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นายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับบุตรหลานประชาชนในจังหวัด
นครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง และผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยฯ ไม่เคยหยุดยั้งที่จะสร้างองค์ความรู้ ประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งร่วมกับท้องถิน่ และหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ดังปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” และข้อมูลที่ให้
เห็นถึงผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยฯ รอบปีที่ผ่านมาในรายงานประจำ�ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 ฉบับนี้
ผมขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างคุณภาพบัณฑิต และ
ดำ�เนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในรอบปีงบประมาณ 2559 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน
ประจำ�ปีฉบับนี้ จะได้น�ำ ไปใช้ในการวิเคราะห์เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อไป
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อธิการบดี

ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มกี ารทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ บริบท และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งที่จะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตทีม่ ศี กั ยภาพพร้อมทำ�งานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรูอ้ ารยธรรม
ทวารวดี และเป็นคำ�ตอบของท้องถิน่ ในการสร้างภูมคิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลงมหาวิทยาลัยฯ ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รองรับความต้องการของภาครัฐและ
เอกชน บัณฑิตมีงานทำ�ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น และนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละระดับจำ�นวนมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมยังเร่งสร้างองค์ความรู้ที่จำ�เป็นในการพัฒนาประเทศชาติ และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและทรัพยากรในท้องถิ่น ผ่านงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งานวิจัยเชิงพาณิชย์ ตลอดจนงานวิจัยที่นำ�ไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งได้ผลิตผลงานวิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับร่วมกับ
SME และภาคอุตสาหกรรม ส่วนในด้านการบริการวิชาการนั้น นอกจากโครงการตามแนวพระราชดำ�ริ
ที่ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง ยังมุ่งสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการที่ผลักดันให้เกิดชุมชนต้นแบบที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองที่ดีในท้องถิ่น
ความสำ�เร็จของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ 2559 ดังที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้
เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วม ความมุ่งมั่น และการอุทิศทุ่มเทของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า
ประชาชนในท้องถิ่น และเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฯ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมไปสู่เป้าหมายและความสำ�เร็จ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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เริ่มตั้งเป็น “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม” โดยใช้ตึกหอทะเบียนมณฑลนครชัยศรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 86
ถนนเทศา ตำ�บลพระปฐมเจดีย์ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม รับเฉพาะนักเรียนหญิง เปิดสอนชัน้ ฝึกหัดครูประชาบาล
เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูชาย โดยให้เรียนร่วมกับนักเรียนฝึกหัดครูหญิง เริ่มเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษา (ป.กศ.) เริ่มงานโครงการฝึกครูชนบท
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม
ย้ายสถานทีจ่ ากเลขที่ 86 ถนนเทศา ไปอยูเ่ ลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน (ตรงข้ามวัดใหม่ปิ่นเกลียว) เปิดรับนักเรียนครู
ตามโครงการผลิตครูประโยคครูปฐม (ป.ป.)
เปลีย่ นชือ่ จากโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2513 และเปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
เริ่มดำ�เนินการและบริหารตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทำ�ให้วิทยาลัยครูเปลี่ยนแปลงทั้งทางบทบาท
และโครงสร้างเข้าไปสูค่ วามเป็นอุดมศึกษามากขึน้ ดังเช่น ทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 5 คือ “ให้วทิ ยาลัยครูเป็นสถาบันค้นคว้า
และวิจัย ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ส่งเสริมวิทยฐานะของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทำ�นุบำ�รุง
ศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน” วิทยาลัยครูนครปฐมซึ่งได้รับฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูได้เพียง
5 ปี ก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและขยายบทบาทออกไปอย่างกว้างขวางตั้งแต่พระราชบัญญัติประกาศใช้
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี เปิดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำ�การ (อคป.)
รุ่นที่ 1 เมื่อภาคเรียนที่ 2
เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางมาตราให้วิทยาลัยครูมี
ความสมบูรณ์ และปฏิบัติภารกิจสนองความต้องการของสังคมให้กว้างขวางขึ้น สาระสำ�คัญของการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะหนึ่งในมาตรา 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
รับนักศึกษาสาขาวิชาการอืน่ เพิม่ ขึน้ และเปิดถึงระดับปริญญาตรีเป็นปีแรกและเปิดโครงการการศึกษาสำ�หรับบุคลากร
ประจำ�การ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญาเป็นปีแรก เปิดดำ�เนินการโรงเรียนสาธิตโดยรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำ�นวน 2 ห้องเรียนในแผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ โดยใช้อาคารนอน ดี 3 ดัดแปลงเป็น
อาคารเรียน ในขณะเดียวกันได้ดำ�เนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนสาธิตอนุบาล ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2522 โดยใช้
อาคารเรียนชั่วคราวมีตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
ประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
เปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ สถาบันอินเตอร์เทค อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท
สาขาบริหารการศึกษา
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ภูมิหลัง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
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เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อำ�เภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและสาขาไทยคดีศึกษา เริ่มเปิดรับนักศึกษาศูนย์จัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาสำ�หรับครูประจำ�การ (ศอ.คป.)
เริ่มเปิดรับนักศึกษาศูนย์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำ�หรับผู้นำ�ชุมชน (ศอช.)
เปิดโครงการสมทบร่วมกับวิทยาลัยศึกษาสมุทรสาคร เปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เป็นปีแรก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พ.ศ. 2547 พิมพ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป
ดำ�เนินการปรับปรุงและสร้างหลักสูตรสำ�หรับเปิดสอนในปีการศึกษา 2549 พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ.
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิม่ เติม 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (ค.บ.) สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม (ดิจิตอลอาร์ท) สาขาวิชาภาษาจีนและระดับปริญญาโท สาขาวิชา
Executive MBA
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 4 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาไทย
เพือ่ การสือ่ สาร (ศศ.บ.) สาขาวิชาสหกิจวิทยาเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ (ศศ.บ.) สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิน่ (ศศ.บ.)
และสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) และสาขาวิชาระดับปริญญาโท 3 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) สาขา
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.ม.) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (วท.ม.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิม่ เติม 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม
(วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) สาขาวิชาระบบเกษตรยั่งยืน
(วท.ม.) และสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา (ระดับปริญญาเอก)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (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.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา 5 ปี (ค.บ.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ค.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
ปรับปรุงหลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา 5 ปี (ค.บ.) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขา
วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี (ศป.บ.) สาขาวิชาออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต 4 ปี (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 4 ปี (นศ.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) สาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปร.ด.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่ 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 5 ปี (ค.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่ 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 5 ปี (ค.บ.)
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ตราสัญลักษณ์
พระราชลัญจกรประจำ�พระองค์ หมายถึง
พระตราที่ใช้ประทับกำ�กับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ในต้นเอกสารสำ�คัญส่วนพระองค์ทไี่ ม่เกีย่ ว
ด้วยราชการแผ่นดิน
พระราชลัญจกรประจำ�พระองค์ รัชกาลที่ ๙
เป็นรูปพระที่นั่งอิฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลาง
วงจักรมีอกั ขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรศั มี
เปล่ ง ออกโดยรอบเหนื อ จั ก รเป็ น รู ป เศวตเจ็ ด ชั้ น
ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า
ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน (โดยที่วัน
พระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จ
ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำ�
อภิเษกจากทิศทั้งแปดนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย
ทรงรับน้ำ�อภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา แทนที่จะทรง
รับจากราชบัณฑิตดังในรัชกาลก่อน)

พระพุทธรูป

ประจำ�มหาวิทยาลัย
พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2545
โดยต้นแบบของพระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ มาจากพระพุทธศิลาขาว
(ในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร) พระพุทธรูปศิลาขาว
เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สร้างในสมัยทวารวดีมีอายุประมาณ 1,500 ปี เป็นปาง
ปฐมเทศนาแต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อประทานพร” มีความศักดิ์สิทธิ์
เป็ น ที่ เ คารพบู ช าอย่ า งยิ่ ง ของชาวบ้ า น ขุ ด พบที่ วั ด ทุ่ ง พระเมรุ (วั ด ร้ า ง)
สวนนันทอุทยาน ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญ
มาประดิษฐานไว้เมื่อปีพุทธศักราช 2404 และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(สถาบันราชภัฏนครปฐมในขณะนั้น) ได้สร้างพระพุทธรูปจำ�ลองพระพุทธรูป
ศิลาขาว มาประดิษฐาน ณ บริเวณประตูทางเข้าด้านซ้ายของมหาวิทยาลัยฯ
โดยใช้ชื่อว่า “พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ”

ดอกไม้

ประจำ�มหาวิทยาลัย

สีน้ำ�เงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้
กำ�เนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว หมายถึง แหล่งทีต่ งั้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
40 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีส่ วยงาม
สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม หมายถึง ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์
แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เฟื่องฟ้า ถูกกำ�หนดเป็นดอกไม้ประจำ�มหาวิทยาลัยในสมัยของท่าน
อาจารย์พเยาว์ ศรีหงส์ โดยท่านเห็นว่าเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีต้องการ
แสงแดดจัดในสภาพกลางแจ้ง สามารถรับแสงแดดได้ตลอดวัน แต่ถ้าได้รับ
แสงแดดไม่เพียงพอจะทำ�ให้สีของใบไม่เข้ม ออกดอกน้อย ต้องการอุณหภูมิ
ปานกลาง หรือร้อนชื้น เมื่อโตขึ้นต้องการน้ำ�ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ� ถ้ารดน้ำ�
มากเกินไปจะไม่ออกดอก และเฟื่องฟ้าได้รับสมญาว่า “ราชินีแห่งไม้ประดับ”
เนื่องจากบ้านเรือนและสถานที่สำ�คัญต่างๆ นิยมนำ�มาใช้ประโยชน์ในด้าน
สุนทรียภาพ ประดับสวน อาคาร
เฟื่องฟ้า มีชื่อสามัญว่า Bougainvillea, Paper Flower และ
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bougainvillea Hybrida ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ ได้แก่
Paper Flower, Kartas และตรุษจีนอยูใ่ นตระกูล NYCTAGINACEAE
ถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศบราซิล โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
ราว ค.ศ. 1766-1769 และได้ถูกนำ�ไปปลูกยังสวนต่างๆ ของโลก เริ่มจาก
ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย สำ�หรับประเทศไทย มีการนำ�พันธุ์เฟื่องฟ้า
เข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกราว พ.ศ. 2423 ในสมัยรัชกาลที่ 5
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ปรัชญา
พันธกิจ
ค่านิยมหลัก
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ปรัชญา

ค่านิยมหลัก

“การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

พันธกิจ		

พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไว้เป็น 6 ประการ คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทาง
การศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนา
โครงการพระราชดำ�ริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น

N Network and Communication
การสร้างเครือข่ายการทำ�งานและการสื่อสาร
หลายรูปแบบ หมายถึง การทำ�งานแบบประสานความ
ร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ
P Professional
การทำ�งานแบบมืออาชีพ หมายถึง การ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดำ�เนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
R Responsibility
การทำ�งานด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง
การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รักษาคุณภาพ
และมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้
U Unity
การประสานสามัคคี หมายถึง การทำ�งาน
ด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่ายและเสียสละ
เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

เอกลักษณ์ : บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น
อัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
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แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558)

วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมทำ�งานในประชาคมอาเซียน เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี และเป็นคำ�ตอบของท้องถิ่น
ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มศี กั ยภาพพร้อมทำ�งานในประชาคม

อาเซียน
2. วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับ
ของท้องถิ่น
3. สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม
4. มุง่ สูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรูท้ บี่ ริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
พร้อมทำ�งานในประชาคมอาเซียน
2. ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน
มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. นั ก ศึ ก ษาและประชาชนตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ทวารวดี วัฒนธรรมประเพณีไทย และสิ่งแวดล้อม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบงานที่คล่องตัวและบริหารจัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
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ทำ�เนียบผู้บริหาร
จากโรงเรียนฝึกหัดครู...
สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชื่อสถานศึกษา
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ชื่อตำ�แหน่ง
				
(ขณะดำ�รงตำ�แหน่ง)
1
นางนันทา บุญยะประภัสร
ครูใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2
นางลำ�ยอง วิศาลดรุณกร
ครูใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
3
นางนันทา บุญยะประภัสร
ครูใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
4
นางสาวบุญจันทร์ วงศ์รักมิตร
ครูใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
5
นางสาวพเยาว์ ศรีหงส์
อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
6
นางสาวนิตยา วัฒนจินดา
อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
7
ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์
อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
				
โรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม
				
วิทยาลัยครูนครปฐม
8
นางสาวพเยาว์ ศรีหงส์
ผู้อำ�นวยการ วิทยาลัยครูนครปฐม
9
ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง
ผู้อำ�นวยการ วิทยาลัยครูนครปฐม
			
และอธิการ		
10 นายวิเชียร เมนะเศวต
อธิการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
11 นายนิทัศน์ เพียกขุนทด
อธิการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชัย เยาวปาณี อธิการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล อธิการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
14 นางเพ็ญรัตน์ วริรักษ์
อธิการบดี
สถาบันราชภัฏนครปฐม
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดี
สถาบันราชภัฏนครปฐม
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธิณีย์ เถาทับนุ่ม
อธิการบดี
สถาบันราชภัฏนครปฐม
				
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ช่วงดำ�รงตำ�แหน่ง
2479 (ครึ่งปี)
2479-2481
2481-2497
2497-2501		
2501-2508
2508-2511
2511-2514
2514-2515
2515-2523
2523-2524
2524-2529
2529-2531
2531-2537
2537-2542
2542-2546
2546-2547
2547-2552
2552-2556
2556-ปัจจุบัน
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
3. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นายสมพร ใช้บางยาง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายโอภาส เขียววิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เทียนน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
กรรมการ
		
ราชภัฏนครปฐม		
14. อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์
ประธานสภาคณาจารย์
กรรมการ
		
และข้าราชการ
15. นางละมูล ลือสุขประเสริฐ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
กรรมการ
		
มหาวิทยาลัย
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
ผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
ผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
ผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
19. อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
ผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
20. อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
23. อาจารย์สมยศ สืบจากดี
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย รองอธิการบดี
เลขานุการ
25. เจ้าหน้าที่สำ�นักงานอธิการบดี		
ผู้ช่วยเลขานุการ
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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.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
อาจารย์วัชระ จันทร์อนันต์		
อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว 		
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์		
อาจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์		
อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่		
อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี
อาจารย์ศิริชัย โสภา		
อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี		
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักษ์ จินดาวัฒน์
อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย		
อาจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู		
อาจารย์สุมาลี สิกเสน		
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ที่ปรึกษาอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้อำ�นวยการสถาบันภาษา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักคอมพิวเตอร์
รักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นางละมูล ลือสุขประเสริฐ
นายเศวก ธรรมศิริพงษ์
นายเกษม เขมวราภรณ์
นายเกื้อกูล ไทยน้อย
ดร.ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ
นายสมชาย รัตนอารี
นายบุ้นเส็ง สุธรรมโกศล
นายปิยวัฒน์ โตโพธิ์ไทย
นายวินัย นุชพิทักษ์
พลตำ�รวจโทศักดา เตชะเกรียงไกร
ร้อยตำ�รวจโทสฤษดิ์ สายสวาท
ดร.สมเกียรติ พิณทอง
ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ
นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ
เจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการ

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

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

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นายโอภาส เขียววิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
อาจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
อาจารย์สมยศ สืบจากดี
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
ผู้อำ�นวยการกองกลาง
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
นิติกร

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายโอภาส เขียววิชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์
อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตำ�แหน่งคณบดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำ�ไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ
10

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์
อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล
อาจารย์ไกยสิทธิ์ อภิระติง
อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
อาจารย์พิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
อาจารย์ไพรัช ดำ�รงกิจถาวร
อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ
นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล
นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข
นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย
อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ
เจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการ

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

คณะกรรมการกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำ�ดี
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณฉลอง เกิดพิทักษ์
ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว์
ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี
เจ้าหน้าที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำ�รงตำ�แหน่งสูงขึ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์
อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน
เจ้าหน้าที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล
นิติกร
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

Nakhon Pathom Rajabhat University

โครงสร้าง

การแบ่งส่วนราชการ

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

N PR U

งานตรวจสอบภายใน
งานประกันคุณภาพ
งานการศึกษา
นักศึกษานานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์
(ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
กองกลาง
กองพัฒนานักศึกษา
สำ�นักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันภาษา
(ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
สำ�นักคอมพิวเตอร์
(ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
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สรุปข้อมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการจัดการเรียนการสอนรวม 5 คณะวิชา ในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก จำ�แนกได้ ดังนี้

คณะวิชา
•
•
•
•
•

นักศึกษา

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์

จำ�นวนนักเรียนและนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น
20,191 คน จำ�แนกได้ดังนี้
นักศึกษาภาคปกติ
จำ�นวน 16,347 คน
• ระดับปริญญาตรี 4 ปี
จำ�นวน 10,941 คน
• ระดับปริญญาตรี 5 ปี
จำ�นวน 5,406 คน
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พป.) จำ�นวน 2,447 คน
• ระดับปริญญาตรี 4 ปี
จำ�นวน 2,447 คน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพ
จำ�นวน 180 คน
นักศึกษาระดับปริญญาโท
จำ�นวน 220 คน
นักศึกษาระดับปริญญาเอก
จำ�นวน 43 คน
นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี จำ�นวน 131 คน
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
จำ�นวน 711 คน
นักเรียนศูนย์สาธิตปฐมวัย
จำ�นวน 130 คน

