 53
อ.ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ ในเวทีโลกสู่ทิศทางความสัมพันธ์ต่อ
		
ประเทศไทย”		
อ.ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องคุณค่าของ โรงแรมรอยัลริเวอร์
1 ก.ค. 53
		
ผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย
กรุงเทพมหานคร
อ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์
ประชุมวิชาการเรื่อง “บทบาทของ
ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
19 ก.ค. 53
		
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูป
		
อุดมศึกษาไทย”	
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาสู่
โรงแรมดิอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
22-23 ก.ค. 53
อ.ผุสดี ปทุมารักษ์
การเปลี่ยนแปลง		
กรุงเทพมหานคร
อ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
อ.วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์	
อ.ธัชวรรธน์ หนูแก้ว
จดหมายเหตุ : จากกรุงธนบุรี
โรงแรมรอยัลริเวอร์ ธนบุรี
22-23 ก.ค. 53
		
ศรีมหาสมุทรถึงเมืองจันทสมบูรณ์
กรุงเทพมหานคร		
รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก
เป็นคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
28-30 ก.ค. 53
		
การศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี
		
การศึกษา 2552		
อ.นารีมา แสงวิมาน
ประชุมสัมมนานานาชาติวรรณคดีและ ศูนย์วรรณคดีศึกษา จุฬาลงกรณ์
19 ส.ค. 53
		
วรรณคดีเปรียบเทียบ
กรุงเทพมหานคร		
อ.ธิดารัตน์ สืบญาติ
ประชุมการนำเสนอผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมกรรมการวิจัย
26 ส.ค. 53
				
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร	
อ.ดร.วัฒนา อัคคพานิช
นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน
29-30 ส.ค. 53
				
เซ็นเตอร์
อ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์		
30 ส.ค. 53
		
ระดับชาติ เรื่อง มนุษยศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		
สังคมศาสตร์ : ก้าวหน้าหรือถ้อยหลัง
		
สร้างสรรค์หรือล้มเหลว 		
อ.กิ่งแก้ว สุวรรณคีรี
ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลกอนาคต
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
6-8 ก.ย. 53
		
คุณภาพของสังคม ความมั่งคั่งและ
80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		
ประชาธิปไตย 		
สงขลา
อ.นุชรี บุญศรีงาม
การพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 ก.ย. 53
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
และสารนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล
รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก	
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ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
วัน/เดือน/ปี
อ.นารีรัตน์ เทียมเมือง
การพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 ก.ย. 53
อ.ไพโรจน์ แก้วเขียว
และสารนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล
อ.นิพา ผลสงเคราะห์
อ.ธารา จันทร์อนุ
อ.วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์	
อ.พิมพ์สุ จวบความสุข
นำเสนอบทความ (วิจัย) ขับเคลื่อนพลัง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
6-7 ก.ย. 53
อ.ญาณภัทร์ ยอดแก้ว
ชุมชนเพื่อโลกอนาคต คุณภาพของ
80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ.ปิยนาถ อิ่มดี
สังคม ความมั่งคั่งและประชาธิปไตย
สงขลา
อ.ภรสรัญ แก่นทอง
		
อ.ปิยนาถ อิ่มดี
สัมมนาขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลก
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
6-9 ก.ย. 53
อ.ภรสรัญ แก่นทอง
อนาคต คุณภาพของสังคม ความมั่งคั่ง 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		
และประชาธิปไตย		
สงขลา
อ.ดร.สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง อบรมเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
อาคารอโศกทาวเวอร์ส
11-12 ก.ย. 53
		
Data Mining ด้วย Weka 	
อ.ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน ประชุมการเขียนบทความ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9-10 ก.ย. 53
อ.มัสลิน บัวบาน
อ.ปิยนาถ อิ่มดี
อ.วรชิน มั่งคั่ง		
ผศ.สมเดช นิลพันธ์
สัมมนาเรื่อง อนาคตสังคมไทยกับงาน ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
13 ก.ย. 53
		
ด้านสวัสดิการสังคม		
กรุงเทพมหานคร		
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง โรงแรมเดอะสวนดุสิต
15 ก.ย. 53
		
ทางวิชาการ		
กรุงเทพมหานคร		
รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก
อบรมการจัดการสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
16-17 ก.ย. 53
		
รหัสเปิด		
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
				
เพชรบุรี	
อ.นิภาพรรณ เจนสันติกุล นำเสนอบทความวิจัยใน การประชุมทาง ห้อง QS 4212		
16-17 ก.ย. 53
		
วิชาการระดับชาติครัง้ ที่ 2 ประจำปี 2553 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
		
เรื่องกองทุนหมู่บ้าน : หมู่ที่ 2
บรมราชินีนาถ จังหวัดพิษณุโลก
		
บ้านดอนตาลเสี้ยน ต.หนองโพธิ์
		
อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี		
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
อบรม The Oxford Adrarced
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 ก.ย. 53
		
Learner’s Dictionary 8th Oxford
		
University Press		
อ.ดร.วัฒนา อัคคพานิช
ประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของ สำนักงานเลขาธิการ
21 ก.ย. 53
		
ประชุมชน		
สภาผู้แทนราษฎร
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ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
วัน/เดือน/ปี
รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก
สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 21-24 ก.ย. 53
		
สถาบันอุดมศึกษา		
อีสาน
อ.สาวิตรี ตนสาลี
ประชุมสัมมนายุทธศาสตร์ส่งเสริม
โรงแรมเรดิสัน ถ.พระราม 9
24 ก.ย. 53
		
การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร		
อ.ศศิพัชร จำปา
อบรมเรื่องความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร
28 ก.ย. 53
อ.ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ และวัฒนธรรมในภูมิภาคจากยุโรปสู่
		
อาเซียน	
อ.ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์ ประชุมเรื่อง “จะโสดหรือจะแต่งงานนั้น ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน
28 ก.ย. 53
		
สำคัญไฉน? กรณีการศึกษาภาวะสมรส ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
		
ในประเทศไทย”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
วัน/เดือน/ปี
อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
เข้าร่วมประกวดโครงการรางวัล
อาคารซาเลนเวอร์ 2
1-5 ต.ค. 52
		
นวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
				
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
				
กรุงเทพมหานคร		
อ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม อบรม เรื่อง รู้จักทำ Data Mining จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8-11 ต.ค. 52
		
รุ่นที่ 5		
กรุงเทพมหานคร		
อ.สมจินต์ จันทราเจษฎากร อบรม เรื่อง รู้จัก Data Mining
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9-11 ต.ค. 52
อ.รุจิราวดี ธรรมแสง
รุ่นที่ 5		
กรุงเทพมหานคร	
อ.อนัญญา ทองสิมา
ประชุม วิชาการประจำปีโครงการ BRT โรงแรมฮอลิเดย์อินน์
11-14 ต.ค. 52
		
ครั้งที่ 13		
จังหวัดเชียงใหม่
อ.สมบัติ หทัยรัตนานนท์ อบรม เรื่อง การใช้งานและการติดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์		
11-16 ต.ค. 52
		
Linux server เบื้องต้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				
กรุงเทพมหานคร		
อ.ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
อบรม เรื่อง Information Security Software Park		
14-16 ต.ค. 52
		
Administratior Program	
อ.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
อบรม เรือ่ ง 3D Games Developer สถาบัน Net Design สาขา
14-16 ต.ค. 52
				
สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร	
ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอีย่ ม ประชุม บทบาทภาควิชาเคมีกบั มาตรฐาน มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
15 ต.ค. 52
ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี
วิชาชีพนักเคมี 		
อ.ผาณิต งามสัมฤทธิ์
อบรม เรื่อง การทำไอศรีมโฮมเมด
ร้านมิสไอศกรีม ปากเกร็ด
15-16 ต.ค. 52
		
ปราศจากน้ำตาล 		
กรุงเทพมหานคร		
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ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
วัน/เดือน/ปี
อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
เสนอผลงานวิจัย 		
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 15-17 ต.ค. 52
อ.ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง
ประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัย โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์รีสอร์ท
15-17 ต.ค. 52
อ.ดร.สมปอง ทองงามดี
อาวุโส สกว. ครั้งที่ 9
รีเจ้นท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	
อ.รุจิราวดี ธรรมแสง
อบรม เรื่อง Internet Cafe และ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
18-22 ต.ค. 52
อ.สมจินต์ จันทรเจษฎากร Network Administerator and
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
		
Monitoring Tool		
วิทยาเขตหาดใหญ่ 	
อ.อนัญญา ทองสิมา
ประชุม เรื่อง ทรัพยากรไทย : ผันสู่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 24 ต.ค. 52
อ.วาสนา เนียมแสวง
วิถีใหม่ในฐานไทย
อ.สุธรรมา พิสุทธิโสภณ
อบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26-27 ต.ค. 52
		
เพื่องานวิจัยด้านการเกษตรด้วย R
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
		
ภาควิชาพืชไร่นา				
อ.กมลพร สวนทอง
อบรม การใช้โปรแกรม INMUCAL สถานีวิจัยโภชนาการ
28-30 ต.ค. 52
		
PROGRAM		
อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
เสนอผลงานวิจัย งาน ISAMAP
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1-23 พ.ย. 52
		
ครั้งที่ 6		
กรุงเทพมหานคร		
อ.ผาณิต งามสัมฤทธิ์
สัมมนา เรื่อง Foof Safety
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
10 พ.ย. 52
อ.สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
อบรม เรื่อง การป้องกันความปลอดภัย บ. เอซิส โปรเฟสซีนนัลเซ็นเตอร์
10-11, 16,
		
ข้อมูลคอมพิวเตอร์
จำกัด กรุงเทพมหานคร
19-20, 26 พ.ย.
						
3 ธ.ค. 52
อ.วิโรจน์ บัวงาม
อบรม เรื่อง Embecloced
โรงแรม Swissotel Le
12 พ.ย. 52
		
Designer’s Forum 2009
Concorcle กรุงเทพมหานคร		
อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
ประชุม การกำหนดหัวข้อวิจัยประจำปี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
13 พ.ย. 52
		
งบประมาณ 2553-2554	
อ.ชลิดา ตระกูลสุนทร
อบรม เรื่อง การวิเคราะห์โมเดล
สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ
19 พ.ย. 52
อ.ธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง
เชิงสาเหตุ
อ.ผาณิต งามสัมฤทธิ์
อบรม เรื่อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ
20 พ.ย. 52
		
เครื่องมือการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพ	
อ.ดร.พิทกั ษ์พงศ์ ป้อมปราณี สัมมนา เรื่อง การบูรณาการงานด้าน
โรงแรมเฟสิกซ์ ริเวอร์แคว
23-24 พ.ย. 52
		
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดกาญจนบุรี	
		
กับจังหวัด		
อ.หฤทัย ดิ้นสกุล
เสนอหัวข้องานวิจัย		
สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ 24 พ.ย. 52
อ.วิโรจน์ บัวงาม
		
(วช.) กรุงเทพมหานคร	
อ.พฤกษ์ โปร่งสำโรง
ประชุม เรื่อง โครงการห้องเรียน
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
27 พ.ย. 52
ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอีย่ ม วิทยาศาสตร์		
กรุงเทพมหานคร		
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ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
วัน/เดือน/ปี
อ.ชลิดา ตระกูลสุนทร
อบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 พ.ย.		
ด้านสถิติขั้นสูง 		
กรุงเทพมหานคร		
2 ธ.ค. 52
อ.ดร.อุมาพร อาลัย
สัมมนา เรื่อง Food Industry and มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ธ.ค. 52
อ.ประภาพรรณ เพียรชอบ economic outlook 2010
กรุงเทพมหานคร
อ.อุษา พันฤทธิ์ดำ	
อ.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
อบรม ระบบออนไลน์กับ Google
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-6 ธ.ค. 52
		
Acsense		
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี	
อ.ดร.อุมาพร อาลัย
conference		
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17-18 ธ.ค. 52
อ.ประภาพรรณ เพียรชอบ
อ.ผาณิต งามสัมฤทธิ์
อ.อุษา พันฤทธิ์ดำ	
อ.สุธรรมา พิสุทธิโสภณ
อบรม Consumer Testing :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ธ.ค. 52
		
Analysis of Just About-Right กรุงเทพมหานคร
		
Sensory		
ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอีย่ ม ประชุม เรื่อง การพิจารณาหลักสูตร
โรงแรมอิมพีเรียลธารา
22-23 ธ.ค. 52
อ.พฤกษ์ โปร่งสำโรง
อบรมครู		
กรุงเทพมหานคร
อ.มงคล รอดจันทร์
อ.ชลิดา ตระกูลสุนทร
อ.วาสนา เนียมแสวง
อ.วิโรจน์ บัวงาม
อบรม เรื่อง Graphics TFT LCD Arizona Microchip
24 ธ.ค. 53
		
Display solution
Technology กรุงเทพมหานคร		
อ.สมจินต์ จันทรเจษฎากร อบรม โครงการ The Training
สถาบันฝึกอบรมเนคเทค
11-22 ม.ค. 53
		
Program on Instructions for
กรุงเทพมหานคร	
		
ITEE	
อ.สุธรรมา พิสุทธิโสภณ
อบรม การสาธิตการสอนตามร่างกรอบ โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง
12-16 ม.ค. 53
		
มาตรฐานกระบวนการวิชาการประเมิน จังหวัดเชียงใหม่
		
ทางประสาทสัมผัส : ภาคบรรยาย
อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ Sunee Grand Hotel
20-24 ม.ค. 53
		
PACCON 2010		
จังหวัดอุบลราชธานี	
อ.ดร.สมปอง ทองงามดี
สัมมนา เรื่อง PACCON 2010
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
20-24 ม.ค. 53
ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอีย่ ม			
จังหวัดอุบลราชธานี
อ.ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่
ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี
อ.ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง
อ.ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล
อ.ธันยนันท์ ศรีพันลม		
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ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
วัน/เดือน/ปี
อ.อุษา พันฤทธิ์ดำ
สัมมนา เรื่อง วช. เพิ่มพูนค่าทรัพย์สิน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
22 ม.ค. 53
		
ทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร	
ผศ.สิทธิชัย โรจน์รุ่งศศิธร อบรม เรื่อง เทคโนโลยีการก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
26-28 ม.ค. 53
อ.ธิติรัตน์ อึ้งนภารัตน์
อาคารและการสร้างมาตรฐาน
กรุงเทพมหานคร
		
การควบคุมและการตรวจสอบอาคาร		
อ.ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย แนวทางการจัดสรรงบประมาณปี 2554 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร 27 ม.ค. 53
อ.เสวี เหลือบุญชู
สัมมนา เรื่อง Orack Academy
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 ม.ค.อ.แก้วใจ อาภรณ์พิศาล
Enterprise Foad show 2010
จังหวัดเชียงใหม่		
3 ก.พ. 53
อ.ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์ นำเสนอผลงานวิจัย		
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
2-5 ก.พ. 53
อ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ นำเสนอผลงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 ก.พ. 53
อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว			
กรุงเทพมหานคร
อ.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ		
อ.ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย แนวทางการพัฒนาระบบการเงิน
โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร
9 ก.พ. 53
		
อุดมศึกษา
อ.สัญญา ควรคิด
อบรม เรื่อง เรียนรู้และควบคุม
อาคารโกล์ด มาเก็ต ชั้น 1
20-21 ก.พ. 53
		
ไมโครคอมโทรเลอร์ฯ
กรุงเทพมหานคร		
อ.ชลิดา ตระกูลสุนทร
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Math
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
10 มี.ค. 53
อ.ธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง
Spectacle Show
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ.อารีย์ วรเตชะคงคา			
กรุงเทพมหานคร
อ.จิตตรา ชลิตพันธุ์
อ.บริสุทธิ์ รัตนขจิตวงศ์
อ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
ประชุม Asiam-Pacific Regional โรงแรมแกรนด์โฮเทล
23-27 มี.ค. 53
		
Conference on Praclical
จังหวัดอุบลราชธานี
		
Environmental Technologies
อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม
โรงแรม River kwair Village 25-27 มี.ค. 53
		
วิชาการ Siam Physics Congress, Hotel อำเภอไทรโยค
		
SPG 2010		
จังหวัดกาญจนบุรี		
อ.ปิยวรรณ ธรรมบำรุง
ประชุม เรื่อง ปาก-ท้อง และของเกิน : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
25-27 มี.ค. 53
ผศ.วิรัตน์ จันทรทรัพย์
จริยธรรมและการเมือง เรื่อง อาหาร
(องค์การมหาชน)
อ.พรเพ็ญ ไปเร็ว
การกิน		
กรุงเทพมหานคร
อ.วรารัตน์ สานนท์					
อ.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
อบรม เรื่อง สร้างสื่อการสอนในรูปแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30 มี.ค.		
เกม 3 มิติ 				
3 เม.ย.53
อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
1 เม.ย. 53
		
ประจำปี 2553		
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ชื่อ- นามสกุล		

งานประชุมวิชาการ		

สถานที่

วัน/เดือน/ปี

อ.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
อบรม เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6-10 เม.ย. 53
		
จริงด้วย JOOMLA		
อ.อุษณีย์ ภักดีตระกูวงศ์ อบรม โครงการ การสร้างนักวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ 19 เม.ย.		
“ต้นกล้าวิจัย”				
14 พ.ค. 53
อ.ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล อบรม เรื่องการผลิตและพัฒนา
กรุงเทพมหานคร		
20 เม.ย. 53
		
ผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวจากสารสกัด
		
ธรรมชาติ 	
อ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
ประชุม เรื่อง การประชุม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20-24 เม.ย. 53
		
วิศวกรรมศาสตร์	
อ.ดร.สมปอง ทองงามดี
สัมมนา International Conference โรงแรมการ์เดนซีวิว รีสอร์ท พัทยา 25-30 เม.ย. 53
		
on FIA		
จังหวัดชลบุรี		
อ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม อบรม เรื่อง Implementing a
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
25-30 เม.ย. 53
		
Microsoft SQL Serner 2008
ประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี		
อ.ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย การเขียนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
26-27 เม.ย. 53
		
คณะและสถาบันอุดมศึกษาตามกรอบ กรุงเทพมหานคร
		
มาตรฐานฯ		
อ.ธันยนันท์ ศรีพันลม
อบรม เรื่อง การผลิตและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 เม.ย. 53
นางสาวสิวารัตน์ นุชสวาท ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนใสกลีเซอรีน
กรุงเทพมหานคร		
อ.สุขสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม
อบรม เรื่องโปรแกรมจัดการด้าน
Not Design กรุงเทพมหานคร
28 เม.ย.		
มัลติมีเดีย				
6 พ.ค. 53
อ.กมลพร สวนทอง
ประชุม เรื่อง โภชนาการในช่วงเวลา
โรงแรมมารวยการ์เด้น
28-30 เม.ย. 53
อ.วรารัตน์ สานนท์
ที่ท้าทาย		
กรุงเทพมหานคร
อ.พรเพ็ญ ไปเร็ว
อ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม ประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
โรงแรมอิสติน มักกะสัน
2-5 มิ.ย. 53
อ.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
กรุงเทพมหานคร		
อ.ผาณิต งามสัมฤทธิ์
อบรม เรื่อง เทคโนโลยีในกระบวนการ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
14 มิ.ย. 53
อ.ดร.อุมาพร อาลัย
ผลิตแบบปลอดเชื้อ		
กรุงเทพมหานคร		
อ.วิโรจน์ บัวงาม
สัมมนา เรื่อง Automation Test
โรงแรมดิเอเมอรัล
22 มิ.ย. 53
		
Summit 2010		
กรุงเทพมหานคร
อ.ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย ชี้แจงงบประมาณประจำปี 2554
รัฐสภา กรุงเทพมหานคร
25 มิ.ย. 53
		
ต่อคณะอนุกรรมาธิการ
อ.ธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง
ประชุมวิชาการสถิติ ผลสถิติประยุกต์ โรงแรมฮอลิเดีย์อินน์
26-27 มิ.ย. 53
อ.บุญชะนะ วาราชะนนท์ ครั้งที่ 11
อ.ชลิดา ตระกูลสุนทร	
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ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
วัน/เดือน/ปี
อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้
27-30 มิ.ย. 53
		
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553
จังหวัดภูเก็ต
อ.ดร.อุมาพร อาลัย
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
โรงแรมเอส ดี อเวนิว
28-30 มิ.ย. 53
		
Funchonal Food and
กรุงเทพมหานคร	
		
neutraceuticals	
อ.วรารัตน์ สานนท์
สัมมนา เรื่อง การจัดการความปลอดภัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
30 มิ.ย. 53
อ.พรเพ็ญ ไปเร็ว
ทางอาหารแก่ธุรกิจการจัดและบริการ
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
		
อาหาร		
กรุงเทพมหานคร		
อ.อุษา พันฤทธิ์ดำ
ประชุม เรื่อง Thai Fruitsเมืองทองธานี		
1-2 ก.ค. 53
อ.ประภาพรรณ เพียรชอบ Functional Fruits		
อ.โสภาพรรณ สุวรรณสว่าง สัมมนา เรื่อง ITC-CSCC 2010
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้
4-6 ก.ค. 53
				
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี	
อ.ธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง
อบรม GSP		
โรงแรมวินเซอร์สวีทส์
5-7 ก.ค. 53
อ.บุญชะนะ วาราชะนนท์			
กรุงเทพมหานคร		
อ.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ อบรมเรื่อง หลักสูตร Software
ซอฟต์แวร์ปาร์ค จังหวัดชลบุรี
21-23 ก.ค. 53
		
Architecture: Principles and
		
Practice		
อ.ธันยนันทธ์ ศรีพันลม
โครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม บมจ. ปตท.เคมิคอล จังหวัดระยอง 28-30 ก.ค. 53
ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอีย่ ม บ.อุเบะ เคมิคอลส์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี
ระยอง บริษัท IRPC จำกัด บมจ.
อ.ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล ปตท.เคมิคอล		
อ.โสภาพรรณ สุวรรณสว่าง อบรม เรื่อง Beginning ARM9
Thai Easy Elec Trainin
28 ก.ค. 53
อ.ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี S3C2440 using WIN CE 6.0	
อ.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
นำเสนอผลงาน 		
โรงแรม Imperial Queen’s
26-27 ส.ค. 53
				
Park	
อ.พฤกษ์ โปร่งสำโรง
นำผลงานวิจัยไปเผยแพร่
ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น
26-30 ส.ค. 53
อ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
		
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิด์	
อ.ประภาพรรณ เพียรชอบ สัมมนา เรื่อง Kjeldahl Solution
อาคารสินสาธร ทาวเวอร์
27 ส.ค. 53
		
with ISO/IEC 17025		
อ.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ได้รับทุน ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
27-28 ส.ค. 53
อ.อรุณ ลูกจันทร์
พัฒนาข้าราชการประจำปี 2553
จังหวัดนครนายก
อ.ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย การบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3 ก.ย. 53
		
ยุคใหม่
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ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
อ.สุธินันธ์ พิเชฐพิริยะ
อบรมเรื่องการออกแบบเขียนแบบ
โรงแรมขวัญมอ จังหวัดขอนแก่น
ผศ.สิทธิชัย โรจน์รุ่งศศิธร สถาปัตยกรรมด้วย CAD
อ.สมบัติ หทัยรัตนานนท์
อ.ปัทมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
อ.ธิติรัตน์ อึ้งนภารัตน์

วัน/เดือน/ปี
5-11 ก.ย. 53

คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
อ.พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ โรงแรมดุสิตธานี		
อ.ดวงใจ คงคาหลวง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ.สุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ ระยะที่ 2
อ.ดร.แสงแข บุญศิริ
อ.สมใจ เภาด้วง
อ.กุสุมา ชนะสุข
อ.พันธิการ์ วัฒนกุล
อ.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
อ.สมพล สุขเจริญพงษ์
อ.อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์
อ.อรพินท์ บุญสิน
อ.วีรศักดิ์ นาชัยดี
อ.กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่
อ.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
อ.ขวัญยุพา ศรีสว่าง
อ.กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์
อ.ธนพล ฐานาริยชัย
อ.ไพโรจน์ ร่มบารมี
อ.มาลินี นาคใหญ่
อ.ปณิเธศ ชูแผน
อ.ธนาณัติ กล้าหาญ
อ.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์	
ผศ.ดร.สุกรี แก้วมณี
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อ.จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2
อ.สมใจ เภาด้วง
อ.สุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ
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วัน/เดือน/ปี
26-28 เม.ย. 53

15-17 มิ.ย. 53

ชื่อ-นามสกุล		
อ.ณัชชา ศิรินธนาธร
อ.พงษ์สันติ์ ตันหยง
อ.ดร.แสงแข บุญศิริ
อ.ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล
อ.ดร.สุชาดา แสงดวงดี
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
อ.ดร.มาริษา สุจิตวนิช
อ.กนกพัชร วงศ์อินอยู่
อ.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์
อ.บุษบงค์ สุวรรณะ
อ.พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย

งานประชุมวิชาการ		

สถานที่

วัน/เดือน/ปี

การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะวิชาชีพทัง้ ในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะครุศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
วัน/เดือน/ปี
น.ส.เกษรา จูทอง
พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของคณะ/สำนัก/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26 มี.ค. 53
		
สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร	
น.ส.เกษรา จูทอง
อบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม ห้อง SC.101		
3-4 มิ.ย. 53
น.ส.จันทิมา ชุนใช้
จริยธรรม และคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
น.ส.จินตนา อินทร์แหยม เพิ่มเติมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”
นายศิโรจน์ ศรีโกมลทิพย์ รุ่นที่ 1
น.ส.กาญจนา ฐานะ
นายนคร สุทธาวรรณ์
นางจันทิมา คำพล
นายศิโรจน์ ศรีโกมลทิพย์
น.ส.สุดาพร เดชอุดม
น.ส.วีรนุช โคตรแก้ว
		
น.ส.อังสุมา มณีสุข
จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา จังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร 19-21 ก.ค. 53
น.ส.ราตรี เหลืองดำรงค์
ความรู้ ความสามารถ ทักษะเชิงวิชาการ
น.ส.วิมาดา ชนะวัฒนานนท์ ด้านการศึกษาปฐมวัย และศึกษาดูงาน
น.ส.วีรนุช โคตรแก้ว
น.ส.วรรณนิศา บัวขาว
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ชื่อ-นามสกุล		
งานประชุมวิชาการ		
สถานที่
น.ส.สุดาพร เดชอุดม
นางสมศรี อู่ข้าวอู่น้ำ
นางธนิกา จำนงค์ภักดิ์
		
น.ส.กาญจนา ฐานะ
จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ วัดสระกะเทียม อำเภอเมือง
		
ครูพลศึกษา ให้แก่นักศึกษาโปรแกรม จังหวัดนครปฐม
		
วิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
		
ชั้นปีที่ 1 จำนวน 150 คน 		
น.ส.เกษรา จูทอง
อบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม ห้อง SC.101		
น.ส.อังสุมา มณีสุข
จริยธรรม และคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อ
น.ส.ราตรี เหลืองดำรงค์
เพิ่มเติมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”
น.ส.วิมาดา ชนะวัฒนานนท์ รุ่นที่ 2
น.ส.วรรณนิศา บัวขาว
น.ส.วีรนุช โคตรแก้ว
นางธนิกา จำนงภักดิ์
นางสาวสุดาพร เดชอุดม