ระดับปริญญาตรี รวม 11 หลักสูตร ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ครุศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ผู้สำ�เร็จการศึกษา

มีผู้สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2558 ในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 3,447 คน
ระดับปริญญาตรี
จำ�นวน 3,206 คน
• นักศึกษาภาคปกติ
จำ�นวน 2,753 คน
• นักศึกษาภาค กศ.พป.
จำ�นวน 453 คน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จำ�นวน 149 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา
จำ�นวน 92 คน
• ปริญญาโท
จำ�นวน 91 คน
• ปริญญาเอก
จำ�นวน
1 คน

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ 1 หลักสูตร
ดังนี้

• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท รวม 5 หลักสูตร ดังนี้
•
•
•
•
•

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

บุคลากร

มีจำ�นวนบุคลากรจำ�นวนทั้งสิ้น 905 คน จำ�แนกได้ดังนี้
• ข้าราชการพลเรือน
จำ�นวน 118 คน
		 (รวมลาศึกษาต่อ)
• พนักงานราชการ
จำ�นวน 16 คน
• พนักงานมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 537 คน

ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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สรุปข้อมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
•
•
•
•
•
•

พนักงานโรงเรียนสาธิต
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ลูกจ้างประจำ�
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

37
18
17
103
24
35

ด้านการพัฒนาบุคลากร

คน
คน
คน
คน
คน
คน

• ทุ น ศึ ก ษาต่ อ บุ ค คลภายนอกผู้ ป ระสงค์ เ ป็ น อาจารย์
ระดับปริญญาโท จำ�นวน 6 ทุน
• ทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโท 4 ทุน และ
ระดับปริญญาเอก จำ�นวน 36 ทุน
• การส่งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วม
ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
• การส่งบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการนำ�เสนอผลงาน
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

สายวิชาการ รวม 452 คน จำ�แนกตามประเภทบุคลากร
(เฉพาะข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัย)
• ข้าราชการพลเรือน
จำ�นวน 106 คน
• พนักงานมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 346 คน

ด้านงบประมาณ

สายวิชาการ รวม 452 คน จำ�แนกตามวุฒิการศึกษา
(เฉพาะข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัย)
• ปริญญาเอก
จำ�นวน 120 คน
• ปริญญาโท
จำ�นวน 326 คน
• ปริญญาตรี
จำ�นวน
6 คน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2559
รวมทั้งสิ้น 922,820,100 บาท จำ�แนกเป็น
• เงินงบประมาณแผ่นดิน
567,128,500 บาท
• เงินรายได้มหาวิทยาลัย
355,691,600 บาท
		 (เงินนอกงบประมาณ)

สายวิชาการ รวม 452 คน จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ
• รองศาสตราจารย์
จำ�นวน
6 คน
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จำ�นวน 43 คน
• อาจารย์
จำ�นวน 403 คน

ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล
มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพ
มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ
มิติที่ 4 การพัฒนาสถาบัน
รวมคะแนน 4 มิติ

สายสนับสนุน รวม 407 คน จำ�แนกได้ดังนี้
• ข้าราชการพลเรือน
จำ�นวน 12 คน
• พนักงานราชการ
จำ�นวน 15 คน
• พนักงานมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 191 คน
• พนักงานโรงเรียนสาธิต
จำ�นวน 10 คน
• ลูกจ้างประจำ�
จำ�นวน 17 คน
• ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 103 คน
• ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
จำ�นวน 24 คน
• ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ จำ�นวน 35 คน

2.3376
0.4155
0.2606
0.6980
3.7117

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การเกษียณอายุราชการ

• ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการเกษียณอายุราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จำ�นวน 6 คน
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สรุปผลการดำ�เนินงาน

ของแต่ละคณะ ประจำ�ปีงบประมาณ

2 5 5 9

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร์

การบริหารและข้อมูลพื้นฐาน

คณะ

ครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา
คณบดีคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์มีความเป็นมาสืบทอดจากหมวดวิชาการศึกษาในโรงเรียน
สตรีฝึกหัดครูนครปฐม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2479 และเมื่อได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครปฐม พุทธศักราช 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
คณะวิชาครุศาสตร์ และเปลีย่ นชือ่ เป็นคณะครุศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 รับผิดชอบงานด้านการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
คณะครุศาสตร์บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการคณะ โดยการนำ�ของคณบดี
คณะครุศาสตร์
ปรัชญา : จิตวิญญาณความเป็นครู คู่คุณธรรม นำ�ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2561 คณะครุศาสตร์จะเป็นต้นฉบับในการผลิตครู
และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
อัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรการศึกษา ในปี 2559 มีหลักสูตรที่เปิดสอนรวมทั้งสิ้น 8 หลักสูตร
ประกอบด้วย
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 5 ปี คือ การศึกษา
ปฐมวัย พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ การประถมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 4 ปี คือ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขา คือ การ
บริหารการศึกษาและหลักสูตรและการสอน
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขา คือ สาขา
การบริหารการศึกษา
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
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สรุปผลการดำ�เนินงานของแต่ละคณะ ประจำ�ปีงบประมาณ 2 5 5 9
คณะครุศาสตร์

การพัฒนาและการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

การพัฒนาและการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ความคิดริเริม่ ความมีวจิ ารณญาณ บุคลิกภาพ ร่างกาย คุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม และจัดให้มีกิจกรรมปลูกฝังให้เป็นผู้มีวินัย
รักประชาธิปไตย
ผลงานนักศึกษา
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1. รองชนะเลิศตะกร้อชาย
2. ชนะเลิศตะกร้อชาย
3. รองชนะเลิศอันดับสองตะกร้อหญิง
4. รองชนะเลิศอันดับสองปิงปองชาย
5. รองชนะเลิศอันดับสองมวย
6. รองชนะเลิศตะกร้อชาย
7. รองชนะเลิศเดิน 5,000 เมตร

การบริการวิชาการแก่สังคม

การให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นพันธะอีกประการหนึ่งของคณะ
ครุศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคมและสาธารณชนใน
ลักษณะการจัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมสัมมนา อภิปราย บรรยายพิเศษ
การประชุมวิชาการ การให้บริการทดสอบความรู้ และเป็นวิทยากรให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในปีนี้ได้ดำ�เนินนโยบาย
ด้านการบริการวิชาการ โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาครู รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ
โดยเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ แก่บุคลากรทางการศึกษา
ที่ เ ป็ น โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยการฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู และ
โรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นอกจากนี้คณาจารย์ในคณะ
ทุกคนยังให้บริการวิชาการ
แก่หน่วยงานภายนอกเป็น
รายบุคคล ทั้งในองค์กร
ภาครัฐและเอกชนด้วย

16

การวิจัย

คณะครุ ศ าสตร์ ร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย
และพัฒนาจัดสรรงบประมาณรวมทั้งจัดหา
แหล่งทุนภายนอกและจัดสรรทุนวิจัยภายใน
โดยจัดทำ�โครงการต่างๆ ให้แก่อาจารย์ในคณะ
จำ�นวน 2,070,000 บาท นอกจากนี้ยังจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิจัยของอาจารย์ที่ต้องการนำ�เสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสาร
ต่างๆ ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ และ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ และ
นักวิจัย โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้านวิชาการและการวิจัย รวมทั้งมี
การสร้างขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
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คณะครุ ศ าสตร์ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้
คณาจารย์ทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบ
การจั ด การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย ตามยุ ท ธศาสตร์ของชาติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 คณะมี
คณาจารย์ ทำ � วิ จั ย และส่ ง ผลงานตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่
จำ�นวน 29 เรือ่ ง และได้มกี ารนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์
ให้กบั หน่วยงานภายนอกทัง้ สถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ

การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

คณะครุศาสตร์ได้จัดทำ�แผนด้านทำ�นุบำ�รุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ไว้ในแผนกลยุทธ์ และแผน
ประจำ�ปีของคณะ โดยกำ�หนดตัวบ่งชีว้ ดั ความสำ�เร็จ
ไว้ชัดเจน ทั้งนี้ในแต่ละกิจกรรมที่จัดให้
นั ก ศึ ก ษา มี ก ารจั ด สรรงบประมาณ
รองรับไว้ทุกโครงการ โครงการ
ที่ ร่ ว มกั บ สำ � นั ก ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรม กองพั ฒ นา
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา และ
มหาวิทยาลัยจะมีการจัด
ประชุมร่วมกันจัดทำ�แผน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน รวมทั้งหมด
8 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ
พัฒนาจิตเจริญปัญญา 2) โครงการ
“ครุศาสตร์รวมใจ สานสายใย บูชาครู” 59
3) โครงการศึกษาดูงานและไหว้พระ 9 วัด
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 4) โครงการอนุรักษ์
สืบสานวิถีไทย 5) โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สำ�หรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 6) โครงการ
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “วิ ถี พุ ท ธ วิ ถี ธ รรม
นำ�จิตวิญญาณสู่ความเป็นครู” 7) โครงการหนูน้อย
ปฐมวัย จิตผ่อง ใจใส ถวายเทียน 8) โครงการ
อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมไทย และเข้ า ใจวั ฒ นธรรม
หลากหลายในประชาคมอาเซียน

การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะครุศาสตร์มีการดำ�เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุ ณ ภาพทั้ ง ในระดั บ สาขาวิ ช าและคณะ ทำ � หน้ า ที่ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี
การประชุมร่วมกันกำ�หนดแผนงานและประชุมเพือ่ ติดตามความคืบหน้า
ของการประกันคุณภาพในด้านต่างๆ โดยการจัดทำ�รายงานประกัน
คุณภาพรอบ 6 เดือน และให้ทุกหลักสูตรจัดทำ�รายงานประกัน
คุณภาพรอบ 6 เดือน และจัดประชุมปฏิบัติการติดตามการดำ�เนินงาน
การประกันคุณภาพประจำ�ปี
2559 ที่จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อกำ�กับและติดตาม
การดำ � เนิ น งานด้ า น

การประกันคุณภาพพร้อมทั้งจัดทำ�รายงานการ
ประกันคุณภาพรอบ 12 เดือน นอกจากนี้
ยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การประกันคุณภาพให้กบั คณาจารย์
เพื่อให้คณาจารย์ได้เห็นถึง
การทำ � งานด้ า นการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
นัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของการดำ�เนินงาน
บริหารคณะตามปกติ
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คณะครุศาสตร์

การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

คณะครุศาสตร์มคี วามพร้อมและความสามารถในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาจึงนำ�ไปสูก่ ารสร้าง
ความร่วมมือในการสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย
ศูนย์ศกึ ษาพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ ได้มภี ารกิจความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู และศูนย์ฝกึ ประสบการณ์
วิชาชีพครูมีภารกิจร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาสาขาการศึกษาทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม
และจังหวัดใกล้เคียง

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

คณะครุศาสตร์ให้ความสำ�คัญและเตรียมพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนานักศึกษาตามนโยบายทีก่ �ำ หนด
โดยจัดโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ
ของนักศึกษา จำ�นวน 10 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการค่ายพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ สำ�หรับเด็กประถมศึกษา 2) โครงการ
การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู 3) โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาผ่านเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ 4) โครงการอบรมการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 5) โครงการอบรม
เสริมความรู้สำ�หรับครูปฐมวัย 6) โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะครุศาสตร์ กับ Faculty of
Education, UM, Malaysia ประจำ�ปี
งบประมาณ 2559 7) โครงการการถ่ายภาพ
เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน
8) โครงการ English fun
for kids 9) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียอย่าง

สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 10) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 11) โครงการ
อบรมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษสำ�หรับพลศึกษา
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คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร์

บัณฑิตให้มคี ณ
ุ ภาพ ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
คณะ ซึง่ คณะฯ ได้ด�ำ เนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริม
และสนับสนุนเพื่อให้ผลการประเมินในองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มีผลการประเมินที่ดีขึ้น เช่น

คณะ

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานด้านบริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดำ�เนินการ
จัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพงาน ประจำ�ปีการศึกษา พ.ศ. 2559
ตามผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจำ�ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 รายงานผลการปฏิบตั ิ
ราชการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
นำ�เอาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินมาจัดทำ�
แผนพัฒนาคุณภาพงาน และแต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบไป
ดำ�เนินการตามแผนทีว่ างไว้ ทำ�ให้สามารถพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพ
และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และจากผลการประเมินที่ผ่านมา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
โดยเฉพาะในเรื่องคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตำ�แหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์ การนำ�เสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
ยังมีนอ้ ย คณะควรเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายสำ�คัญ
อย่างต่อเนือ่ งนอกเหนือจากการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร รวมไปถึง
คณะควรส่งเสริมการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในทุกสาขาวิชาในการผลิต
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเขียนผลงานวิชาการ
เพื่อการยื่นขอกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ เป็นต้น
ซึ่งก็จะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการการเรียนมากขึ้น
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สรุปผลการดำ�เนินงานของแต่ละคณะ ประจำ�ปีงบประมาณ 2 5 5 9
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ผลงานนักศึกษา

ในปีงบประมาณ 2559 นักศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับ
รางวัลและมีผลงาน โดดเด่น ดังนี้
1. นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงการกิจกรรม
นักศึกษาที่บูรณาการกับหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา
รอบชิ ง ชนะเลิ ศ

โดยได้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง
ตำ�บลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้รบั เลือกให้เข้ารับรางวัลนักเรียน
นิสิต นักศึกษา ผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการ
ประกวดร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ในระดับอุดมศึกษา ภาคกลาง
ชิงถ้วยพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินดั ดามาตุ จัดขึน้ เนือ่ งในงานมหิดล วันแม่ ณ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา
20

4. นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศรอบคัดเลือกระดับภูมภิ าคในการเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศฯ เนื่องในวันระพี
5. นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันดวลวาทะด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์กับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในงาน NIDA Open House
2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ
6. ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม
รายการ Phra Nakhon Flair Bartender Competition 2016
7. ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน
ผสมเครื่องดื่ม รายการ MS Mixoologist Silpakorn
University 2016
8. นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับ
รางวัลเทพีนางสงกรานต์ผ้าทอคูบัวปี 2559 และรางวัล
ธิดาดอกไม้เทศบาลตำ�บลเจ็ดเสมียน ปี 2559
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งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็น
คณะทีม่ คี วามหลากหลายในศาสตร์แขนง
ต่างๆ จึงสามารถดำ�เนินโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสองความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่นเป็นอย่างดี โดยคณาจารย์ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการ
ดำ � เนิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและ
ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง
นอกจากนี้ ยังได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์บริการ
วิชาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเทีย่ ว
และการโรงแรม และด้านพุทธศาสนา เพื่อให้บริการ
แก่หน่วยงานภายนอก ซึง่ ได้รบั ความไว้วางใจให้ด�ำ เนิน
การโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของ
หน่วยงานนัน้ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง อาทิเช่น โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำ�หรับ
สามเณร โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำ�ริ
(ภาษาอังกฤษ) และโครงการอบรมบุคลากรหลักสูตร
ยุวมัคคุเทศก์ เป็นต้น

ด้านการวิจัย

ในปีงบประมาณ 2559 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณและ
แหล่งเงินทุนในการทำ�วิจยั จากทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพือ่ สนับสนุนการจัดทำ�วิจยั ให้แก่อาจารย์
ในคณะ รวมทั้งมีการจัดทำ�โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย อาทิเช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเป็น
ภาษาอังกฤษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ�
ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำ�หนดตำ�แหน่งวิชาการ
เป็นต้น นอกจากนีค้ ณะยังคงมุง่ มัน่ ในการจัดทำ�วารสาร
วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และกำ�ลัง
ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 นอกจากนี้ คณะยังคงสานต่อ
เครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ เครือข่าย SMARTS อันประกอบด้วย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
โดยมีการดำ�เนินการกิจกรรม ทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และ
เครือข่าย DEPISA ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ The 10th DEPISA International
Conference 2016 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โดยมีผเู้ ข้าร่วมจากหลากหลายประเทศ อาทิเช่น ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย
มาเลเซีย เวียดนาม เป็นต้น

งานทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำ�เนินการตามพันธกิจ
ด้านการทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมและการส่งเสริม
นักศึกษาและคณาจารย์ให้เข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ อาทิ การร่วมขับเคลือ่ น
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม การจัดพิธีทำ�บุญตักบาตร
และพิ ธี เ ทิ ด พระเกี ย รติ ใ นโอกาสวั น แม่ แ ห่ ง ชาติ และวั น พ่ อ แห่ ง ชาติ
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Nakhon Pathom Rajabhat University
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คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