วัน/เดือน/ปี

6-8 ส.ค. 53

14-15 ต.ค. 53

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
วัน/เดือน/ปี
น.ส.ฐิติมา สะอาดชูชม
โครงการอบรมสำหรับพนักงาน
ศูนย์ภาษา		
10-11 มี.ค. 53
น.ส.จิราภา ศรีเนียม
มหาวิทยาลัย หลักสูตร “การพูด
น.ส.วิมล เงินทิพย์
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน”		
น.ส.สุภาภรณ์ มลคล้ำ
อบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์ หลักสูตร ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
6-7 พ.ค. 53
น.ส.อ้อมนภา จำปาอ่อน
การใช้งานโปรแกรม Office 2007
ชั้น 2 อาคารหอสมุดเก่า	
น.ส.สุภาภรณ์ มลคล้ำ
อบรมโครงการ การใช้งานคอมพิวเตอร์ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
10-11 พ.ค. 53
		
และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
ชั้น 2 อาคารหอสมุดเก่า	
น.ส.สุภาภรณ์ มลคล้ำ
ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและมาตรการ ห้องประชุม SC101
20 พ.ค. 53
น.ส.ฐิติมา สะอาดชูชม
การอนุรักษ์พลังงาน
นางสุธาทิพ ทับทิมทอง
น.ส.จิราภา ศรีเนียม
น.ส.วิมล เงินทิพย์	
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ชื่อ- นามสกุล		

ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		

สถานที่/ประเทศ

วัน/เดือน/ปี

น.ส.สุภาภรณ์ มลคล้ำ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ห้องประชุมสัตตบงกช
1 พ.ค. 53น.ส.อ้อมนภา จำปาอ่อน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน			
1 มิ.ย. 53
น.ส.ฐิติมา สะอาดชูชม
น.ส.สารินี วัฒนแสนชัย
น.ส.จิราภา ศรีเนียม
น.ส.วิมล เงินทิพย์			
นางสุธาทิพ ทับทิมทอง
อบรมบุคลากรหลักสูตร “การเสริมสร้าง ห้องประชุม SC101
3-4 มิ.ย. 53
น.ส.สารินี วัฒนแสนชัย
คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต
		
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
		
ปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 1		
น.ส.สุภาภรณ์ มลคล้ำ
อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างค่านิยม
เอเวอร์กรีน ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ
24 มิ.ย. 53
		
จังหวัดนครปฐม “ตามรอยพระยุคลบาท” แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
		
ด้านการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
น.ส.สุภาภรณ์ มลคล้ำ
อบรมการบันทึกข้อมูลคำของบประมาณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
5 ก.ค. 53
น.ส.ฐิติมา สะอาดชูชม
ในระบบงบประมาณ 3 มิติ
อาคารหอสมุดเก่า
นางสุธาทิพ ทับทิมทอง
น.ส.สารินี วัฒนแสนชัย
น.ส.จิราภา ศรีเนียม					
น.ส.ฐิติมา สะอาดชูชม
อบรม “การบริหารงานสารบรรณอย่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
21-22 ส.ค. 53
นางสุธาทิพ ทับทิมทอง
มืออาชีพ รุ่นที่ 17		
น.ส.สุภาภรณ์ มลคล้ำ
โครงการสร้างความตระหนักด้าน
ห้องประชุมราชาวดี
16 ก.ย. 53
		
ความมั่นคงระบบสารสนเทศแก่บุคลากร อาคารร้อยปีฝึกหัดครูไทย
		
ในกลุม่ ผูใ้ ช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
ตามประกาศ คณะกรรมการธุรกรรม
		
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและ
		
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่งคง
		
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
น.ส.สุภาภรณ์ มลคล้ำ
ประชุมและร่วมทดลองวิธีการกรอก
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
8 ต.ค. 52
		
ข้อมูลระบบงบประมาณแบบใหม่	
น.ส.สุภาภรณ์ มลคล้ำ
อบรมจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
โรงแรมเก้วเจ้าจอม
12-16 ต.ค. 52
		
งานพัสดุภาครัฐ		
น.ส.สุภาภรณ์ มลคล้ำ
ประชุมงานระบบการซื้อ/จ้าง ผ่านระบบ ห้องประชุมชั้น 3		
30 ต.ค. 52
น.ส.จิราภา ศรีเนียม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
น.ส.จิราภา ศรีเนียม
ประชุมและร่วมทดลองวิธีการกรอก
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
8 ต.ค. 52
		
ข้อมูลระบบงบประมาณแบบใหม่
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คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
วัน/เดือน/ปี
นางสุวรรณี วิชัยคำจร
โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26 มี.ค. 53
		
จัดการ		
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร	
นางสุวรรณี วิชัยคำจร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ โรงแรมดุสิตธานี อำเภอหัวหิน
26-28 เม.ย. 53
นายสรวิช พันธ์แจ่ม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		
ระยะที่ 2	
นางสาคร ปราสาร
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
24 พ.ค. 53
		
การปฏิบัติการทำความสะอาดภายใน
		
อาคาร	
น.ส.อุทยั วรรณ รุง้ ทองนิรนั ดร์ โครงการอบรมบุคลากร หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3-4 มิ.ย. 53
น.ส.ลักขณา อินทาปัจ
“การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
		
คุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่ม
		
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
วัน/เดือน/ปี
น.ส.วันเพ็ญ แก้วพุก
ประชุม เรื่อง ทรัพยากรไทย : ผันสู่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 24 ต.ค. 52
		
วิถีใหมในฐานไทย		
นางขวัญสุมน ช้างเขียว
อบรม การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12-16 ต.ค. 52
		
งานพัสดุภาครัฐ		
กรุงเทพมหานคร		
น.ส.ศิริญา ทาคำ
สัมมนา เรื่อง Food Industry and มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ธ.ค. 52
		
economic outlook 2010
กรุงเทพมหานคร	
นายชิตพงศ์ คล้อยอรุณ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ ค่ายลูกเสือกำแพงแสน
17-19 มี.ค. 53
นายชัยฤทธิ์ ประสิทธิ์ศีลสุข ปรับปรุงแผนงานกิจการนักศึกษา
จังหวัดนครปฐม
นางสุกัญญา ทับทิม
นางกรรณิกา กล่อมวิจิตร	
นางขวัญสุมน ช้างเขียว
พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของคณะ/สำนัก/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26 มี.ค. 53
		
สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร	
นางชัชชญา ทองเปลว
โครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม บมจ. ปตท.เคมิคอล จังหวัดระยอง 28-30 ก.ค. 53
น.ส.รัชนี ลิ้มปฐมชัยชาญ บ. อุเบะ เคมิคอลส์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
น.ส.สิวารัตน์ นุชสวาท
ระยอง บริษัท IRPC จำกัด บมจ.
		
ปตท. เคมิคอล	
น.ส.ศิริญา ทาคำ
สัมมนา เรื่อง Kjeldahl Solution
อาคารสินสาธรทาวเวอร์
27 ส.ค. 53
		
with ISO/IEC 17025
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คณะพยาบาลศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
น.ส.สิวารัตน์ นุชสวาท
อบรมบุคลากรหลักสูตร “การเสริมสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		
คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต
		
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
		
ปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 1

วัน/เดือน/ปี
3-4 มิ.ย. 53

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชื่อ- นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
วัน/เดือน/ปี
น.ส.ศิริพร ประกอบทรัพย์ ศึกษาดูงานสำนักงานส่งเสริมวิชาการและ มหาวิทยาลัยภาคเหนือ
5-9 ต.ค. 52
น.ส.สุจิตรา จารุกรุณา
ทะเบียน		
มหาวิทยาลัยนเรศวร
น.ส.อนงค์ อร่ามสร้อย			
จังหวัดพิษณุโลก
น.ส.สุปราณี สายหมี			
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
น.ส.วนาลัย คนอยู่			
จังหวัดเชียงราย
น.ส.อินทิรา พุกทา			
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
				
จังหวัดเชียงใหม่
น.ส.อินทิรา พุกทา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
2 พ.ย. 52
		
“การจัดการความรู้ด้วยวิกิและ Open สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		
Source Software”
นครปฐม
น.ส.ศิริพร ประกอบทรัพย์ ประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผล
ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4
30 พ.ย. 52
		
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
		
ประจำปีงบประมาณ 2553
กรุงเทพมหานคร		
น.ส.วนาลัย คนอยู่
อบรมสร้างสื่อ การมัลติมีเดียการเรียนรู้ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
17-20 ธ.ค. 52
		
สอนด้วยโปรแกรม Flash
ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักวิทยบริการ	
น.ส.วนาลัย คนอยู่
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
12 ม.ค. 53
นายวิรัชชา วิรัชกุล	
น.ส.วนาลัย คนอยู่
อบรมหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
10-11 มี.ค. 53
นายวิรัชชา วิรัชกุล
ในชีวิตประจำวัน		
นครปฐม		
น.ส.ศิริพร ประกอบทรัพย์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26 มี.ค. 53
		
ณ สำนักอธิการบดี
ท่าพระจันทร์		
น.ส.ศิริพร ประกอบทรัพย์ พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของคณะ/สำนัก/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26 มี.ค. 53
นางฐิตริ ตั น์ ฟ้าเฟือ่ งวิทยากุล สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ
กรุงเทพมหานคร		
น.ส.โสภา ลีวงศ์พันธ์
พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของคณะ/สำนัก/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26 มี.ค. 53
		
สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ
กรุงเทพมหานคร		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhonpathom Rajabhat University
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ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
วัน/เดือน/ปี
นายวิรัชชา วิรัชกุล
อบรม AjAx พัฒนา Application
ห้อง 135 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
29 มี.ค.		
บน Website		
นครปฐม		
2 เม.ย. 53
น.ส.ศิริพร ประกอบทรัพย์ สัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
โรงแรมปรินซ์พาเลซ
23 เม.ย. 53
		
การให้ไปศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรม ดูงาน กรุงเทพมหานคร
		
ณ ต่างประเทศ		
น.ส.ศิริพร ประกอบทรัพย์ สัมมนาเรื่องชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ
โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ
23 เม.ย. 53
		
และเงื่อนไขการให้ไปศึกษาเพิ่มเติม
กรุงเทพมหานคร
		
ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ	
น.ส.สุจิตรา จารุกรุณา
อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการใช้ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
6-7 มิ.ย. 53
น.ส.อินทิรา พุกทา
โปรแกรม Microsoft Office 2007” ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักวิทยบริการ	
น.ส.สุจิตรา จารุกรุณา
อบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม ห้อง SC.101		
3-4 มิ.ย. 53
น.ส.สายพิรุณ รอดผา
จริยธรรม และคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อ
น.ส.อนงค์ อร่ามสร้อย
เพิ่มเติมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”
น.ส.อินทิรา พุกทา
รุ่นที่ 1
น.ส.วนาลัย คนอยู่
น.ส.สุปราณี สายหมี
นายวิรัชชา วิรัชกุล			
น.ส.ศิริพร ประกอบทรัพย์ ศึกษาดูงานจิตอาสา มูลนิธิพุทธฉือจี้
ประเทศไต้หวัน		
21-25 มิ.ย. 53
		
ประเทศไต้หวัน		
น.ส.ศิริพร ประกอบทรัพย์ อบรมการบันทึกข้อมูลคำของบประมาณ สำนักวิทยบริการเก่า ชั้น 2
5 ก.ค. 53
น.ส.สายพิรุณ รอดผา
ในระบบงบประมาณ 3 มิติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
น.ส.อนงค์ อร่ามสร้อย
นายประวิทย์ คนเที่ยง	
น.ส.วนาลัย คนอยู่
อบรมโครงการสร้างความตระหนักด้าน ห้องราชาวดี อาคารร้อยปี
16 ก.ย. 53
น.ส.นาฏถยา แดงเย็น
ความมั่นคงระบบสารสนเทศ
การฝึกหัดครูไทย
นายวิรชา วิรัชกุล
นายประวิทย์ คนเที่ยง
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สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
วัน/เดือน/ปี
นางจรรยา ร่มเพชร
ประชุมสัมมนาทางวิชาการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
19-22 ม.ค. 53
		
และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ/
		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง
		
“แนวทางการพัฒนาใหม่ของ
		
อุดมศึกษาไทยโดยหลักเศรษฐกิจ
		
พอเพียง”	
นางจรรยา ร่มเพชร
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5 ก.พ. 53
		
คณะศึกษาศาสตร์		
จังหวัดนครปฐม
นางจรรยา ร่มเพชร
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26 มี.ค. 53
		
สำนักงานอธิการบดี
กรุงเทพมหานคร		
นางจรรยา ร่มเพชร
พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของคณะ/สำนัก/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26 มี.ค. 53
		
สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ
กรุงเทพมหานคร		
นางจรรยา ร่มเพชร
ศึกษาดูงานตามโครงการปลูกจิตสำนึก จังหวัดนครปฐม		
30 เม.ย. 53
นางมณี เสริมนอก
พื้นที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน	
นางจรรยา ร่มเพชร
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร9-11 มิ.ย. 53
		
พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		
พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยนเรศวร
		
และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
	
นางจรรยา ร่มเพชร
อบรมการบันทึกข้อมูลคำของบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5 ก.ค. 53
นางมณี เสริมนอก
ในระบบงบประมาณ 3 มิติ	
นางจรรยา ร่มเพชร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
20 ต.ค. 52
		
กลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศฯ ระยะที่ 2”	
นางจรรยา ร่มเพชร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
24 พ.ย. 52
		
ความรู้ ด้วยวิกิ และ Open Source
		
Software	
นางจรรยา ร่มเพชร
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวชี้วัดและ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
16 ธ.ค. 52
		
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
		
พ.ศ. 2553-2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
นายปราชญา เจิมอุทัย
การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
สำนักวิทยบริการฯ
น.ส.กรรณิกา ธีรานนท์
และการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นายสุขกรี นันยา
นางกรรณิกา เบ้าอู๋
น.ส.วธนพร จุงใจ
น.ส.โชติกา บรรจง
นายธนกร โพธิยาลัย
นายกรวิวฒ
ั น์ อ่อนจันทร์งาม
นางจมรพรรณ วรพัฒนานันต์
น.ส.เขมิกา ศูนย์กลาง
น.ส.วฐานิตา มลคล้ำ
น.ส.ววรรณา แสงทอง
นายธนวินท์ บุญผุด
นางเสาวลักษณ์ อ่อนจันทร์งาม
นางประภาพร เภาจี๋
นางจิณณพัต บรรจง				
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สำนักวิทยบริการฯ
นางวิลาวัลย์ จันทพันธุ์
สารสนเทศ : เทคโนโลยีและจุดเปลี่ยน” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
น.ส.กิ่งดาว ฮั่วจั่น
น.ส.สุรีพันธุ์ ผลเจริญ
นางเอมรัศม์ เอี่ยมพิทักษ์พร
น.ส.เรณุกา ปรีชานุกูล
น.ส.ลัดดา บุญเปลี่ยนพล
นายเทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์
นายปราชญา เจิมอุทัย	
น.ส.ธนพร จุงใจ
อบรม “หลักสูตร การเสริมสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
น.ส.โชติกา บรรจง
คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต
นายธนกร โพธิยาลัย
บุคลากร”
นายกรวิวฒ
ั น์ อ่อนจันทร์งาม
นางจมรพรรณ วรพัฒนานันต์
น.ส.เขมิกา ศูนย์กลาง	
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วัน/เดือน/ปี
25-26 มี.ค. 53

1-2 เม.ย. 53

3-4 มิ.ย. 53

ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
วัน/เดือน/ปี
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย อบรม “แนวทางบริการสารสนเทศด้วย สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 มิ.ย. 53
		
มาตรฐานตัวชี้วัดระดับสากล”
แห่งประเทศไทย		
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย การสัมมนาการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา		
29-30 ก.ค. 53
นางวิลาวัลย์ จันทพันธุ์
การถ่ายทอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
				
เพชรบุรี	
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย อบรม “โครงการสร้างความตระหนัก
สำนักวิทยบริการฯ
16 ก.ย. 53
น.ส.สุรีรัตน์ คล้ายสถาพร ด้านความมั่นคงระบบสารสนเทศแก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
น.ส.เรณุกา ปรีชานุกูล
บุคลากรในกลุม่ ผูใ้ ช้งานด้านเทคโนโลยี
นายปราชญา เจิมอุทัย
สารสนเทศ”
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 21-24 ก.ย. 53
นางวิลาวัลย์ จันทพันธุ์
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 28
อีสาน นครราชสีมา
น.ส.ลัดดา บุญเปลี่ยนพล
นายปราชญา เจิมอุทัย
นางกรรณิกา เบ้าอู๋	
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่ม
วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
13-16 ต.ค. 52
นางวิลาวัลย์ จันทพันธุ์
ประสิทธิภาพบุคลากร
จังหวัดอุทัยธานี
น.ส.กิ่งดาว ฮั่วจั่น
น.ส.สุรีพันธุ์ ผลเจริญ
น.ส.เรณุกา ปรีชานุกูล
น.ส.โชติกา บรรจง
นางประภาพร เภาจี๋
นางจิณณพัต บรรจง	
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการฯ
24 พ.ย. 52
นางวิลาวัลย์ จันทพันธุ์
ด้วยวิกิ และ Open Source
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
น.ส.กิ่งดาว ฮั่วจั่น
Software
น.ส.สุรีพันธุ์ ผลเจริญ
นางเอมรัศม์ เอี่ยมพิทักษ์พร
น.ส.เรณุกา ปรีชานุกูล
น.ส.ลัดดา บุญเปลี่ยนพล
นายเทพฤทธิ์ ตัง้ ฤทัยวานิชย์
นายปราชญา เจิมอุทัย
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
วัน/เดือน/ปี
นายพิมลศักดิ์ พึ่งพันธ์
พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของคณะ/สำนัก/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26 มี.ค. 53
		
สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ
กรุงเทพมหานคร	
นายพิมลศักดิ์ พึ่งพันธ์
ประชุมเชิงวิชาการ “การจัดตั้งเครือข่าย โรงแรม Rose Garden
8-9 เม.ย. 53
น.ส.นิลภวิษย์ ทับทอง
สหวิทยาการ แห่งราชบัณฑิตยสถาน
Riverside สวนสามพราน
น.ส.เบญจมาศ สะสมทรัพย์ ตะวันตก”		
จังหวัดนครปฐม
นายญาณพัฒน์ โอชาพงษ์
นางชุตินันท์ สาแก้ว	
น.ส.เบญจมาศ สะสมทรัพย์ สัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
โรงแรมปรินซ์พาเลซ
23 เม.ย. 53
นายญาณพัฒน์ โอชาพงษ์ การให้ไปศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรม ดูงาน กรุงเทพมหานคร
		
ณ ต่างประเทศ		
นายพิมลศักดิ์ พึ่งพันธ์
Research Result Management โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 5-6 พ.ย. 52
		
four Road Show 2010
กรุงเทพมหานคร

สำนักงานอธิการบดี (งานการเงินและบัญชี)
ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
โครงการอบรมหลักสูตรกระบวน
ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลาง
น.ส.ดวงสุดา รุ่งเรืองผาตินันท์ งานบันทึกรายการในระบบ GFMIS
จังหวัดนครปฐม
นายสมพร โพธิ์เทศ
สำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทย
น.ส.ดวงสุดา รุ่งเรืองผาตินันท์ เข้มแข็ง 2555
น.ส.หรรษกานต์ สมไพบูลย์	
นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล
นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
โครงการติดตามประเมินผลการใช้ระบบ จังหวัดนครปฐม
		
บำเหน็จบำนาญ (e-pension) และ
		
ทบทวนฝึกปฏิบัติการใช้งานในระบบ
		
ในส่วนภูมิภาค
นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
โครงการอบรมการบันทึกข้อมูลระบบ สถาบันวิชาการทีโอที งามวงศ์งาน
		
การติดตามและรายงานผลโครงการ
จังหวัดนนทบุรี
		
ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2
		
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
		
(PFMS-SP2) รอบที่ 2
น.ส.นงนุช ใจรู้รอบ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน สำนักวิทยบริการเก่า ชั้น 2
		
การใช้คอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
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วัน/เดือน/ปี
23 ก.พ. 53

2 มี.ค. 53

22 มี.ค. 53

10-11 พ.ค. 53

ชื่อ- นามสกุล		

ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		

สถานที่/ประเทศ

วัน/เดือน/ปี

นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย
โครงการเก็บเงินค่าลงทะเบียนและ
Kunming University Guangxi 17-21 พ.ค. 53
นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
แสวงหาความร่วมมือกับสถาบัน
Teachers-Education
		
การศึกษาในประเทศจีน
University และ Nanning
				
College for Vacational
				
Technology	
นายสมพร โพธิ์เทศ
อบรมบุคลากรหลักสูตร “การเสริมสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3-4 มิ.ย. 53
นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต
น.ส.นงนุช ใจรู้รอบ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
น.ส.พรรษกานต์ สมไพบูลย์ ปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 1
น.ส.ดวงสุดา รุ่งเรืองผาตินันท์
น.ส.โสภิตา สิงห์ตาก้อง	
น.ส.ดวงสุดา รุ่งเรืองผาตินันท์ อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบบัญชี
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม
10 มิ.ย. 53
		
แยกประเภทในระบบ GFMIS”	
นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
โครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงิน ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์
14 มิ.ย. 53
		
และผู้มีสิทธิเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน จังหวัดนครปฐม ผู้จัด
		
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง
		
ภายใต้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ และบัญชีภาครัฐ สำนักมาตรฐาน
		
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่
ค่าตอบแทนและสวัสดิการร่วมกับ
				
สำนักงานคลัง เขต 7	
น.ส.ดวงสุดา รุ่งเรืองผาตินันท์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร
28 ก.ค.น.ส.โสทญา แคะจู
“การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน 			
18 ส.ค. 53
		
การคลังภาครัฐ” ระดับชำนาญการ		
น.ส.หรรษกานต์ สมไพบูลย์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร 5-22 ก.ค. 53
		
“การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน
		
การคลังภาครัฐ” ระดับชำนาญการ		
น.ส.หรรษกานต์ สมไพบูลย์ โครงการสร้างความตระหนักด้าน
ห้องประชุมราชาวดี
16 ก.ย. 53
		
ความมั่นคงระบบสารสนเทศแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		
ในกลุม่ ผูใ้ ช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
น.ส.ดวงสุดา รุ่งเรืองผาตินันท์ โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีของ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร
27 พ.ย. 52
		
มหาวิทยาลัยในระบบ GFMIS	
นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร โรงแรมรามาดา เดมา
4 พ.ย.		
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วย
กรุงเทพมหานคร		
16 ธ.ค. 52
		
วิชาการ (นบก.) รุ่นที่ 14
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สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)
ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
นายขวัญชัย ภาตินทุ
อบรมบุคลากรหลักสูตร “การเสริมสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นางเบญญาภา วังสุนทร
คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต
		
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
		
ปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 1

วัน/เดือน/ปี
3-4 มิ.ย. 53

สำนักงานอธิการบดี (หน่วยตรวจสอบภายใน)
ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
วัน/เดือน/ปี
น.ส.วิมลสิริ ศรีสมุทร
อบรมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15-19 มี.ค. 53
		
สำหรับเจ้าหน้าที่		
น.ส.วิมลสิริ ศรีสมุทร
การเรียกใช้รายงานสำหรับผู้บริหาร
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดี 7 พ.ค. 53
				
บางเขน กรุงเทพมหานคร	
น.ส.วิมลสิริ ศรีสมุทร
อบรมบุคลากรหลักสูตร “การเสริมสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3-4 มิ.ย. 53
		
คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต
		
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
		
ปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 1		
น.ส.วิมลสิริ ศรีสมุทร
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
โรงแรมเดอะทวิน ทาวน์เวอร์
13-24 ก.ค. 53
		
ผู้ตรวจสอบในภาครัฐ (CGIA)
กรุงเทพมหานคร

สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
วัน/เดือน/ปี
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล แนวทางการจัดสรรงบประมาณปี 2554 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร 27 ม.ค. 53
น.ส.สุคนธา จันทร์เขียว	
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล แนวทางการพัฒนาระบบการเงิน
โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร
9 ก.พ. 53
น.ส.สุคนธา จันทร์เขียว
อุดมศึกษา
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล อบรมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15-19 มี.ค. 53
นางจันทกานต์ ภาตินทุ
สำหรับเจ้าหน้าที่
น.ส.สุคนธา จันทร์เขียว
น.ส.สุวรรณา บ่อยกระโทก	
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ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
วัน/เดือน/ปี
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล การเขียนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
26-27 เม.ย. 53
น.ส.สุคนธา จันทร์เขียว
คณะและสถาบันอุดมศึกษาตามกรอบ กรุงเทพมหานคร
		
มาตรฐานฯ		
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
คีรีวารี ซีไซค์วิลล่าและสปา
4-6 พ.ค. 53
นางจันทกานต์ ภาตินทุ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จังหวัดเพชรบุรี	
น.ส.สุคนธา จันทร์เขียว
น.ส.สุวรรณา บ่อยกระโทก	
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล การเรียกใช้รายงานสำหรับผู้บริหาร
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
7 พ.ค. 53
น.ส.สุคนธา จันทร์เขียว
		
ถนนวิภาวดี บางเขน	
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล อบรมการประเมินความคุ้มค่าใน
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
14-16 มิ.ย. 53
น.ส.สุคนธา จันทร์เขียว
การปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
น.ส.สุวรรณา บ่อยกระโทก ของรัฐ
น.ส.ตรีทิพย์ ศรีเพ็ชรพันธุ์	
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล ชี้แจงงบประมาณประจำปี 2554
รัฐสภา กรุงเทพมหานคร
25 มิ.ย. 54
น.ส.สุคนธา จันทร์เขียว
ต่อคณะอนุกรรมาธิการ
น.ส.ตรีทิพย์ ศรีเพ็ชรพันธุ์
นางจันทกานต์ ภาตินทุ
อบรมบุคลากรหลักสูตร “การเสริมสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3-4 มิ.ย. 53
น.ส.สุคนธา จันทร์เขียว
คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต
		
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
		
ปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 1		
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล ศึกษาดูงานจิตอาสา มูลนิธิพุทธฉือจี้
ประเทศไต้หวัน		
21-25 มิ.ย. 53
		
ประเทศไต้หวัน		
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล การบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3 ก.ย. 53
น.ส.สุคนธา จันทร์เขียว
ยุคใหม่	
น.ส.ตรีทิพย์ ศรีเพ็ชรพันธุ์	
น.ส.สุคนธา จันทร์เขียว
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร โรงแรมรามาดา เดมา
4 พ.ย.-			
		
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วย
กรุงเทพมหานคร		
16 ธ.ค. 52
		
วิชาการ (นบก.) รุ่นที่ 14
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สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
น.ส.ศรัณย์รมย์ ภู่ระหงษ์ ประชุมสัมมนาผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สวนเจ้าเชตุ กรุงเทพมหานคร
นายศิวฤกษ์ สุขช้อย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำ
ค่ายยังชีพโรงเรียนการบิน
นายอเนก ลลิตวสุภิญโญ นักศึกษา ปีการศึกษา 2553
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
นายยุทธพงษ์ นวมอารีย์
น.ส.ศรัณย์รมย์ ภู่ระหงษ์
น.ส.ปฐมรัตน์ บุญปรีชา
นายกฤติน ผิวชอุ่ม
น.ส.กฤตนัน สายสวาท

วัน/เดือน/ปี
24-26 มี.ค. 53
23-25 มี.ค. 53

สำนักงานอธิการบดี
ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
วัน/เดือน/ปี
นายธีรศักดิ์ เปี่ยมศิริ
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร โรงแรมรามาดา เดมา
4 พ.ย.		
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วย
กรุงเทพมหานคร		
16 ธ.ค. 52
		
วิชาการ (นบก.) รุ่นที่ 14			
นางรัตนา จันทนากร
โครงการติดตามประเมินผลการใช้ระบบ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
2 มี.ค. 53
นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
บำเหน็จบำนาญ		
น.ส.สุคนธา จันทร์เขียว
อบรมการบันทึกข้อมูลระบบการติดตาม สถาบันวิชาการทีโอที
22-23 มี.ค. 53
น.ส.สุวรรณา บ่อยกระโทก และรายงานผลโครงการภายใต้แผน
สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2ฯ	
น.ส.โสภิตา สิงห์ตาก้อง
น.ส.สุภาภรณ์ มนคล้ำ	
นางรัตนา จันทนากร
พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของคณะ/สำนัก/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26 มี.ค. 53
นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล
สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ
กรุงเทพมหานคร
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
น.ส.ศรีสุดา มีอยู่เต็ม
น.ส.สุภาภรณ์ มนคล้ำ
นางจันทกานต์ ภาตินทุ
น.ส.สุคนธา จันทร์เขียว	
น.ส.สุภาภรณ์ มนคล้ำ
ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกันและอนุมัติ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร
28 เม.ย. 53
นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
เงินกัน		
นายธีรศักดิ์ เปี่ยมศิริ
สัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
โรงแรมปรินซ์พาเลซ
23 เม.ย. 53
		
การให้ไปศึกษาเพิ่มเติมฯ
กรุงเทพมหานคร	
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ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
สถานที่/ประเทศ
นางรัตนา จันทนากร
อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
คีรีวารี ซีไซค์วิลล่าและสปา
นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จังหวัดเพชรบุรี	
น.ส.ศรีสุดา มีอยู่เต็ม
นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
นางพรทิพา เวชสกล
นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย
นางจิดาภา ธิติคุณธรรม
นางสุปัญญา สุสวัสดิ์ทองคำ
นายนครชัย มุสิกุล
นายสมบัติ ผิวอ่อน
น.ส.กัญญา อินทร์แหยม
น.ส.ศศิธร จันทรอัมพร
นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
น.ส.นงนุช ใจรู้รอบ
น.ส.พรรษกานต์ สมไพบูลย์
น.ส.ดวงสุดา รุ่งเรืองผาตินันท์
น.ส.โสภิตา สิงห์ตาก้อง
นายขวัญชัย ภาตินทุ
น.ส.สุภาพร มนคล้ำ
นางเบญญาภา วังสุนทร
น.ส.กาญจนา คำตุ้ย
นายพนา ฤกษ์ประทานชัย
นายสมวุฒิ ขันเครือ
นายสัญชัย ฟุ้งเปีย
นายกนกศักดิ์ บุตรมาดา
น.ส.ธนวันต์ มนคล้ำ
น.ส.ฐิติมา บุญอุปถัมภ์
น.ส.สุกัญญา อำนวยทรัพย์
น.ส.พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล
น.ส.พรประภา รัตนแดง
นายสมศักดิ์ ธณานิชนันท์
นายภานุพงศ์ สังขาร
นางจันทกานต์ ภาตินทุ

วัน/เดือน/ปี
4-6 พ.ค. 53
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ชื่อ-นามสกุล		 ชื่อโครงการ/งานประชุม/สัมมนา		
น.ส.สุคนธา จันทร์เขียว
น.ส.สุวรรณา บ่อยกระโทก
นายธีรพงศ์ ท่าดี
น.ส.ศรัณย์รมย์ ภู่ระหงษ์
น.ส.ศิริกันยา ถมทองคำ
น.ส.วิมลสิริ ศรีสมุทร
น.ส.ฉวีวรรณ เครือแตง
นายวิชัย สาลี
น.ส.ชัญญาณัฏฐ์ นิมิตรศดิกุล
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สถานที่/ประเทศ

วัน/เดือน/ปี

พันธกิจที่

พัฒนาศักยภาพของชุมชน

6

โครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
			จำนวนผู้เข้าอบรม		 ผลการประเมิน (ร้อย)
งบประมาณ		 จำนวน
ความรู้
ความ
การนำ
โครงการ
		
(บาท)		 ผู้เข้าร่วม ความเข้าใจ พึงพอใจ
ความรู้
				 โครงการ
(%)
(%)
ไปใช้ (%)
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจ
97,040 บาท ครูและ ร้อยละ 88 ร้อยละ 82 ร้อยละ 79
ตระเวนชายแดน		
นักเรียน
			
180 คน	
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายยุวชนเกษตร
50,000 บาท นักเรียน ร้อยละ 86 ร้อยละ 87 ร้อยละ 76
แบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		
80 คน	
3. โครงการการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยวัสดุ
60,300 บาท ครูและ
ร้อยละ 90 ร้อยละ 89 ร้อยละ 77
รอบตัวและวัสดุเหลือใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง		
นักเรียน
ใช้สมองไม่ต้องลงทุน		
40 คน	
4. โครงการเครือค่ายเผยแพร่และพัฒนาการใช้ระบบ
100,000 บาท ครูและ ร้อยละ 87 ร้อยละ 88 ร้อยละ 76
eDLSquare ในการเรียนการสอนภายใต้		
นักเรียน
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริ		
40 คน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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พัฒนาศักยภาพของชุมชน

การบริการวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
งบประมาณแผ่นดิน
คณะครุศาสตร์
				
งบประมาณ
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
(จำนวน/แหล่ง วันที่จัดโครงการ
				
งบประมาณ)
1
โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
35,000 บาท 18-19 ม.ค. 53
		 การอ่าน..ในโรงเรียนขนาดเล็ก	
2
โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย50,000 บาท 12,18,19 มี.ค. 53
		 ประถมศึกษาในการสร้างและใช้นิทาน
		 ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน
		 ขนาดเล็ก		
3
การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ตามแนวทาง		
2-4 พ.ค. 53
		 เศรษฐกิจพอเพียง “ใช้สมอง...ไม่ต้องลงทุน”

คณะ/โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
				
งบประมาณ
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
(จำนวน/แหล่ง วันที่จัดโครงการ
				
งบประมาณ)
1
โครงการอบรมการทำสบู่ก้อนใสสมุนไพร
36,750 บาท
6 และ 13
		 สบู่เหลว สมุนไพร น้ำมันเหลืองและ		
ม.ค. 53
		 ยาหม่องไพร		
2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
41,000 บาท 9-11 มี.ค. 53
		 การเรียนการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
		 ครูมัธยมศึกษา		
3
โครงการอบรมเทคนิคการหลอมแก้วเพื่อ
44,400 บาท
6-7 พ.ค. 53
		 งานวิจัยและพัฒนา		
4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกอบ
50,000 บาท 26-30 เม.ย. 53
		 อาชีพด้านศิลปประดิษฐ์จากแก้ว	
5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบ
34,500 บาท 29-30 มี.ค. 53
		 คุณภาพของเครื่องมือและการใช้สถิติเพื่อ
		 การวิจัยทางการศึกษา		
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คณะ/โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
อาจารย์ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสำโรง
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
ผศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์

				
งบประมาณ
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
(จำนวน/แหล่ง วันที่จัดโครงการ
				
งบประมาณ)
6
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สถิติ
34,500 บาท 29-30 เม.ย. 53
		 เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเกษตรศาสตร์
		 และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป		
7
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบ
50,000 บาท 18-20 ก.พ. 53
		 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 มิติ และ 3 มิติ	
8
โครงการต้นกล้าอาชีพ : การประกอบอาชีพ
150,000 บาท 1-29 ต.ค. 52
		 ด้านศิลปประดิษฐ์ รุ่นที่ 3			
9
โครงการต้นกล้าอาชีพ : การประกอบอาชีพ
150,000 บาท
23 พ.ย.		 ด้านศิลปประดิษฐ์ รุ่นที่ 4		
21 ธ.ค. 52
10 โครงการต้นกล้าอาชีพ : การทำธุรกิจพาณิชย์
200,000 บาท 1-30 ต.ค. 52
		 อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce รุ่นที่ 4			
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน
25,840 บาท 15-19 มี.ค. 53
		 Microsoft office 2007 รุ่น 1	
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน
24,040 บาท 22-26 มี.ค. 53
		 Microsoft office 2007 รุ่น 2	
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
31,100 บาท 25-27 พ.ค. 53
		 การเรียนการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
		 ครูมัธยมศึกษา รุ่น 2		
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
49,700 บาท 18-19 มี.ค. 53
		 และเสริมสร้างศักยภาพเพื่อรองรับการแข่งขัน			
		 และขยายตัวด้านระบบบ่งชี้ด้วยคลื่นวิทยุ
		 (REID)		
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
370,000 บาท 12-14 ต.ค. 52
		 และเสริมสร้างศักยภาพเพื่อรองรับการแข่งขัน			
		 และขยายตัวด้านระบบบ่งชี้ด้วยคลื่นวิทยุ
		 (REID) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
		 และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บ
25,800 บาท
29 มี.ค.		 แอปพลิเคชั่นด้วย AJAX Framework รุ่น 1		
2 เม.ย. 53
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บ
24,000 บาท
5-9 เม.ย. 53
		 แอปพลิเคชั่นด้วย AJAX Framework รุ่น 2		
18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้ง/
40,000 บาท 22-26 มี.ค. 53
		 แก้ปัญหาสายสัญญาณสำหรับเครือข่าย
		 คอมพิวเตอร์		

คณะ/โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
อาจารย์สุธินันธ์ พิเชฐพิริยะ
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ร่วมกับกลุ่มตุ๊กตาแก้วถัก
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ร่วมกับกลุ่มตุ๊กตาแก้วถัก
กลุ่มโปรแกรมวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี
อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสำโรง
กลุ่มโปรแกรมวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี
กลุ่มโปรแกรมวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี

อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
อาจารย์ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
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พัฒนาศักยภาพของชุมชน

				
งบประมาณ
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
(จำนวน/แหล่ง วันที่จัดโครงการ
				
งบประมาณ)
19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ่อมบำรุง
31,000 บาท 15-17 มี.ค. 53
		 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับมือใหม่	
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อ
26,910 บาท 17-20 ธ.ค. 52
		 มัลติมีเดียการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม
		 Flash		
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ
26,910 บาท
6-7 พ.ค. 53
		 E-learning ด้วยโปรแกรม Adobe
		 Captivate		
22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอุปกรณ์
39,740 บาท 19-20 ธ.ค. 52
		 ฮาร์โมนิกส์ฟิลเตอร์สำหรับที่อยู่อาศัย			
23 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรวัดหนองโพธิ์
15,000 บาท
4 ก.พ. 53
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้
103,400 บาท 15-19 มี.ค. 53
		 แบบจำลองคณิตศาสตร์น้ำใต้ดินและการนำพา
		 ของสารละลาย : จากทฤษฎีสู่การประยุกต์ใช้
		 ในการจัดการแหล่งน้ำใต้ดินและการบรรเทา
		 ปัญหาการปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน	
25 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรวัดกงลาด
19,000 บาท
2 ก.พ. 53
26 โครงการวิเคราะห์องค์ประกอบของวัสดุโดย
41,900 บาท 11-12 พ.ค. 53
		 เทคนิคเอ๊กเรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์
		 แบบกระจายพลังงาน (EDXRF)	
27 โครงการการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน 5,000 บาท
6-7 พ.ค. 53
		 วิชาฟิสิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย		
28 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้เคมีในชุมชน
28,000 บาท
18 ธ.ค. 52
29 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะ
41,900 บาท
1-3 เม.ย. 53
		 กระบวนการทางคณิตศาสตร์	
30 โครงการออกค่ายอาสาถ่ายทอดความรู้ทาง
63,622 บาท
5-7 ก.พ. 53
		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี	
31 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
38,700 บาท
15 มี.ค. 53
		 สำหรับการประกอบอาชีพ	
32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขนมไทยและ
20,650 บาท 20-21 เม.ย. 53
		 ขนมไทยถาดเล็ก				
33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เค้กและ
28,400 บาท 26-27 เม.ย. 53
		 การแต่งหน้าเค้กขั้นพื้นฐาน			
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์
26,400 บาท 28-29 เม.ย. 53
		 เบเกอร์รี่เบื้องต้น 				
Annual Report

0

201 110
รายงานประจำปี 2553

คณะ/โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
อาจารย์ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
อาจารย์ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
อาจารย์ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
กลุ่มโปรแกรมวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี
อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสำโรง
อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย

อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสำโรง
อาจารย์ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
ผศ.วีรพงษ์ ฉายอรุณ
อาจารย์ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
อาจารย์อารีย์ วรเตชะคงคา
โปรแกรมวิชาเคมี
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสถาบันอาหาร
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสถาบันอาหาร
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสถาบันอาหาร

				
งบประมาณ
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
(จำนวน/แหล่ง วันที่จัดโครงการ
				
งบประมาณ)
35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คุกกี้ต่าง ๆ
15,700 บาท 22-23 เม.ย. 53
		 และเค้กชิ้น				
36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปลาท่องโก๋เกลียว 8,300 บาท
11 พ.ค. 53
		 สังขยา				
37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูป
7,900 บาท
24 มี.ค. 53
		 น้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ตและผลไม้ Frappe			
38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขนมจีบฮองเฮา
9,300 บาท
26 มี.ค. 53
		 ซาลาเปาฮ่องเต้				
39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สเต๊กและน้ำสลัด
8,800 บาท
15 พ.ค. 53
		 มายองเนส				
40 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ขนมปังไส้สงั ขยา
12,000 บาท 15-16 พ.ค. 53
		 เอแคลร์ และเต้าฮวยนมสด			
41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม
32,825 บาท 26-28 ต.ค. 52
		 SCILAB ในการจัดการเรียนการสอน
		 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง รุ่นที่ 1

คณะ/โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสถาบันอาหาร
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสถาบันอาหาร
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสถาบันอาหาร
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสถาบันอาหาร
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสถาบันอาหาร
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสถาบันอาหาร
ผศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
				
งบประมาณ
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
(จำนวน/แหล่ง วันที่จัดโครงการ
				
งบประมาณ)
1
โครงการค่ายศิลปกรรมสร้างสรรค์สังคม
35,000 บาท 28-30 พ.ค. 53
		 ครั้งที่ 2		
2
โครงการค่ายศิลปะพี่สอนน้อง
30,000 บาท
5-6 มิ.ย. 53
3
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตวีดิทัศน์
50,000 บาท 28-30 พ.ค. 53
		 เพื่อการศึกษาอย่างมืออาชีพ

คณะ/โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
โปรแกรมวิชาศิลปกรรม
โปรแกรมวิชาศิลปกรรม
โปรแกรมวิชาศิลปกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
				
งบประมาณ
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
(จำนวน/แหล่ง วันที่จัดโครงการ คณะ/โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
				
งบประมาณ)
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริการ
50,000
18,19,21
อาจารย์ณัชชา ศิรนิ ธนาธร
		 ที่เหนือชั้น”			
พ.ค. 53
อาจารย์พงษ์สันติ์ ตันหยง
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พัฒนาศักยภาพของชุมชน

งบภายนอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
				
งบประมาณ
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
(จำนวน/แหล่ง วันที่จัดโครงการ
				
งบประมาณ)
1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
140,000 บาท 19-28 เม.ย. 53
		 ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ			
		 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1	
2
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โรงเรียน
14,400 บาท 29-30 เม.ย. 53
		 พระปฐมวิทยาลัย				
3
โครงการอบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
432,400 บาท 23-26 มี.ค. 53
		 คณิตศาสตร์

คณะ/โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ

คณะวิทยาการจัดการ
				
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
				
1
โครงการต้นกล้าอาชีพ 3 หลักสูตร

งบประมาณ
(จำนวน/แหล่ง วันที่จัดโครงการ คณะ/โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
งบประมาณ)
600,000
ต.ค.-พ.ย. 52 คณะวิทยาการจัดการ

งบรายได้
คณะวิทยาการจัดการ
				
งบประมาณ
ลำดับที่		
ชื่อโครงการ-หลักสูตร
(จำนวน/แหล่ง วันที่จัดโครงการ
				
งบประมาณ)
1
โครงการการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
43,800
1-2 ก.ค. 53
2
โครงการค่ายอาสาพัฒนาคอมพิวเตอร์สทู่ อ้ งถิน่
68,352
9 ส.ค. 53
3
โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรตามความ
7,100
10 ส.ค. 53
		 ต้องการขององค์กรในท้องถิ่น 	
4
สานสัมพันธ์บัญชีสู่ชุมชนและบริการวิชาการ
40,000
5 มิ.ย. 53
		 แก่ชุมชน 		
5
โครงการบริการวิชาการชุมชน “การพัฒนา
10,900
5 ส.ค. 53
		 ผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก”
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คณะ/โปรแกรมวิชา/ชื่อ-สกุล
คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมธุรกิจระหว่างประเทศ
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ข้อมูล

สารสนเทศ
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หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2553
ระดับปริญญาตรี
			
หลักสูตร
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 		
2. บัญชีบัณฑิต		
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต		
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต		
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		
6. ครุศาสตรบัณฑิต		
7. นิติศาสตรบัณฑิต		
8. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต		
9. พยาบาลศาสตรบัณฑิต		
			
รวม

จำนวนสาขา
11
1
3
11
3
9
1
1
1
41

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
			
หลักสูตร
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต		
			
รวม

จำนวนสาขา
3
3

ระดับปริญญาโท
		
หลักสูตร
1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต		
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต		
4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 		
			
รวม

จำนวนสาขา
3
2
2
2
9

ระดับปริญญาเอก
		
หลักสูตร
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		
			
รวม

จำนวนสาขา
1
1
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ระดับปริญญาตรี

	
ลำดับที่		
ชื่อหลักสูตร		
ชื่อปริญญา
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) : ศศ.บ. (ดนตรี)
Bachelor of Art Program in Music
Bachelor of Art (Music) : B.A. (Music)
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) : ศศ.บ.
		 Bachelor of Art Program in Tourism Industry (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
				
Bachelor of Art (Tourism Industry) : B.A.
				
(Tourism Industry)
3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) : ศศ.บ.
		 Bachelor of Art Program in Information
(สารสนเทศศาสตร์)
		 Science		
Bachelor of Art (Information Science) : B.A.
				
(Information Science)
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมนุม
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมนุม) : ศศ.บ.
		 Bachelor of Art Program in Community
(พัฒนาชุมชน)
		 Development		
Bachelor of Art (Community Development) :
				
B.A. (Community Development)
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) : ศศ.บ.
		 Bachelor of Art Program in Business English (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
				
Bachelor of Art (Business English) : B.A.
				
(Business English)
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) : ศศ.บ. (ภาษาจีน)
Bachelor of Art Program in Chinese
Bachelor of Art (Chinese) : B.A. (Chinese)
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม) : ศศ.บ. (ศิลปกรรม)
		 Bachelor of Art Program in Fine and
Bachelor of Art (Fine and Applied Arts) :
		 Applied Arts		
B.A. (Fine and Applied Arts)
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) : ศศ.บ.
		 Bachelor of Art Program in Communication (นิเทศศาสตร์)
				
Bachelor of Art (Communication) : B.A.
				
(Communication)
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) : ศศ.บ.
Bachelor of Education Program in English
(ภาษาอังกฤษ)
				
Bachelor of Education (English) : B.A.
				
(English)
10 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) : ศศ.บ.
Bachelor of Art Program in Thai for
(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
		 Communication		
Bachelor of Art (Thai for Communication) :
				
B.A. (Thai for Communication)
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ลำดับที่		

ชื่อหลักสูตร		

11 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เพื่อการพัฒนา
		 ท้องถิ่น		
		 Bachelor of Art Program in Interdisciplinary
		 for Local Development
				
12 บัญชีบัณฑิต		
Bachelor of Accounting
13 บริหารธุรกิจบัณฑิต		
		 Bachelor of Business Administration
14 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
		 Bachelor of Business Administration
		 Program in International Business
				
				
15 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
		 Bachelor of Business Administration
		 Program in Logistics Management
				
				
16 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 และการสื่อสาร 		
Bachelor of Science Program in Information
		 and Communication Technology
				
				
				
17 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
		 Bachelor of Science Program in Biology
				
18 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
		 Bachelor of Science Program in Industrial
		 Chemistry		
				

ชื่อปริญญา				

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ) :
ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
Bachelor of Art (Interdisciplinary for Local
Development) : B.A. (Interdisciplinary for
Local Development)
บัญชีบัณฑิต : บช.บ.
Bachelor of Accounting : B.Acc.
บริหารธุรกิจบัณฑิต : บธ.บ.
Bachelor of Business Administration : B.B.A.
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) : บธ.บ.
(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Business Administration
(International Business) : B.B.A.
(International Business)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) : บธ.บ.
(การจัดการโลจิสติกส์)
Bachelor of Business Administration
(Logistics Management) : B.B.A. (Logistics
Management)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร )
Bachelor of Science (Information and
Communication Technology) : B.S.
(Information and Communication
Technology)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) : วท.บ. (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology) : B.S.
(Biology)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) : วท.บ.
(เคมีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Chemistry) :
B.S. (Industrial Chemistry)
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ลำดับที่		
ชื่อหลักสูตร		
ชื่อปริญญา				
19 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) : วท.บ.
		 Bachelor of Science Program in Corp
(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
		 Production Technology
Bachelor of Science (Crop Production
				
Technology) : B.S. (Crop Production
				
Technology)
20 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) : วท.บ.
		 Bachelor of Science Program in Computer (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
		 Science		
Bachelor of Science (Computer Science) :
				
B.S. (Computer Science)
21 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) : วท.บ.
		 Bachelor of Science Program in Community (สาธารณสุขชุมชน)
Health		
Bachelor of Science (Community) : B.S.
				
(Health)
22 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
		 การอาหาร 		
อาหาร) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
		 Bachelor of Science Program in Food
Bachelor of Science (Food Science and
		 Science and Technology
Technology) : B.S. (Food Science and
				
Technology)
23 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
		 อุตสาหกรรม 		
อุตสาหกรรม) : วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
		 Bachelor of Science Program in Industrial
อุตสาหกรรม)
		 Computer Technology
Bachelor of Science (Industrial Computer
				
Technology) : B.S. (Industrial Computer
				
Technology)
24 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) : วท.บ.
Bachelor of Science Program in(Industrial
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
Computer Technology
Bachelor of Science (Computer Technology) :
				
B.S. (Computer Technology)
25 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาซอฟต์แวร์) : วท.บ.
		 Bachelor of Science Program in Development (การพัฒนาซอฟต์แวร์)
				
Bachelor of Science (Software Development) :
				
B.S. (Software Development)
26 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการอาหาร) : วท.บ.
		 Bachelor of Arts Program in Food
Bachelor of Science (Food Management) :
		 Management 		
B.A. (Food Management)
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ลำดับที่		
ชื่อหลักสูตร		
ชื่อปริญญา				
27 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) :
		 Bachelor of Engineering Program in
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Electronics Engineering
Bachelor of Engineering (Electronics
				
Engineering) B.Eng. (Electronics Engineering)
28 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) : วศ.บ.
		 Bachelor of Engineering in Civil Engineering (วิศวกรรมโยธา)
				
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
				
B.Eng. (Civil Engineering)
29 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม) :
		 Bachelor of Engineering Program in
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
		 Telecommunication Engineering
Bachelor of Engineering (Telecommunication
				
Engineering) : B.Eng. (Telecommunication
				
Engineering)
30 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) :
		 การศึกษา		
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
		 Bachelor of Education Program in
Bachelor of Education (Technology and
		 Technology and Innovation
Innovation) : B.Ed. (Technology and
				
Innovation)
31 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) : ค.บ.
		 Bachelor of Education Program in Early
(การศึกษาปฐมวัย)
		 Childhood Education		
Bachelor of Education (Early Childhood
				
Education)
32 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) :
		 Bachelor of Education Program in Physical ค.บ. (พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)
		 Education and Health Promotion
Bachelor of Education (Physical Education
				
and Health Promotion) : B.Ed. (Physical
				
Education and Health Promotion)
33 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) : ค.บ. (คณิตศาสตร์)
		 Bachelor of Education Program in
Bachelor of Education (Mathematics) : B.Ed.
		 Mathematics		
(Mathematics)
34 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) : ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
		 Bachelor of Education Program in Science Bachelor of Education (Science) : B.Ed.
				
(Science)
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ลำดับที่		
ชื่อหลักสูตร		
ชื่อปริญญา				
35 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) :
		 สารสนเทศ		
ค.บ. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
		 Bachelor of Education Program in Computer Bachelor of Education (Computer and
		 and Information Technology
Information Technology) : B.Ed. (Computer
				
and Information Technology)
36 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) : ค.บ. (สังคมศึกษา)
Bachelor of Education Program in Social
Bachelor of Education (Social Studies) :
		 Studies		
B.Ed. (Social Studies)
37
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) : ค.บ. (ภาษาไทย)
		 Bachelor of Education Program in Thai
Bachelor of Education (Thai) : B.Ed. (Thai)
38 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
		 Bachelor of Education Program in English
Bachelor of Education (English) : B.Ed.
				
(English)
39 นิติศาสตรบัณฑิต		
นิติศาสตรบัณฑิต : น.บ.
		 Bachelor of Law 		
Bachelor of Law : LL.B.
40 รัฐประศาสนศาสตร์		
รัฐประศาสนศาสตร์ : รป.บ.
		 Bachelor of Public Administration
Bachelor of Public Administration : B.P.A.
41 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 		
พยาบาลศาสตรบัณฑิต : พย.บ.
		 Bachelor of Nursing Science
Bachelor of Nursing Science : B.N.S.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

	
ลำดับที่		
ชื่อหลักสูตร		
ชื่อปริญญา
1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
		 Graduate Diploma Program in Teaching
Graduate Diploma of Teaching Profession
		 Profession		
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Graduate Diploma Program in Educational Graduate Diploma (Educational
		 Administration		
Administration)
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
		 Graduate Diploma Program in Early
Graduate Diploma in Early Childhood
		 Childhood Education		
Education
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ระดับปริญญาโท

	
ลำดับที่		
ชื่อหลักสูตร		
ชื่อปริญญา
1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) : ค.ม.
Master of Education Program in Educational (การบริหารการศึกษา)
Administration		
Master of Education (Educational
				
Administration) : M.Ed. (Educational
				
Administration)
2 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) : ค.ม.
Master of Education Program in Curriculum (หลักสูตรและการสอน)
		 and Instruction		
Master of Education (Curriculum and
				
Instruction) : M.Ed. (Curriculum Instruction)
3 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) : ค.ม.
		 Master of Education Program of Industrial
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
		 Technology		
Master of Education in Industrial Technology :
				
M.Ed. (Industrial Technology)
4 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) : บธ.ม.
Master of Business Administration in General (การจัดการทั่วไป)
Management		
Master of Business Administration (General
				
Management) : M.B.A.(General Management)
5 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) : บธ.ม.
		 (สำหรับผู้บริหาร)		
(การจัดการทั่วไป)
		 Master of Business Administration in General Master of Business Administration (General
		 Management		
Management) : M.B.A.(General Management)
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรยั่งยืน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบเกษตรยั่งยืน) : วท.ม.
		 Master of Science Program in Sustainable
(ระบบเกษตรยั่งยืน)
		 Agriculture System 		
Master of Science (Sustainable Agriculture
				
System) : M.Sc. (Sustainable Agriculture
				
System)
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) : วท.ม.
		 Master Degree of Science in Science
(วิทยาศาสตรศึกษา)
Education 		
Master of Science (Science Education) :
				
M.Sc. (Science Education)
8 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) : ศศ.ม.
		 Master of Arts Program in English
(ภาษาอังกฤษ)
				
Master of Arts (English) : M.A. (English)
9 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) :
		 การพัฒนา		
ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
Master of Arts Program in Social Sciences Master of Arts (Social Sciences for
		 for Development		
Development): M.A. (Social Sciences for
				
Development)
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ระดับปริญญาเอก

	
ลำดับที่		
ชื่อหลักสูตร		
ชื่อปริญญา
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา)
		 Doctor of Philosophy Program in
Doctor of Philosophy (Interdisciplinary
		 Interdisciplinary Studies for Development
Studies for Development)
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ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
พยาบาลศาสตร์
รวม

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

32,491
62,548
119,169
63,050
849
278,107

5,771
8,716
19,369
22,057
55,913

160.31
242.11
538.03
612.69
1,553.14

11,251
702
11,953

ุศาส
คร

์
ตร

ละ

การ

าส ยี
ร์แ ร์
รจัด
าสต สต
ยาศ โล
าย กา
วิท เทคโน ุษยศ คมศา
ะ
วิท
มน สัง
แล

์
ตร

พ

าส
ลศ
า
ยาบ

์
ตร

รวม

468.79
29.25
498.04

ค่า FTES

789
300
431
921
2,441

32.88
12.50
17.96
38.38
101.71

บัณฑิตศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท - เอก
จำนวน SCH ค่า FTES จำนวน SCH ค่า FTES

ค่า FTES ปีงบประมาณ 2553 ของแต่ละคณะ

902.53
1,737.44
3,310.25
1,751.39
23.58
7,725.19

		
ปริญญาตรี
คณะ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ (กศ.พป.)
		