การจัดกิจกรรมปณิธานความดีปีมหามงคล : ทำ�ดี เริ่มได้ที่ใจเรา
ร่ ว มกั บ หอการค้ า จั ง หวั ด นครปฐม รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม นั ก ศึ ก ษา
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในงานประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังมีผลงานด้านการ
ทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ อีกหลายรางวัล อาทิเช่น รางวัลนักเรียน นิสิต
นักศึกษา ผู้มีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย รางวัล
ประกาศเกียรติคุณจากการประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาอาเซียน
และเกียรติบัตรยกย่องผู้ทำ�คุณประโยชน์ โครงการปณิธานความดี
ปีมหามงคล จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำ�สำ�นัก
นายกรัฐมนตรี เป็นต้น

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รบั
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทัง้ ในระดับสาขา
วิชาซึ่งมีทั้งสิ้น 19 สาขาวิชา (ระดับปริญญาตรี 17 สาขาวิชาและระดับ
ปริญญาโท 2 สาขาวิชา) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นผู้ตรวจ
ประเมิน ซึง่ ผลการตรวจประเมินในระดับสาขา ทุกสาขามีผลการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสูงขึ้นจากการประเมินในปีการศึกษา
2557 แสดงให้เห็นว่าทุกสาขาวิชาได้นำ�เอาผลการประเมินไปปรับปรุง
งานประกันให้ดขี นึ้ ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทนี่ า่ พอใจ สำ�หรับผลการตรวจ
ประเมินในระดับคณะฯ อยู่ในระดับดี ซึ่งมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจาก
ปีที่แล้ว คือ การศึกษา 2557 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ คณะฯและทุกสาขา
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วิชาได้มีการดำ�เนินการจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพงาน
ตามผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยนำ�เอาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินมาจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพงานมอบ
หมายผูร้ บั ผิดชอบไปดำ�เนินการตามแผนทีว่ างไว้ ทำ�ให้
สามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งในต้นปีการศึกษา คณะฯ ร่วมกับ
สาขาวิชาได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาเข้าใหม่
โดยสอดแทรกไว้ในการปฐมนิเทศ รวมทั้งจัดประชุม
เตรียมความพร้อมในการดำ�เนินการจัดทำ�รายงาน
การประกันคุณภาพทั้งในรอบ 6 เดือน และก่อน
การรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพประจำ�ปี
การศึกษา 2558
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การสร้างเครือข่ายร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ ดำ � เนิ น การสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือกับ 4 หน่วยงานของ 4 สถาบัน ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2554 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาการทางวิชาการ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรูร้ ว่ มกัน
ในพันธกิจด้านต่างๆ ของแต่ละสถาบัน ซึ่งได้มีการจัดการประชุม
ทางวิชาการ ระดับชาติ SMARTS เรื่อยมาและในปีงบประมาณ
2559 นี้ ก็ได้มีการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ SMARTS
ครั้งที่ 6 ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้มีการดำ�เนินการจัดตั้งภาคีร่วมพัฒนา เสริมหนุนการดำ�เนินงาน
ในชุ ม ชนท้ อ งถิ่น โดยมีผ ลทำ�ให้เป็นชุมชนต้น แบบและศู นย์
การเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับในสังคม ได้แก่ การร่วมพัฒนา
ชุมชนตามโครงการหมู่บ้า นรักษาศีล 5 จังหวัด
นครปฐม ณ ชุมชนวัดวังตะกูและการพัฒนา
ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่อ ณ ชุมชนโพรงมะเดื่อ รวมถึงโครงการ
นครปฐม นครแห่งความผาสุข ซึ่งประกอบไปด้วย
ชุมชนตำ�บลพลับพลาชัย ชุมชนตำ�บลห้วยด้วน ชุมชน
ตำ�บลลำ�เหย ชุมชนตำ�บลบางช้าง

สาขาวิชาการท่องเทีย่ วและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัย Hungkuang University, Taiwan,
มหาวิทยาลัย Tunghai, Taichung และมหาวิทยาลัย
National Kaohsiung University of Hospitality
and Tourism โดยมีความร่วมมือที่หารือร่วมกัน อาทิเช่น
โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาในรายวิชาทีส่ ามารถเทียบโอน
กันได้ โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
และโครงการแลกเปลี่ยนผู้สอนในสาขาวิชาด้านการโรงแรม
เป็นต้น นอกจากนี้ทางสาขาวิชายังได้สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับโรงแรม Le Belhamony Resort and Spa
ประเทศเวียดนาม เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เข้ารับการฝึกประการณ์
วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ โรงแรมระดับ 5 ดาว ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา
ในต่างประเทศ (การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU)

โครงการทำ�ข้อตกลงร่วมมือกันระหว่าง TAFE Queensland, Australia and Public Administration Department,
Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand โดยเมือ่ วันที 23 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และ TAFE Queensland, Australia ลงนามความร่วมมือร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียน
การสอน การเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนทางด้านภาษาอังกฤษและด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรม
ซึง่ กันและกัน โดยมีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.สุวมิ ล มรรควิบลู ย์ชยั รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม รวมทั้ง อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ
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Nakhon Pathom Rajabhat University

สรุปผลการดำ�เนินงานของแต่ละคณะ ประจำ�ปีงบประมาณ 2 5 5 9
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

และอาจารย์บรรพต กิตติสนุ ทร คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้การ
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก TAFE Queensland, Australia นำ�โดย
Mr. Martin Lock Manage International Sales & Recruitment
TAFE Queensland, Australia and Ms. Sawitree Kittisarn In
country Manager - Thailand, Malaysia TAFE Queensland
international

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม DEPISA
(Developing Education Professionals
in Southeast Asia) ซึ่งหมายถึงกลุ่มที่มุ่ง
การพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัยของอาจารย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาต่างๆ 8 แห่ง คือ
The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
National University of Laos ประเทศลาว
University Negeri Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย
Can Tho University ประเทศเวี ย ดนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการประชุม

โครงการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

- โครงการนำ�ร่องการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาและ Multi degree เพือ่ พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
ณ สถาบัน Tafe Queensland, Australia โดยการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึง 23 ธันวาคม 2559
ทั้งการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษาได้ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นระบบ
การเรียนการสอนแบบการเน้นการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างเสริมทักษะในการสนทนา
เพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ อาจารย์ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ได้มีการพูดคุยและทำ�การตกลงเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนและ
ค่าหลักสูตรในการเรียนที่จะส่งนักศึกษามาศึกษาต่อในรุ่นต่อไป
- โครงการ The 10th DEPISA International
Conference 2016 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศ
อาทิเช่น ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม
เป็นต้น
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คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะ

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐานและการบริหารงานทั่วไป

ปรัชญา
“วิทยาศาสตร์สร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
วิสัยทัศน์
“ผลิ ตบัณฑิตด้า นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพ
คุณธรรม พัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการให้เป็นที่
ยอมรับในประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
2. ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย
3. วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
คำ�นิยมองค์กร ประกอบด้วยตัวอักษร ดังนี้ SCI
S (Success) : การมุ่งสู่ความสำ�เร็จตามพันธกิจหลักของ
องค์กร
C (Convergence) : การบูรณาการความคิดที่หลากหลาย
สู่จุดหมายเดียวกัน
I (Innovation) : การสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น
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การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการศึกษา
ในปีก ารศึก ษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีเปิดสอน ดังนี้
• ระดับปริญญาตรี 21 หลักสูตร ประกอบด้วย
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 7 สาขาวิชา
ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี อุตสาหกรรมศิลป์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา
ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยี
การผลิตพืช เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาธารณสุขศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมซอฟต์แวร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 สาขา
วิชา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา
การจัดการอาหาร
Nakhon Pathom Rajabhat University

สรุปผลการดำ�เนินงานของแต่ละคณะ ประจำ�ปีงบประมาณ 2 5 5 9
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

• ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ประกอบด้วยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
• ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สังคม จำ�นวน
3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ผลงานที่โดดเด่นของนักศึกษา
- นางสาวณีระนาถ หุ่นสิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับเลือกเป็นนางสาวนครปฐมคนแรก และ
รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ในการประกวดนางสาวนครปฐมของจังหวัดนครปฐม
และได้รับรางวัล Popular vote ในการประกวด “Mr. & Miss Parata of
Thailand” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

- นายอานนท์ อางนานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์
ระดั บ ดี เรื่ อ ง “การนำ � ปู น ปลาสเตอร์ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว จากอุ ต สาหกรรม
เครื่องประดับกลับมาใช้ใหม่” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล
ศรีสิทธิโภคกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รางวัลที่นักศึกษาได้รับระดับชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาที่จะจบ
การศึกษานำ�เสนอผลงานวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์และ
เผยแพร่ผลงานในระดับปริญญาตรี ทัง้ นีใ้ นปีงบประมาณ 2559 ทีผ่ า่ นมา
นักศึกษาได้นำ�เสนอผลงานวิชาการในงานวิชาการ ดังนี้
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1) งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 วันที่ 30-31
มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2) งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4 The 4th
ASEAN UNDERGRADUATE CONFERENCE
IN COMPUTING (AUC2-2016) วันที่ 27-29
เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
3) การนำ�เสนอผลงานวิชาการงาน STEMa
2016 International สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559
		

งานบริการวิชาการแก่สังคม

การบริ ก ารวิ ช าการเป็ น กิ จ กรรมในรู ป แบบ
บูรณาการความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ ของคณาจารย์
นักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ
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เอกลักษณ์ทางด้านวิชาการ ทั้งยังสอดรับตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
6 ประการ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะที่เน้นผลิตบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ คุณธรรม พัฒนาท้องถิ่น
ด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในประชาคมอาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริม
การทำ�กิจกรรมเพื่อชุมชนและส่งเสริมให้คณาจารย์มีโอกาสถ่ายทอด
ความรูด้ า้ นบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ท้องถิน่ ในปี 2559 คณะฯ จัดโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่ถ่ายทอดความรู้สู่
ชุมชนและท้องถิ่น จำ�นวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการบริการ
วิชาการ “บูรณาการทักษะทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น”
จัดระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 ณ ศกร.ตชด.บ้านคลิตลี้ า่ ง อำ�เภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ประภาพรรณ เพียรชอบ
รับผิดชอบโครงการ 2) โครงการชีววิทยาอาสาพัฒนาท้องถิ่น จัดใน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อาจารย์วันเพ็ญ คำ�เทศ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 3) โครงการบูรณาการกระบวนการเรียนการสอนร่วมกับ
การพัฒนาชุมชน จัดในวันที่ 4-6 มิถุนายน 2559 ณ ศกร.ตชด.
บ้านคลิตี้ล่าง อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อาจารย์อภินันท์
จุ่นกรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ 4) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
การแปรรูปอาหารเพื่ออาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร จัดในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียน
บ้านหนองงูเหลือม อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประภาพรรณ เพียรชอบ ผู้รับผิดชอบโครงการ 5) โครงการ
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บริการวิชาการราชภัฏนครปฐม รวมใจเทิดพระเกียรติ
12 สิงหามหาราชินี นักเรียนผู้พิการทางสายตา โรงเรียน
ธรรมิกวิทยา การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ จัดในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559
ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา อำ�เภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
อาจารย์อนัญญา ทองสิมา ผู้รับผิดชอบโครงการ
นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการที่ เ ป็ น
นโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในการสนับสนุนให้สาขา
วิชาได้จดั กิจกรรมบริการวิชาการเพือ่ ตอบสนองตามความ
ต้องการของชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจนสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จำ�นวน 18 โครงการ เช่น 1) โครงการค่ายอาสา
พัฒนาขึน้ ในวันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียน
วั ด นาขุ น แสน (แกละประชานุ กู ล ) อำ � เภอสวนผึ้ ง
จังหวัดราชบุรี 2) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น
และถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน
วันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า
อำ�เภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 3) โครงการ
บริการวิชาการ “บูรณาการทักษะทางวิชาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิน่ บ้านคลิตลี้ า่ ง วันที่ 24-26 มีนาคม
2559 ณ ศกร.ตชด.บ้านคลิตี้ล่าง อำ�เภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี 4) โครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริม
ศั ก ยภาพด้ านวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีก ารอาหาร
เพื่อท้องถิ่น วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ศกร.ตชด.
บ้ า นคลิ ตี้ ล่ า ง อำ � เภอทองผาภู มิ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
5) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วันที่ 29 มิถนุ ายน
2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 6) โครงการ
สั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์ ป ระจำ � ปี 2559 จั ด วั น ที่
3-4 สิงหาคม 2559 จัดที่คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม
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งานวิจัย

ในรอบปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้อาจารย์ในสังกัดทำ�วิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์และตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน โดยได้รับทุนสนับสนุนในการทำ�วิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีจำ�นวน
ผลงานวิจัยมากกว่า 40 เรื่อง และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

งานทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม

ในรอบปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด
กิ จ กรรมที่ เ ป็ น การทำ � นุ บำ � รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรม
สืบสานประเพณีสงกรานต์ การทำ�บุญเลี้ยงพระ แห่เทียนพรรษา เป็นต้น

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ SCI-PIYA
ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล เก็บเอกสารหลักฐานเพือ่ รองรับการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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ระบบการทำ � งานที่ ส ามารถ
บู ร ณาการงานประจำ � ของเจ้ า หน้ า ที่
งานประเมินภาระงานและงานประกัน
คุณภาพเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องในการทำ�งาน การจัดเก็บ
หลักฐาน และสามารถนำ�ข้อมูลต่างๆ
มาใช้รองรับการประเมินได้ ทั้งการ
ประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน การประเมินตามคำ�รับรอง
ปฏิ บั ติ ร าชการและการประเมิ น ผล
การดำ�เนินงานของคณบดี
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ทำ�ความร่วมมือเครือข่าย
การศึกษา 9 ราชภัฏ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือ
ด้านวิชาการและกิจกรรมของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ
โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะวิชาการและ
กิจกรรมร่วมกันด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและ
เครือข่ายความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง 12 แห่ง เพื่อเป็นการเผยแพร่
งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนการพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการวิจัย
รวมถึงศูนย์วจิ ยั แห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเเก้วเเละ
วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ Gunma
University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำ�ความร่วมมือด้าน
งานวิจัย โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสะเต็มศึกษา
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ/กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
(การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU)
ในปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
โดยสาขาวิชาฟิสกิ ส์ได้ลงนามข้อตกลงร่วมมือ
ด้า นวิ ชาการและงานวิจัยกับ Institut
Teknologi Sumatera เป็นสถาบัน
เทคโนโลยีสเุ มตราประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัย
เซาธ์อสี ท์บางกอก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม อบรมให้กบั อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรภายนอก
จัดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
2) โครงการพัฒนาความพร้อมระดับประเทศของการสือ่ สาร
ด้วยแสงสว่าง : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการโทรคมนาคม การจัดทำ�ร่างมาตรฐานและสือ่ Visible Light
Communication (VLC) ร่วมมือกับ กสทช. อบรมให้กบั อาจารย์
นักศึกษาและบุคลากรภายนอก จัดในวันที่ 1 เมษายน 2559
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร MATLAB พืน้ ฐานสำ�หรับ
งานวิศวกรรมโดยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดในวันที่ 20-24

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ

ทางคณะฯ ได้จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำ�นวน 3 โครงการ คือ
1) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 9
(ACTIS & NCOBA 2016) ร่วมมือกับ 12 แห่ง ได้แก่

มิถุนายน 2559 ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน และนักศึกษา
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คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานบริหารทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527
ผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี และ
นิเทศศาสตร์ และมีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอน
นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง (Student center) ควบคู่
กับการปฏิบตั ิ โดยใช้ทอ้ งถิน่ ชุมชนเป็นฐานการศึกษา
(area base) คณะวิทยาการจัดการมุ่งมั่นการผลิต
บัณฑิตที่มีศักยภาพสูงเพื่อรองรับความต้องการของ
ชุมชน สังคม และภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียนโดยมี
ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ดังนี้
ปรัชญา
เพิ่ ม คุ ณ ค่ า บุคคลด้วยการศึกษา สร้า งสม
ภูมิปัญญาด้วยองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่สากล
วิสัยทัศน์
มุ่ ง เป็ น แหล่งให้ความรู้คู่คุณธรรมด้า นการ
จัดการและนิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาและ
บูรณาการองค์ความรูส้ ทู่ อ้ งถิน่ พัฒนาคนและท้องถิน่
ให้เป็นมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
2. สร้างองค์ความรูด้ า้ นการจัดการและนิเทศศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. ทำ�นุบำ�รุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย
4. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การจัดการเรียนการสอน

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียน
การสอน ทัง้ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และ
มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7 สาขาวิชา

คณะ

วิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 สาขา คือ สาขาการบัญชี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 2 แขนง คือ แขนงประชาสัมพันธ์
แขนงวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

คณะวิท ยาการจัดการมี นโยบายในการจั ดกิจกรรมเสริมกับ
นักศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ในรูปแบบที่หลากหลายใน
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกไปประกอบ
อาชีพกับภูมิภาคในเขตเศรษฐกิจอาเซี่ยน ให้โอกาสนักศึกษาไปเรียน
ภาษาอังกฤษ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ
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ผลงานนักศึกษา

นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอกจำ�นวนมาก ซึ่งในปี 2559
มีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
- รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดไอเดียสร้างสรรค์
ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุ Ageig Society Startup (สาขา
การจัดการทั่วไป)
- รางวัลชนะเลิศ ประกวดเขียนแผนธุรกิจใน
ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อ
ผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21” (สาขาการจัดการทั่วไป)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดเขียนแผนธุรกิจใน
ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ ใน
ศตวรรษที่ 21” (สาขาการจัดการทั่วไป)
- สาขานิเทศศาตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
รับ 6 รางวัล จากการประกวดภาพยนตร์สั้นในโครงการ “UNSEEN
นครปฐม กับน้อง Yuukung” (โตโยต้านครปฐม)

งานบริการวิชาการแก่สังคม

การพั ฒ นาศั ก ยภาพแก่ ท้ อ งถิ่ น เป็ น พั น ธกิ จ หนึ่ ง ของคณะ
วิทยาการจัดการที่ได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการให้

31

31

ความรู้ทางวิชาการ การสร้างพันธมิตรการเข้าไปมี
ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมและสนั บ สนุ น ให้ ท้ อ งถิ่ น มี
ความเข้มแข็ง มีศกั ยภาพทีจ่ ะใช้ในการพัฒนาตนเอง
และชุมชน ท้องถิน่ ในปี 2559 คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมมากกว่า
20 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาสื่อสารสุขภาพ
สำ�หรับประชาชนทั่วไปรุ่นเยาวชน โครงการบริหาร
ธุรกิจบริการวิชาการชุมชนบูรณาการกับการเรียน
การสอนระบบงานสารบรรณและกิจกรรม 5ส. กับ
การทำ�งาน โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร บูรณาการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ และนิ เ ทศศาสตร์ ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพ
เยาวชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการ
วิชาการสาขาการเงินและการธนาคารเพื่อ
ชุมชน เป็นต้น
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คณะวิทยาการจัดการ

งานวิจัย

ผลงานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และ
เครือข่ายเพือ่ การพัฒนาชุมชนทีส่ บื สานโครงการอันเนือ่ งมาจาก
แนวพระราชดำ�ริ จำ�นวนมากทีน่ �ำ ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น อันนำ�ไปสู่การพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ ด้วย ในปี 2559 คณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุน
ในการทำ�วิจัยจากแหล่งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ
มีงานวิจยั ทีแ่ พร่หลายจำ�นวนกว่า 20 ผลงาน อาทิ บริบทชุมชน
กับการดำ�เนินงานเสียงตามสาย เทศบาลตำ�บลโพรงมะเดื่อ
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม การศึกษาระบบเศรษฐกิจชุมชน
ด้ ว ยการวิ จั ย เชิ ง ชาติ พั น ธุ์ ว รรณาแบบเร่ ง ด่ ว น (RECAP)
การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนตำ�บลทุ่งขวาง อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม

การทำ�นุบำ�รุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาการจัดการมีแผนงานด้านการทำ�นุบำ�รุง
ศาสนาและศิ ล ปวั ฒ นธรรมอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ในรู ป แบบ
การจัดกิจกรรมผนวกเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อ
ให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในด้านการใช้
ชีวิตอย่างมีสติ ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และจริยธรรม ควบคู่ไปกับ
ความรู้ด้านวิชาการอย่างสมบูรณ์ ในปี 2559
คณะฯ ได้จดั ทำ�โครงการด้านการทำ�นุบ�ำ รุงศาสนา
และอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในโอกาสต่ า งๆ
ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และชุมชนทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก”
ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี โครงการวิทยาการร่วมใจสืบสาน
วั ฒ นธรรมไทยถวายเที ย นพรรษา อบรมคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมสำ�หรับการเป็นนักธุรกิจ เป็นต้น

การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ ศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา
วันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม การพัฒนาระบบ
การขนถ่ า ยในคลั ง สิ น ค้ า กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
ยานยนต์ The development of self-learning by
assignment strategy for second - year accounting
program students รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการทางธุรกิจของกลุ่มสินค้า OTOP จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นต้น
32
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก (MOU)

ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการได้สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษากับ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมีการจัดกิจกรรมสร้างความ
สัมพันธ์ร่วมกัน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการให้ความสำ�คัญกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยยึดแนวทางของกระบวนการประกันคุณภาพกับ
การดำ�เนินงานของคณะ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียน
การสอน และด้านกิจกรรมต่างๆ มีการจัดทำ�คูม่ อื การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร และคณะ พร้อมทัง้ จัดทำ�รายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report:SAR) ตลอดจนการรับ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
ทุกปีการศึกษา คณะกรรมการอุดมศึกษา
โดยเน้นในเรือ่ งของหลักสูตร ตัง้ แต่
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การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพฯ ได้คะแนนเฉลี่ย
4.11 (ระดับดี)
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คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อมูลพื้นฐานและการบริหารงานทั่วไป

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนงานภายในจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2552 มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพื่อสนอง
ปัญหาความขาดแคลนของประเทศ
ด้านการบริหาร มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดีช่วยรับผิดชอบงานบริหารด้านต่างๆ มีคณะกรรมการ
ประจำ�คณะฯ คณะกรรมการบริหารประจำ�คณะฯ ทำ�หน้าทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษา
และพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นต่างๆ ตามข้อบังคับ
ด้านการบริหารวิชาการจัดแบ่งอาจารย์เป็นกลุม่ วิชาตามลักษณะ
วิชาที่รับผิดชอบมีทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา คือ 1. การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช 2. กลุม่ วิชาการพยาบาลชุมชน 3. กลุม่ วิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุน่ 4. กลุม่ วิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ และ 5. กลุม่ วิชาการพยาบาล
สูตศิ าสตร์ อาจารย์ทกุ ท่านนอกจากมีความรับผิดชอบในการจัดการเรียน
การสอน เป็นที่ปรึกษา วิจัย และบริการวิชาการ จะต้องมีส่วนร่วมใน
สำ�นักงานคณบดีแบ่งเป็น 2 งาน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย ธุรการ การเจ้าหน้าที่ แผน
และงบประมาณ พัสดุ การเงิน อาคารสถานที่ และการประกันคุณภาพ
2. งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ครอบคลุมการรับนักศึกษา
งานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล เครือข่ายการฝึกปฏิบัติการพยาบาล ทุนการศึกษา กิจกรรม
นักศึกษา หอพักนักศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2559 คณะฯ มีคณาจารย์รวม 32 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 5 คน มีหลักสูตรในความรับผิดชอบ
1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

การจัดการเรียนการสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เพียงหลักสูตรเดียว ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ มีจำ�นวนนักศึกษา
ในแต่ละชั้นปี ดังนี้ ชั้นปีที่ 1 จำ�นวน 80 คน ชั้นปีที่ 2 จำ�นวน 75 คน
ชั้นปีที่ 3 จำ�นวน 63 คน และชั้นปีที่ 4 จำ�นวน 45 คน รวมทั้งหมด
จำ�นวน 263 คน
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คณะ

พยาบาลศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ปีการศึกษา 2559 นี้ มีผสู้ �ำ เร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) เป็นรุ่นที่
จำ�นวน 46 คน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทุกคนมีงานทำ�
คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
ภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษาได้รอ้ ยละ 86 ผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ พบว่า นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มีผล
คะแนนการสอบภาษาอังกฤษโดยภาพรวมในระดับดีมาก
นักศึกษาจำ�นวน 10 คน ได้รับการสนับสนุนให้เข้าอบรม
ภาษาอังกฤษที่ประเทศเวียดนาม
นอกจากนั้ น คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ เ ริ่ ม ใช้
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2559)
ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย สภาการพยาบาล และสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแล้ว
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การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและ
งานทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม

2.3) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม พิธีรับหมวก เข็มชั้นปี
และดวงประทีป 2.4) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เริงรื่น
ชืน่ สงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย 2559 2.5) โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม แห่เทียนพรรษา ประจำ�
ปี 2559 2.6) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันแม่แห่งชาติ
สำ�นักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 2.7)
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กิจกรรมและผลงานที่ผ่านมา
1. รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจการนักศึกษา เรื่อง การ
พัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. การทีน่ กั ศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะเจ้าภาพของ
งานเฟื่องฟ้าเกมส์ ปีการศึกษา 2558 ทวารวดีแลนด์ แดนแห่ง
ความสุข นับเป็นเจ้าภาพร่วมที่ประสบความสำ�เร็จอย่างสูง

ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาได้
งบประมาณในการดำ�เนินกิจกรรมของกิจการนักศึกษา ประจำ�ปี
งบประมาณ 2559 จำ�นวนทั้งสิ้น 2 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
มีโครงการ ดังนี้ 1.1) โครงการการแข่งขันกีฬาคณะ “เฟื่องฟ้า
เกมส์” 1.2) โครงการบูธดีมีงานทำ� 1.3) โครงการสานสัมพันธ์
พี่น้อง 4 ชั้นปี (งานเลี้ยงดอกปีบ NPRU สู่โลกกว้าง และพิธี
ปัจฉิมนิเทศ ติดขีดหมวก และประดับเข็ม : ดอกปีบรุ่นที่ 3
1.4) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
1.5) โครงการ 3D ส่งเสริมประชาธิปไตย ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และป้องกันปัญหายาเสพติด 1.6) โครงการค่าย
คุณธรรมพัฒนาจิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 1.7) โครงการ
ค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 1.8) โครงการ
พัฒนาประกันคุณภาพกับนักศึกษากับเครือข่ายนอกสถาบัน
1.9) โครงการสัปดาห์วชิ าการ และ 1.10) โครงการนักศึกษา
เข้าร่วมประชุมกับสถาบันอื่นๆ
2. แผนงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม
มีโครงการ ดังนี้ 2.1) โครงการ
สื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรม
วันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2558
2.2) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ปี พ.ศ. 2558

โครงการปัจฉิมนิเทศ ติดขีดหมวก
และประดับเข็ม ผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ดอกปีบรุ่นที่ 3
การแข่งขันกีฬาคณะ
“เฟื่องฟ้าเกมส์”
ปีการศีกษา 2558
ทวารวดีแลนด์
แดนแห่งความสุข
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3. นางสาวศุภลักษณ์ สร้อยคำ�
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รบั รางวัล
คุณธรรม จริยธรรมดีเด่นจากที่ประชุม
คณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาพยาบาล

โครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิตนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1, 2 และ 4 และโครงการ 3D:
การส่งเสริมประชาธิปไตย การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และป้องกันปัญหายาเสพติด

งบประมาณแผ่นดิน จำ�นวน 2,012,880 บาท
รวมเป็นเงิน 3,467,530 บาท
สำ � หรั บ การเผยแพร่ ตี พิ ม พ์ มี ก าร
เผยแพร่ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2559
จำ�นวน 2 เรื่อง เผยแพร่ในวารสาร จำ�นวน
4 เรื่อง และเผยแพร่ในการประชุม DEPISA
จำ�นวน 4 เรื่อง

โครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง
และเริงรื่นชื่นสงกรานต์
สืบสานวัฒนธรรมไทย
2559

งานบริการวิชาการแก่สังคม

ในปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำ�เนินงานชุมชน
ต้นแบบ 2 โครงการ โครงการประชุมวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉินบริการ
วิชาการแก่พยาบาลวิชาชีพและศิษย์เก่า 1 เรื่อง การให้บริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา การให้เพื่อชีวิตและปฏิบัติการ
พยาบาลชุมชน รวมมากกว่า 10 เรื่อง

งานวิจัย

ในปีงบประมาณ 2559 คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใน
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จำ�นวน 1,004,650 บาท
งบประมาณจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สสกว.) 450,000 บาท

36

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะฯ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพในด้านต่างๆ ผลการประเมิน
การประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2559 มี
ดังนี้
1. การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ได้คะแนนรวม 3.58 อยู่ในระดับดี
2. การประกันคุณภาพระดับคณะ ได้
คะแนนรวม 3.77 อยู่ในระดับดี
3. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตาม
คำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ได้คะแนนรวม
3.51
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ปีงบประมาณ 2559 คณะฯ ได้รับโล่เกียรติยศ “การมีแนวปฏิบัติที่ด้าน
กิจกรรมนักศึกษา” ในโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการประกันคุณภาพทัง้ 3 ข้อข้างต้น เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ คณะฯ ต้องเร่งพัฒนาผลงานวิจัยและวิชาการ คุณวุฒิ และ
ตำ�แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ และการพัฒนากระบวนการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

คณะฯ มีการประชุมประสานงานกับโรงพยาบาลและชุมชนที่เป็นแหล่งฝึก
ปฏิบตั ิ มีการทบทวนข้อตกลงในด้านความร่วมมือและปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายคณะพยาบาลศาสตร์ในการตอบแทนแหล่งฝึก
ปี 2559 เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนและสะดวกในการปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัยและแหล่งฝึก
ตลอดจนมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานใหม่ เพื่อเป็นแหล่งฝึกเพิ่มขึ้น เช่น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บลบ้านบางพัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลคลองโยง มีการลงนาม
ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบ้านแพ้วและมหาวิทยาลัยในการร่วมผลิตพยาบาล
เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีสถานบริการสุขภาพและโรงพยาบาล
ประสานงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สมัครทำ�งาน ณ สถาบันนั้นๆ
เพื่อกระชับไมตรีและการสร้างความร่วมมือที่มากขึ้นระหว่างคณะฯ กับ
โรงพยาบาลทีเ่ ป็นแหล่งฝึก คณะฯ ได้ก�ำ หนดโครงการสัมมนาร่วมกันระหว่างคณะฯ
และสถาบันที่เป็นแหล่งฝึกและได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 2560

รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจการนักศึกษา
เรื่อง การพัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ

การลงนาม
ความร่วมมือระหว่าง
โรงพยาบาล
บ้านแพ้ว
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สรุปผลการดำ�เนินงานของแต่ละคณะ ประจำ�ปีงบประมาณ 2 5 5 9
คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการ/กิจกรรมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
อุดมศึกษาในต่างประเทศ

อาจารย์จ�ำ นวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการของ
DEPISA และนำ�เสนอผลงานวิชาการ 2 เรื่อง ที่ประชุม
DEPISA เป็นองค์กรทางวิชาการระดับนานาชาติ มีสมาชิกจาก
กลุ่มประเทศในเอเชียและออสเตรเลีย เน้นการแลกเปลี่ยน
และพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
อาจารย์ 2 ท่าน ได้น�ำ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 จำ�นวน
10 คน ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยไป
เข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษทีส่ ถาบัน FTP
ดานัง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่
3-29 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาได้รบั
ประสบการณ์ทดี่ เี รียนรูว้ ฒ
ั นธรรม
เพื่อนบ้าน และมีความกล้า
ในการสื่อสารด้วยภาษา
อังกฤษ

การประชุม DEPISA
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ณ มหาวิทยาลัยดานัง
ประเทศเวียดนาม

นอกจากการเข้าอบรมภาษาอังกฤษที่สถาบัน FTP
ดานัง ประเทศเวียดนามแล้ว อาจารย์และนักศึกษายังได้ไป
เยีย่ มชมมหาวิทยาลัยดานัง ซึง่ มีโรงเรียนพยาบาลทีเ่ ปิดสอน
ระดับปริญญาตรี ได้หารือเรื่องความร่วมมือและความเป็น
ไปได้เรื่องการแลกเปลี่ยนอาจารย์

3 คน และทางภาษา จำ�นวน 1 คน มาทำ�งานประจำ� เพื่อ
สร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษให้เพิม่ ขึน้ จะมีการประเมิน
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ในปีงบประมาณ 2560 สำ�หรับประเด็นทีต่ อ้ ง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ คุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ ความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้มากขึน้ ของคณาจารย์ ตลอดจนการสร้าง
สัมพันธภาพกับแหล่งฝึก ซึง่ คณะฯ ได้จดั ทำ�แผนปีงบประมาณ
2560 รองรับไว้แล้ว

อื่นๆ

ปีงบประมาณ 2559 เป็นปีที่คณะฯ เริ่มพัฒนา
การสอน 2 ภาษาเพิม่ ขึน้ มีโครงการพัฒนาอาจารย์ ตลอดจน
การจ้างอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์ ที่จบทางการพยาบาล จำ�นวน
38
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1

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมทำ�งานใน
ประชาคมอาเซียน

2

วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่
ยอมรับของท้องถิ่น

3

สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูล
สิ่งแวดล้อม

4

มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

40

ผลการดำ�เนินงาน

Annual Report
ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์

1

รายงานประจำ�ปี

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพ
พร้อมทำ�งานในประชาคมอาเซียน

บัณฑิตที่ได้งานทำ�/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี

• วัตถุประสงค์เพื่อวัดคุณภาพบัณฑิตจากจำ�นวนบัณฑิตที่ได้งานทำ�/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี ภายหลังจาก
สำ�เร็จการศึกษาบัณฑิตที่ได้งานทำ�/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี นับจากวันที่สำ�เร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
จำ�นวนบัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาและตอบแบบสำ�รวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
• การนับการมีงานทำ� นับกรณีการทำ�งานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจำ�เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการ
นับจำ�นวนผูม้ งี านทำ�ของผูส้ �ำ เร็จการศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นบั เฉพาะผูท้ เี่ ปลีย่ นงานใหม่
หลังสำ�เร็จการศึกษาเท่านั้น