จำนวน SCH ค่า FTES จำนวน SCH ค่า FTES

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
ภาคการศึกษา 2/52, 3/52, 1/53

1,564.50
1,992.06
3,895.49
2,402.45
23.58
9,878.08

รวม
ค่า FTES
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o°¤¼¨  ª´¸É 15 ¦µ¤ 2553

2553
ทั้งหมด
16,815 คน¥โดยแยกรายละเอี
ยด ดังนี้
Îจำนวนนั
µª´Á¦¸ก¥เรีย´น«¹นัก¬µศึกeษา
µ¦«¹ปีก¬µารศึ
2553กษา
´Ê®¤
16,815
 Ã¥Â¥¦µ¥¨³Á°¸
´¸Ê
			
				
ระดั
บการศึ
กษา					
¦³´
µ¦«¹
¬µ
					 ปริ¦·
ญญาตรี
บัณฑิตศึ´กษา		
·«¹¬µ
µ¦¸			
คณะ/หน่
ว
ยงาน
รวมทั้งสิ้น ¦ª¤´Ê·Ê
³/®n
ª
¥µ
		
บริบาล มัธยมศึกษา 		 ภาคปกติ		
ภาคพิเศษ 		
ภาคพิเศษ
¦·µ¨ ¤´¥¤«¹¬µ
£µ¡·Á«¬ («.¡.)
£µ¡·Á«¬
£µ·
				
ไทย		 ต่างชาติ
(กศ.พป.)
ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก		
Å¥
nµµ·
.´·
¦·µÃ
¦·µÁ°
ครุศาสตร์		
1,076		 264
564
63
1,967
¦»มนุ
«µ¦r
1,076
264
564
63
1,967
ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4,231
208
830
27
4
5,300
¤»วิท¬ยาศาสตร์
¥«µ¦rÂแ¨³´
¤«µ¦r
- - 4,231
208
4 4,710
5,300
ละเทคโนโลยี
3,411
4
485830
- 19 27 ทยาการจัÂด¨³ÁÃÃ¨¥¸
การ
3,384
134
1,276
- 61 19 ª·วิ¥µ«µ¦r
- - 3,411
485
- 3,943
4,710
-1,276
- - 61 ª·พยาบาลศาสตร์
¥µµ¦´µ¦
- - 3,38458
13- 58
3,943
โรงเรียนสาธิตมัธยม
-- - ¡¥µµ¨«µ¦r
¡¥µµ¨«µ¦
- - 691
58 - 691
58
ศูนย์สาธิตปฐมวัย		
146
146
Ã¦Á¦¸¥µ·¤´¥¤
691
691
รวมทั้งสิ้น
146
691
12,160
225
2,855
564
170
4
16,815
«¼¥rµ·¤ª´¥
146
146
ข้อมูล170ณ วันที่ 15 กรกฎาคม
2553 16,815
¦ª¤´Ê·Ê
146
691
12,160
225
2,855
564
4

ข้อมูลนัo°ก¤¼เรี¨ย´นÁ¦¸นั¥กศึก´ษา«¹มหาวิ
ทยาลัย¥µ¨´
ราชภั
ฏนครปฐม
¬µ ¤®µª·
¥¦µ£´
¦¤
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0

ôüčææċėð

100

ô.óĊìêčî

150

200

òĊÚāďÚĂċĕÛļċĘĄúĻüĉíĊóóĊìêčîāďÚĂċ ôĳÚċüāďÚĂċ 2553

÷ûċóċþāċăîüĿ

òĊÚāďÚĂċĕÛļċĘĄúĻüĉíĊóôüčææċîüĎ ôĳÚċüāďÚĂċ 2553

250

300

		
ปริญญาตรี
บัณฑิ´ตศึก·ษา
¦·				
µ¦¸
«¹¬µ
คณะ
³
		
ภาคปกติ£µ·
ภาคพิเศษ£µ¡·
(กศ.พป.)
ต · ปริญญาโท		
Á«¬ («.¡.) รวม ¦ª¤ ป.บัณฑิ.´
¦·µÃ ปริญญาเอก
¦·µÁ° รวม ¦ª¤
ครุศาสตร์		
484
128
612
261
24		
285
¦»«µ¦r
484
128
612
261
24
285
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1,881
406
2,287
5		
5
¤»วิท¬ยาศาสตร์
¥«µ¦rÂแ¨³´
¤«µ¦r
5
ละเทคโนโลยี
1,699 1,881
236 406
1,935 2,287
- 3		
- 3 5
ª·วิ¥µ«µ¦r
¨³ÁÃÃ¨¥¸
3
ทยาการจัดÂการ		
1,281 1,699
488 236
1,769 1,935
- 24		
- 24 3
58 1,281
58 1,769
- -		
- - 24
ª·พยาบาลศาสตร์
¥µµ¦´µ¦ 		
488
24
5,403 58
1,258 6,661 58
261 56		
- 317 ¡¥µµ¨«µ¦r รวม
¦ª¤
5,403
1,258
6,661
261
56
317

Îµª´«¹¬µÁ oµÄ®¤n eµ¦«¹¬µ 2553 (ÎµÂµ¤³)

จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2553 (จำแนกตามคณะ)
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ภาคพิเศษ		
136
หลักสู-ตร 5 ปี
รวม
-32
136
32
196196
196
196
218
218
-187
187
-5252
359
-359
78
78
-196
1,258
196
1,258

®¨´¼¦ 5 e

ĄþĊÚăĒîü 5 ôĳ
ùċÝ÷čĕāĂ (Úā.÷ô.)

ĄþĊÚăĒîü 4 ôĳ

118
1,150
118
1,749
1,749
1,430
1,430
523
523
180
1,174
1,174
,
279
279
58
58
6,661
6,661

รวมทั
1,150้งสิ้น

¦ª¤´Ê·Ê

ăċÛċÚċüóĊæãĎ

ăċÛċóüčĄċüñđüÚčá
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òĊÚāďÚĂċùċÝ Úā.÷ô. ĕÛļċĘĄúĻ ôĳ 2553 (ĖûÚîċúăċÛċĀčãċ ĄþĊÚăĒîü)

ภาคปกติ			
1,014รวม
หลั136
กสูตร 4 ปี
861,014
32136
1,486 1,55386
- 32
1,553
- 1,486
1,212
2181,212
218
- 336336
187187
- 128128
5252
- 815815
359359
201
78
201
78
58
- 1,486
585,403
-1,062
1,486
5,403
1,062

หลั-กสูตร 5 ปี
- -

®¨´¼¦ 5 e

òĊÚāďÚĂċùċÝôÚîčĕÛļċĘĄúĻ ôĳÚċüāďÚĂċ 2553 (ĖûÚîċúăċÛċĀčãċ ĄþĊÚăĒîü)

		
1,014
หลักสูตร 4 ปี
µ สาขาวิ
µª·«ª¦¦¤«µ¦r
86 1,014
ทยาศาสตร์
µ สาขาวิ
µµ¦«¹ศวกรรมศาสตร์
¬µ
67 86
กษา
µ สาขาการศึ
µ«·¨«µ¦r
1,212 67
สาขาศิลปศาสตร์
1,212
µ สาขารั
µ¦´¦³«µ«µ¦r
336
ฐประศาสนศาสตร์
336
µ สาขานิ
µ··«ตµ¦r
128 128
ิศาสตร์
หารธุ
»¦·รกิจ
815 815
µ สาขาบริ
µ¦·®µ¦»
สาขาการบัญชี
201
µ µµ¦´¸
201
สาขาพยาบาล		
58
µ µ¡¥µµ¨ รวม
58 3,917
¦ª¤
3,917

สาขาวิชา
µ 		
µª·¥µ«µ¦r

µ µª·µ

จำนวนนักศึกษาระดับปริญ£µ·
ญาตรีเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2553 (จำแนกตามสาขาวิ
ชา หลักสูตร)
£µ¡·Á«¬

Îµª´«¹¬µ¦³´¦·µ¦¸Á oµÄ®¤n eµ¦«¹¬µ 2553 (ÎµÂµ¤µ µª·µ ®¨´¼¦)
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--
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200

300

400
400
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ôüčææċĕĆÚ
ôüčææċėð
ô. óĊìêčî

úòđĂûāċăîüĿĖþĉăĊàÝúāċăîüĿ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ÝüđāċăîüĿ
ครุศาสตร์

ĀčวิðทûċÚċüáĊ
ยาการจัíดÚċü
การ

ĀčวิðทûċāċăîüĿ
ยาศาสตร์ĖแþĉĕðÝėòėþûĎ
ละเทคโนโลยี

÷ûċóċþ
พยาบาล

ĂċðĎ่คÝĝ งอยู
àĆûĒ่รüĻ ะดั
ĉíĊบóóĊบัì
นัòĊกÚศึāďกÚษาที
ณêčฑิîตāďศึÚกĂċษา

£µ· £µ «.¡.
. ´· ¦·µÃ ¦·
µÁ°
¦ª¤
		
ระดับปริญญาตรี¦ª¤
				
ระดั
บบัณฑิตศึกษา			
คณะ/หน่
ว
ยงาน
ปริญญาโท		
ปริญญาเอก
¦»«		
µ¦r
1,076ภาคปกติ 264ภาค กศ.พป.1,340 รวม 564 ป. บัณฑิต63
627
ศาสตร์		
564 27
63 4
-31
¤»ครุ
¬¥«µ¦r
Â¨³´¤«µ¦r
4,2311,076
830 264 5,061 1,340 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4,231
830
5,061
27		
4
ª·วิ¥µ«µ¦r
Â
¨³ÁÃÃ¨¥¸
3,411
485
3,896
19
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3,411
485
3,896
19
-19
ª·วิ¥µµ¦´
µ¦
3,3843,384 1,276 1,276 4,660 4,660 ทยาการจั
ดการ		
- 61
61 -61
พยาบาลศาสตร์		
58
- - -¡¥µµ¨«µ¦r
58 58
58
รวมทั
564 170
170		
4
¦ª¤´
Ê·้งÊสิ้น
12,16012,160 2,855 2,855 15,015 15,015 564
4
738

³/®nª¥µ

จำนวนนั¦³´กศึ¦·กษาที
่คงอยู่ ปีการศึกษา 2553 (จำแนกตามคณะ)
µ¦¸
¦³´´·«¹¬µ

Îµª´«¹¬µ¸É°¥¼n eµ¦«¹¬µ 2553 (ÎµÂµ¤³)

ป.บัณฑิต

500500

600600

รวม
627
31
19
61
738
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0

		
ภาคปกติ		
		 ภาคพิเศษ (กศ.พป.)		
สาขาวิ
ช
า
รวม
		
หลักสูตร 2 ปี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี		
หลักสูตร 2 ปี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี
สาขาวิทยาศาสตร์
117
2,097
2,214
136
222
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
195
195
34
สาขาการศึกษา
105
2,718
2,823
357
สาขาศิลปศาสตร์
66
2,849
2,915
54
422
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
922
922
357
สาขานิติศาสตร์		
251
251
92
สาขาบริหารธุรกิจ
2,285
2,285
333
697
สาขาการบัญชี		
497
497
151
สาขาพยาบาล		
58
58
รวม
183
9,259
2,718
12,160
523
1,975
357

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 (จำแนกตามสาขาวิชา หลักสูตร)
358
34
357
476
357
92
1,030
151
2,855

		
รวม
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หลัก
คณะ/สาขาวิชา
		
สูตร
			
สาขาวิทยาศาสตร์
2 ปี
		
4 ปี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
4 ปี
สาขาการศึกษา
4 ปี
		
5 ปี
สาขาศิลปศาสตร์
2 ปี
		
4 ปี
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี
สาขานิติศาสตร์
4 ปี
สาขาบริหารธุรกิจ
2 ปี
		
4 ปี
สาขาการบัญชี
4 ปี
สาขาพยาบาล
4 ปี
รวมทั้งสิ้น		

ภาคพิเศษ (กศ.พป.)

105
971
1,076

855
66
2,137
922
251
4,231

117
2,097
195
892
110
3,411

602
2,285
497
3,384

58
58

117
2,097
195
105
2,718
66
2,849
922
251
2,285
497
58
12,160

264
264

54
327
357
92
830

136
222
34
93
485

95
333
697
151
1,276

คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการ คณะพยาบาล
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการ
คณะครุศาสตร์
รวม
คณะครุศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี
จัดการ
ศาสตร์			
และสังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี
จัดการ

ภาคปกติ

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 (จำแนกตามคณะ สาขาวิชา หลักสูตร)
136
222
34
357
54
422
357
92
333
697
151
2,855

รวม

นักศึกษาภาคปกติ 						

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามคณะ หลักสูตร และชั้นปี
	

คณะ
หลักสูตร			
			
ปี 1
ปี 2
		
ปริญญาตรี 4 ปี
67
ครุศาสตร์
ปริญญาตรี 5 ปี 417
247
		
รวม
484
247
		
ปริญญาตรี 2 ปี
859
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1,342
		
ปริญญาตรี 5 ปี 539
132
		
รวม
1,881
991
		
ปริญญาตรี 2 ปี
83
671
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1,169
		
ปริญญาตรี 5 ปี 530
169
		
รวม
1,699
923
ปริญญาตรี 4 ปี 1,281
873
วิทยาการจัดการ
		
รวม
1,281
873
ปริญญาตรี 4 ปี
58
พยาบาลศาสตร์
		
รวม
58
รวมทั้งสิ้น		
5,403
3,034
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ชั้นปี			
ปี 3
ปี 4
ปี 5
38
114
120
73
152
120
73
66
574
535
117
51
16
757
586
16
34
346
216
88
57
48
468
273
48
625
605
625
605
2,002
1,584
137

รวม
105
971
1,076
66
3,310
855
4,231
117
2,402
892
3,411
3,384
3,384
58
58
12,160

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2553 (จำแนกตามสาขาวิชา หลักสูตร และชั้นปี)
สาขาวิชา
หลักสูตร				 ภาคปกติ						
			
ปี 1
ปี 2
ปี 3		 ปี 4
		
2 ปี
83
34
วิทยาศาสตร์
4 ปี
1,014
566
327
190
		
รวม
1,014
649
361
190
4 ปี
86
64
19
26
วิศวกรรมศาสตร์
		
รวม
86
64
19
26
		
4 ปี
67
38
การศึกษา
5 ปี
1,486
548
319
228
		
รวม
1,553
548
357
228
		
2 ปี
66
ศิลปศาสตร์
4 ปี
1,212
790
431
416
		
รวม
1,212
790
497
416
4 ปี
336
208
197
181
รัฐประศาสนศาสตร์
		
รวม
336
208
197
181
4 ปี
128
43
44
36
นิติศาสตร์
		
รวม
128
43
44
36
4 ปี
815
601
450
419
บริหารธุรกิจ
		
รวม
815
601
450
419
4 ปี
201
131
77
88
การบัญชี
		
รวม
201
131
77
88
4 ปี
58
พยาบาล
		
รวม
58
รวมทั้งสิ้น 		
5,403
3,034
2,002
1,584

ปี 5
137
137
137

รวม
117
2,097
2,214
195
195
105
2,718
2,823
66
2,849
2,915
922
922
251
251
2,285
2,285
497
497
58
58
12,160
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จำนวนนักศึกษาภาคปกติ จำแนกตามคณะ โปรแกรมวิชา และชั้นปี ปีการศึกษา 2553
					

คณะ/โปรแกรมวิชา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
รวม
คณะครุศาสตร์
					
พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
211
101
48
37
32
429
การศึกษาปฐมวัย		
206
95
66
34
41
442
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
67
51
38
49
205
รวม
484
247
152
120
73
1,076
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						
สังคมศึกษา		
214
45
45
32
16
352
ภาษาอังกฤษ		
226
93
62
26
407
ภาษาอังกฤษธุรกิจ		
65
50
45
47
207
ภาษาไทย		
168
44
41
36
289
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร		
48
84
17
149
ภาษาจีน		
61
38
19
18
136
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว		
121
74
59
76
330
ศิลปกรรม (ดิจิทัลอาร์ต)		
65
34
26
25
150
ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)
135
67
24
17
243
การพัฒนาชุมชน		
229
175
83
63
550
รัฐประศาสนศาสตร์		
336
208
197
148
889
นิติศาสตร์		
128
43
44
36
251
การปกครองส่วนท้องถิ่น		
33
33
ดนตรี		
66
41
18
12
137
สารสนเทศศาสตร์		
67
31
10
108
รวม
1,881
991
757
586
16
4,231
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
คณิตศาสตร์		
160
48
30
20
19
277
วิทยาศาสตร์		
157
58
16
18
8
257
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
213
63
42
19
21
358
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
68
38
25
24
155
วิทยาการคอมพิวเตอร์		
97
56
54
67
274
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (เทคโนโลยีเครือข่ายและ
76
121
79
45
321
การสื่อสาร)		
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
116
75
31
44
266
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์) 67
51
68
186
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์		
107
66
173
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คณะ/โปรแกรมวิชา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
สาธารณสุขชุมชน		
237
96
46
ชีววิทยา		
61
33
8
10
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
57
64
12
การจัดการอาหาร		
69
41
เคมี		
60
วิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์		
47
19
14
วิศวกรรมโยธา		
39
21
5
เทคโนโลยีการผลิตพืช		
42
13
9
การพัฒนาซอฟต์แวร์		
26
12
เคมีอุตสาหกรรม		
24
12
วิศวกรรมโทรคมนาคม		
24
17
26
รวม
1,699
923
468
273
48
คณะวิทยาการจัดการ
					
นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)
55
50
29
33
นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
85
52
69
42
นิเทศศาสตร์ (โฆษณา)		
57
39
23
นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)
68
การบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
300
219
151
116
การบริหารธุรกิจ (การตลาด)		
69
73
82
56
การบริหารธุรกิจ (การเงิน การธนาคาร)
62
32
51
39
การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
173
144
121
178
การบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
66
45
การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
65
49
45
30
การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
80
39
บัญชี		
201
131
77
88
รวม
1,281
873
625
605
คณะพยาบาลศาสตร์
	
พยาบาล		
58
รวม
58
รวมทั้งสิ้น
5,403
3,034 2,002 1,584
137

รวม
379
112
133
110
60
80
65
64
38
36
67
3,411
167
248
119
68
786
280
184
616
111
189
119
497
3,384
58
58
12,160
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นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พป.) 						

จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พป.) ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามคณะ หลักสูตร
และชั้นปี
คณะ
หลักสูตร			
			
ปี 1
ปี 2
ปริญญาตรี 5 ปี 128
46
ครุศาสตร์
		
รวม
128
46
		
ปริญญาตรี 2 ปี
32
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 406
133
		
รวม
406
165
		
ปริญญาตรี 2 ปี
110
20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 168
		
ปริญญาตรี 5 ปี
68
25
		
รวม
236
155
		
ปริญญาตรี 2 ปี
179
วิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี 488
160
		
รวม
488
339
รวมทั้งสิ้น		
1,258
705
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ชั้นปี			
ปี 3
ปี 4
ปี 5
39
14
37
39
14
37
22
121
116
143
116
26
68
94
154
173
122
327
122
603
252
37

รวม
264
264
54
776
830
136
256
93
485
333
943
1,276
2,855

จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พป.) ปีการศึกษา 2553 (จำแนกตามสาขาวิชา หลักสูตร
และชั้นปี)
สาขาวิชา
หลักสูตร			
			
ปี 1
ปี 2
		
2 ปี
110
วิทยาศาสตร์
4 ปี
136
20
		
รวม
136
130
4 ปี
32
วิศวกรรมศาสตร์
		
รวม
32
5 ปี
196
71
การศึกษา
		
รวม
196
71
		
2 ปี
32
ศิลปศาสตร์
4 ปี
218
63
		
รวม
218
95
4 ปี
187
65
รัฐประศาสนศาสตร์
		
รวม
187
65
4 ปี
52
18
นิติศาสตร์
		
รวม
52
18
		
2 ปี
179
บริหารธุรกิจ
4 ปี
359
123
		
รวม
359
302
4 ปี
78
24
การบัญชี
		
รวม
78
24
รวมทั้งสิ้น		
1,258
705

ภาคพิเศษ (กศ.พป.)					
ปี 3		 ปี 4
26
66
92
2
2
39
14
39
14
22
86
55
108
55
46
59
46
59
11
11
11
11
154
116
99
270
99
35
14
35
14
603
252

ปี 5
37
37
37

รวม
136
222
358
34
34
357
357
54
422
476
357
357
92
92
333
697
1,030
151
151
2,855
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จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พป.) จำแนกตามคณะ โปรแกรมวิชา และชั้นปี
ปีการศึกษา 2553
คณะ/โปรแกรมวิชา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
รวม
คณะครุศาสตร์
					
การศึกษาปฐมวัย		
128
46
39
14
37
264
รวม
128
46
39
14
37
264
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						
ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)
38
7
9
12
66
การพัฒนาชุมชน		
101
75
54
34
264
รัฐประศาสนศาสตร์		
187
65
46
59
357
นิติศาสตร์		
52
18
11
11
92
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
28
23
51
รวม
406
165
143
116
830
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
68
25
93
วิทยาการคอมพิวเตอร์		
13
13
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (เทคโนโลยีเครือข่ายและ
29
59
39
127
การสื่อสาร)		
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์) 61
24
14
99
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์		
46
46
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)
20
9
29
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
19
8
27
วิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์		
8
9
17
วิศวกรรมโยธา		
32
2
34
รวม
236
155
94
485
คณะวิทยาการจัดการ						
นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)
51
51
นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
13
13
นิเทศศาสตร์		
-		
22
9
31
การบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
267
117
127
64
575
การบริหารธุรกิจ (การตลาด)		
42
14
56
การบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
6
6
การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
92
84
60
35
271
การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)		
37
49
86
การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
22
14
36
บัญชี		
78
24
35
14
151
รวม
488
339
327
122
1,276
รวมทั้งสิ้น
1,258
705
603
252
37
2,855
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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คงอยู่ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามสาขาวิชา
คณะ/สาขาวิชา			ระดับการศึกษา (ภาคพิเศษ)			
		
ป.บัณฑิต
ปริญญาโท		 ปริญญาเอก
คณะครุศาสตร์		
564
55		
สาขาวิชาชีพครู		
501
-		
สาขาบริการการศึกษา
49
28		
สาขาการศึกษาปฐมวัย
14
-		
สาขาหลักสูตรและการสอน
27		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27		
4
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
18		
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
-		
4
ภาษาอังกฤษ		
9		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27		
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
10		
สาขาระบบเกษตรยั่งยืน
9		
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8		
คณะวิทยาการจัดการ
61		
สาขาการจัดการทั่วไป
61		
รวมทั้งสิ้น
564
170		
4

รวม
619
501
77
14
27
31
18
4
9
27
10
9
8
61
61
738
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0

	
		
คณะ
		
ครุศาสตร์		
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
พยาบาลศาสตร์		
รวม
อนุปริญญา		
ภาคพิเศษ
ภาคปกติ
(กศ.พป.)		
1
136
1
493
323
592
2
1,544

ปริญญาตรี			
ภาคพิเศษ
รวม
ป.บัณฑิต
(กศ.พป.)
	
57
193
177
209
702
97
420
364
956
727
2,271
177
31
52
15
47
145

-

208
52
15
47
322

402
755
435
1,003
2,595

บัณฑิตศึกษา		
ปริญญาโท ปริญญาเอก
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 (จำแนกตามคณะ ระดับการศึกษา)
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สาขาวิชา
หลักสูตร
		
2 ปี
สาขาการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
สาขาพยาบาล
รวม
-

ภาคปกติ				 ภาคพิเศษ (กศ.พป.) 				
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
รวม
อนุปริญญา หลักสูตร
4 ปี
5 ปี			
2 ปี
4 ปี
5 ปี
136
136
1
57
323
323
97
412
412
1
168
171
171
63
4
418
418
316
84
84
22
1,408
136
1,544
2
670
57

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 (จำแนกตามสาขาวิชา หลักสูตร)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552, 2/2552, 3/2552

57
97
168
63
4
316
22
727

รวม

194
420
581
234
4
734
106
2,273

รวมทั้งสิ้น
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0
322
171
493

90
418
84
592

-

136
323
412
171
418
84
1,544

57
57

142
63
4
209

323
323

136
136

4 ปี
5 ปี
2 ปี
สาขาวิทยาศาสตร์
		
4 ปี
2 ปี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
		
4 ปี
2 ปี
สาขาศิลปศาสตร์
		
4 ปี
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี
สาขานิติศาสตร์
4 ปี
2 ปี
สาขาบริหารธุรกิจ
		
4 ปี
สาขาการบัญชี
4 ปี
สาขาพยาบาล
4 ปี
รวมทั้งสิ้น		

สาขาการศึกษา
		

97
26
-		
-		
-		
316
22
97
364

ภาคพิเศษ (กศ.พป.)

-

คณะ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการ คณะพยาบาล
ครุศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี
จัดการ
ศาสตร์

ภาคปกติ						

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการ คณะพยาบาล		
รวม
และเทคโนโลยี
จัดการ
ศาสตร์

หลัก			
คณะมนุษยศาสตร์
สูตร ครุคณะ
			
ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

คณะ/สาขา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 (จำแนกตามคณะ สาขาวิชา หลักสูตร)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552, 2/2552, 3/2552
57
97
168
63
4
316
22
727

รวม
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คณะ		 ครุศาสตร์
					
ประกาศนียบัตร ครุศาสตร
ระดับ
		
บัณฑิต
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู		
144
สาขาการศึกษาปฐมวัย		
8
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
25
2
สาขาการบริหารการศึกษา
29
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
รวม
177
31

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2553
ที่มา สำนักงานบัณฑิตศึกษา

มนุษยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ	
สังคมศาสตร์
เทคโนโลยี		
รวมทั้งสิ้น
ศิลปศาสตร
วิทยาศาสตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
มหาบัณฑิต
มหาบัณฑิต
144
8
27
-		
29
52
52
15
15
47
47
52
15
47
322

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552
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0
115
115

6
16
1
23

2
115
80
16
16
1
230

33
33

11
10
21

33
33

6
149
4
159

33
33
17
10
149
4
246

74
16
90

สาขาการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
รวม

2
2

รวม

		
ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ วิทยาการจัดการ รวม ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ วิทยาการจัดการ
			
สังคมศาสตร์
เทคโนโลยี				
สังคมศาสตร์
เทคโนโลยี

สังคมศาสตร์

1
1

35
148
98
26
165
5
477

					 ระดับปริญญาตรี					 ระดับอนุปริญญา
				
ภาคพิเศษ
ภาคปกติ					 ภาคพิเศษ (กศ.พป.)			
คณะ/สาขา								
			
(กศ.พป.) รวมทั้งสิ้น
		
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ		
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ		 คณะมนุษยศาสตร์และ

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2552
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188
188

81
353
75
509

130
188
290
109
353
75
1,145

1
1

29
4
23

20
20

6
20
26

1
20
35
4
20
80

209
109
318

สาขาการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
รวม

130
130

รวม

		
ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ วิทยาการจัดการ รวม ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ วิทยาการจัดการ
			
สังคมศาสตร์
เทคโนโลยี				
สังคมศาสตร์
เทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์

1
1

132
208
325
113
373
75
1,226

					 ระดับปริญญาตรี					 ระดับอนุปริญญา
				
ภาคพิเศษ
ภาคปกติ					 ภาคพิเศษ (กศ.พป.)			
คณะ/สาขา								
			
(กศ.พป.) รวมทั้งสิ้น
		
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ		
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ			

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2552
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0

สาขาการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
รวม

4
4

43
42
85

20
20

3
49
8
60

4
20
46
42
49
8
169

		
คณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ วิทยาการจัดการ
รวม
			
และสังคมศาสตร์
เทคโนโลยี			

23
23

คณะครุศาสตร์

102
49
4
155

44
44

14
147
18
179

มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ วิทยาการจัดการ
และสังคมศาสตร์
เทคโนโลยี

รวม

23
44
116
49
4
147
18
401

		
		
ระดับปริญญาตรี										
				
ภาคปกติ					 ภาคพิเศษ (กศ.พป.)					
คณะ/สาขา
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ		
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ		

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2552

27
64
162
91
4
196
26
570

รวมทั้งสิ้น

จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553
คณะ
สัญชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จีน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวียดนาม
คณะวิทยาการจัดการ
เวียดนาม
รวม		
		

ชาย
49
4
6
59

หญิง
159
0
7
166

รวม
208
4
13
225

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2553
คณะ/สาขา
สัญชาติ
คณะครุศาสตร์ 	
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
จีน
		
ลาว
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ลาว
คณะวิทยาการจัดการ	
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
จีน
รวม		

ชาย

หญิง

รวม

4
1

1
4
-

1
8
1

1
6

5

1	
11		

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
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จำนวนนักเรียนศูนย์สาธิตปฐมวัย
ชั้น
นักเรียนชาย
บริบาล 1/1
9
บริบาล 1/2
14
บริบาล 1/3
10
บริบาล 1/4
10
บริบาล 1/5
15
เตรียมอนุบาล 1/1
14
เตรียมอนุบาล 1/2
13
รวม
85
		

นักเรียนหญิง
5
6
10
10
9
11
10
61

รวม
14
20
20
20
24
25
23
146

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
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ข้อมูลโรงเรียนสาธิต
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม
ชั้น
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/3
ม.5/1
ม.5/2
ม.6/1
ม.6/2
รวม

นักเรียนชาย
19
19
19
21
20
18
15
17
17
16
16
17
16
15
17
18
280

นักเรียนหญิง
21
21
20
25
27
24
29
28
28
27
27
26
28
29
25
26
411

รวม
40
40
39
46
47
42
44
45
45
43
43
43
44
44
42
44
691
ข้อมูล ณ กันยายน 2553
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การประเมินคุณภาพทางวิชาการระดับชาติ
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
	

ลำดับ		
ชื่อวิชา		
				
ร้อยละประเทศ
1
ภาษาไทย		
35.35
2
คณิตศาสตร์		
26.05
3
สังคมศึกษาฯ		
39.70
4
วิทยาศาสตร์		
29.16
5
ภาษาต่างประเทศ
22.54

ปีการศึกษา 2552
ร้อยละจังหวัด
38.31
26.92
41.26
30.77
23.59

โรงเรียน
54.42
57.98
56.09
58.58
57.91

ผลการสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ของโรงเรียนระดับประเทศ ระดับจังหวัดนครปฐม
ระดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ปีการศึกษา 2552
ลำดับ		
วิชา			 ค่าคะแนนเฉลี่ย
				
ระดับประเทศ
ระดับสังกัด		 ระดับจังหวัด
1		
ภาษาไทย
46.47
61.07
51.43
2		
คณิตศาสตร์
28.56
45.78
33.83
3		
สังคมศึกษา
36.0
45.44
39.0
4		
วิทยาศาสตร์
31.03
41.22
34.36
5		 ภาษาต่างประเทศ
23.98
42.75
28.08
		 รวม 5 วิชา
166.04
236.26
186.7
				
(33.20%)
(47.25%)
(37.34%)
6		 สุขศึกษาและพลศึกษา
45.37
49.70
47.86
7		
ศิลปะ
37.75
43.76
40.50
8		
การงานอาชีพ
32.98
37.62
35.77
		 รวม 3 วิชา		
116.10
131.08
124.13
				
(38.70%)
(43.69%)
(41.37%)
282.14
367.34
310.83
		 รวม 8 วิชา
				
(35.26%)
(45.91%)
(38.85%)
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โรงเรียน
69.9
67.72
50.03
54.97
48.59
291.21
(58.24%)
53.15
45.88
41.75
140.78
(46.92%)
431.99
(53.99%)

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนี้
ลำดับ		
สาขาวิชา
** สายวิทยาศาสตร์ **		
1
สายวิทยาศาสตร์ - สุขภาพ		
		
แพทยศาสตร์		
		
เภสัชศาสตร์		
		
ทันตแพทยศาสตร์ 		
		
พยาบาล		
2
สายวิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ประยุกต์
		
วิศวกรรมศาสตร์		
		
วิทยาศาสตร์		
		
วิทยาศาสตร์ประยุกต์		
** สายสังคมศาสตร์และอื่น ๆ **		
3
บริหารธุรกิจ บัญชี วิทยาการจัดการ
		
นิติศาสตร์		
		
อักษรศาสตร์		
		
สังคมศาสตร์และอื่น ๆ (นิเทศศาสตร์ สถาปัตยศาสตร์
		
เศรษฐศาสตร์)

จำนวน (คน)
ร้อยละ
70
83.33
31	
13	
10	
7	
1	
39	
24	
6	
9	
14
16.67
3	
3	
1	
7
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ผลการสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

	
	
ชื่อ-สกุล			
คณะ		
มหาวิทยาลัย
นางสาวชิดชนก สมานวงศ์ไทย
* แพทยศาสตร์		
ศิริราช
			 ICT		
มหิดล
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์
นางสาวณัฐกานต์ เทียมเมือง
* เภสัชศาสตร์		
มหิดล
			 วิทยาศาสตร์ (เคมี)		
จุฬาลงกรณ์
นางสาวถิรนันท์ สงวนจีน		
* เศรษฐศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวปภาวี ล้ำเลิศ		
* ICT		
มหิดล
			 เทคนิคการแพทย์		
มหิดล
นางสาวพัชรินทร์ ใจภักดี		
* เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวปิ่นปินัทธ์ อารักษ์พุทธนันท์
* วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
			 วิศวกรรมศาสตร์ (นาโน)
ศิลปากร
Food Science		
ศิลปากร
นางสาวรุ้งตะวัน จันทรังศรี
* แพทยศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ
			 วิทยาศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์
นางสาวศวิตา ตั้งวงศ์กิจ		
* เศรษฐศาสตร์ 		
เกษตรศาสตร์
		
(หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาวศิรดา เสมคำ		
* ICT		
มหิดล
นางสาวสุภัชชา นันทิยกุล		
* Food Science		
เกษตรศาสตร์
นางสาวอังศุนิตย์ พรคทาทัศน์
* เภสัชศาสตร์		
มหิดล
			 วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี)
เทคโนโลยีฯ ธนบุรี
			 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ธรรมศาสตร์
			 วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี)
ศิลปากร
			 เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
เศรษฐศาสตร์		
เชียงใหม่
นายกฤษณัฐ สุริยาอัมพร		
* ICT		
มหิดล
นายจีระพัฒน์ สังข์เอี่ยม		
* วิศวกรรมศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์
			 วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
เทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง
			 วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
มหิดล
			 วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
เทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ
			 วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
เทคโนโลยีฯ ธนบุรี
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา
มหิดล
นายทินวัฒน์ ทายะพิทักษ์		
* ICT		
ศรีปทุม
นายธนวัฒน์ จึงขจรเกียรติ
* วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
นายปฐมพร กุลฤทธานันท์
* ICT		
มหิดล
นายปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี
* เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ปิโตรเคมี)
ศิลปากร
			 เภสัชศาสตร์		
มหิดล
วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
ศิลปากร
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ชื่อ-สกุล			
คณะ		
มหาวิทยาลัย
นางสาวชนิกุล เม้งเกร็ด		
* พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ธรรมศาสตร์
			 Food Science		
ศิลปากร
			 อักษรศาสตร์		
ศิลปากร
			 บัญชี		
ศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวณัฐณิชา พันธ์โสตถี
* นิติศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
นางสาวนันทภัทร คงมีชนม์
* มัณฑนศิลป์		
ศิลปากร
นางสาวภัทราภรณ์ เปี่ยมเจริญสุข
* เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
วิศวกรรมศาสตร์ (นาโนเทคโนโลยี) ศิลปากร
นางสาวลดารัตน์ ปรัตคจริยา
* เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
			 อุตสาหกรรมอาหาร		
เกษตรศาสตร์
นางสาวสุณัฐตา ดวงสีแสง
* เทคนิคการแพทย์ 		
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ)
ศิลปากร
นายกัมพล พิพัฒนนุวงศ์		
* วิศวกรรมศาสตร์ 		
เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
			 วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
ศิลปากร
			 วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
มหิดล
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
เทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ
			 วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
เทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ปิโตรเคมี)
ศิลปากร
นายปรัชญา พิเชฐพิริยะ		
* วิทยาศาสตร์การกีฬา
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ศรีนครินทรวิโรฒ
นายพลกฤต สินธนาวรรณ
* วิศวกรรมศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			 วิศวกรรมศาสตร์ 		
เทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง
			 วิศวกรรมศาสตร์ 		
เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
			 แพทยศาสตร์ 		
ศรีนครินทรวิโรฒ
นายศรรตวัช อ่างทอง		
* วิศวกรรมศาสตร์ 		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายสุรวิชณ์ ศรวณีย์		
* วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
เทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
เทคโนโลยีฯ ธนบุรี
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
เทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ
			 วิศวกรรมศาสตร์ 		
เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
นายโสภณวิชญ์ เปี่ยมทรัพย์
* นิติศาสตร์ 		
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นายอัฐพร ทนงเกียรติศักดิ์
* วิศวกรรมศาสตร์ (IT)
เทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง
นางสาวกษรีย์ จิตต์ทนงศักดิ์
* เภสัช 		
ศรีนครินทรวิโรฒ
			 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหิดล
วิศวกรรมศาสตร์ (อาหาร)
ศิลปากร
นางสาวณัฐหทัย ประทุมชาติ
* แพทยศาสตร์ 		
พระมงกุฎ
			 วิศวกรรมศาสตร์ (นาโนเทคโนโลยี) ศิลปากร
			 วิศวกรรมศาสตร์ 		
เชียงใหม่
			 เภสัชศาสตร์ 		
ศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวธัญภรณ์ หิรัญวัฒนะนาวิน
* เภสัชศาสตร์ 		
มหิดล
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ปิโตรเคมี)
ศิลปากร
เภสัชศาสตร์ 		
ศิลปากร
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ชื่อ-สกุล			
คณะ		
มหาวิทยาลัย
นางสาวนภาพร ศรีเด่น		
* วิทยาศาสตร์ (ทุน)
มหิดล
			 วิทยาศาสตร์ (ทุน พสวท.)
ศิลปากร
			 วิทยาศาสตร์ (ทุน พสวท.)
เกษตรศาสตร์
			 วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
จุฬาลงกรณ์
นางสาวพลอย ตันเพ็ญนภา
* นิติศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์
นางสาวพิมพิกา ปันทะยม		
* พยาบาล 		
แม่ฟ้าหลวง
นางสาวสาลินี ว่องอมรนิธิ		
* เภสัชศาสตร์ 		
มหิดล
วิศวกรรมศาสตร์ (ปิโตรเคมี)
ศิลปากร
นายกันตภณ สุดฮะ		
* ทันตแพทยศาสตร์ 		
มหิดล
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
เทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ปิโตรเคมี)
ศิลปากร
นายจารุบุณย์ ตั้งธนะวัฒน์
* นิเทศศาสตร์ 		
ศรีนครินทรวิโรฒ
นิเทศศาสตร์ 		
ศิลปากร
นายชยานินทร์ จาวรุ่งฤทธิ์
* วิศวกรรมศาสตร์ 		
เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ปิโตรเคมี)
ศิลปากร
นายสุรพงษ์ พงษ์สวัสดิ์		
* แพทยศาสตร์ 		
ศรีนครินทรวิโรฒ
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
เทคโนโลยีฯ ธนบุรี
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ปิโตรเคมี)
ศิลปากร
วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
เทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง
นางสาวกัญจนพร คูหา		
* บัญชี		
เกษตรศาสตร์
			 เศรษฐศาสตร์ 		
เชียงใหม่
			 วิศวกรรมศาสตร์ (อาหาร)
ศิลปากร
นางสาวชญานิศ ทิพยดาราพาณิชย์
* เกษตร 		
เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
			 วิทยาศาสตร์ 		
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์ 		
มหิดล
นางสาวณัฐญา อยู่สมบูรณ์
* ทันตแพทยศาสตร์ 		
มหิดล
นางสาวธิรานันต์ อารักษ์พุทธนันท์
* ทันตแพทยศาสตร์ 		
ธรรมศาสตร์
			 ทันตแพทยศาสตร์		
เชียงใหม่
นางสาวพนิตนาถ เขมปัญจกุล
* แพทยศาสตร์ 		
รามา
นางสาวพิชญา วัลลภวิสุทธิ์
* วิศวกรรมศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าสื่อสาร)
เทคโนโลยีฯ ธนบุรี
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
ศิลปากร
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ปิโตรเคมี)
มหิดล
			 เทคนิคการแพทย์ 		
ธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ (ปิโตรเคมี)
ศิลปากร
นางสาวภัคจิรา เหลืองมาตรฐาน
* ICT 		
มหิดล
			 เศรษฐศาสตร์ (INTER)
ศรีนครินทรวิโรฒ
			 บริหารธุรกิจ 		
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
นางสาวสิมิลัน ปิ่นทองดี		
* กายภาพบำบัด		
แม่ฟ้าหลวง
			 ทุนการศึกษามูลนิธิไทยคม
ชินวัตร
นางสาวสิรภัทร เศรษฐยานนท์
* วิทยาศาสตร์ 		
ศิลปากร
นางสาวสุภาภรณ์ ปัญจวรกุล
* อักษรศาสตร์ 		
ศิลปากร
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ชื่อ-สกุล			
คณะ		
มหาวิทยาลัย
นางสาวสุพิชชา ผดุงพัฒโนดม
* ทุนการศึกษามูลนิธิไทยคม
ชินวัตร
			 วิศวกรรมศาสตร์ (อาหาร)
ศิลปากร
Food Science 		
มหิดล
นายกำพล ไพรัชเวชภัณฑ์		
* วิศวกรรมศาสตร์ 		
เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
			 วิศวกรรมศาสตร์ (นาโนฯ)
ศิลปากร
วิศวกรรมศาสตร์ (นาโนฯ)
สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
นายคมสัน พงศ์อุดมกุล		
* ศูนย์ฝึกพาณิชนาวี	
		
วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรมอาหาร) ศิลปากร
			 วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
เทคโนโลยีฯ ธนบุรี
นายทักษ์ดนัย เกียรติธีรชัย
* วิศวกรรมศาสตร์ 		
เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
			 วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
เทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง
			 วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
เทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ
วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
มหิดล
นายนรพนธ์ โตโพธิ์ไทย		
* ออกแบบสื่อสาร 		
ศรีนครินทรวิโรฒ
นายปัญจวัช วิมลดารากร		
* เกษตร (เครื่องกลฯ)
เกษตรศาสตร์
นายสุปรีดิ์ เปียถนอม		
* สถาปัตยกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง
นายอานันท์ เชวงทรัพย์			 วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
เทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์ 		
มหิดล
นางสาวจุติวรรณ ภักดีไตรภพ
* แพทยศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			 แพทยศาสตร์ 		
ขอนแก่น
			 แพทยศาสตร์ 		
รามา
นางสาวชิดชนก ภู่เกิด		
* วิศวกรรมศาสตร์ 		
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ (เทคโนฯ ชีวภาพ) ศิลปากร
นางสาวนวพร ดาราศิลป์		
* เศรษฐศาสตร์ 		
ธรรมศาสตร์
			 ICT 		
มหิดล
			 เศรษฐศาสตร์ 		
เชียงใหม่
			 เศรษฐศาสตร์ (INTER)
ศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวประถมาภรณ์ เอี่ยมอำภา
* นิติศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์
วิศวกรรมศาสตร์ (ธุรกิจ)
ศิลปากร
นางสาวพลอยชมพู ฐากรเกียรติธนา
* เภสัชศาสตร์ 		
มหิดล
			 ICT 		
มหิดล
นางสาวไอริณ จารุวัฒนพานิช
* แพทยศาสตร์ 		
รามา
นายกรกช ทันพิสิทธิ์		
* วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
เทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
เทคโนโลยีฯ ธนบุรี
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
เทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
มหิดล
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
			 วิทยาศาสตร์ 		
เทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง
นายตุลธร เฉลิมช่วง		
* ทันตแพทยศาสตร์ 		
มหิดล
			 เศรษฐศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ICT 		
มหิดล
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ชื่อ-สกุล			
คณะ		
มหาวิทยาลัย
นายปอนนท์ วุฒิอุดม		
* วิศวกรรมศาสตร์ 		
ธรรมศาสตร์
			 วิศวกรรมศาสตร์ (อาหาร)
ศิลปากร
นายภากร วัฒนสกลพันธุ์		
* พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ธรรมศาสตร์
			 (บริหารธุรกิจ) 		
นายศิษฏวัฒน์ ทองเมือง		
* วิศวกรรมศาสตร์ 		
เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ปิโตรเคมี)
ศิลปากร
นายเสรี สอดแสงอรุณงาม
* สถาปัตยกรรมศาสตร์
เชียงใหม่
นายณัฐวีร์ พิทักษ์แท้		
* วิศวกรรมศาสตร์ 		
เกษตรศาสตร์
นางสาวฉันทลักษณ์ เจริญวิเชียรฉาย
* เภสัชศาสตร์ 		
เชียงใหม่
			 เศรษฐศาสตร์ 		
เชียงใหม่
นายอภิรัฐ อังศุภากร		
* แพทยศาสตร์ 		
พระมงกุฎ
			 วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
เทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง
			 วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
เทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ
			 วิศวกรรมศาสตร์ 		
เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
			 วิศวกรรมศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์
			 ทุนศึกษาต่อ วิศวกรรมศาสตร์
ทุนรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น
นางสาวณัฐชนก กิจเจริญ		
* ทันตแพทยศาสตร์ 		
มหิดล
นางสาวทยาวีร์ หิรัญพลาวัสถ์
* วิทยาศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			 วิศวกรรมศาสตร์ (เทคโนโลยีอาหาร) ศิลปากร
นางสาวธิดาภรณ์ เปล่งอุดมกิจ
* แพทยศาสตร์ 		
ขอนแก่น
นางสาวพรรณผกา อัครธรรมกุล
* วิทยาศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวพันสกาว สันติเทวกุล
* แพทยศาสตร์ 		
วชิรพยาบาล
เภสัชศาสตร์ 		
ศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวศศิภา สอิ้งทอง		
* พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ธรรมศาสตร์
			 วิศวกรรมศาสตร์ (อาหาร)
ศิลปากร
			 ทุนการศึกษามูลนิธิไทยคม
ชินวัตร
นายชาญณรงค์ ฉันทดิลก		
* ทันตแพทยศาสตร์ 		
เชียงใหม่
			 เศรษฐศาสตร์ 		
เชียงใหม่
			 วิศวกรรมศาสตร์ 		
ศิลปากร
นายภูวน ชัยขจรวัฒน์		
* วิทยาศาสตร์ (ทุนเชฟรอน)
จุฬาลงกรณ์
			 ทันตแพทยศาสตร์ 		
มหิดล
แพทยศาสตร์ 		
รามา
นายจิรวัฒน์ ลิ้มทรัพย์เจริญ
* แพทยศาสตร์ (ศิริราช)
มหิดล
นายศักดินันท์ อิ่มสุวรรณ		
* วิศวกรรมศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์
วิศวกรรมศาสตร์ (ปิโตรเคมี)
ศิลปากร
หมายเหตุ * คณะที่เลือกศึกษาต่อ
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ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน สามารถแยกได้ดังนี้
	
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการพลเรือน		
พนักงานราชการ		
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานโรงเรียนสาธิต
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ลูกจ้างประจำ		
รวมทั้งหมด
								

สายวิชาการ
132
1
187
20
16
356

สายสนับสนุน
14
6
166
7
30
223

รวม
146
7
353
27
16
30
579
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2553

แผนภูมิแสดงประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
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ตารางแสดงจำนวนข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ จำแนกตามคณะและระดับการศึกษา
รวม
คณะ		 ปริญญาตรี			 ปริญญาโท			 ปริญญาเอก		
		
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ทั้งหมด
คณะครุศาสตร์		
2
2
4
7
11
2
4
6
19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
1
12
11
23
4
4
8
32
คณะวิทยาการจัดการ
1
1
2
4
6
10
4
7
11
23
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
16
23
39
8
9
17
57
คณะพยาบาลศาสตร์
1
1
1
รวม
5
1
6
36
47
83
18
25
43
132

ตารางแสดงจำนวนข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการศึกษา
รวม
คณะ		รองศาสตราจารย์			ผู้ช่วยศาสตราจารย์		 อาจารย์		
		
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ทั้งหมด
คณะครุศาสตร์		
3
7
10
5
4
9
19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
2
3
3
4
7
13
9
22
32
คณะวิทยาการจัดการ
1
1
4
8
12
4
6
10
23
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
7
8
15
18
23
41
57
คณะพยาบาลศาสตร์
1
1
1
รวม
2
4
6
17
27
44
40
42
82
132

แผนภูมิแสดงจำนวนข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการศึกษา
41
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

ตารางแสดงจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำแนกตามคณะและระดับการศึกษา
รวม
คณะ		 ปริญญาตรี			 ปริญญาโท			 ปริญญาเอก		
		
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ทั้งหมด
คณะครุศาสตร์		
5
8
13
3
3
16
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
4
7
20
48
68
1
1
2
77
คณะวิทยาการจัดการ
12
21
33
2
2
35
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
2
26
22
48
2
1
3
53
คณะพยาบาลศาสตร์
5
5
1
1
6
รวม
9
167
11
187

แผนภูมิแสดงจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (จำแนกตามคณะและระดับการศึกษา)
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ตารางแสดงจำนวนพนักงานโรงเรียนสาธิต จำแนกตามระดับการศึกษา
รวม
พนักงานโรงเรียนสาธิต		ต่ำกว่าปริญญาตรี			 ปริญญาตรี			 ปริญญาโท		
		
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ทั้งหมด
สายวิชาการ		
3
8
11
3
6
9
20
สายสนับสนุน		
2
2
1
4
5
7
รวม
2
2
4
12
16
3
6
9
27
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ตารางแสดงจำนวนลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จำแนกตามคณะและระดับการศึกษา
รวม
คณะ		 ปริญญาตรี			 ปริญญาโท			 ปริญญาเอก		
		
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ทั้งหมด
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
6
11
3
3
14
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนสาธิต		
1
1
2
2
รวม
6
7
13
3
3
16

ตารางแสดงจำนวนข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน จำแนกตามคณะและระดับการศึกษา
รวม
คณะ		 ปริญญาตรี			 ปริญญาโท			 ปริญญาเอก		
		
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ทั้งหมด
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1
1
1
สำนักงานอธิการบดี
7
7
1
1
8
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
1
1
1
สารสนเทศ	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
1
1
1
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1
1
2
2
3
รวม
8
8
1
5
6
14

ตารางแสดงจำนวนพนักงานราชการ จำแนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา
รวม
หน่วยงาน		 ปริญญาตรี			 ปริญญาโท			 ปริญญาเอก		
		
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ทั้งหมด
โรงเรียนสาธิต (วิชาการ)
1
1
1
คณะวิทยาการจัดการ
1
1
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
1
สำนักงานอธิการบดี
1
1
1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
1
1
1
1
2
สารสนเทศ	
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1
1
1
รวม
1
4
5
1
1
2
7
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ตารางแสดงจำนวนลูกจ้างประจำ จำแนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา
รวม
หน่วยงาน		ต่ำกว่าปริญญาตรี			 ปริญญาตรี			 ปริญญาโท		
		
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ทั้งหมด
คณะครุศาสตร์		
1
1
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
1
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
3
3
สำนักงานอธิการบดี
15
15
4
1
5
1
1
21
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1
1
1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
1
1
1
สารสนเทศ	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
1
1
1
โรงเรียนสาธิต		
1
1
1
รวม
16
4
20
4
5
9
1
1
30

ตารางแสดงจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำแนกตามหน่วยงาน และระดับการศึกษา
รวม
หน่วยงาน		ต่ำกว่าปริญญาตรี			 ปริญญาตรี			 ปริญญาโท		
		
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ทั้งหมด
คณะครุศาสตร์		
1
2
3
1
3
4
7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
3
7
7
10
คณะวิทยาการจัดการ
1
1
1
3
4
5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
5
6
4
10
14
20
คณะพยาบาลศาสตร์
1
1
1
1
2
3
สำนักงานอธิการบดี
25
5
30
8
32
40
70
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2
5
7
7
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1
3
4
4
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
4
7
11
6
11
17
28
สารสนเทศ	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักงานบัณฑิต		
1
1
2
1
1
3
ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย
1
1
6
6
7
สถาบันการจัดการศึกษานักศึกษา
2
2
2
ต่างชาติ		
รวม
31
25
56
25
84 109
1
1
166
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เกษียณอายุราชการ
ตาราง 1 จำนวนข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการจำแนกตามคณะและปีที่เกษียณ
	

ปีที่เกษียณ					
รวม
คณะ					
		
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 ทั้งหมด
ครุศาสตร์		
2
2
3
2
1
2
2
14
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2
1
2
2
1
4
1
1
14
วิทยาการจัดการ
3
1
1
2
1
2
1
11
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
1
2
1
1
1
3
3
18
รวมทั้งหมด
11
2
1
4
8
3
6
7
8
7
57

ตาราง 2 จำนวนข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการจำแนกตามตำแหน่งวิชาการและปีที่เกษียณ
ปีที่เกษียณ					
รวม
ตำแหน่ง					
		