บัณฑิตที่ได้งาน/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี จำ�แนกตามคณะ
ข้อ			
ข้อมูลพื้นฐาน
1 จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา		
2 จำ�นวนผู้ตอบแบบสำ�รวจ		
3 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ�หรือประกอบอาชีพ
		 อิสระภายใน 1 ปี		
		 3.1 จำ�นวนบัณฑิตที่มีงานทำ�หลังสำ�เร็จการศึกษา
			 (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
		 3.2 จำ�นวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
4 จำ�นวนบัณฑิตที่มีงานทำ�ก่อนเข้าศึกษา
5 จำ�นวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ�
		 อยู่แล้ว		
6 จำ�นวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
7 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ�หรือประกอบอาชีพ
		 อิสระภายใน 1 ปี		

ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการฯ พยาบาลฯ
306
1,007
775
709
39
284
813
610
562
39
228
701
609
509
39
213

652

571

459

39

1,934

15
42
42

49
149
149

38
125
125

50
120
120

-

152
436
436

10
80.28

98
86.22

46
99.84

61
90.57

1
100

216
90.38

41

41

รวม
2,836
2,308
2,086
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

• วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
• ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หมายถึง ความพึงพอใจด้านความรูค้ วามสามารถพืน้ ฐานทีส่ ง่ ผลต่อการทำ�งาน ความพึงพอใจ
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
• ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/หัวหน้าหน่วยงานหรือบุคคลทำ�หน้าที่บังคับบัญชาทั้งภาครัฐและเอกชน

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จำ�แนกตามคณะ
		
คณะ
ครุศาสตร์		
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
วิทยาการจัดการ		
พยาบาลศาสตร์		
		
ผลเฉลี่ย

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนน)
4.49
4.44
4.40
4.27
3.72
4.26

คณะ		
สาขาวิชา		
หลักสูตร
ครุศาสตร์		
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา		
		
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย		
		
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
		
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา		
		
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู		
		
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณพิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
		
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
		
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เฉลี่ยรวม/คณะ
มนุษยศาสตร์และ ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย		
และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ		
		
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา		
		
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
		
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ		
		
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ		
		
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน		
		
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
		
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
		
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน		
		
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์		
		
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต
		
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์		
		
นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์		
		
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ		
		
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์		
เฉลี่ยรวม/คณะ
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ระดับความพึงพอใจ
4.65
4.65
4.41
ยังไม่มีผู้สำ�เร็จการศึกษา

4.28
4.85
4.57
4.00
4.49
4.70
3.79
4.53
4.62
4.21
4.52
4.13
4.18
4.41
4.87
4.50
4.30
4.46
4.61
4.72
4.46
4.44
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ที่มา สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน

• วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
• ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความพึงพอใจในด้านการจัดหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และสถานที่สำ�หรับการจัดการเรียนการสอน
• นักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ 2559
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ระดับความพึงพอใจ
4.49
4.50
4.59
4.57
4.51
3.79
4.08
4.41
4.37
4.33
4.59
4.20
4.64
4.49
4.83
4.02
4.40
3.89
4.52
4.45
4.64
3.98
3.52
4.83
3.99
4.25
4.60
4.27
3.72
3.72
4.26

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท�ำงานในประชาคมอาเซียน

คณะ		
สาขาวิชา		
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์		
เทคโนโลยี		
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์		
		
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา		
		
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
		
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
		
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
		
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี		
		
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา		
		
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
		
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
		
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน		
		
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
		
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา		
		
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอาหาร		
เฉลี่ยรวม/คณะ
วิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป		
		
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด		
		
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
		
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
		
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ		
		
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต			
		
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาบัญชี		
		
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป		
เฉลี่ยรวม/คณะ
พยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์		
เฉลี่ยรวม/คณะ
เฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน จำ�แนกตามคณะ
		
คณะ
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะพยาบาลศาสตร์		
		
เฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
4.50
4.34
4.19
4.24
4.57
4.37
ที่มา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษา

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการ กีฬา คุณธรรม
จริยธรรมและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
• รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึง การได้รบั รางวัลหรือประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้องเป็น
รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของต่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด
หน่วยงานของรัฐและเอกชนทีเ่ ป็นองค์กรทางวิชาการ หรือองค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ
เป็นต้น โดยมีลายลักษณ์อักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างชื่อเสียงในด้านวิชาการ กีฬา คุณธรรม จริยธรรม
และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
• นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชาวไทยในระดับปริญญาตรี/โท/เอก โดยรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ในปีงบประมาณ
2559

จำ�นวนรางวัล/ประกาศเกียรติคุณในระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษา จำ�แนกตามคณะ
		
คณะ
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะพยาบาลศาสตร์		
		
รวม

จำ�นวนรางวัล
7
5
21
4
1
39
ที่มา สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคุณในระดับชาติ/นานาชาติของนักศึกษา จำ�แนกตามคณะ
คณะครุศาสตร์

ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		 รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
1 นายอนุกูล สัสดี
รองชนะเลิศตะกร้อชาย
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
		 นายปัณณธร ศิริภากรณ์			
ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”
		 นายรณกฤต ผลฉัตร
		
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 นายพิชัย เอียมยัง
ชนะเลิศตะกร้อชาย
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
		 นายจิระศักดิ์ เขียวหวาน			
ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”
						
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
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9-18 ม.ค. 59
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วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
9-18 ม.ค. 59
9-18 ม.ค. 59
9-18 ม.ค. 59

9-18 ม.ค. 59		

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		 รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
1 นายณัฎฐา บุญวงษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2		เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
27 พ.ค. 59
		 นายพิทักษ์ สมจิตต์
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ภาคกลางตอนล่าง
		 นายพงศธร จิตศรัทธา
ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
		 นายวัชรพล ดีกระจ่าง
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง
		 นายปวริศร ศรีพินิจ
ตำ�บลโพรงมะเดือ่ จังหวัดนครปฐม
		 นางสาวจุฑามาศ คงแจ้ง
		 นายกวางทอง ธูปบูชา
2 นางสาวรวีกานต์ บุญเกิด
รางวัลนักเรียน นิสิต นักศึกษา พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
9 มิ.ย. 59
				
ผู้มีความประพฤติดี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 นางสาวญาณิศา เจริญผล
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวด มหาวิทยาลัยมหิดล
1 ส.ค. 59
				
ขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค
				
(ภาคกลาง) ประเภทนักศึกษา
				
ระดับอุดมศึกษา
4 นางสาวณัฐสุดา เขียวกล่ำ�
รางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกระดับ สถาบันพัฒนาข้าราชการผ่ายตุลาการ
24 ส.ค. 59
		 นายเบญจพร ชัยมาลา
ภูมิภาค การแข่งขันตอบปัญหา ศาลยุติธรรม
		 นายพรเทพ นวไพบูลย์
กฎหมายทั่วประเทศฯ		
5 นางสาวอรพรรณ แต่งผล
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2 ก.ย. 59
		 นางสาวกาญจนา จ่าราช
จากการแข่งขันดวลวาทะด้าน
กรุงเทพมหานคร
				
รัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ
				
“รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนา
				
อย่างยั่งยืน”
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ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		 รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
3 นางสาวธนิชา ดากุล
รองชนะเลิศอันดับสอง
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
		 นางสาวบูรยา ไชยแสน
ตะกร้อหญิง		
ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์
						
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4 นายธนกฤต ตุ้มท่าไม้
รองชนะเลิศอันดับสอง
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
				
ปิงปองชาย		
ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์
						
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5 นายกันต์พงษ์ กันนิเทศ
รองชนะเลิศอันดับสอง
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
				
มวยชาย		
ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”
						
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6 นายสมาธิ์ วรรณโน
รองชนะเลิศตะกร้อชาย
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
		 นายณัฐพล สาวเสม			
ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”
						
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7 นางสาวเกตุวดี พุทจิระ
รองชนะเลิศเดิน 5,000 เมตร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
						
ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”
						
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		 รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
1 นายธรรมจรรยา เรือนทองดี
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30-31 มี.ค. 59
				
ในชื่องานวิจัย “การพัฒนา
				
บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย โดยใช้
				
การจัดการเรียนรู้แบบ STEM
				
Education ได้รับรางวัลระดับ
				
ดีเยี่ยม		
2 นางสาวขนิษฐา สะราคำ�
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน
				
บนอุปกรณ์พกพา รายวิชา
				
วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง ปิโตรเลียม
				
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
				
ปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
				
(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้รับรางวัล
				
ระดับดีเยี่ยม
3 นายณรงค์ฤทธิ์ กองพาลี
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาชุดเกมคอมพิวเตอร์
				
เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย
				
สำ�หรับเด็กกรณีศึกษานักเรียน
				
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
				
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน ได้รับ
				
รางวัลระดับดีเยี่ยม
4 นางสาวสุนันทา นาเวช
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
				
เรื่อง การอ่านและการเขียนคำ�
				
พื้นฐานภาษาไทย โดยใช้เทคนิค
				
การจัดการเรียนรู้แบบเกม เพื่อ
				
พัฒนาทักษะการอ่านและเขียน
				
ภาษาไทย ได้รับรางวัลระดับดีมาก
5 นายปราโมทย์ ภูษาเทพ
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาเกมการสอนเพื่อเสริม
				
ทักษะ รายวิชาการซ่อมบำ�รุงไมโคร
				
คอมพิวเตอร์กรณีศึกษานักศึกษา
				
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขา
				
วิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
				
ราชภัฏนครปฐม ได้รับรางวัล
				
ระดับดีมาก 		
6 นายฉัตรชัย ขาวประทุม
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
				
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
				
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
				
ผสมผสาน กลุ่มสาระวิชา
				
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา
				
ได้รับรางวัลระดับดีมาก

46

Annual Report

2 0 1 6

46

47

Nakhon Pathom Rajabhat University

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

47

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท�ำงานในประชาคมอาเซียน

ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		 รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
7 นายวิทวัส ปั้นนุ่ม
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซต์
				
Jquery mobile แบบร่วมมือ
				
วิชาดนตรี นาฏศิลป์ สำ�หรับ
				
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
				
โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชา
				
อุทิศ) ได้รับรางวัลระดับดีมาก
8 นายธีรพงษ์ เพ็งเพ่งพิศ
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
				
ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Module
				
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วย
				
ตนเอง รายวิชาคอมพิวเตอร์
				
เรื่อง การสร้างเว็บเพจ สำ�หรับ
				
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
				
โรงเรียนบ้านบางเลน ได้รับรางวัล
				
ระดับดีมาก 		
9 นางสาวจริยา อินทร์ดา
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การจัดการเรียนการสอนแบบ
				
คอนสตรัคชันนิสซีม เพือ่ การเรียนรู้
				
ศัพท์ภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักเรียน
				
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับ
				
รางวัลระดับดีมาก
10 นางสาวสิริพร เชิดชู
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำ�หรับ
				
อุปกรณ์พกพา ด้วยเทคนิค
				
Responsive Web Design
				
เรือ่ ง เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น
				
สำ�หรับนักเรียนชั้นปีที่ 1
				
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ได้รับรางวัลระดับดีมาก
11 นางสาวชนานันต์ พัฒนศรี
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
				
ช่วยสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์
				
เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ
				
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
				
ปีที่ 3 ได้รับรางวัลระดับดีมาก
12 นางสาวณัฐยา พันธวงษ์
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาบทเรียนบนอุปกรณ์
				
พกพา ด้วยเทคนิค Responsive
				
Web Design รายวิชาเทคโนโลยี
				
สารสนเทศและการสื่อสาร สำ�หรับ
				
นักเรียนชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
				
ราชภัฏนครปฐม ได้รับรางวัล
				
ระดับดีมาก

ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		 รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
13 นางสาวพัชรี เพียงเสมอ
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาบทเรียนแบบนำ�ตนเอง
				
บนอุปกรณ์พกพา เรื่อง อาหารกับ
				
การดำ�รงชีวิต รายวิชาวิทยาศาสตร์
				
สำ�หรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
				
ปีที่ 2 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
				
บำ�รุง ได้รับรางวัลระดับดีมาก
14 นางสาวพจนาท สีดา
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาบทเรียนการเรียนรู้แบบ
				
ร่วมมือบนอุปกรณ์พกพารายวิชา
				
วิทยาศาสตร์สำ�หรับนักเรียน
				
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
				
เทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงษ์				
ชนูปถัมภ์) ได้รบั รางวัลระดับดีมาก
15 นายอภิวัฒน์ ยี่สุ่นแก้
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
				
ช่วยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียน
				
แบบร่วมมือ เรื่อง อาณาจักรสัตว์
				
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
				
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สำ�หรับ
				
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5
				
โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมาร				
ผดุลวิทย์) ได้รบั รางวัลระดับดีมาก
16 นายณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์ การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
				
ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง
				
หลักการใช้ภาษาไทยเบื้องต้น
				
สำ�หรับนักเรียนระดับชั้นประถม
				
ศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์
				
ได้รับรางวัลระดับดีมาก
17 นางสาววันดี พันธุ์โท
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาบทเรียนการ์ตูน
				
มัลติมีเดียบนอินเตอร์เน็ตโดยใช้
				
ทฤษฎี Backward Design
				
ร่วมกับ Flipped Classroom
				
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำ�หรับ
				
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
				
กรณีศึกษา โรงเรียนสระกะเทียม
				
วิทยาคม ได้รับรางวัลระดับดีมาก
18 นายนันทพล อยู่ยั่งยืน
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
				
ช่วยสอน ด้วยเทคนิคคอนสตรัค				
ติวิสต์ รายวิชาเทคโนโลยี
				
สารสนเทศและการสื่อสารชั้น
				
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
				
พระปฐมวิทยาลัย ได้รับรางวัล
				
ระดับดีมาก
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ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		 รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
1 นายกรปรัชญ์ สังข์ฉาย
รางวัลชมเชย การประกวด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ
19 ก.พ. 59
		 นางสาววันดี น้อมไม้
มารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา
กระทรวงวัฒนธรรม
				
ครั้งที่ 3		
2 นางสาววิชชุตา ตรุษวัฒน์
ชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
15 มี.ค. 59
		 นางสาวอมราพร พานทอง
ทักษะวิชาการทางสหวิทยาการใน
		 นางสาวปรวรรณ พรหมคง
ระดับอุดมศึกษา และ Business
				
Talk หัวข้อ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
				
เพื่อผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21”
3 นางสาววริศรา แสงวันดี
รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
15 มี.ค. 59
		 นายกฤษณะพงศ์ หวังชม
แข่งขันทักษะวิชาการทาง
		 นางสาวเมธินี สุดท้วม
สหวิทยาการในระดับอุดมศึกษา
				
และ Business Talk หัวข้อ
				
“นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ
				
ในศตวรรษที่ 21”
4 นางสาววริศรา แสงวันดี
ชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
17 มี.ค. 59
		 นายกฤษณะพงศ์ หวังชม
โครงการประกวดไอเดียสร้างสรรค์
		 นางสาวเมธินี สุดท้วม
ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุ :
				
Ageing Society Startup
				
ในงานวันวิทยาการจัดการ
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ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		 รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
19 นางสาวนภาภรณ์ สุริฉาย
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
				
ช่วยสอน รายวิชาภาษาไทย
				
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
				
ปีที่ 5 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
				
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแข่งขัน
				
เป็นกลุ่มด้วนเกม (TGT) ได้รับ
				
รางวัลระดับดีมาก
20 นายสมเกียรติ บุญเทียน
การนำ�เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 27-29 เม.ย. 59
				
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
				
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
				
โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
				
ร่วมมือแบบ Student Teams
				
Achievement Divisions
				
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยม
				
ศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลระดับ
				
ดีมาก
21 นางสาวณีระนาถ หุ่นสิน
Popular vote ในการประกวด สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการ
9 ก.ย. 59
				
“Mr. & Miss Parata of
วัยรุ่นไทยและวัยทำ�งาน
				
Thailand” 		
							

คณะพยาบาลศาสตร์
ลำ�ดับ		
ชื่อ-สกุล		 รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ		
หน่วยงานที่มอบ
1 นางสาวศุภลักษณ์ สร้อยคำ�
โล่ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
การประชุมวิชาการ ทคพย.
				