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 ทั้งหมด
อาจารย์		
3
1
2
3
2
2
3
3
3
22
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6
1
2
5
1
4
2
4
4
29
รองศาสตราจารย์
2
1
2
1
6
รวมทั้งหมด
11
2
1
4
8
3
6
7
8
7
57
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ทำเนียบบุคลากร
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บุคลากรสายวิชาการ
คณะครุศาสตร์
ประเภทข้าราชการพลเรือน
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจันทิมา แสงเลิศอุทัย
นายชัยยุธ มณีรัตน์
นายชูชีพ คงมีชนม์
นางสาวดรุณี โกเมนเอก
นางเบญจวรรณ สหวัชรินทร์
นางสาวพรรณี สุวัตถี
นายพีรเทพ รุ่งคุณากร
นางเพียงจิต ด่านประดิษฐ์
นายโยธิน ศรีโสภา
นางสาวรัฐดาว พิศาลพงศ์
นางเรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
นางสาววริยา สมประชา
นายวิชัย ลำใย
นายวินัย นุชพิทักษ์
นายวิรัติ เนตรสว่าง
นางสมจิต จันทร์ฉาย
นายสุชาติ อ้นลำพูล
นางสาวสุวรรณา ไชยะธน
นางอาภรณ์ ใจเที่ยง
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ตำแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิสูงสุด
กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
กศ.ม. พลศึกษา
ค.บ. พลศึกษา
กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
ค.ด. บริหารการศึกษา
ศศ.ม. จิตวิทยาการปรึกษา
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
กศ.ด. การบริหารการศึกษา
Ed.D. Early childhood Education
ค.ม. โสตทัศนศึกษา
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ค.ม. บริหารการศึกษา
ค.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
ค.ม. การสอนภาษาไทย

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ-นามสกุล
นายเจษฎา บุญมาโฮม
นายชาญณรงค์ ฟูกโคกสูง
นางสาวดวงใจ ช่วยตระกูล
นางสาวดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ
นางสาวนภาภรณ์ ยอดสิน
นางสาวปวรา ชูสังข์
นางสาวปัณรสี เอี่ยมสอาด
นางพิชญาภา ยืนยาว
นางสาวภาวิณี ไขกระโทก
นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
นางสาววนัญญา แก้วแก้วปาน
นางสาววิลาสินี ทองแถบ
นางสาวอรพิณ พัฒนผล
นายอำนวย สอิ้งทอง
นายเอกชัย ไวยโสภี

ตำแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วุฒิสูงสุด
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ศศ.ม. พลศึกษา
Ph.D. การบริหารการศึกษา
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
ศศ.ม. พลศึกษา
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ศศ.ม. พลศึกษา
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
วท.ม. สุขภาพจิต
ศศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
ศศ.ม. พลศึกษา
ศศ.ม การสอนวิทยาศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทข้าราชการพลเรือน
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกนกวรรณ สุทธิพร
นายกฤษฎา ด่านประดิษฐ์
นางกัณฑ์ธิมา นิลทองคำ
นางสาวกันต์ดนัย วรจิตติพล
นายการุณย์ ด่านประดิษฐ์
นายชัยเลิศ ปริสุทธกุล
นายเชิดศักดิ์ ชื่นตา
นายไตรภพ สุวรรณศรี
นางนภวรรณ โชติกะมงคล
นางนารีรัตน์ เทียมเมือง
นายนิพล เชื้อเมืองพาน
นางเบญจรัตน์ สีทองสุก
นางประวิณ พูลทรัพย์
นางสาวผุสดี ปทุมารักษ์
นายเผดิมศักดิ์ ปอศรี
นางพจนีย์ กงตาล
นายไพโรจน์ แก้วเขียว
นายมนตรา ตรีชั้น
นายมนูญ จันทร์สมบูรณ์
นางสาวมัสลิน บัวบาน
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
นายวรชิน มั่งคั่ง
นางสาววรรณวีร์ บุญคุ้ม
นายวัฒนา อัคคพานิช
นางวิไลรัตน์ คีรินทร์
นายศิลปชัย กงตาล
นายเศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ
นายสมชาย ลักขณานุรักษ์
นายสมเดช นิลพันธุ์
นางสาวสัมฤทธิ์ ทองสิมา
นายอลงกรณ์ ศุภเอม
นางสาวอุษา น้อยทิม
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ตำแหน่ง
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิสูงสุด
ศศ.ม. ญี่ปุ่นศึกษา
ศศ.ม. ดนตรีปฏิบัติ
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
Ph.D. Composition and TESOL
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ)
อ.ม. บรรณารักษศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
รป.ม การปกครองส่วนท้องถิ่น
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
กศ.ม. บรรณารักษศาสตร์
Ph.D. Tourism (Ecotourism)
กศ.ม. บรรณารักษศาสตร์
อ.ม. ภาษาไทย
กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
กศ.ม. ภูมิศาสตร์
ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ศศ.บ. ศิลปกรรม
ปร.ด. สหวิทยาการ
ศศ.ม. การจัดการท่องเที่ยว
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา
Ph.D. Educational Research
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
Ph.D. English as an International Language
ค.ด. อุดมศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
ปร.ด. ประชากรและการพัฒนา
สส.ม. พัฒนาชุมชน
อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ
ศ.บ. การออกแบบภายใน
Ph.D. TESOL

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นางสาวกุลยา สกุลนคร
อาจารย์
นายเก่งกาจ ต้นทองคำ
อาจารย์
นางสาวกนกเนตร วรวงษ์
อาจารย์
นางสาวกรรณิการ์ กาญจนวัฏศรี
อาจารย์
นางสาวกิ่งแก้ว สุวรรณคีรี
อาจารย์
นายจักษ์ จินดาวัฒน์
อาจารย์
นางสาวจันทรา พรมปาน
อาจารย์
นางสาวจิรศุภา ปล่องทอง
อาจารย์
นางชวนพิศ สิริพันธนะ
อาจารย์
นายชูเกียรติ ปาวิไลย
อาจารย์
นายญาณภัทร ยอดแก้ว
อาจารย์
นายณภู วงศ์พันธ์
อาจารย์
นางสาวณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์
อาจารย์
นางสาวถิรนันท์ ประทุม
อาจารย์
นายธงชัย ศรีเมือง
อาจารย์
นายธนปพน ภูสุวรรณ
อาจารย์
นายธัชวรรธน์ หนูแก้ว
อาจารย์
นายธารา จันทร์อนุ
อาจารย์
นางสาวธิดารัตน์ สืบญาติ
อาจารย์
นางสาวนงนุช ยังรอด
อาจารย์
นางสาวนพรัตน์ กุมภะ
อาจารย์
นายนเรศ ชูดวง
อาจารย์
		
นางสาวนาฎนภา โพธิ์เรือง
อาจารย์
		
นางสาวนารีมา แสงวิมาน
อาจารย์
นางสาวนิพา ผลสงเคราะห์
อาจารย์
นางสาวนิภาพรรณ เจนสันติกุล
อาจารย์
นางสาวนุชรี บุญศรีงาม
อาจารย์
นายนุพงษ์ ภูศรี
อาจารย์
นายบูรณ์เชน สุขคุ้ม
อาจารย์
นางปราณี สีนาค
อาจารย์
นางสาวปรารถนา แซ่อึ้ง
อาจารย์

วุฒิสูงสุด
ศศ.ม. ภาษาไทย
กศ.ม. ศิลปศึกษา
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
รป.ม. นโยบายและการบริหารโครงการ
ศศ.ม. จิตวิทยาชุมชน
ศศ.ม. ดนตรีศึกษา
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์
ศศ.ม. การสอนภาษาไทย
พธ.ม. ปรัชญา
ศศ.ม. พุทธศาสนศึกษา
LL.M. Political Science
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
บธ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ศศ.ม. พัฒนาชนบทศึกษา
รป.ม. นโยบายสาธารณะ
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ไทย
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
รป.ม. การบริหารการเงินและการคลัง
ศศ.ม. ภาษาไทย
ศป.ม. นฤมิตศิลป์
น.ม. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
น.ม. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
พธ.ม. ปรัชญา
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ไทย
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ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นางสาวปิยนาถ อิ่มดี
อาจารย์
นางปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
อาจารย์
นางสาวพรรณระพี บุญเปลี่ยน
อาจารย์
นางสาวยศพรธ์ วรรชนะ
อาจารย์
		
นางสาวพิชชา บัวแย้ม
อาจารย์
นายพิบูลย์ มังกร
อาจารย์
นางสาวพิมพ์ชนก มูลมิตร์
อาจารย์
		
นางสาวพิมพ์พสุ จวบความสุข
อาจารย์
นายพิสิฐ สุขสกล
อาจารย์
นายไพรัช ดำรงกิจถาวร
อาจารย์
นางสาวภรสรัญ แก่นทอง
อาจารย์
นายมนตรี วิวาห์สุข
อาจารย์
		
นางมิ่งฟ้า สุริโยดร
อาจารย์
นางสาวรุจา สุขพัฒน์
อาจารย์
		
นางสาวลลนา ปฐมชัยวัฒน์
อาจารย์
นายวงศ์ระวิทย์ น้อมนำทรัพย์
อาจารย์
นางสาววรรษมน เพียรเสมอ
อาจารย์
นางสาววรัญญา ปรีดาธวัช
อาจารย์
นายวรากรณ์ พูลสวัสดิ์
อาจารย์
นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์
นางสาววลีรัตน์ เล้าอรุณ
อาจารย์
นายวัชรพล หงษ์ทอง
อาจารย์
นางสาววิภาดา เปลี่ยนไทย
อาจารย์
นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว
อาจารย์
นางสาววิริยา วิริยารัมภะ
อาจารย์
นายศราวุธ วิวรรณ
อาจารย์
นางสาวศศิธิดา สาหร่ายวัง
อาจารย์
นางสาวศศิพัชร จำปา
อาจารย์
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วุฒิสูงสุด
พช.ม. พัฒนาชุมชน
ศป.ม. นฤมิตศิลป์
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา
วท.ม. การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
พช.ม. พัฒนาชุมชน
ศป.ม. ทัศนศิลป์:ศิลปะสมัยใหม่
วท.ม. การวางแผนและการจัดการท่องเที่ยว
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
น.ม. กฎหมายระหว่างประเทศ
อ.ม. จริยศาสตร์ศึกษา
ศป.บ. ดุริยางคศิลป์
ศศ.ม. พัฒนาสังคม
Ph.D. Southeast Asian and Southwest
Pacific Studies (SEASWPS)
ศศ.ม. ภาษาไทย
ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและพัฒนา
(การแปล)
ศษ.ม การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
บธ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจอุตสาหกรรม
พธ.ม. ปรัชญา
อ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
M.Ed. TESOL
ศ.ม. จิตรกรรม
ศศ.ม. ภาษาไทย
กศ.ม. ศิลปศึกษา
ศษ.ม. การสอนภาษาไทย
ศศ.ม. ดนตรีวิทยา
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ไทย

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศิวพร โกศิยะกุล
นางสาวสนธยา โจมกัน
นายสมโชค เนียนไธสง
นายสมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
นายสหะ พุกศิริวงศ์ชัย
นางสาวสาวิตรี ตนสาลี
นางสาวสุธิดา สองสีดา
นางสาวสุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ
นางสาวอรนุช เอกพงษ์เผ่า
นางสาวอัญชนา สุตมาตร
นางสาวอารีรัตน์ ฟักเย็น
นางสาวอินทร์ธีรา ปัชชา

ตำแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วุฒิสูงสุด
ศศ.ม. การสอนภาษาไทย
น.ม. กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ศศ.บ. ศิลปกรรมและศิลปประยุกต์
ศศ.ม. การบริหารองค์การ
ศศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
ศศ.ม. วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
ศศ.ม. สังคมวิทยาการพัฒนา
Ph.D. History
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. ดนตรีศึกษา
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คณะวิทยาการจัดการ
ประเภทข้าราชการพลเรือน
ชื่อ-นามสกุล
นางกฤติยา รุจิโชค
นางเกศินี ประทุมสุวรรณ
นางจงจิต ปัญญชุณห์
นางจันทนา โรจน์รุ่งศศิธร
นายชูเกียรติ ฤกษ์อุดม
นายเดช ธรรมศิริ
นายธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
นางนุสรา เจนลาภวัฒนกุล
นางสาวปาริชาติ ขำเรือง
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
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ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

วุฒิสูงสุด
ปร.ด. สื่อสารมวลชน
ปร.ด. สหวิทยาการ
ค.บ. ประวัติศาสตร์
DMS. MANAGEMENT SCIENCE
บธ.ม. บริหารงานบุคคล
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
DMS. MANAGEMENT SCIENCE
วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร
บธ.ม. การบัญชี
บธ.ม. บริหารธุรกิจ (บัญชี)
บธ.ม. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
DMS. MANAGEMENT SCIENCE
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
พบ.ม. บริหารธุรกิจการเงิน
บช.ม. บัญชี
ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์และสหกรณ์
DMS. MANAGEMENT SCIENCE
Ph.D. Business Management
นศ.ด. นิเทศศาสตร์
DMS. MANAGEMENT SCIENCE
DMS. MANAGEMENT SCIENCE
พบ.ม. บริหารธุรกิจ

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่
นายกิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์
นางกุสุมา ชนะสุข
นางสาวขวัญยุพา ศรีสว่าง
นางสาวจันจิราภรณ์ ปานยินดี
นางจันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
นางจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง
นางสาวชญาพรรธณ์ เนตรโพธิ์แก้ว
นางสาวณัชชา ศิรินธนาธร
นางสาวณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา
นางสาวดวงใจ คงคาหลวง
นายธนพล ฐานาริยชัย
ว่าที่ร้อยตรีธนาณัติ กล้าหาญ
นางสาวบุษบงค์ สุวรรณะ
นายปณิเธศ ชูแผน
นางสาวผ่องใส สินธุสกุล
นายพงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
นายพงษ์สันติ์ ตันหยง
นางสาวพันธิการ์ วัฒนกุล
นางสาวพิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย
นายไพโรจน์ ร่มบารมี
นางสาวมาริษา สุจิตวนิช
นางสาวมาลินี นาคใหญ่
นางสาวร่มเกล้า ศิลธรรม
นายวีรศักดิ์ นาชัยดี
นายศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
นางสมใจ เภาด้วง
นายสมพล สุขเจริญพงษ์
นายสิริพงศ์ ไชยชนะ
นางสาวสุกฤตา ชัชวาลกิจกุล
นางสาวสุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ
นางแสงแข บุญศิริ
นางหรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
นางสาวอรพินท์ บุญสิน
นางสาวอัฎศณี เพียรเจริญวงศ์

ตำแหน่ง
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
บธ.ม. ธุรกิจระหว่างประเทศ
บธ.ม. ระบบสารสนเทศ
ค.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
บธ.ม. การเงินการธนาคาร
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.ม. การตลาด
นศ.ม. การประชาสัมพันธ์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.ม. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บธ.ม. ธุรกิจระหว่างประเทศ
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
บธ.ม. การบัญชี
MA. Film & Television
บธ.ม. บริหารธุรกิจ (การบัญชี )
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.ม. การตลาด
บช.ม. การบัญชี
กจ.ด. การจัดการการสื่อสาร
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
บธ.ม. การเงินการธนาคาร
ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
บธ.ม. การบัญชี
วศ.ม. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
บธ.ม. การบริหารองค์การและการจัดการ
บธ.ม. การตลาด
บธ.ม. การบัญชี
DBA. Business Administration
บธ.ม. การเงินการธนาคาร
บธ.ม. การตลาด
วศ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทข้าราชการพลเรือน
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นางสาวกมลพร สวนทอง
อาจารย์
นางสาวกัญญา สอนสนิท
อาจารย์
		
นางสาวเกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
อาจารย์
นายไกยสิทธิ์ อภิระติง
อาจารย์
นางไก้รุ่ง เฮงพระพรหม
อาจารย์
นางจิตตรา ชลิตพันธุ์
อาจารย์
นายเจษฎา สาททอง
อาจารย์
นางสาวชลิดา ตระกูลสุนทร
อาจารย์
นางชลีรัตน์ พยอมแย้ม
รองศาสตราจารย์
นายณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
อาจารย์
นางสาวทศพร พิพัฒน์ภานุกูล
อาจารย์
นางธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
อาจารย์
นายธีระ กาญจนสินธุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางนันทิยา หลิมศิโรรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวนิฏฐิตา เชิดชู
อาจารย์
นายบริสุทธิ์ รัตนขจิตวงศ์
อาจารย์
นายบุญธง วสุริย์
อาจารย์
นายประพันธ์ ขันติธีระกุล
อาจารย์
นางประภาพรรณ เพียรชอบ
อาจารย์
นายปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
		
นางเปรมสุข ใจภักดี
อาจารย์
นางผาณิต ลักษมีธนสาร
อาจารย์
นายพงษ์นาถ นาถวรานันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางพรทิพย์ กายบริบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางพรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายพัชรศักดิ์ อาลัย
อาจารย์
นายพิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
อาจารย์
นายไพโรจน์ โจลัตสาห์กุล
อาจารย์
นางมนัสนิต ใจดี
อาจารย์
นางรัตนาภรณ์ สมกิตติธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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วุฒิสูงสุด
คศ.ม. คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
Ph.D. in Agricultural Science ชีวเคมีประยุกต์
(Applied Biochemistry)
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม
วท.ม. สถิติประยุกต์
วท.ม. สัตววิทยา
ปร.ด. ฟิสิกส์
ปร.ด. ชีววิทยา
วท.ม. การสอนเคมี
วท.ม. ฟิสิกส์
M.S. computer Application
M.Sc. Telecommunications
วท.ม. สถิติประยุกต์
ศศ.ค อาชีวศึกษา
กศ.ม. สุขศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยีทางอาหาร
Ph.D. Electrical Engineering
(Communications)
กศ.ม. สุขศึกษา
M.Sc. Food Science
วท.ด. พืชสวน
วท.ม. จุลชีววิทยา
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์-เคมี
Dr.-Eng. วิศวกรรมโยธา
วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตพืช
กศ.ม. สุขศึกษา
พบ.ม. การวิจัยการดำเนินการ
ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร์

ประเภทข้าราชการพลเรือน
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นางสาวรุ่งทิวา ชิดทอง
อาจารย์
นางวจินี อารีรอบ
อาจารย์
นางสาววันดี เกษรมาลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางวันเพ็ญ แสงทองพินิจ
อาจารย์
นายวิมาน ใจดี
อาจารย์
นางวิรัติ จันทรทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายวีรพงษ์ ฉายอรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายวีระศักดิ์ ชื่นตา
อาจารย์
นายศิริชัย โสภา
อาจารย์
นายสมปอง ทองงามดี
อาจารย์
นายสมหมาย เปียถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายสัญญา ควรคิด
อาจารย์
นายสายัณห์ กันตรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายสิทธิชัย โรจน์รุ่งศศิธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสุธรรมา พิสุทธิโสภณ
อาจารย์
นายสุพจน์ เฮงพระพรหม
อาจารย์
นางสุมาลี สิกเสน
อาจารย์
นางสาวสุรัตนา เศรษฐชาญวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวสุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
อาจารย์
นางสุวิมล เรืองศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายเสวี เหลือบุญชู
อาจารย์
นางสาวอรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล
อาจารย์
นายอวยไชย อินทรสมบัติ
อาจารย์
ว่าที่ร้อยตรีอัมรินทร์ อินทร์อยู่
อาจารย์
นางอารีย์ วรเตชะคงคา
อาจารย์
นางอุมาพร อาลัย
อาจารย์
นางสาวอุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์
อาจารย์
		

วุฒิสูงสุด
วท.ด. เคมีเชิงฟิสิกส์
ศษ.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา
ศศ.ม. ศึกษาศาสตร์-การสอน
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร
พบ.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
คศ.ม. อาหารและโภชนาการ
วท.ม. การสอนฟิสิกส์
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์
Ph.D. เคมีวิเคราะห์
วท.ม. คณิตศาสตร์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วท.ม. ครุศาสตร์เกษตร
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
ปร.ด. เคมีอินทรีย์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา
กศ.ม. คณิตศาสตร์
Dr.agr. Organic Food Quality
วท.ม. Master of Science in Information
Technology
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ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นางสาวแก้วใจ อาภรณ์พิศาล
อาจารย์
นางสาวขนิษฐา เจริญพานิช
อาจารย์
		
นายจักรพงษ์ แก้วขาว
อาจารย์
นายณวิชชา อ่อนใจเอื้อ
อาจารย์
จ.ส.อ.ธานิล ม่วงพูล
อาจารย์
นายธิติ จิรวัชรากร
อาจารย์
นายธิติรัตน์ อึ้งนภารัตน์
อาจารย์
นายธีระพล ลิ้มศรัทธา
อาจารย์
นายธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง
อาจารย์
นางสาวธีรารัตน์ แช่มชัยพร
อาจารย์
นายนพดล ผู้มีจรรยา
อาจารย์
นางสาวนลินรัตน์ ศรีราจันทร์
อาจารย์
นายบัญชา หิรัญสิงห์
อาจารย์
นายบุญชะนะ วาราชะนนท์
อาจารย์
นางสาวปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
อาจารย์
นายปริพัส ศรีสมบูรณ์
อาจารย์
นางปิยวรรณ ธรรมบำรุง
อาจารย์
นางสาวพรพรรณ อู่สุวรรณ
อาจารย์
นางพรเพ็ญ ไปเร็ว
อาจารย์
นายพฤกษ์ โปร่งสำโรง
อาจารย์
นายโพธิพงศ์ พรหมศาสตร์
อาจารย์
นายไพศาล สิมาเลาเต่า
อาจารย์
นางสาวภรัณยา อำมฤครัตน์
อาจารย์
นายมงคล รอดจันทร์
อาจารย์
นางเมธานี หอมทอง
อาจารย์
นางสาวรุจิราวดี ธรรมแสง
อาจารย์
นางสาววนิดา ชัยชนะ
อาจารย์
นางสาววรารัตน์ สานนท์
อาจารย์
นางสาววาสนา เนียมแสวง
อาจารย์
นายวิฑูรย์ พึ่งรัตนา
อาจารย์

Annual Report

0

201 172
รายงานประจำปี 2553

วุฒิสูงสุด
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาชนบท
Ph.D. (Physics) ฟิสิกส์
วศ.ม. คณิตศาสตร์
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วท.ม. อินเตอร์เน็ตสารสนเทศ
วศ.ม. วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. สถิติประยุกต์
กศ.ม. ชีววิทยา
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วท.ม. สถิติประยุกต์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คศ.ม. อาหารและโภชนาการ
วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตพืช
บธ.ม. บริหารการเงิน
วท.ม. ฟิสิกส์
วศ.ม. วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. พันธุศาสตร์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. เกษตรศาสตร์
วท.ม. คหกรรมศาสตร์
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.ม. คณิตศาสตร์

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ-นามสกุล
นายวิโรจน์ บัวงาม
นางสาวศศิลักษณ์ จันทร์หอม
นายศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
นายศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
นายศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
นายสมเกียรติ ช่อเหมือน
นางสมจินต์ จันทรเจษฎากร
นายสมบัติ หทัยรัตนานนท์
นายสาโรจน์ เพชรมณี
นายสิทธิชัย ลายเสมา
นายสุขสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม
นายสุธินันท์ พิเชฐพิริยะ
นางสาวสุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
นายโสภณ มหาเจริญ
นางสาวโสภาพรรณ สุวรรณสว่าง
นางสาวหฤทัย ดิ้นสกุล
นายอกนิษฐ์ ศรีภูธร
นางสาวอนัญญา ทองสิมา
นายอภินันท์ จุ่นกรณ์
นายอรุณ ลูกจันทร์
นางสาวอารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
นางอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
นางสาวอุษา พันฤทธิ์ดำ

ตำแหน่ง
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. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม. ไฟฟ้า
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. ฟิสิกส์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ส.ด. สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วท.ม. พฤกษศาสตร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วศ.ม. วิศวกรรมธรณีเทคนิค
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
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คณะพยาบาลศาสตร์
ประเภทข้าราชการพลเรือน
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุนุตตรา ตะบูนพงศ์

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์

วุฒิสูงสุด
Ph.D. Doctor of Philosophy

ตำแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วุฒิสูงสุด
พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่
พย.บ. พยาบาล
ศษ.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา
วท.ม. การพยาบาลสาธารณสุข
วท.ม. การพยาบาลเด็ก
วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกรวรรณ สุวรรณสาร
นางสาวณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
นางสาวธีรนันท์ วรรณศิริ
นางสาววันเพ็ญ แวววีรคุปต์
นางสาววาร์ธินีย์ แสนยศ
นางวิไล ตาปะสี
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โรงเรียนสาธิต
ประเภทพนักงานโรงเรียนสาธิต
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวฤณชา ศิลาจันทร์
นางสาวจินตนา ศิริธัญญารัตน์
นางสาวเฉลิมศรี เฉลิมพันธ์
นายโชคชัย ห่วงถนอม
นางสาวณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง
นางสาวณิชาบูล บุญวรโชติ
นางสาวดวงธิดา ศิลประเสริฐ
นางสาวน้อยหน่า ศรีทัศน์
นางสาวนีรนา แซ่เตียว
นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
นายบุริมศีล คำวงศ์ศา
นายปริญญา ปั้นสุวรรณ
นางสาวพรทิพา เกษมสุวรรณ
นางสาววันวิษา ปั้นถนอม
นางสาววิมลทิพย์ นิ่มนวล
นายวิรัช บุญโญปกรณ์
นายสมโชค ขำคำ
นางสาวสุปราณี จอมแจ้ง
นายสุพรรณ ศรีทองเกิด
นางสาวอรรถยา ดอกไม้เครือ

ตำแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วุฒิสูงสุด
ค.บ. เคมี
ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศศ.ม. จารึกภาษาไทย
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลี่ยม
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
วท.ม. เคมีเชิงฟิสิกส์
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
กษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาแนะแนว
ศษ.บ. การสอนภาษาไทย
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ศษ.บ. ภาษาไทย
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
เศรษฐศาสตร์
ค.บ. คณิตศาสตร์
วท.ม. ชีววิทยา (พืชศาสตร์และเทคโนโลยี)
ค.บ. พลศึกษา
ค.บ. พลศึกษา

ตำแหน่ง
อาจารย์

วุฒิสูงสุด
ค.บ. พลศึกษา

ประเภทพนักงานราชการ
ชื่อ-นามสกุล
นางเกศกัญญา ภู่มาตร
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ประเภทลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล
สัญชาติ
ตำแหน่ง
Miss Huang Lijuan
จีน
อาจารย์สอนภาษาจีน
Mr. Lui Fu Chao
จีน
อาจารย์สอนภาษาจีน
Miss Huang Yan
จีน
อาจารย์สอนภาษาจีน
Miss Gao Han
จีน
อาจารย์สอนภาษาจีน
Miss Han Mei
จีน
อาจารย์สอนภาษาจีน
Miss Gao Dan
จีน
อาจารย์สอนภาษาจีน
Mr. Stock Kenneth
ออสเตรเลีย อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
Mr. David Brown
อังกฤษ
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
Miss Britt Goodrich
อเมริกัน
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
Mr. Keith Richard Winters อังกฤษ
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
Mr. James Joe Keating
อเมริกัน
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
Mrs. Imelda Aniano
ฟิลิปปินส์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
			
Miss Arelene De Castro
ฟิลิปปินส์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
			
Mrs. Junko Nishimori
ญี่ปุ่น
อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

วุฒิสูงสุด
ศศ.บ.
สาขาการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ
สาขาการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ
สาขาภาษาจีน
สาขาภาษาจีน
Bachelor of Arts (English)
ศศ.บ.
Arts
Science (Business Administration)
Bachelor of Arts (Geography)
Bachelor of Arts (Journalism)
Elementary Education (Science
and Reading)
Elementary Education
สาขา Mathematics and Reading
สาขาภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสาธิตมัธยม
ชื่อ-นามสกุล
Ms. Ronaldo Emilio C.
Miss Ammielyn Love S.

Annual Report

0

201 176
รายงานประจำปี 2553

สัญชาติ
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์

ตำแหน่ง
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

วุฒิสูงสุด
Education สาขา Social Studies
Education สาขา English

บุคลากรสายสนับสนุน
ประเภทข้าราชการพลเรือน
ชื่อ-นามสกุล
นางรัตนา จันทนากร
นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข
บุคลากรชำนาญการ
นางพรทิพา เวชสกล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว
นักตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
ผู้อำนวยการกอง
นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวศิริพร ประกอบทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
		
นางฐิติรัตน์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
		
นางสาวโสภา ลีวงศ์พันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายพิมลศักดิ์ พึ่งพันธ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
บรรณารักษ์ชำนาญการ
		
นางจรรยา ร่มเพชร
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

หน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี
งานการเงินและบัญชี

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร
งานประชุมและพิธีการ

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

งานบริหารทั่วไป

ปริญญาตรี

งานพัสดุ
ปริญญาตรี
กองนโยบายและแผน
ปริญญาโท
กองพัฒนานักศึกษา
ปริญญาตรี
สำนักส่งเสริมวิชาการและ
ปริญญาโท
งานทะเบียน	
สำนักส่งเสริมวิชาการและ
ปริญญาตรี
งานทะเบียน	
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปริญญาโท
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ปริญญาโท
สารสนทศ	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ปริญญาโท

ประเภทลูกจ้างประจำ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายนคร สุทธาวรรณ์
พนักงานห้องปฏิบัติการ
นางเนื่อง บุญขะจาย
คนงาน
		
นางสาวฉันทนา รูปสูง
นักการภารโรง
นางสาวนาฎยา รูปสูง
คนงาน
นางสาวยุพิน จูงใจ
คนงาน
นายสมพร โพธิ์เทศ
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานการเงินและบัญชี

ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
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ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นางจิดาภา ธิติคุณธรรม
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
นายบุญส่ง สุขสถาพรเลิศ
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญมี ปราสาร
พนักงานขับรถยนต์
นายประสงค์ ทับทิมทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายวัฒนา ทับทิมเขียว
พนักงานขับรถยนต์
นายสมจิตร เสือกลิ่น
พนักงานขับรถยนต์
นายอินถา อานนท์
พนักงานขับรถยนต์
นายสมบัติ ผิวอ่อน
พนักงานห้องปฏิบัติการ
นายทินกร คงบุญวิจิตร์
ยาม
		
นายสุชิน เหลืองสมานกุล
ยาม
		
นายจักรพล ภูต้องใจ
คนสวน
นายชลอ ชาวนาฟาง
ลูกมือช่างเครื่องยนต์
นายทรงวุฒิ บัวธรรม
นักการภารโรง
นายทิพวัน ฟุ้งเปีย
หัวหน้าหมวดสถานที่
นายนครชัย มุสิกุล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
นายปัญญา แก่นจันทร์
พนักงานพิมพ์แบบ
นายพจน์ ทับทิม
คนงาน
นายสุเทพ เภาจี๋
ลูกมือช่าง
นายสุปัญญา สุสวัสดิ์ทองคำ
ช่างไม้
นายถนอมศักดิ์ ชาวนาฟาง
คนงาน
นางสาวสุจิตรา จารุกรุณา
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
		
นางจมรพรรณ วรพัฒนานันต์ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2
		
นางมณี เสริมนอก
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4
นางสาวฐิตินันท์ ภควัตตระการ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

Annual Report

0

201 178
รายงานประจำปี 2553

หน่วยงาน
งานบริหารทั่วไป
หน่วยยานพาหนะ
หน่วยยานพาหนะ
หน่วยยานพาหนะ
หน่วยยานพาหนะ
หน่วยยานพาหนะ
หน่วยยานพาหนะ
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
หน่วยจราจรและความปลอดภัย
ภายใน
หน่วยจราจรและความปลอดภัย
ภายใน
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
งานสวัสดิการรายไดและทรัพย์สิน
สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิต

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาโท
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ประเภทพนักงานราชการ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นางสุวรรณี วิชัยคำจร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางขวัญสุมน สีเหลือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววนาลัย คนอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
		
นายอำนาจ ช้างเขียว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
		
นายศิวฤกษ์ สุขช้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุพัตรา สะสมทรัพย์
บรรณารักษ์
		

หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กองพัฒนานักศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเกษรา จูทอง
นางจันทิมา คำพล
นางสาวกาญจนา ฐานะ
นายศิโรจน์ ศรีโกมลทิพย์
นางสาวจินตนา อินทร์แหยม
นางสาวบุญมา สาดแล่น
นายประวิทย์ ทองขาว

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คนงาน
คนงาน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
คนงาน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี

ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวราตรี เหลืองดำรงค์
นางสาววรรณนิศา บัวขาว
นางสาววิมาดา ชนะวัฒนานนท์
นางสาววีรนุช โคตรแก้ว
นางสาวสุดาพร เดชอุดม
นางสาวอังสุมา มณีสุข
นางสมศรี อู่ข้าวอู่น้ำ
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล
นางสุธาทิพ ทับทิมทอง
นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ
นางสาวอ้อมนภา จำปาอ่อน
นางสาวสารินี วัฒนแสนชัย
นางสาวจิราภา ศรีเนียม
นางสาวฐิติมา สะอาดชูชม
นางสาววิมล เงินทิพย์
นางจันจิรา หอยสังข์ทอง
นางสาวธนิฐดา ทรัพย์เมือง
นางอมลวรรณ ปิ่นปั้น

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์
คนงาน
คนงาน
คนงาน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คนงาน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวลักขณา อินทาปัจ
นายสรวิช พันธ์แจ่ม
นางสาวสุกัญญา แต่งตามพันธ์
นางสาวอุทัยวรรณ รุ้งทองนิรันดร์
นางสาคร ปราสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ-นามสกุล
นางกรรณิกา กล่อมวิจิตร
นางฉวีวรรณ สีสุข
นางสาวรัชนี ลิ้มปฐมชัยชาญ
นางสาวศิริญา ทาคำ
นายชิตพงศ์ คล้อยอรุณ
นายภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ
นางสาวโสภิตา พรหมเกษ
นายอนุชิต ฉุยฉาย
นางสาวภัคศุภร กาญจนกุล
นางชัชชญา ทองเปลว
นายชัยฤทธิ์ ประสิทธิ์ศีลสุข
นางสาววันเพ็ญ แก้วพุก
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ชื่อ-นามสกุล
นางสุกัญญา แย้มสรวล
นางสาวสิวารัตน์ นุชสวาท
นางสุกัญญา ทับทิม
นายอรรถพล ฉวีวรรณ
นางเกษร เหลืองสมานกุล
นางสาวยุวดี เมียวนวม
นางสมปอง ชาวนาฟาง
นางสำเภา ห้วยหงษ์ทอง

ตำแหน่ง
นักวิจัย
นักวิชาการเคมี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คนงาน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี

คณะพยาบาลศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล
นางสาววารีรัตน์ สามบุญลือ
นายชานนท์ แจ่มถิ่น
นางวิยดา ดีเจริญ

สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง

1. งานการเงินและบัญชี
ชื่อ-นามสกุล
นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
นางสาวนงนุช ใจรู้รอบ
นางสาวหรรษกานต์ สมไพบูลย์
นางสาวดวงสุดา รุ่งเรืองผาตินันท์
นางสาวโสทญา แคะจู
นางสาวโสภิตา สิงห์ตาก้อง
2. งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวฐิติมา บุญอุปถัมภ์
นายธีระศักดิ์ เปี่ยมศิริ
นางสาวสุกัญญา อำนวยทรัพย์
นายยุทธนา หิรัญวัฒนะ
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3. งานประชุมและพิธีการ
ชื่อ-นามสกุล
นางนิตยา ธณศักดิ์กุล
นางสาวพัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล
นางสาวศิริกันยา ถมทองคำ
นางยุภา สนุกพันธ์

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คนงาน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี

4. งานพัสดุ
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุภาพร มนคล้ำ
นางสาวกาญจนา คำตุ้ย
นางเบญญาภา วังสุนทร
นายขวัญชัย ภาตินทุ
นางสาวศศิธร ปั้นก้อง
5. งานบริหารทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกัญญา อินทร์แหยม
นางสาวศศิธร จันทรอัมพร
นางสาวนิรมล โชคธนานนท์
5.1 หน่วยประชาสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรประภา รัตนแดง
นางมาลัยพร จันทคาตร
5.2 หน่วยยานพาหนะ
ชื่อ-นามสกุล
นายเจษฎา ทองชวัชน์
นายวิชัย สาลี
นายเสกสรรค์ บัวบังภัย
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5.3 หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
ชื่อ-นามสกุล
นายภานุพงศ์ สังขาร
นายสมศักดิ์ ธนาณิชนันท์
นายอภิชาติ นิ่มเภา

ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ตำแหน่ง
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม

ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี

ตำแหน่ง
วิศวกร
ช่างเขียนแบบ
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี

5.4 หน่วยจราจรและความปลอดภัยภายใน
ชื่อ-นามสกุล
นายฉัตรชัย จุงใจ
นายนิยม เถาตะกู
นายประกอบ ชาวนาฟาง
นายประดิษฐ์ บุญรอด
นายประสาร สุวรรณศรี
นายมนัส งาทิพย์
นายวันชา สาลี
นายสมบูรณ์ ทับทิม
นายสมหมาย อำไพจิตต
นายสุรชัย ชุมดี
6. งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
ชื่อ-นามสกุล
นายสมวุฒิ ขันเครือ
นายกนกศักดิ์ บุตรดามา
นายเกรียงไกร ฟุ้งเปีย
นายพนา ฤกษ์ประทานชัย
นายสัญชัย ฟุ้งเปีย
นายอนุสรณ์ ฟุ้งเปีย
นางจำเนียร แซ่ลิ้ม
นางทัญญารัตน์ ชาธงไชย
นางสาวเนตร์ จันทร์จู
นายสมเกียรติ อู่ข้าวอู่น้ำ
นายสมคิด แซ่ลี้
นายสมศักดิ์ เกิดเรียน
นายอมร แก้วเจริญ
นายเอนก รูปสูง
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7. งานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธนวันต์ มนคล้ำ
นางสาวยุวดี ร่วนลอย

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี

ตำแหน่ง
นักตรวจสอบภายใน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

กองนโยบายและแผน
ชื่อ-นามสกุล
นางจันทกานต์ ภาตินทุ
นางสาวตรีทิพ ศรีเพ็ชรพันธุ์
นางสาวสุคนธา จันทร์เขียว
นางสาวสุวรรณา บ่อยกระโทก
นางสาววัญวิริญจ์ แจ้งพลอย

กองพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกฤตนัน สายสวาท
นางสาวศรัณย์รมย์ ภู่ระหงษ์
นายเอนก ลลิตวสุภิญโญ
นายยุทธพงษ์ นวมอารีย์
นายกฤติน ผิวชะอุ่ม
นางสาวปฐมรัตน์ บุญปรีชา

หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อ-นามสกุล
นางสาววิมลสิริ ศรีสมุทร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสายพิรุณ รอดผา
นางสาวอนงค์ อร่ามสร้อย
นางสาวอินทิรา พุกทา
นางสาวนาฎถยา แดงเย็น
นายประวิทย์ คนเที่ยง
นายวิรชา วิรัชกุล
นางสาวสุปราณี สายหมี
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สำนักงานบัณฑิต
ชื่อ-นามสกุล
นางริญญาภัทร์ พสิษฐ์กุลเวช
นางสาววรวรรณ ตันสกุล
นายวิฑูรย์ กล่อกระโทก

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชื่อ-นามสกุล
นายญาณพัฒน์ โอชาพงศ์
นางสาวเบญจมาศ สะสมทรัพย์
นางสาวนิลภวิษย์ ทับทอง
นางชุตินันท์ สาแก้ว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเขมิกา ศูนย์กลาง
นางสาวฐานิตา มลคล้ำ
นางสาวกิ่งดาว ฮั่วจั่น
นายเทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์
นางสาวเรณุกา ปรีชานุกูล
นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนพล
นางวิลาวัลย์ จันทพันธุ์
นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ
นางสาวสุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
นางเอมรัศม์ เอี่ยมพิทักษ์พร
นายปรัชญา ทั่งจันทร์
นายปราชญา เจิมอุทัย
นางรัตนาวดี แพรอัตร์
นายวชิราวุธ จันผอง
นายสามชัย วัฒนกิจรุ่งโรจน์
นายอรรณพ นันยา
นางสาวกรรณิกา ธีรานนท์
นางกรรณิกา เบ้าอู๋
นายกรวิวัฒน์ อ่อนจันทร์งาม
นางสาวโชติกา บรรจง
นายธนกร โพธิยาลัย
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธนพร จุงใจ
นายสรวุฒิ ศุภชัยศิริเรือง
นายสุขกรี นันยา
นายสุรัตน์ ศิลาประเสริฐ
นางสาวจิณณพัต บรรจง
นายธนวินท์ บุญผุด
นางประภาพร แก้วเจริญ
นางสาววรรณา แสงทอง
นางเสาวลักษณ์ อ่อนจันทร์งาม

ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี

ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและพัสดุ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
พนักงานประจำฝ่ายวิชาการ
คนงาน
คนงาน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี

พนักงานโรงเรียนสาธิต
ชื่อ-นามสกุล
นางสาววารุณีย์ ดิษฐลำดับ
นายนพรัตน์ เปี่ยมบุญ
นางสาวทิพย์ คีรินทร์
นางสาวนงลักษณ์ ใจสุทธิ์
นางสาวสุกัญญา มานะธรากุล
นางธวัลพร ศรสุวรรณวุฒิ
นางวรัญญา ขันชารี

ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นางสาวอรุณี เชื้อแก้ว
นักวิชาการอาหาร
นายอุดมทรัพย์ คล้ายสถาพร
นักวิชาการเกษตร
นางสาวสมปรารถนา ศรีหวัง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
		
นางธนิกา จำนงค์ภักดิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
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หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี

งบประมาณ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553
	
แหล่งของเงิน
งบประมาณแผ่นดิน		
เงินรายได้มหาวิทยาลัย (เงินนอกงบประมาณ)
รวม

จำนวนเงิน
196,680,500
218,520,480
415,200,980

ร้อยละ
47.37
52.63
100.00

แผนภาพแสดงงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแหล่งของเงินงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

52.63%

งบประมาณแผ่นดิน

47.37%

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจำแนกตามผลผลิตและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553
	
ผลผลิต
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลงานให้บริการวิชาการ
ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
โครงการเรียนฟรี 15 ปี
รวม

งบบุคลากร งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

รวม

40,633,000

17,940,000

-

12,424,300

7,000,000

77,997,300

53,585,400
94,218,400

18,933,500
1,000,000
37,873,500

18,980,000
18,980,000

16,230,200
3,000,000
1,807,800
3,146,300
36,608,600

2,000,000
9,000,000

107,729,100
5,000,000
1,000,000
1,807,800
3,146,300
196,680,500
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การจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
	

ที่		
ประเภทงบรายจ่าย
				
1 งบพื้นฐานส่วนกลาง
2 งบดำเนินงานหน่วยงาน
3 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน
4 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์ส่วนกลาง
			
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
งบรายได้
รวม
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน
145,344,670 73.90 109,500,000 50.11 254,844,670
24,548,030 12.48 13,228,660
6.05 37,776,690
27,291,820
12.49 27,291,820
26,787,800 13.62 68,500,000
31.35 95,287,800
196,680,500 100.00 218,520,480 100.00 415,200,980

ร้อยละ
61.38
9.10
6.57
22.95
100.00

การจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
	

งบประมาณแผ่นดิน
งบรายได้
รวม
ที่		
ประเภทงบรายจ่าย
				
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน
1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
		 คูค่ ณ
ุ ธรรม มีเอกลักษณ์ และการขยาย 137,996,425 70.16 89,485,314
40.95 227,481,739
		 โอกาสทางการศึกษา	
2 การผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริม
2,024,000
1.03
2,880,094
1.32
4,904,094
		 วิทยฐานะครู		
3 การอนุรักษ์ พัฒนา และแผยแพร่
		 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจาก
1,000,000
0.51
227,255
0.10
1,227,255
		 ท้องถิ่นสู่สากล		
4 การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและ
		 มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการ
1,807,800
0.92
6,244,500
2.86
8,052,300
		 ของท้องถิ่นสากล		
5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
		 ประสิทธิภาพประสิทธิผล
44,652,275 22.70 118,304,355 54.14 162,956,630
		 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	
6 การเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนา
9,200,000
4.68
1,378,962
0.63 10,578,962
		 ศักยภาพของชุมชน
			
รวม
196,680,500 100.00 218,520,480 100.00 415,200,980

Annual Report

0

201 188
รายงานประจำปี 2553

ร้อยละ
54.78
1.18
0.30
1.94
39.25
2.55
100.00

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549-2553
	

ปีงบประมาณ		
		
งบประมาณแผ่นดิน
2549
167,670,000
2550
226,972,800
2551
249,387,200
2552
273,877,700
2553
196,680,500

แหล่งงบประมาณ
ร้อยละ
เงินนอกงบประมาณ
52.96
148,954,512
56.32
176,057,710
56.41
192,738,438
55.89
216,166,698
47.64
218,520,480

ร้อยละ
47.04
43.68
43.59
44.11
52.36

รวม
316,624,512
403,030,510
442,125,638
490,044,398
415,200,980

แผนภาพแสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549-2553 (ล้านบาท)
300
250
200
150
100

งบประมาณแผ่นดิน

50

เงินนอกงบประมาณ

0

2549

2550

2551

2552

2553
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ที่ดิน อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีที่ดินจำนวน 211 ไร่ 3
งาน 24 ตารางวา มีอาคารทั้งสิ้น 38 อาคาร แยกเป็นห้องเรียน
จำนวน 176 ห้อง ห้องปฏิบัติการจำนวน 146 ห้อง ห้องพัก
อาจารย์ จำนวน 140 ห้อง สำนักงาน 54 ห้อง ห้องประชุม
จำนวน 43 ห้อง มีรายละเอียด ดังนี้
				
จำนวนห้องบนพื้นที่แต่ละอาคาร 	
ปีที่
ที่
ชื่ออาคาร
ลักษณะของอาคาร ก่อสร้าง ห้อง
ห้อง ห้องพัก สำนักงาน ห้อง
หมายเหตุ
					 เรียน ปฏิบัติการ อาจารย์		
ประชุม	
1
2
3
4
5
6
7
8
		
9
		
		
10
11
12
		
13
		
14
		
15
		
		
16
		
17

อาคารเรียน เอ 1 ร. 4 จำนวน 4 ชั้น
2511
18
16
27
3	
อาคารเรียน เอ 2 ร. 4 จำนวน 4 ชั้น
2512
13
14
6
2	
อาคารเรียน เอ 3 ร.18ก. จำนวน 3 ชั้น
2513
1
3
12
1	
อาคารเรียน เอ 4 ร. 4 จำนวน 4 ชั้น
2517
6
19
4
1	
อาคารเรียน เอ 5 สศ.1 จำนวน 4 ชั้น
2519
5
10
12
-	
อาคารเรียน เอ 6 ร.4 จำนวน 3 ชั้น
2521
15
9
1	
อาคารเรียน เอ 7 อาคารเรียนรวม 6 ชั้น 2539
24
1
3
1	
อาคารเรียนโปรแกรม อาคารชั่วคราว 1 ชั้น
2540
5
1
นิติศาสตร์			
อาคารเรียนรวม
อาคาร 5 ชั้น
2551
- ดำเนินการก่อสร้าง
และปฏิบัติการบัญชี									
และลอจิสติก										
อาคารเรียนรวม
อาคาร 5 ชั้น
2553
- ดำเนินการก่อสร้าง
โรงเรียนสาธิต
อาคารเรียนรวม 6 ชั้น 2537
12
8
8
-	
อาคารปฏิบัติการ
อาคาร 6 ชั้น
2552
- ดำเนินการก่อสร้าง
โรงเรียนสาธิต									
อาคารปฏิบัติการ
อาคาร 5 ชั้น
2547
21
12
8		
1
วิทยาศาสตร์ฯ		
อาคารศูนย์
อาคาร 4 ชั้น
2540
5
32
18
3
3 ห้องวิจัย 1 ห้อง
วิทยาศาสตร์									 ห้องสมุด 1 ห้อง
อาคารศูนย์ภาษา/ อาคาร 5 ชั้น
2550
6
13
ศูนย์คอมพิวเตอร์
และหอประชุม		
อาคารบรรณอาคาร 7 ชั้น
2541
2
6
1
ราชนครินทร์		
อาคารสำนักวิทย- สม.2 จำนวน 2 ชั้น
2515
3
1
4
1
บริการและเทคโนโลยี
		 สารสนเทศ
		 (อาคารเก่า)		
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จำนวนห้องบนพื้นที่แต่ละอาคาร 	
ปีที่
ที่
ชื่ออาคาร
ลักษณะของอาคาร ก่อสร้าง ห้อง
ห้อง ห้องพัก สำนักงาน ห้อง
หมายเหตุ
					 เรียน ปฏิบัติการ อาจารย์		
ประชุม	
18
		
		
19
		
20
		
21
		
22
		
23
		
		

อาคารสำนักวิทย- อาคาร 5 ชั้น
2545
2
10
1
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ			
อาคารเทคโนโลยี อาหาร 2 ชั้น
2546
2
3
2
การอาหาร		
อาคารคหกรรม
อาคาร 2 ชั้น
2550
2
ศาสตร์			
อาคารคหกรรม
คท.2 จำนวน 2 ชั้น
2513
2
2
2
ศาสตร์			
อาคาร 100 ปี
อาคาร 4 ชั้น
2534
4
2
1
3
กรมฝึกหัดครูไทย	
อาคารศูนย์ฝึก
อาคาร 2 ชั้น
2511
ประสบการณ์									
วิชาชีพธุรกิจ									

												

24
		
		
		
25
		
26
		
27
28
29
30
31
32

ห้องพัก 20 ห้อง
-ห้องพัก นศ. จีน
จำนวน 36 ห้อง
-ห้องพักอาจารย์จีน
12 ห้อง

อาคารเฉลิม
อาคาร 15 ชั้น
2541
40
17
20
6
พระเกียรติ
50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ 		
อาคารอเนกประสงค์ อาคาร 4 ชั้น
2552
- ดำเนินการก่อสร้าง
(ทวารวดีศรีราชภัฏ)									
อาคารกิจการ
อาคาร 5 ชั้น
2550
9
1
2
3
นักศึกษา			
อาคารพลศึกษา
โรงยิม 2 ชั้น
2519
2
1
-	
อาคารพลศึกษา
โรงยิม 1 ชั้น
2519
-	
อาคารฝ่ายยานพาหนะ อาคาร 1 ชั้น
2548
1
-	
หอพักอาจารย์
อาคาร 5 ชั้น
2552
- ดำเนินการก่อสร้าง
อาคารนอน (D1) น.4 จำนวน 3 ชั้น
2511
-	
อาคารนอน (D4) น.4 ข. จำนวน 3 ชั้น
2513
- -ห้องพัก นศ.จีน

												
												
												

33 อาคารนอน (D6)
34 อาคารนอน (D8)

น.4 ก. จำนวน 3 ชั้น
น.4 ก. จำนวน 3 ชั้น

2513
2513

-

-

-

-

-

												

35 โรงอาหาร 1
36 โรงอาหาร 2
37 โรงฝึกงาน
38 โรงฝึกงาน
			

อป.4 จำนวน 1 ชั้น
2511
จำนวน 1 ชั้น
2544
ฝ.10 จำนวน 2 ชั้น
2511
ฝ.10 จำนวน 1 ชั้น
2519
รวม			

7
2
176

2
1
146

1
2
140

1
54

จำนวน 68 ห้อง
-ห้องเก็บของ
1 ห้อง
ดำเนินการปรับปรุง
-ห้องพัก นศ.จีน
จำนวน 41 ห้อง

-	
-	
2	
-	
43	
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ยานพาหนะ

รถยนต์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีจำนวน 12 คัน จำแนกเป็น
1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน		
2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน		
3. รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล			

ลำดับที่		
ประเภท
1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
3 รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล
4 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
5 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
6 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
7 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
8 รถโดยสารส่วนบุคคล
9 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
10 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
11 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
12 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
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จำนวน 5 คัน
จำนวน 5 คัน
จำนวน 2 คัน

ลักษณะ
เก๋งสองตอน
ตู้นั่ง 4 ตอน
รถโดยสาร
เก๋งสองตอน
ตู้นั่ง 4 ตอน
นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
ตู้นั่ง 4 ตอน
รถโดยสารธรรมดา
ตู้นั่ง 4 ตอน
เก๋งสองตอน
ตู้นั่ง 4 ตอน
เก๋งสองตอน

เลขทะเบียน
กจ 3553 นครปฐม
นค 2239 นครปฐม
40-0857 นครปฐม
ข 2243 นครปฐม
นค 69 นครปฐม
กต 6389 นครปฐม
นค 3011 นครปฐม
40-0704 นครปฐม
นค 3166 นครปฐม
ข 4666 นครปฐม
นค 2240 นครปฐม
กต 6388 นครปฐม

ยี่ห้อรถ/ปี
TOYOTA
TOYOTA
BENZ
TOYOTA
TOYOTA (1997)
TOYOTA (2009)
TOYOTA (2007)
ISUZU
TOYOTA (2008)
ISUZU
TOYOTA
TOYOTA (2009)
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ตารางสรุปผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการประเมิน
น้ำหนัก
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
หน่วย
						 ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
(ร้อยละ) 1 2 3 4 5
			
ดำเนินงาน
ที่ได้ ถ่วงน้ำหนัก
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
1
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ
ระดับ
5
1 2 3 4 5 3.6155
3.6155
0.1864
		 บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
2
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ
		 บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ระดับ
5
1 2 3 4 5 4.4105
4.4105
0.2273
		 คณะกรรมการการอุดมศึกษา	
3
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ
		 บรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมทั้ง
ระดับ 10
		 วัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน
		 อุดมศึกษา 									
3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและ
ระดับ 2.5
1 2 3 4 5 1.7500
1.7500
0.0451
		 บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น
3.2 ระดับความสำเร็จของแผนการอนุรักษ์ พัฒนา และ
ระดับ 2.5
1 2 3 4 5 3.0000
3.0000
0.0773
		 สร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
3.3 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการ
ระดับ 2.5
1 2 3 4 5 5.0000
5.0000
0.1289
		 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3.4 ระดับความสำเร็จของแผนการบริการวิชาการและ
		 วิชาชีพทีต่ อบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง ระดับ 2.5
1 2 3 4 5 1.7500
1.7500
0.0451
		 ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ	
4
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ
17
		 บรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา		
								