ในด้านคุณธรรม จริยธรรมใน
				
ระดับชาติ/นานาชาติ ของการ
				
ประชุมวิชาการ ทคพย. ปี 2559

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
29-30 ส.ค. 59

นักศึกษาที่ได้รับใบประกาศนียบัตร/ผ่านมาตรฐานทางด้านภาษาและ IT

• วัตถุประสงค์เพือ่ การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มที กั ษะ ความรูค้ วามสามารถด้านภาษาต่างประเทศและด้านเทคโนโลยีใน
ระดับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ
• นักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร/สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 ที่สอบได้ TOEIC ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ
คณะ
		
ครุศาสตร์		
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ		
พยาบาลศาสตร์		
รวม

นักศึกษาที่ได้รับ
ใบประกาศนียบัตร/
ผ่านมาตรฐานทางด้านภาษา
185
273
281
154
43
936

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีสุดท้าย ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2558
442
1,096
849
627
49
3,063

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ใบประกาศนียบัตร/
ผ่านมาตรฐานทางด้านภาษา
10.63
24.91
33.10
24.56
87.76
30.56
ที่มา สถาบันภาษา

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน IT
		
คณะ
		
		
ครุศาสตร์		
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ		
พยาบาลศาสตร์		
รวม

จำ�นวนนักศึกษาที่ได้รับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ใบประกาศนียบัตร/
ชั้นปีสุดท้าย ประจำ�ปีการศึกษา
ผ่านมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยี
2558
สารสนเทศในระดับสากลที่เป็น		
ที่ยอมรับ
47
442
1,096
144
849
85
627
49
276
3,063

ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
ประจำ�ปีการศึกษา 2558
ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร
10.63
0.00
16.96
13.56
0.00
9.01
ที่มา สำ�นักคอมพิวเตอร์
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อาจารย์ปริญญาเอก

คณะ
ครุศาสตร์		
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ		
พยาบาลศาสตร์		
รวม

จำ�นวนอาจารย์ปริญญาเอก
19
26
56.5
23.5
5
130

จำ�นวนอาจารย์ประจำ�ทั้งหมด ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอก
54.5
34.86
144.5
17.99
157
35.99
69.5
33.81
30.5
16.39
456
28.51

อาจารย์ที่มีตำ�แหน่งทางวิชาการ

• วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ทำ�การศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำ�ไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำ�รงตำ�แหน่งทาง
วิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
• อาจารย์ที่มีตำ�แหน่งทางวิชาการ หมายถึง อาจารย์ที่ดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในปีการศึกษา 2558
• นับรวมอาจารย์ประจำ�ที่ลาศึกษาต่อ

ร้อยละของอาจารย์ประจำ�คณะที่ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ
คณะ
		
		
ครุศาสตร์		
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ		
พยาบาลศาสตร์		
รวม

จำ�นวน			อาจารย์ประจำ�ที่ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ			 จำ�นวน ร้อยละของ
อาจารย์		 ผศ.			 รศ.			 ศ.		 อาจารย์ที่มี อาจารย์ที่มี
ประจำ� ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตำ�แหน่งทาง ตำ�แหน่งทาง
ทั้งหมด		
								 วิชาการ
วิชาการ
54.5
6
5 - - 1
- - 12
22.02
144.5
1
7 2 1
- - 11
7.61
157
8
8 - - 2
- - 18
11.46
69.5
1
8 1 - - - 10
14.39
30.5
1
3 - - 1
- - 5
16.39
456										
56
12.28
ที่มา งานบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ จำ�นวนอาจารย์ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
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ร้อยละของอาจารย์ประจำ�คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท�ำงานในประชาคมอาเซียน

• วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจ
สำ�คัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้
ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จึ ง ควรมี อ าจารย์ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาในสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสมกั บ พั น ธกิ จ หรื อ จุ ด เน้ น ของ
มหาวิทยาลัยฯ
• อาจารย์ปริญญาเอก หมายถึง อาจารย์ประจำ�ทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า นับรวมอาจารย์ประจำ�ทัง้ หมด
ที่มีวุฒิปริญญาเอก ในปีงบประมาณ 2559 ที่มีสถานภาพเป็นอาจารย์ประจำ� โดยนับรวมอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือสูงสุดในสาขานั้นๆ โดยจะต้องได้รับวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนรับรอง
• นับรวมอาจารย์ประจำ�ที่ลาศึกษาต่อ

อาจารย์ที่สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำ�หนด

• วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศในระดับเกณฑ์
ที่สถาบันอุดมศึกษากำ�หนดและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ
• อาจารย์ที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ หมายถึง อาจารย์ประจำ�ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาได้เท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่สถาบันภาษากำ�หนด ในปีงบประมาณ 2559
• เกณฑ์การทดสอบ หมายถึง ระดับการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยโดยระดับทีผ่ า่ นเกณฑ์คอื ได้คะแนนในการสอบโปรแกรม
Ellis ในระดับ 8 ขึ้นไป จากทั้งหมด 12 ระดับ
• ไม่นับรวมอาจารย์ประจำ�ที่ลาศึกษาต่อ

ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
คณะ
		
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์
เฉลี่ยรวม

จำ�นวนอาจารย์ที่สอบผ่าน		
ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ จำ�นวนอาจารย์ที่เข้ารับการสอบ
ที่กำ�หนด		
31
47
86
142
105
154
61
68
25
30
308
441

ร้อยละของจำ�นวนอาจารย์
ที่สอบผ่านภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
65.96
60.56
68.18
89.71
83.33
69.84
ข้อมูล ณ 12 ตุลาคม 2559
ที่มา สถาบันภาษา

สื่อ/บทเรียนออนไลน์

• วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ยกระดับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน
มาใช้ เพื่อความสะดวกและการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด
• สื่อ/บทเรียนออนไลน์ หมายถึง สื่อ/บทเรียนที่มีเนื้อหาครบถ้วนตามรายวิชา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้นำ�เข้าระบบเครือข่าย เพื่อ
เผยแพร่ให้นกั ศึกษาสามารถเข้าถึงเนือ้ หารายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ในรายวิชาได้โดยสะดวก โดยได้สร้าง
ขึ้นใหม่/ปรับปรุงใหม่ในปีงบประมาณ 2559

จำ�นวนสื่อ/บทเรียนออนไลน์ที่อาจารย์ผู้สอนได้นำ�เข้าระบบเครือข่ายจำ�แนกตามคณะ
		
คณะ
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะพยาบาลศาสตร์		
		
รวม

จำ�นวนสื่อ/บทเรียนออนไลน์
6
8
39
7
20
80
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ชื่อรายวิชาที่จัดทำ�เป็นสื่อ/บทเรียนออนไลน์ จำ�แนกตามคณะ
คณะครุศาสตร์

ลำ�ดับ		
ชื่อวิชา		
ผู้รับผิดชอบรายวิชา		
สาขาวิชา
1 2000106 วิถีไทย		
อาจารย์ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
				
อาจารย์วัลลี นวลหอม
2 2532306 การพัฒนาองค์กรชุมชน
อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
3 2533302 จริยธรรมของนักพัฒนาชุมชน
อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
4 9014210 แรงงานสัมพันธ์และสหภาพแรงงาน
อาจารย์รัตนากร นามวงษ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5 2533902 วิจัยในการพัฒนาชุมชน
อาจารย์ปิยนาถ อิ่มดี
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
6 1633101 การค้นคืนสารสนเทศ
อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
						
และสารสนเทศศาสตร์
7 1542212 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับภาษาไทย อาจารย์วรรษมน เพียรเสมอ
สาขาวิชาภาษาไทย
8 9013110 เทคนิคการบริหาร
อาจารย์มนูญ จันทร์สมบูรณ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำ�ดับ		
ชื่อวิชา		
ผู้รับผิดชอบรายวิชา		
สาขาวิชา
1 7154110 Project in Software
อาจารย์เสวี เหลือบุญชู
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
		 Engineering		
2 7153311 Database Design and
อาจารย์เสวี เหลือบุญชู
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
		 Programming		
3 7152307 Object-Oriented Analysis
อาจารย์เสวี เหลือบุญชู
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
		 and Design		
4 4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5 7101301 Principle of Computer
อาจารย์เสวี เหลือบุญชู
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
		 programming		
6 7151303 Algorithm Design and
อาจารย์เสวี เหลือบุญชู
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
		 Analysis		
7 7101404 Introduction to Data
อาจารย์ธานิล ม่วงพูล
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
		 Communication and Network
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท�ำงานในประชาคมอาเซียน

ลำ�ดับ		
ชื่อวิชา		
ผู้รับผิดชอบรายวิชา		
สาขาวิชา
1 1173105 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
		 สำ�หรับเด็กปฐมวัย		
2 1121205 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3 1133304 การผลิตและนำ�เสนอมัลติมีเดีย
อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
		 เพื่อการศึกษา				
การศึกษา
4 1031103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.ดรุณี โกเมนเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
		 การศึกษา				
การศึกษา
5 1113201จริยธรรมวิชาชีพสำ�หรับครู
อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
6 1133304 มัลติมีเดีย		
อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
						
การศึกษา

ลำ�ดับ		
ชื่อวิชา		
ผู้รับผิดชอบรายวิชา		
สาขาวิชา
8 7143402 การเขียนโปรแกรมเว็บ
ผศ.ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
9 7113412 TCP/IP Network System
อาจารย์ธานิล ม่วงพูล
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
10 6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
ผศ.ธีระ กาญจนสินธุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
						
อุตสาหกรรม
11 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
อาจารย์ทศพร พิพัฒน์ภานุกูล
สาขาวิชาชีววิทยา
12 4073324 อนามัยครอบครัวและเพศศึกษา
อาจารย์ปรีชา แจ่มวิถีลิศ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
13 4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
อาจารย์แก้วตา เจือนาค
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
14 4073414 วิทยาการระบาด
อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
15 4071103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
อาจารย์วาริศา เพชรธีรานนท์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
16 CT 001 Office Automation
อาจารย์เสวี เหลือบุญชู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
17 7143401 การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ
ผศ.ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
		 ระบบ		
18 7113408 Computer System Security
อาจารย์ธานิล ม่วงพูล
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
19 7143405 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเน้นท์ ผศ.นันทิยา หลิมศิโรรัตน์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
20 7143502 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ผศ.นันทิยา หลิมศิโรรัตน์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
21 4142701 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
อาจารย์วินัย เพ็งภิญโญ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
		 คอมพิวเตอร์		
22 6582101 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
อาจารย์สุธินันธ์ พิเชฐพิริยะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
						
อุตสาหกรรม
23 7131303 ระบบฐานข้อมูล
อาจารย์สุคนธา จันทาพูน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 การซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์
อาจารย์เสวี เหลือบุญชู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
25 4072319 อาชีวอนามัย		
อาจารย์ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
26 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ยศกิต เรืองทวีป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
27 4042101 ดาราศาสตร์และอวกาศ
อาจารย์ณัฐกฤตา จันทิมา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
28 4011305 ฟิสิกส์ 1		
อาจารย์กิติพันธ์ บุญอินทร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
29 4143501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
อาจารย์จรินทร อุ่มไกร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
30 4095501 กิจกรรมคณิตศาสตร์
อาจารย์สุภารัตน์ ถิรนันทนากร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
31 4142601 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบ
อาจารย์อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
		 การบริหาร		
32 4002101 วิธีสอนวิทยาศาสตร์ 1
อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสำ�โรง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
33 6562214 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1
ผศ.ธีระ กาญจนสินธุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
						
อุตสาหกรรม
34 6562212 ปฏิบัติการการออกแบบดิจิทัล
ผศ.ธีระ กาญจนสินธุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
						
อุตสาหกรรม
35 7152305 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
อาจารย์เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
36 7131101 โครงสร้างข้อมูล
อาจารย์พิชยา สุขปลั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
37 4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์พิชยา สุขปลั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
38 7131301 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อาจารย์พิชยา สุขปลั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
39 4023511 ชีวเคมี		
อาจารย์ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
สาขาวิชาเคมี
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คณะวิทยาการจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร์
ลำ�ดับ		
ชื่อวิชา		
ผู้รับผิดชอบรายวิชา		
สาขาวิชา
1 4073519 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
รายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
				
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
				
อาจารย์มาลินี จำ�เนียร
				
อาจารย์วิไล ตาปะสี
				
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
2 ทบทวนสาระวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสอบ
				
รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์
ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
				
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
และการผดุงครรภ์ชั้น 1
				
อาจารย์ณิชกุล พิชาชาญ
3 ทบทวนสาระวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสอบ
				
รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์
ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
				
อาจารย์พรพรรณ สุดใจ
และการผดุงครรภ์ชั้น 1
4 4173601 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
				
อาจารย์เสาวรี เอี่ยมละออ
5 4172202 กฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
รายวิชากลาง
		 การพยาบาล		
อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
6 4173581 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดาทารก
อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
		 และผดุงครรภ์ 1		
7 4171103 ระบบสุขภาพ		
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
รายวิชากลาง
				
อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
				
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
				
อาจารย์วิไล ตาปะสี
				
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
				
อาจารย์มาลินี จำ�เนียร
8 4174481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์		 กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
				
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
				
อาจารย์วิไล ตาปะสี
				
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
				
อาจารย์มาลินี จำ�เนียร
				
อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
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ชื่อวิชา		
ผู้รับผิดชอบรายวิชา		
สาขาวิชา
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
อาจารย์สุชาดา แสงดวงดี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
การสัมมนาวารสารศาสตร์
อาจารย์สุชาดา แสงดวงดี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
การจัดการคุณภาพ
อาจารย์พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักการตลาด
ผศ.ดร.สมใจ บุญทานนท์
สาขาวิชาการตลาด
หลักการบัญชีขั้นต้น 1
อาจารย์ ดร.อริสรา ธานีรณานนท์
สาขาวิชาการบัญชี
หลักการบัญชีขั้นต้น 1
อาจารย์สมใจ เภาด้วง
สาขาวิชาการบัญชี
บริหารการผลิต
อาจารย์สุกรี แก้วมณี
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท�ำงานในประชาคมอาเซียน

ลำ�ดับ		
1 3063205
2 3024903
3 3562303
4 3541101
5 3521101
6 3521101
7 3562307

ลำ�ดับ		
ชื่อวิชา		
ผู้รับผิดชอบรายวิชา		
สาขาวิชา
9 4173301 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
				
อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
และจิตเวช
				
อาจารย์พรเพ็ญ อารีกิจ
				
อาจารย์พรพรรณ สุดใจ
10 4073518 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
รายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
				
อาจารย์มาลินี จำ�เนียร
				
อาจารย์วิไล ตาปะสี
				
รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์
ล11 1500134 ภาษาอังกฤษสำ�หรับวิทยาศาสตร์
อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ
รายวิชากลาง
		 สุขภาพ 1		
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
				
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
				
อาจารย์พรพรรณ สุดใจ
				
อาจารย์วิไล ตาปะสี
				
อาจารย์สุภวรรณ สายสุด
				
อาจารย์มาลินี จำ�เนียร
				
อาจารย์ณิชกุล พิชาชาญ
12 4172901 เภสัชวิทยาสำ�หรับพยาบาล
รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์
รายวิชากลาง
				
อาจารย์วิไล ตาปะสี
				
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
				
อาจารย์สุภวรรณ สายสุด
				
อาจารย์พรพรรณ สุดใจ
				
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
				
อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
				
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
				
อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
				
อาจารย์มาลินี จำ�เนียร
				
อาจารย์ณิชกุล พิชาชาญ
13 4174403 การรักษาโรคเบื้องต้น
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
				
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
				
อาจารย์วิไล ตาปะสี
				
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
				
อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
14 4173503 การพยาบาลมารดา ทารก
พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
		 และการผดุงครรภ์ 3		
อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ
				
อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
				
อาจารย์ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์
15 4172203 การพยาบาลพื้นฐาน
อาจารย์กรวรรณ สุวรรณสาร
รายวิชากลาง
16 4173901 สารสนเทศทางการพยาบาล
อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
รายวิชากลาง
				
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
				
อาจารย์ธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ
				
พันจ่าเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร
				
อาจารย์สุภวรรณ สายสุด

56

Annual Report

2 0 1 6

56

57

Nakhon Pathom Rajabhat University

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

57

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท�ำงานในประชาคมอาเซียน

ลำ�ดับ		
ชื่อวิชา		
ผู้รับผิดชอบรายวิชา		
สาขาวิชา
17 4172111 พยาธิสรีรวิทยา
อาจารย์ธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ
รายวิชากลาง
				
อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
				
อาจารย์เรียม นมรักษ์
18 4172401 การสร้างเสริมสุขภาพ
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
				
อาจารย์มาลินี จำ�เนียร
				
อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
				
อาจารย์วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
				
อาจารย์วิไล ตาปะสี
				
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
				
อาจารย์Prasinee Suksataphonlarte
ล19 4174402 การพยาบาลชุมชน
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
				
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
				
อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
				
อาจารย์มาลินี จำ�เนียร
				
อาจารย์วิไล ตาปะสี
20 4171105 กายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ
รายวิชากลาง
				
อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
				
อาจารย์สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์
				
อาจารย์วิไล ตาปะสี
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2

รายงานประจำ�ปี

วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็น
แหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของ
ท้องถิ่น

งานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น

• วัตถุประสงค์เพือ่ ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิน่ ให้มภี มู คิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• งานวิจยั หมายถึง กระบวนการทีม่ รี ะเบียบแบบแผนในการค้นหาคำ�ตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรูใ้ หม่ ตลอดจน
ถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็น
ระบบ
• การถ่ายทอดองค์ความรู้ หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ที่อยู่ในศาสตร์ ได้แก่ ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยู่ใน
ตำ�รา อยู่ในห้องสมุด ซึ่งอยู่ภายนอกตัวบุคคล ที่สั่งสมกันมาเพื่อพัฒนาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่น
• งานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น หมายถึง งานวิจัยหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
เป็นไปตามความต้องการ หรือตามความจำ�เป็น หรือเพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่น

จำ�นวนงานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น จำ�แนกตามคณะ
		
คณะ
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะพยาบาลศาสตร์		
		
รวม

จำ�นวนเรื่อง
1
6
5
5
17
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รายชื่องานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์
จำ�แนกตามคณะ
คณะครุศาสตร์

ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย
1
รูปแบบการนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องส้มโอ มาใช้
		 ในการจัดการเรียนรู้ สำ�หรับครูในสังกัด สำ�นักงาน
		 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
				
				

ชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์		
ผู้วิจัย
อำ�เภอบางลน		
ผศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
อำ�เภอนครชัยศรี
อำ�เภอสามพราน
อำ�เภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย
ชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์		
ผู้วิจัย
1
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ตำ�บลบางช้าง อำ�เภอสามพราน อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
		 กระบวนการกำ�หนดนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาแผนที่ จังหวัดนครปฐม
อาจารย์นิภาพรรณ เจนสันติกุล
		 การจัดการภัยพิบัติประจำ�ตำ�บลบางช้างอำ�เภอสามพราน
		 จังหวัดนครปฐม		
2
การวิจัยและพัฒนาสื่อนำ�เสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อำ�เภอเมือง, อำ�เภอบางเลน
รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
		 เป็นภาษาอังกฤษสำ�หรับพื้นที่ตำ�บลเครือข่ายกับ
อำ�เภอกำ�แพงแสน
อาจารย์กุสุมา พิทักษ์วงศ์
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อำ�เภอนครชัยศรี
				
อำ�เภอพุทธมณฑล
3
การมีส่วนร่วมของนักเรียนระดับประถมศึกษาใน
ตำ�บลโพรงมะเดื่อ
อาจารย์พิชชา บัวแย้ม
		 กิจกรรมพัฒนาชุมชนตำ�บลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
4
โครงการค่ายธรรมะภาคภาษาอังกฤษสำ�หรับเด็ก
ตำ�บลโพรงมะเดื่อ
อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา
		 และเยาวชน		
จังหวัดนครปฐม
5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ห้องเรียน
ตำ�บลหนองปากโลง
ผศ.ดร.มนตรี วิวาห์สุข
		 แห่งการตื่นรู้ (The Awakening Classroom)
จังหวัดนครปฐม
		 สำ�หรับพระธรรมวิทยากร		
6
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รูปแบบการจัด
ตำ�บลหนองปากโลง
อาจารย์วรากรณ์ พูลสวัสดิ์
		 การเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนาสมัยทวารวดี โดยใช้ จังหวัดนครปฐม
		 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เป็นแหล่ง
		 เรียนรู้สำ�หรับครูสอนพระพุทธศาสนา
					

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย
1
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
		 ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ
		 ในหมู่บ้านคอกช้าง ตำ�บลแหลมบัว อำ�เภอนครชัยศรี
		 จังหวัดนครปฐม		
2
โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่าย
		 การมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของแกนนำ�ชุมชน
		 เทศบาลตำ�บลโพรงมะเดื่อ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์		
ผู้วิจัย
หมู่บ้านคอกช้าง ตำ�บลแหลมบัว อาจารย์ ดร.นิตยา จันกา
อำ�เภอนครชัยศรี
อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
จังหวัดนครปฐม
เทศบาลตำ�บลโพรงมะเดื่อ
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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คณะวิทยาการจัดการ
ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย
1
โครงการการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพสำ�หรับประชาชน
		 ทั่วไปรุ่นเยาวชน		
				
				
2
โครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
		 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักเรียนระดับ
		 ประถมศึกษา		
				
				
				
				
				
				
3
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีและภาษีที่
		 เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
				
				
				
				
				
4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามัคคุเทศก์
		 ท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านปลากัดจีน
		 ตำ�บลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม
5
การประเมินโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทน
		 อัตราส่วนทางการเงิน และการประมาณค่าแนวโน้ม
		 ต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะปลูกส้มโอใน
		 จังหวัดนครปฐม		
				
				

ชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์		
ผู้วิจัย
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
อาจารย์ ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร
ตำ�บลโพรงมะเดื่อ
อำ�เภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ�พุ
อาจารย์กสมล ชนะสุข
ตำ�บลทุ่งขวาง อำ�เภอกำ�แพงแสน
จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม
ตำ�บลหนองบัว อำ�เภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร และ
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น
ตำ�บลวังเย็น อำ�เภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี		
โรงเรียนจันทร์สว่างกูล
อาจารย์สมใจ เภาด้วง
ตำ�บลพระปฐมเจดีย์
อำ�เภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนวัดเสน่หา
ตำ�บลพระปฐมเจดีย์
จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนบ้านหนองปากโลง
อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์
ตำ�บลหนองปากโลง
จังหวัดนครปฐม
กลุ่มเกษตรกร ตำ�บลทุ่งขวาง
อาจารย์กสมล ชนะสุข
อำ�เภอกำ�แพงแสน
จังหวัดนครปฐม
และกลุ่มเกษตรกร
ตำ�บลโพรงมะเดื่อ อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
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ชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์		
ผู้วิจัย
วัดศีรษะทอง 		
อาจารย์วาริศา เพชรธีรานนท์
วัดเสถียรรัตนาราม
อำ�เภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
มาลีฟาร์ม อำ�เภอบางแพ
อาจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
จังหวัดราชบุรี		
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
อาจารย์ธีรารัตน์ แช่มชัยพร
อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนวัดทัพหลวง
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น

ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย
3
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและสร้างอาชีพในกลุ่ม
		 ผู้สูงอายุด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
		 และการแพทย์ทางเลือกของชุมชน
				
4
โครงการให้ความรู้และคำ�ปรึกษาในการพัฒนาเลี้ยงกุ้ง
		 ด้วยการวัดคุณภาพน้ำ�อย่างมีประสิทธิภาพ
5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มความรู้ทักษะ
		 ทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา
				
				

ผลงานวิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ร่วมกับ SME/ภาคอุตสาหกรรม

• วัตถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพสูง พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรม
ใหม่ที่เกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการของ SME/ภาคอุตสาหกรรม
• ผลงานวิจัยประยุกต์ หมายถึง การวิจัยที่ได้นำ�ผลจากข้อความรู้ ทฤษฎีที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการ SME/ภาคอุตสาหกรรม อาจได้ผลการวิจัยเป็นเทคนิควิธี นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
• นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ หมายถึง สิง่ ใหม่ทเี่ กิดขึน้ จากการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาขึน้
ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
และขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์
• ผลงานวิจยั ประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์รว่ มกับ SME/ภาคอุตสาหกรรม หมายถึง การทำ�ผลงานวิจัยประยุกต์
และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทีไ่ ด้รว่ มมือกับผูป้ ระกอบการ SME/ภาคอุตสาหกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเน้นการวิจัยที่เกิดจากความต้องการของ SME/ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต เป็นต้น
• ผู้ประกอบการ SME/ภาคอุตสาหกรรม หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมหรือภาคอุตสาหกรรม

จำ�นวนผลงานวิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ร่วมกับ SME/ภาคอุตสาหกรรม
จำ�แนกตามคณะ
		
คณะ
			
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		
รวม

ผลงานวิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์
ร่วมกับ SME/ภาคอุตสาหกรรม(จำ�นวน)
5
6
11

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำ�ดับ		 ชื่องานวิจัยประยุกต์/นวัตกรรม		
ชื่อผู้วิจัย/คณะ
1 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ HASSCHY (สปาน้ำ�ขาว) อาจารย์ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
2 น้ำ�พริกเผา พริกแกง ครัวคนอง
อาจารย์ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
3 การพัฒนาเชิงพาณิชย์ ORIENTAL
อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ�
		 MOTIFS กระเป๋าสำ�เร็จรูป
4 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
อาจารย์ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
5 การพัฒนาเสื้อปักมือ Memo
อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ

งบประมาณ		หน่วยงานที่นำ�ไปใช้ในเชิงพาณิชย์
70,000
คุณไพโรจน์ สินพิศุทธิ์
70,000
กลุ่มสตรีทรงคนอง
120,000 คุณสุมาลี ถาวรว่องวงศ์
170,000
70,000

คุณนิตยา ใจโต
คุณสรรเสริญ ทองคง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำ�ดับ		 ชื่องานวิจัยประยุกต์/นวัตกรรม		
ชื่อผู้วิจัย/คณะ
งบประมาณ		หน่วยงานที่นำ�ไปใช้ในเชิงพาณิชย์
1 การยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์น้ำ�นมข้าวโพด ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย
99,000
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
							
เกษตรกรเรืองศิริ
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามพร้อมบริโภค ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย
65,000
คุณดิสรณ์ มาริษชัย
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลากริมไข่เต่าแช่
ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย
99,000
คุณสุภาภร เปี่ยมรอด
		 เยือกแข็ง
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ลำ�ดับ		 ชื่องานวิจัยประยุกต์/นวัตกรรม		
ชื่อผู้วิจัย/คณะ
4 การพัฒนาการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ
อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท
		 น้ำ�มันฟักข้าว		
5 การพัฒนาสบู่สมุนไพร ไพรพรรณ
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
6 การพัฒนาสบู่สมุนไพรยานยนต์
อาจารย์ ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ

งบประมาณ		หน่วยงานที่นำ�ไปใช้ในเชิงพาณิชย์
100,000 บริษัท อาหารอายุรวัตร์ จำ�กัด
100,000
100,000

คุณกชพร หงษ์วราภา
คุณต่อศักดิ์ ประชายืนยง

ผลการดำ�เนินงาน: นักวิจยั ดำ�เนินการนำ�เสนอผลงานวิจยั เพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ทงั้ ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติและมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
คณะ
		
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะพยาบาลศาสตร์		
รวม

ผลรวมถ่วงน้ำ�หนักของ
จำ�นวนอาจารย์ประจำ�หรือ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
นักวิจัยประจำ�ทั้งหมด
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่		
7.40
54.5
14.00
144.5
112.40
157
12.20
69.5
5.60
30.5
151.60
456
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งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

(ร้อยละของคะแนนต่ออาจารย์ประจำ�)

13.58
9.69
71.59
17.55
18.36
33.24

Nakhon Pathom Rajabhat University

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

• วัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์
ต่อสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำ�คัญของสถาบันอุดมศึกษา การดำ�เนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสำ�เร็จนัน้ สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจำ�นวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจำ�นวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติของอาจารย์ประจำ�และนักวิจัยประจำ�
• งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำ�เสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติ
ทีม่ กี องบรรณาธิการจัดทำ�รายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผูท้ รงคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
• งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำ�เสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ
ทีม่ กี องบรรณาธิการจัดทำ�รายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผูท้ รงคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
• งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
• งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
(Journal) ทีม่ ชี อื่ ปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Expland, Social Science
Citation Index, Art of Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ตามประกาศของ สมศ.

วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

จำ�นวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จำ�แนกตามคณะ
		
คณะ
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะพยาบาลศาสตร์		
		
รวม

จำ�นวนเรื่อง
22
41
172
29
18
282
ที่มา : งานประกันคุณภาพ
* หมายเหตุ ข้อมูลจากการรายงานผลประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558

รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จำ�แนกเป็นคณะ
คณะครุศาสตร์

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1
บทความวิชาการ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
						
สกลนคร ปีที่ 12 ฉบับที่ 58 (กรกฎาคม						
กันยายน 2558)
2
บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
ผศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 การเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
		 สารสนเทศโดยใช้การเรียนรู้ด้วยการนำ�ตัวเอง
3
บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ผศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ปีที่ 10
		 ภาวะผู้นำ�สำ�หรับผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษา			
ฉบับที่ 2 (กันยายน-ตุลาคม 2558)
		 สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
		
หน้า 37
4
บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเชิง
ผศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 59
		 วิเคราะห์ของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย 			
(ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
		 ราชภัฏนครปฐม โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
		 เป็นฐาน		
5
บทความวิชาการ เรื่อง การนิเทศแบบร่วมมือ :
ผศ.ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 การพัฒนาการสอนและการเรียนรู้โดยการสะท้อน			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 คิดของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
6
บทความวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
7
บทความวิชาการ เรื่อง การบูรณาการงานบริการ
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 วิชาการกับการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสอน			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 แบบอุปนัยและนิรนัย		
8
บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้บน
อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน		การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ อาจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสำ�หรับครูในสังกัดสำ�นักงาน อาจารย์นลินทิพย์ คชพงษ์
		 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
9
บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์ของ
อาจารย์นลินทิพย์ คชพงษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 นักศึกษาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย อาจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 ราชภัฏนครปฐม		
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วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
10 บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัด
อาจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 การเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 สำ�หรับครูในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อาจารย์นลินทิพย์ คชพงษ์
		 มัธยมศึกษา เขต 9
11 บทความวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการจัด
อาจารย์จิราภรณ์ หงษ์ประชา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 การเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
อาจารย์อรพิณ พัฒนผล
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 ของครูสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
อาจารย์ปัณรสี เอี่ยมสะอาด
		 ศึกษา เขต 9		
อาจารย์ปวรา ชูสังข์
12 บทความวิจัย เรื่อง คุณลักษณะด้านคิดวิเคราะห์ อาจารย์จิราภรณ์ หงษ์ประชา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 ของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
อาจารย์กรนภา วัชระธำ�รงกุล
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13 บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาการใช้รูปแบบ
อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 การพัฒนาครูในระดับประถมศึกษาในการพัฒนา อาจารย์ดวงสมร สารแสน
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 หลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น
อาจารย์กรนภา วัชระธำ�รงกุล
14 บทความวิชาการ เรื่อง SQ4R กับการพัฒนา
อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 การอ่านเพื่อจับใจความ		
ศิริญญา ศรีคำ� 		
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
				
พัชรา อิสลาม 		
15 บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
ผศ.ดร.สมจิต จันทร์ฉาย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 การเขียนคำ�ในมาตราตัวสะกดสำ�หรับนักเรียน
นางสาวสุภัทรา โพธิ์เงิน
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 ในระดับประถมศึกษา		
นางสาวกรรณิการ์ อินสุวรรณ
				
นางสาวทิพย์วรรณ จันทร์สุวรรณ
16 บทความวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 ร่วมมือโดยใช้การแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม
นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
นางสาวฐิติมา พวงคุ้มชู
		 คณิตศาสตร์ของนักเรียน		
นางสาวสินีนาฏ แต่แดงเพชร
17 บทความวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพ
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
		 หลักสูตรสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่			
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
		 การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 มหาวิทยาลัย 			
(2558) หน้า 307-323
		 ราชภัฏนครปฐม		
18 บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการสอน
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
		 ด้านจิตพิสัย เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู			
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
		 ของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 			
(2558) หน้า 93-107
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
19 บทความวิจัย เรื่อง การปฏิบัติงานด้านวิชาการ
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
		 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง 			
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
		 ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร			
(2558) หน้า 317-334
20 บทความวิจัย เรื่อง ความต้องการการออกกำ�ลังกาย อาจารย์อำ�นวย สะอิ้งทอง
วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม				สกลนคร ปีที่ 12 ฉบับที่ 58 (กรกฎาคม						
กันยายน 2558) หน้า 37-43
21 บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
ผศ.ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ การประชุมวิชาการและนำ�เสนอผลงานวิจยั
		 การเรียนหน่วยการเรียนรู้ปริมาณสารและ
ชรินรัตน์ ศิริเทพ
ระดับชาติและนานาชาติ NIRC 2015
		 ความเข้มข้นของสารละลาย และพฤติกรรมการ			
วันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย
		 ทำ�งานกลุ่มของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 			
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
		 จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
		 ร่วมกับเทคนิค KWDL				

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
22 บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
ผศ.ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์		การประชุมวิชาการและนำ�เสนอผลงานวิจยั
		 การเรียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Travel วัชรินทร์ อุปัชฌาย์
ระดับชาติและนานาชาติ NIRC 2015
		 and weather ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 			
วันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย
		 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ B-SLIM			
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1
แนวปฏิบัติที่ดีในการรักษาป่าชุมชน
อาจารย์สนธยา โจมกัน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ตำ�บลพลับพลาไชย อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
2
แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 จังหวัดนครปฐม 		
อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
3
ทัศนคติและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประกัน
ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 คุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร
อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 			
4
A Comparison of Female Protagonists Nupong Phusri
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 in Fairy Tales : Cinderella and Pla Boo 			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 Thong 		
5
The Guidelines of English Language
Lalana Pathomchaiwat
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 Teaching for Thai teachers			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวารสาร
อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 และหนังสือพิมพ์ด้วยวิธีการสอนแล้วสอบของ			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 นักศึกษาสาขาวิชาการบรรณารักษ์ศาสตร์
		 และสารสนเทศศาสตร์ หมู่เรียน 55/76
		 ปีการศึกษา 2556		
7
การศึกษาพฤติกรรมการลอกแบบฝึกหัด
อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 และไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักศึกษา 			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 ในรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ ปีการศึกษา 2556
8
การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในคำ�ขวัญประจำ�จังหวัด
อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ในภูมิภาคตะวันตก : สื่อแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 สู่ประชาคมอาเซียน		
9
ขวัญและกำ�ลังใจของบุคลากรด้านสุขภาพของ
อาจารย์รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 โรงพยาบาลนครปฐม		
อาจารย์อดิศักดิ์ พรภคกุล
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
10 สมรรถนะด้านการให้บริการสุขภาพของบุคลากร
อาจารย์รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 โรงพยาบาลนครปฐม		
เสาวนีย์ พรภคกุล
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
11 สภาพปัญหาและแนวทางการดำ�เนินงานด้าน
อาจารย์รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
จุฑามาศ แก้วชื่นชัย
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 ตำ�บลห้วยหมอนทอง อำ�เภอกำ�แพงแสน
		 จังหวัดนครปฐม 		
12 ขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
อาจารย์รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ส่วนตำ�บลในเขตอำ�เภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นลินธรณ์ จิรอมรชัยนนท์
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
13 ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อาจารย์รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 สำ�นักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม
พาฝัน ชัยมาลา		
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
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วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
14 แนวนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 กรณีศึกษาแหล่งพุน้ำ�ร้อนหนองหญ้าปล้อง 			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 จังหวัดเพชรบุรี 		
15 การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสำ�หรับการท่องเที่ยว อาจารย์ถิระนันท์ ประทุม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 เชิงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ของชุมชน			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 บางหลวง อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
16 กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประเทศ
อาจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 สิงคโปร์				
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
17 มรดกโลกอาเซียน : มรดกโลกทางวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 ในประเทศอินโดนีเซีย				
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
18 มรดกโลกอาเซียน : มรดกโลกทางธรรมชาติ
อาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 ในประเทศอินโดนีเซีย				
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
19 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน
อาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
						