4.1 มาตรฐานด้านบัณฑิต		
7								
4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ
ร้อยละ 3
81 83 85 87 89 97.2020 5.0000
0.1546
		 ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรง
ร้อยละ 2
71 73 75 77.5 80 80.5987 5.0000
0.1031
		 สาขาที่สำเร็จการศึกษา
4.1.3 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
		 ที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปี
ร้อยละ					ไม่ขอรับการประเมิน
		 ที่ผ่านมาต่อจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด	
4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก
		 ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ร้อยละ 2
10 15 20 35 50 16.6666 2.3333
0.0481
		 ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก	
4.2 มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์		
10								
4.2.1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์
		 เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ ร้อยละ 4
4 6 8 19 30 34.1216 5.0000
0.2062
		 ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ 	
4.2.2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำมาใช้อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/ ร้อยละ 3
6 8 10 12 20
0
1.0000
0.0309
		 หรือนักวิจัยประจำ 	
4.2.3 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และ
		 ได้รบั รองคุณภาพจากหน่วยงานทีเ่ ชือ่ ถือได้ตอ่ อาจารย์ ร้อยละ 3
40 55 70 85 100
125
5.0000
0.1546
		 ประจำ/นักวิจัยประจำ	
5
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล ระดับ
5
1 2 3 4 5 1.5000
1.5000
0.0773
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการประเมิน
น้ำหนัก
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
หน่วย
						 ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
(ร้อยละ) 1 2 3 4 5
			
ดำเนินงาน
ที่ได้ ถ่วงน้ำหนัก
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ
6
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
5
		 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 		
								
6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้
ร้อยละ 2.5
65 70 75 80 85 82.5700 4.5140
0.1163
		 บัณฑิต
6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษา
ร้อยละ 2.5
65 70 75 80 85 77.3200 3.4640
0.0893
		 ของนิสิตนักศึกษา
7
ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิด
10
		 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง		
								
7.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
ระดับ
7
1 2 3 4 5 3.5000
3.5000
0.2526
		 ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ
ระดับ
3
1 2 3 4 5 4.1000
4.1000
0.1268
		 สมศ.
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
8
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ
ระดับ
2
1 2 3 4 5 3.9300
3.9300
0.0810
		 ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
9
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ร้อยละ 2
68 71 74 77 80 70.3679 1.7893
0.0369
		 ลงทุน
10 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ
ระดับ
3
1 2 3 4 5 4.2249
4.2249
0.1307
		 รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
11 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย
ระดับ
3
1 2 3 4 5 4.0000
4.0000
0.1237
		 ผลผลิต
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน
12 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าทีแ่ ละบทบาท
		 ของสภามหาวิทยาลัยและการถ่ายทอดเป้าหมายจาก		
10
		 สภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา										
12.1 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ
5
1 2 3 4 5 2.1661
2.1661
0.1117
		 ตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภา
		 มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
ระดับ
5
1 2 3 4 5 2.6334
2.6334
0.1357
13 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
		 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม ระดับ
2
1 2 3 4 5 3.3750
3.3750
0.0696
		 ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ	
14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
		 อุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและ
ระดับ
3
1 2 3 4 5 4.4000
4.4000
0.1361
		 การเงินอุดมศึกษาและระบบฐานข้อมูลภาวะการมี
		 งานทำของบัณฑิต	
15 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการ
ระดับ
5
1 2 3 4 5 3.0000
3.0000
0.1546
		 จัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
16 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ระดับ
3
1 2 3 4 5 3.4500
3.4500
0.1067
		 วิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับ
5
1 2 3 4 5 1.0000
1.0000
0.0515
18 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
ระดับ
2
1 2 3 4 5 2.5000
2.5000
0.0515
		 กระบวนการที่สร้างคุณค่า
		
น้ำหนักรวม 97							 คะแนนรวม 3.2598
คะแนน ณ ตุลาคม 2553
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การประกันคุณภาพสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2552 โดยใช้องค์ประกอบตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 40 ตัวบ่งชี้ โดยสรุปผลการดำเนินงานได้
ดังนี้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
ตัวบ่งชี้ 1.1
ระดับ 5
ระดับ 7
3
ตัวบ่งชี้ 1.2
ร้อยละ 85
95.90
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1			
3.00
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 2.1
ระดับ 5
ระดับ 6
3
ตัวบ่งชี้ 2.2
ระดับ 5
ระดับ 7
3
ตัวบ่งชี้ 2.3
ระดับ 4
ระดับ 4
2
ตัวบ่งชี้ 2.4
ร้อยละ 80
ร้อยละ 0
0
ตัวบ่งชี้ 2.5
วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20
ร้อยละ 15.09
1
		
วุฒิปริญญาโท ร้อยละ 5
ร้อยละ 3.77
ระดับ ผศ. รศ.และศ. รวมกัน
ตั
ว
บ่
ง
ชี
้
2.6
ระดั
บ
ผศ,
รศ.
และ
ศ.
รวมกั
น
มากกว่
า
		
ร้อยละ 19.497
1
หรื
อ
เท่
า
กั
บ
ร้
อ
ยละ
40
			
ระดับ รศ.ขึ้นไป 2.516	
ตัวบ่งชี้ 2.7
ระดับ 4
ระดับ 4
3
ตัวบ่งชี้ 2.8
3 ข้อ
5 ข้อ
3
ตัวบ่งชี้ 2.9
ร้อยละ 80
ร้อยละ 84.43
3
ตัวบ่งชี้ 2.10
ร้อยละ 75
ร้อยละ 82.93
2
ตัวบ่งชี้ 2.11
3.50
4.12
3
ตัวบ่งชี้ 2.12
ร้อยละ 0.016
ร้อยละ 0.046
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2			
2.25
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1
ระดับ 8
ระดับ 7
2
ตัวบ่งชี้ 3.2
ระดับ 4
ระดับ 4
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3			
2.50
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 4.1
มีการดำเนินการอย่างน้อย 4 ข้อ
6 ข้อ
3
ตัวบ่งชี้ 4.1
มีการดำเนินการอย่างน้อย 4 ข้อ
6 ข้อ
3
ตัวบ่งชี้ 4.2
มีการดำเนินการอย่างน้อย 4 ข้อ
4 ข้อ
3
ตัวบ่งชี้ 4.3
20,000 บาท
41,333.70 บาท
3
ตัวบ่งชี้ 4.4
ร้อยละ 5
ร้อยละ 30.33
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4			
3.00
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.1
ระดับ 5
ระดับ 7
ตัวบ่งชี้ 5.2
ร้อยละ 25
37.42
ตัวบ่งชี้ 5.3
ร้อยละ 35
40.67
ตัวบ่งชี้ 5.4
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ตัวบ่งชี้ 5.5
4 แหล่ง
5 แหล่ง
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5			
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 6.1
ระดับ 4
ผ่านระดับ 4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6			
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1
มีการดำเนินการอย่างน้อย 4 ข้อ
ผ่าน 4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 7.2
ระดับ 4
ผ่านระดับ 2
ตัวบ่งชี้ 7.3
ระดับ 2
ผ่าน ระดับ 4
ตัวบ่งชี้ 7.4
มีการดำเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก
ผ่าน ระดับ 4
ตัวบ่งชี้ 7.5
มีการดำเนินการอย่างน้อย 3 ข้อแรก
ผ่าน ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 7.6
มีการดำเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก
ผ่าน ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ 7.7
ร้อยละ 0.5
ร้อยละ 0.63
ตัวบ่งชี้ 7.8
มีการดำเนินการ 4 ข้อแรก
ผ่าน ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 7.9
มีการดำเนินการ 7 ข้อแรก
ผ่าน ระดับ 8
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7			
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1
มีการดำเนินการ 7 ข้อ
ระดับ 7
ตัวบ่งชี้ 8.2
มีการดำเนินการ 4 ข้อแรก
ระดับ 5
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8			
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1
มีการดำเนินการ 5 ข้อแรก
ระดับ 6
ตัวบ่งชี้ 9.2
มีการดำเนินการ 5 ข้อแรก
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ 9.3
มีการดำเนินการ 4 ข้อแรก
ระดับ 4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9			
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกองค์ประกอบ			
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คะแนนประเมิน
3
3
3
3
3
3.00
3
3.00
2
1
3
2
3
3
1
2
3
2.22
3
3
3.00
3
2
3
2.67
2.55
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ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี

การแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามกรอบการประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วน ตามลำดับ ดังนี้

ผลการประเมินส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2553

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2556 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2553
การติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2553 ได้ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินตามแผนยุทธศาสตร์เฉพาะปี 2553 โดยให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบตั งิ านเทียบกับเป้าหมายทีม่ หาวิทยาลัย
ตั้งไว้ ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนตัวชี้วัดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายปี 2553
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-6
		
จำนวนตัวชี้วัดที่มีผลการ จำนวนตัวชี้วัดที่มีผลการ
			
ประเมินตามเป้าหมาย
จำนวน ประเมินต่ำกว่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
หรือสูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด		
		
จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
				
(%)
(%)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
คู่คุณธรรม มีเอกลักษณ์ และการขยายโอกาสทาง
27
14
51.85
13
48.15
การศึกษา		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตครูและการส่งเสริม
9
2
22.22
7
77.78
วิทยฐานะครู		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์พัฒนาและเผยแพร่ศิลป8
2
25
6
75
วัฒนธรรมและประเพณีจากท้องถิ่นสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและ
12
2
16.67
10
83.33
มาตรฐานตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
28
4
14.29
24
85.71
ประสิทธิภาพประสิทธิผล		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนา
12
2
16.67
10
83.33
ศักยภาพชุมชน		
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ตารางแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2553
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-6
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรม มีเอกลักษณ์และการขยายโอกาสทางการศึกษา
เป้าหมาย
ลำดับ		
ตัวชี้วัด
				
ปี 2553
1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
85
		 ภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา
1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาที่สำเร็จ
75
		 การศึกษา		
1.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
75
1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถาบัน
75
		 อุดมศึกษา		
1.5 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้น
75
		 เป็นไปตามเกณฑ์		
1.6 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
80
		 ภายในระยะเวลาที่กำหนด		
1.7 ร้อยละของนักศึกษา และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ
		 5 ปี ที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน
0.2
		 วิชาการวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
		 วัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ	
1.8 จำนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
2
		 ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
1.9 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์
		 เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์
20
		 ทั้งหมด 		
1.10 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
20
		 อาจารย์ประจำ		
1.11 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
30
1.12 ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบและกลไก สนับสนุนให้
		 อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3
		 (สูงสุดระดับ 5)		
1.13 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3
		 คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา (สูงสุดระดับ 5)
1.14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
3
		 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สูงสุดระดับ 5)

ผลการประเมิน
เทียบกับเป้าหมาย

หน่วย

76.63

ร้อยละ

66.55

ร้อยละ

82.57

ร้อยละ

77.32

ร้อยละ

86.49

ร้อยละ

81.90

ร้อยละ

0.01

ร้อยละ

1

เรื่อง

13.21

ร้อยละ

15.09

ร้อยละ

19.18

ร้อยละ

5

ระดับ

5

ระดับ

5

ระดับ
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เป้าหมาย
ลำดับ		
ตัวชี้วัด
				
ปี 2553
1.15 ระดับความสำเร็จในการสร้างระบบและกลไกพัฒนาและบริหาร
5
		 หลักสูตร (สูงสุดระดับ 7)		
1.16 ระดับความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน
		 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคลองค์กร
4
		 และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม (สูงสุดระดับ 5)	
1.17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4
		 (สูงสุดระดับ 5)		
1.18 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
±10
		 (เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน)
1.19 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
60
		 นักศึกษาต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1.20 ระดับความสำเร็จของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา
3
		 3 ดี (3D) (สูงสุดระดับ 5)		
1.21 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้
		 เจตนคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึง
2
		 ประสงค์ทั้ง 3 ด้าน		
1.22 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และ
4,000
		 ศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา		
1.23 ระดับความสำเร็จการจัดการบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
7
		 (สูงสุดระดับ 8)		
1.24 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
5
		 ที่สร้างคุณค่า (สูงสุดระดับ 5)
1.25 จำนวนนักศึกษาใหม่-ไทย		
3,000
1.26 จำนวนนักศึกษาใหม่-ต่างชาติ		
200
1.27 จำนวนหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง
4

ผลการประเมิน
หน่วย
เทียบกับเป้าหมาย	
6

ระดับ

4

ระดับ

2

ระดับ

10.73

ร้อยละ

45.05

ร้อยละ

5

ระดับ

5

ระดับ

1,385

บาท

6

ระดับ

3

ระดับ

5,403
139
2

คน
คน
หลักสูตร

เป้าหมาย
ปี 2553

ผลการประเมิน
เทียบกับเป้าหมาย

หน่วย

3

4

ระดับ

100

100

ร้อยละ

15

19

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตครูและการส่งเสริมวิทยฐานะครู
ลำดับ		
ตัวชี้วัด
				
2.1 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
		 ประจำการ (สูงสุดระดับ 5)		
2.2 ร้อยละของหลักสูตรการผลิตครูที่สอดคล้องตามมาตรฐาน
		 วิชาชีพครู		
2.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาครูด้านวิชาการและ
		 คุณลักษณะความเป็นครู		
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เป้าหมาย
ลำดับ		
ตัวชี้วัด
				
ปี 2553
2.4 จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
		 และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ผู้ผลิต
1
		 บัณฑิตครูให้ได้คุณภาพ		
2.5 ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรผลิตครูที่ใช้กระบวนการวิจัย
		 เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
60
		 การจัดการเรียนการสอน		
2.6 ร้อยละของคณาจารย์ทางด้านการผลิตครูที่เข้าร่วมประชุม/
80
		 อบรม/สัมมนาด้านครุศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
2.7 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการในการ
5
		 พัฒนาตนเองในด้านวิชาการแก่ครูในท้องถิ่น
2.8 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการให้ความร่วมมือสนับสนุน
		 และมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ชมรม/สมาคม
4
		 วิชาการในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูในท้องถิ่น	
2.9 จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณภาพด้าน
1
		 หลักสูตรและการเรียนการสอนให้แก่ครูในท้องถิ่น

ผลการประเมิน
หน่วย
เทียบกับเป้าหมาย	
3

โครงการ

50

ร้อยละ

81.25

ร้อยละ

19

หลักสูตร

4

โครงการ

0

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากท้องถิ่นสู่สากล
เป้าหมาย
ผลการประเมิน
ลำดับ		
ตัวชี้วัด
				
ปี 2553
เทียบกับเป้าหมาย
3.1 ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลป3
5
		 วัฒนธรรมและประเพณี (สูงสุดระดับ 5)
3.2 ระดับความสำเร็จของแผน การอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริม
4
4
		 เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (สูงสุดระดับ 5)
3.3 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม
15
1.87
		 เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่อจำนวนนักศึกษา
3.4 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์พัฒนาและ
0.5
0.73
		 เสริมสร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมต่องบดำเนินการ
3.5 ร้อยละของโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
75
100
		 ที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์		
3.6 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
75
100
		 ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา		
3.7 ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมและ
75
47.28
		 ประเพณีไทย		
3.8 จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ทำนุบำรุงศิลป3
5
		 วัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น			

หน่วย
ระดับ
ระดับ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ผลงาน/
กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนางานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานตอบสนองความต้องการของท้องถิน่ และสากล
เป้าหมาย
ลำดับ		
ตัวชี้วัด
				
ปี 2553
4.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน
6
		 การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สูงสุดระดับ 6)
4.2 ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัย
4
		 และงานสร้างสรรค์ (สูงสุดระดับ 5)
4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำทีไ่ ด้รบั ทุนวิจยั จากภายในมหาวิทยาลัย
30
		 ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ		
4.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนวิจัยจากภายนอก
15
		 มหาวิทยาลัยต่อจำนวน อาจารย์ประจำ
4.5 จำนวนเงินทุนต่อจำนวนอาจารย์ประจำสนับสนุนงานวิจัย
10,000
		 ที่ได้รับการจัดสรรจากภายในมหาวิทยาลัย
4.6 จำนวนเงินทุนต่อจำนวนอาจารย์ประจำสนับสนุนงานวิจัย
15,000
		 ที่ได้รับการจัดสรรจากภายนอกมหาวิทยาลัย
4.7 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
		 ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือ
30
		 นักวิจัยประจำ 		
4.8 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิด
20
		 ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ
4.9 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล
		 ลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
70
		 ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ	
4.10 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed
		 journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
3
		 ต่ออาจารย์ประจำ		
4.11 จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการจดทะเบียน
3
		 ทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
4.12 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการ
5
		 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สูงสุดระดับ 5)
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ผลการประเมิน
เทียบกับเป้าหมาย

หน่วย

6

ระดับ

5

ระดับ

68.50

ร้อยละ

18.51

ร้อยละ

40,707

บาท เฉลีย่ /คน

32,407

บาท เฉลีย่ /คน

31.81

ร้อยละ

4.20

ร้อยละ

116

ร้อยละ

5.19

ร้อยละ

3

จำนวน

3

ระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
เป้าหมาย
ลำดับ		
ตัวชี้วัด
				
ปี 2553
5.1		ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร (สูงสุดระดับ 5 )
4
5.2 งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและ
10,000
		 ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ		
5.3 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
70
		 ความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
1
		 วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
5.5 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สูงสุดระดับ 4)
3
5.6 ระดับความสำเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
2
		 (สูงสุดระดับ 5)		
5.7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการ
3
		 การประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย (สูงสุดระดับ 5 )
5.8 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
		 ด้านนักศึกษาบุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา
4
		 และระบบฐานข้อมูลสภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
		 (สูงสุดระดับ 5)		
5.9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
4
		 จัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา (สูงสุดระดับ 5)
5.10 ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและ
		 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม
3
		 ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (สูงสุดระดับ 5)	
5.11 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษา
4
		 มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (สูงสุดระดับ5)
5.12 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่
3
		 และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา (สูงสุดระดับ 5)
5.13 ระดับความสำเร็จของสภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลใน
		 การบริหารจัดการ และสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ใน
3
		 ระดับสากล (สูงสุดระดับ 5)		
5.14 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย
3
		 สู่การปฏิบัติ (สูงสุดระดับ 5)		
5.15 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (สูงสุดระดับ 5)
3
5.16 ระดับความสำเร็จของการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก
3
		 สถาบันร่วมกัน (สูงสุดระดับ 5)

ผลการประเมิน
เทียบกับเป้าหมาย
5

หน่วย

25,906.74

บาท/คน

76.24

ร้อยละ

0.63

ร้อยละ

3

ระดับ

2

ระดับ

5

ระดับ

4.40

ระดับ

5

ระดับ

5

ระดับ

5

ระดับ

2

ระดับ

4

ระดับ

3

ระดับ

3

ระดับ

4

ระดับ

ระดับ
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เป้าหมาย
ลำดับ		
ตัวชี้วัด
				
ปี 2553
5.17 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิด
4
		 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (สูงสุดระดับ 5)
5.18 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.
4
		 (สูงสุดระดับ 5)		
5.19 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่ออาคาร
4
		 สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ (สูงสุดระดับ 5)
5.20 ระดับความสำเร็จของการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับ
4
		 ยุทธศาสตร์ชาติ (สูงสุดระดับ 5)
5.21 ระดับความสำเร็จของการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน
		 ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ์แผนดำเนินงาน
5
		 และมีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
		 ตามแผนให้ครบทุกภารกิจ (สูงสุดระดับ 7)	
5.22 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
75
5.23 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
94
5.24 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
3
		 (สูงสุดระดับ 5)		
5.25 สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)
65,000
5.26 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์ปกติ)
±10
5.27 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดำเนินการ
8
5.28 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
		 การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ
5
		 (สูงสุดระดับ 7)		

ผลการประเมิน
หน่วย
เทียบกับเป้าหมาย	
5

ระดับ

4

ระดับ

4

ระดับ

5

ระดับ

7

ระดับ

38.35
90.35

ร้อยละ
ร้อยละ

4

ระดับ

118,967
12.5
17.77

บาท/คน
ร้อยละ
ร้อยละ

7

ระดับ

ผลการประเมิน
เทียบกับเป้าหมาย

หน่วย

4

ระดับ

5

ระดับ

4

ระดับ

59

หลักสูตร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพชุมชน
เป้าหมาย
ลำดับ		
ตัวชี้วัด
				
ปี 2553
6.1 ระดับความสำเร็จของแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
		 ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
3
		 ของสังคม ชุมชนประเทศชาติ (สูงสุดระดับ 5)	
6.2 ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ
6
		 แก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน (สูงสุดระดับ 7)
6.3 ระดับความสำเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจ
3
		 ของสถาบัน (สูงสุดระดับ 5)		
6.4 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว สำหรับประชาชนทั่วไป
20
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เป้าหมาย
ลำดับ		
ตัวชี้วัด
				
ปี 2553
6.5 จำนวนศูนย์การเรียนรู้และศูนย์เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
		 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง		
6.6 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทาง
		 วิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
25
		 ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
		 ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	
6.7 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
		 ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
40
		 ของสังคม ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	
6.8 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ
85
6.9 จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
4
		 ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
6.10 ระดับความสำเร็จของการนำความรู้และประสบการณ์จาก
		 การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
3
		 การสอน และการวิจัย (สูงสุดระดับ 5)	
6.11 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
6,500
		 ต่ออาจารย์ประจำ		
6.12 รายรับในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันต่อ
15,000
		 อาจารย์ประจำ		

ผลการประเมิน
หน่วย
เทียบกับเป้าหมาย	
1

ศูนย์

38.96

ร้อยละ

40.67

ร้อยละ

90

ร้อยละ

5

แหล่ง

3

ระดับ

9,740.25

บาท/คน

2,681.66

บาท/คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhonpathom Rajabhat University

207

201 208

Annual Report

รายงานประจำปี 2553

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553

ผลการประเมินส่วนที่ 2

					 งบประมาณแผ่นดิน			 งบประมาณเงินรายได้			
ที่		
หน่วยงาน		
จำนวนโครงการ			 จำนวนโครงการ			
				
อนุมัติ
ดำเนินการ
ร้อยละ
อนุมัติ
ดำเนินการ
ร้อยละ
อนุมัติ
1 คณะครุศาสตร์		
6
6
100.00
53
50
94.34
59
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
67
67
100.00
56
56
100.00
123
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40
40
100.00
94
88
93.62
134
4 คณะวิทยาการจัดการ		
19
19
100.00
138
115
83.34
157
5 คณะพยาบาลศาสตร์		
7
7
100.00
13
13
100.00
20
6 สำนักงานอธิการบดี		
36
36
100.00
36
33
91.67
72
7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13
13
100.00
13
13
100.00
26
8 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
8
8
100.00
9
7
77.78
17
9 สำนักงานบัณฑิตศึกษา
3
3
100.00
13
13
100.00
16
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
61
61
100.00
7
4
57.14
68
12 สำนักศิลปและวัฒนธรรม
19
19
100.00
2
2
100.00
21
13 โรงเรียนสาธิตมัธยม		
1
1
100.00
1
14 ศูนย์ให้การศึกษาสถาบันพลศึกษา
100.00
5
3
60.00
5
		
รวม		
280
280
100.00
439
397
90.44
719

ผลการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์โดยทำกิจกรรมตามโครงการประจำปีรวมทั้งหมด 719 โครงการ มีผลการดำเนินการตามโครงการ ดังนี้

ผลการดำเนินการตามโครงการ

0
รวม
จำนวนโครงการ
ดำเนินการ
56
123
128
134
20
69
26
15
16
65
21
1
3
677

ร้อยละ
94.92
100.00
95.52
85.35
100.00
95.83
100.00
88.24
100.00
95.59
100.00
100.00
60.00
94.16
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งบประมาณแผ่นดิน			 งบประมาณเงินรายได้			
ที่		
หน่วยงาน
				
จัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
จัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
จัดสรร
1 คณะครุศาสตร์		
3,344,342.60 3,344,342.60 100.00 8,216,530.25 7,383,414.76 89.86 11,560,872,.85
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6,896,859.18 6,896,859.18 100.00 16,211,426.00 13,752,793.02 84.83 23,108,285.18
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9,192,042.13 9,192,042.13 100.00 18,117,739.00 15,004,174.26 82.81 27,309,781.13
4 คณะวิทยาการจัดการ
3,199,537.81 3,199,537.81 100.00 16,101,890.00 14,882,878.94 92.43 19,301,427.81
5 คณะพยาบาลศาสตร์		
1,318,841.28 1,318,841.28 100.00 2,740,608.00 1,166,044.73 42.55 4,059,449.28
6 สำนักงานอธิการบดี		
154,602,140.03 135,622,140.03 88.80 122,424,563.30 50,478,127.82 41.23 277,026,703.33
7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7,518,788.52 7,518,788.52 100.00 5,533,527.70 2,775,499.82 50.16 13,052,316.22
8 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1,154,419.95 1,154,419.95 100.00 6,726,565.00 4,711,346.69 70.04 7,880,984.95
9 สำนักงานบัณฑิตศึกษา
139,650.00
139,650.00 100.00 13,857,260.00 13,430,697.06 96.92 13,996,910.00
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา
5,435,671.50 5,435,671.50 100.00 7,207,596.00 6,320,855.47 87.70 12,643,267.50
11 สำนักศิลปและวัฒนธรรม
731,907.00
731,907.00 100.00 69,320.00
59,210.00
89.32 801,227.00
12 ศูนย์ให้การศึกษาสถาบันพลศึกษา
1,308,274.75 915,572.96 69.98 1,308,274.75
13 โรงเรียนสาธิตมัธยม		
3,146,300.00 3,146,300.00 100.00 13,834,580.00 8,494,189.12 61.40 16,980,880.00
		
รวม
196,680,500.00 177,700,500.00 90.35 232,349,880.00 139,374,804.65 60.00 429,030,380
		
คงเหลือ		
18,980,000.00 9.65		
92,975,075.35 40.00		

ตารางการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่าย ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รวม
เบิกจ่าย
10,727,757.36
20,649,652.20
24,196,216.39
18,082,416.75
2,484,886.01
186,100,267.85
10,294,288.34
5,865,766.64
13,570,347.06
11,756,526.97
791,117.00
915,572.96
11,640,489.12
317,075,304.65
111,955,075.35

ร้อยละ
92.79
89.36
88.60
93.68
61.21
67.18
78.87
74.43
96.95
92.99
99.08
69.98
68.52
73.91
26.09

ผลการประเมินส่วนที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี
จากการแจกแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดีตามกลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาจารย์ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกท่านจำนวน 308 คน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกท่านจำนวน 205 คน และติดตามการส่งแบบ
ประเมินกลับคืนนั้น มีอาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ตอบแบบประเมิน โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
ปรากฏ ดังนี้
ตาราง สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี โดยรวมจำแนกรายด้าน
			
พฤติกรรมบ่งชี้
ค่าเฉลี่ย
		
( )
ด้านที่ 1 การบริหารหน่วยงาน
3.67
ด้านที่ 2 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
3.77
ด้านที่ 3 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
3.76
ด้านที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.67
ด้านที่ 5 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.70

ผลการประเมิน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( )
0.85
0.92
0.84
0.94
0.90

แปลความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตาราง สรุปผลการประเมินคุณลักษณะของอธิการบดี โดยรวมจำแนกรายด้าน
		
พฤติกรรมบ่งชี้
ค่าเฉลี่ย
		
( )
ด้านที่ 1 พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย
3.80
ด้านที่ 2 ความรับผิดชอบ ความรักและศรัทธาใน
3.97
ตำแหน่งอธิการบดี		
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ผลการประเมิน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( )
0.85

แปลความหมาย

0.79

มาก

มาก
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แผนผัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เลขที่ 85 หมู่ที่ 3 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0-3426-1021-38

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhonpathom Rajabhat University

217

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ 		
อธิการบดี
อาจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านนโยบายและแผน
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

คณะผู้จัดทำ
นางจันทกานต์ ภาตินทุ
นางสาวสุคนธา จันทร์เขียว
นางสาวสุวรรณา บ่อยกระโทก
นางสาวตรีทิพ ศรีเพ็ชรพันธุ์
นางสาววัญวิริญจ์ แจ้งพลอย
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เลขที่ 85 หมูที่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท 0-3426-1021-38 website : www.npru.ac.th
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