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
20 การเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมในอินโดนีเซีย อาจารย์ธิติพงศ์ มีทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
				
วุฒินันท์ สมคะเณ
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
				
สุริยา ภารไสว
				
ยุทธนา พงษ์ชัยภูมิ
21 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมการเมืองของกลุ่ม อาจารย์พัชรมน โตสุรัตน์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 ประเทศสมาชิกอาเซียน				
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
22 ย้อนรอยการเสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของ
อาจารย์สัณหกฤษณ์ บุญช่วย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
23 โครงสร้างเชิงอำ�นาจในระบบสถาบันของสิงคโปร์
อาจารย์สัณหกฤษณ์ บุญช่วย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 ภายใต้กรอบรัฐาธิปไตยและกรอบเศรษฐาธิปไตย			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
24 การใช้บทกวีในนวนิยายสืบสวนไทยตั้งแต่
อาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS
		 พ.ศ. 2550				
ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
25 การใช้บทกวีในนวนิยายสืบสวนไทยตั้งแต่
อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS
		 พ.ศ. 2550				
ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
26 The potential of hot springs in the
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน International scientific conference
		 west of Thailand for health tourism 			
on economic and development,
		 and sustainability				
Miami, Florida USA, 25th
						
September 2015
27 กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคม อาจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
		 อาเซียน				
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 18 เดือนมกราคม						
ธันวาคม 2558 หน้า 96-114
28 ชุมชนกับความรู้ในการจัดการภัยพิบัติ กรณีศึกษา อาจารย์นิภาพรรณ เจนสันติกุล วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ (Volume) 16
		 ตำ�บลบางช้าง จังหวัดนครปฐม			
ฉบับที่ (Number) 2 เดือน (month)
						
กรกฎาคม-ธันวาคม ปี (Year) 2558
						
หน้า (Page) 82-93 วารสารนี้อ้างอิง
						
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1)
						
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม : กรณี อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ปีที่
		 ศึกษาโรงเรียนกำ�แพงแสนวิทยา อำ�เภอกำ�แพงแสน อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง
(Volume) 10 ฉบับที่ (Number) 2
		 จังหวัดนครปฐม		
อาจารย์ศานติกร พินยงค์
เดือน (month) กันยายน-ตุลาคม
						
ปี (Year) 2558 หน้า (Page) 16

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
30 Pattern of Smuggling and Measures to อาจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
		 Preventing and Suppressing the 			
The 3rd ASEAN Conference on
		 Smuggling of Vehicles to Escape 			
Humanities and Social Sciences
		 Customs into the Kingdom of Thailand
31 การศึกษาความคิดเห็นต่อลักษณะการมีส่วนร่วม อาจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ
		 ของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการเกิด			
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำ�ปี 2558
		 ภัยคุกคามทางเพศในสถานพยาบาล				วันที่ 24 เมษายน 2558 หน้า 666-676
32 การจัดการน้ำ�ท่วม ปี 2553-2554 : ปัญหา
อาจารย์นิภาพรรณ เจนสันติกุล วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		 และอุปสรรค				
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34
						
ฉบับที่ 5 หน้า 61-68
33 ชุมชนชาวจีนและชาวอินเดียในธนบุรี
อาจารย์วัลลี นวลหอม
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
		 พ.ศ. 2398-2453				
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1
34 การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ : รูปแบบการปฏิวัติ
อาจารย์ธิติพงศ์ มีทอง
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
		 ความรู้ใหม่ของปัญญาชนยุโรป			
อุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
						
หน้า 141-165
35 การประเมินผลการดำ�เนินงานของกระบวนการ
อาจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
สำ�นักกิจการงานยุติธรรม
		 ยุติธรรมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน			
กระทรวงยุติธรรม สำ�นักงานกองทุน
		 และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน			
สนับสนุนการวิจัย
		 และครอบครัว พ.ศ. 2553
36 การจัดการความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม อาจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
สำ�นักกิจการงานยุติธรรม
		 อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ			
กระทรวงยุติธรรม
37 โครงการผลักดันมาตรการการมีส่วนร่วม
อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS
		 ของผู้กระทำ�ผิดในคดีอาสาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ			
ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
		 ในกระบวนการยุติธรรม		
38 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา
อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS
		 บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ วัดไผ่รื่นรมย์ อาจารย์เนตรนภา สวยสี
ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
		 ตำ�บลทุ่งลูกนก อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
39 กลุ่มองค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษา อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS
		 กลุ่มสัจจะ ตำ�บลทัพหลวง อำ�เภอเมือง
อาจารย์ศานติกร พินยงค์
ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
		 จังหวัดนครปฐม		
อาจารย์กุสุมา พิทักษ์วงศ์
40 องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษา
อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ		การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS
		 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านดอนขุนวิเศษ อาจารย์ ดร.ปรารถนา แซ่อึ๊ง
ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
		 ตำ�บลห้วยหมอนทอง อำ�เภอกำ�แพงแสน
อาจารย์ธิติพงษ์ มีทอง
		 จังหวัดนครปฐม		
41 การจำ�แนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยโปรแกรม
อาจารย์จิตรภณ สุนทร
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS
		 รหัสเปิด กรณีศึกษาอำ�เภอกำ�แพงแสน 			
ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
		 จังหวัดนครปฐม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1
การศึกษาสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 ของผำ�และใบย่านางในอาหารพื้นบ้านลาวครั่ง
นภารัต สาระศาลิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 ตำ�บลห้วยด้วน อำ�เภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ภัทรชนก คงวิเชียร
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
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วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
2
ตำ�รับอาหารชาวลาวครั่ง ตำ�บลห้วยด้วน
อาจารย์วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 อำ�เภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
						
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
3
การศึกษารูปแบบการจัดการตนเองการพัฒนาชุมชน อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 ภายใต้สังคมกึ่งเมืองโดยใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพ			
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ตำ�บลโพรงมะเดื่อ 		
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
4
การศึกษาความสามารถในการระบายน้ำ�
ฐาปนี ตันสกุล		
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 เพื่อลดปัญหาน้ำ�ท่วมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทิพาพรรณ ว่องประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 นครปฐม		
อาจารย์บัญญัติ วารินทร์ใหล
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
ผศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
5
แนวคิดเชิงระบบของการนำ�อุจจาระมาผลิต
อาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 ก๊าซชีวภาพ		
อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
อาจารย์ ดร.ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
6
การวิเคราะห์ปฏิกิริยาการเกิดสีและดัชนีการเกิดฟอง น้ำ�อ้อย วิชาวงษ์		
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 ของสารสกัดเมทานอลจากเถาวัลย์เปรียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
						
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
7
เปรียบเทียบคุณสมบัติการแยกชัดพลังงานของผลึก วุฒิชัย ไชยภักษา
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 BGO LYSO และ CsI (Tl) สำ�หรับ
อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 วัดสเปกตรัมรังสีแกมมา		
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
8
คุณสมบัติทางแสงและการเปล่งแสงของแก้ว
ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 Gd2O3-CaO-P2O5 และ Gd2O3-CaF2จิตรา เกตุแก้ว		
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 P2O5 ที่เติมไอออนของธาตุดิสโพรเซียม
สมิต อินทรศิริพงษ์
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
9
การศึกษาเปรียบเทียบส่วนประกอบในดินเหนียว เอกพล แก้วนวม
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 ที่ใช้เป็นวัตถุดิบการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 ในจังหวัดราชบุรี 				
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
10 สมบัติทางแสงและสมบัติการเปล่งแสงของแก้ว
ณรัลลือ วรศิริกุล		งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 La2O3-CaO-P2O5 ที่เจือด้วยไอออน
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3+
		 ของ Dy 				
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
11 การเปล่งแสงและการเปล่งแสงโดยการกระตุ้น
เยาวลักษณ์ ทาริวงศ์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 ด้วยรังสีของแก้วยิตเตรียมซิลิโกบอเรตที่เจือ
อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3+
		 ด้วยดิสโพเซียม 		
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
12 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของแก้วซินทิลเลเตอร์ สุชาติ โกทันย์		
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 ชนิดแกโดลิเนียมแคลเซียมซิลิโกบอเรตที่เติม
อุทุมมา มัฆะเนมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 เพรซีโอดิเมียมและโฮลเมียม
ศิริประภา แก้วแจ้ง
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
นัฐวุฒิ ยี่นาง
				
อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
13 Study of the Physical and Optical
K. Kirdsiri, L. Shamshad งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 Properties of Holmium Ion doped
N. Srisittipokakun
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 Soda Lime Silicate Glasses
G. Roohand J. Kaewkhao วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
14 การเตรียมและเปรียบเทียบสมบัติต่างๆ ของแก้ว เบญจภรณ์ ดำ�ดี
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 ลิเทียมบอเรตที่เติม CaOและ BaO
อาจารย์ ดร.กีรติ เกิดศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
15 สมบัติการเปล่งแสงของแก้วลูทีเชียมแคลเซียม
อาจารย์ ดร.กีรติ เกิดศิริ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ซิลิโกบอเรตที่เจือด้วยไอออนของเพรซีโอดิเมียม
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
						
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
16 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้ว กิติพันธ์ บุญอินทร์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 Bi2O3:NaF:B2O3		
เบ็ญญาทิพย์ นิลรอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
พลอยศิริ พุทธรักษา
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
อังคณา เจริญทรัพย์สันติ
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
17 การเตรียมและสมบัติของแก้วซิงค์โซเดียม
กิติพันธ์ บุญอินทร์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 อะลูมิเนียมบอเรตที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์
จรรญา กัลยา 		
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
อาจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
18 การศึกษาผลของ Bi2O3 ต่อสมบัติทางกายภาพ
กิติพันธ์ บุญอินทร์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 และทางแสงของแก้วระบบโซดาไลม์บอเรต
จุฬาทิพย์ พลรู้ 		
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ภัทราภรณ์ ดำ�คำ�
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
19 ผลของ Bi2O3 ต่อสมบัติทางกายภาพและทางแสง กิติพันธ์ บุญอินทร์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ของแก้วสตรอนเซียมโพแทสเซียมบอเรต
นิศารัตน์ ล่ำ�สัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
สุนิสา เกษประทุม
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
20 การศึกษาผลของการเติม Bi2O3 ต่อสมบัติทาง
กิติพันธ์ บุญอินทร์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 กายภาพและทางแสงของแก้วซิงค์โพแทสเซียม
ธิดารัตน์ กาฬภักดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 บอเรต		
วราภรณ์ เม่นทองคำ�
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
21 การเตรียม Bi2MoO6 โดยวิธีเกิดปฏิกิริยา
อานนท์ อางนานนท์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ในสถานะของของแข็ง		
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
22 การเตรียมแก้วบุษราคัมจากขี้เถ้ากระดูกสัตว์
จันทิมา เลขยัน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
				
ฐิตินันท์ ภัทราพรพิสิฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ศิริกาญจน์ หลากสุขถม
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
23 การพัฒนาแก้วสีน้ำ�เงินจากขี้เถ้ากระดูกสัตว์
กมลรัตน์ ชาวป่า
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
				
อารีวงษ์ มณีวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ฐิติณัฐเบญญา แห้วเพ็ชร
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
24 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของแก้วโซดาลาร์ม
กรรณิการ์ กันโสม
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ซิลิเกตที่เติมไอออนของธาตุโคบอลต์ร่วมกับ
จันทิมา เหรียญทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 ธาตุเหล็ก		
ปวีณา ชูสูงทรง
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
25 ผลของ Er2O3 ต่อคุณสมบัติทางกายภาพ
ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 และคุณสมบัติทางแสงของแก้วโซดาลาร์มบอเรต
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
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วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
26 การศึกษาผลของ BaSO4 ที่มีต่อระบบแก้ว
สุนิสา สาระไชย		
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 โซเดียมซิลิโกบอเรต		
ณรงค์ สังวาระนที
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
นิศากร สังวาระนที
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
27 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสง
เยาวลักษณ์ ทาริวงศ์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ของโซเดียมออกไซด์และซิงค์ออกไซด์
อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
28 การศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของระบบ สุนิสา สาระไชย		
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 แก้วแบเรียมบอโรฟอสเฟต
อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
29 สมบัติทางแสงและทางลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์
สุตาภัทร คล้ายพอง
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 อะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือด้วยดิสโพรเซียม
อาจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 ออกไซด์		
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
30 สมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วซิงค์
ศลีพร ประยูรไทย
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 อะลูมิเนียมบอเรตที่เจือด้วยแบเรียมออกไซด์
อาจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
31 สมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วซิงค์บอเรต ขนิษฐา เผ่าพัฒน์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ที่เจือด้วยสตรอนเชียมออกไซด์
อาจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
32 การเตรียมและคุณสมบัติของแก้วซิงค์อะลูมิเนียม สาริณี ไทรสังขสิริพงศ์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 บอเรตเจือด้วยบิสมัทออกไซด์
อาจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
33 การศึกษาแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต
สุกฤตา สยุมพร		
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์
อาจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
34 การสังเคราะห์และคุณสมบัติของแก้วซิงค์สตรอน ศิริวรรณ ทองแดง
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 เซียมบอเรตที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์
อาจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
35 การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนในโลหะผสม
จุมพล ขอบขำ�		
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 เซอร์โคเนียมที่พลังงาน 1 keV ถึง 105keV
อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
36 การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล
วสุ ชีวสุขานนท์		
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 และค่าความหนาครึ่งค่าต่อแก้วระบบ
อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
37 การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างรังสีแกมมากับ
กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 อิฐมอญและอิฐมวลเบาโดยใช้โปรแกรม XCOM อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 ระหว่างช่วงพลังงาน 1 keV-107keV
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
38 ค่าความสามารถในการแยกพีคพลังงานของผลึก
กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ซินทิลเลเตอร์ LaBr3(Ce) ที่ช่วงพลังงานรังสี
อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 แกมมาตั้งแต่ 356-1332 keV
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
39 การเตรียมชั้นฟิล์มบางอะลูมิเนียมสำ�หรับการสร้าง ภูริศรา ลิ้มนนทกุล
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 รูพรุนนาโนอะลูมิเนียมออกไซด์
มติ ห่อประทุม 		
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
อาจารย์ ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
40 การศึกษาคุณสมบัติและแร่ธาตุของดินที่ใช้ทำ�
เกศสุดา แซ่ตั้ง		
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 เครื่องปั้นดินเผาในเขตภาคตะวันตกของ
สุมัจฉา เจียนแจ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 ประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือเอกซเรย์
อังคนา แก้วประเสริฐ
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโตรมิเตอร์
อาจารย์ ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
41 การวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของเหรียญกษาปณ์ นัฐฐา คำ�หอมกุล, ศิรินภา แซ่ตั๊ง งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ของไทยด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์
อาจารย์ ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 สเปกโตรเมทรี		
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
42 การศึกษาธาตุองค์ประกอบของหินด้วย
ก้านพลู คุ้มเจริญ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรเมทรี
จุฑามาศ พรหมบุญสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
ปัญชลี ศรีเมือง
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
อาจารย์ ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
43 การศึกษาผลของ CoO ต่อสมบัติทางกายภาพ
ณัฐพล ปิ่นเวหา		
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 และทางแสงของแก้วในระบบ B2O3 : Al2O3 :
เพ็ญผกา ธัญญเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 CaO : Na2O		
ศุภมาส จันทร์หอม
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
สุชาดา เข็มเงิน
				
อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
44 การศึกษาผลของ MnO2 ต่อสมบัติทางกายภาพ จิระภา คีรีเรืองทรัพย์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 และทางแสงของแก้วในระบบ B2O3 : Al2O3 :
นพดล สามสาย, อุษา เถื่อนถ้ำ� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 CaO : Na2O		
อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
45 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการแยกชัดพลังงาน
วุฒิชัย ไชยภักษา
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ของผลึก BGO LYSO และ CsI(Tl) สำ�หรับ อาจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 วัดสเปกตรัมรังสีแกมมาที่พลังงาน 662 keV
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
46 การเตรียมเป้าสารเคลือบออกไซด์ของสังกะสีเจือ
ประสิทธิ์ ทองดี		
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ด้วยอลูมิเนียมสำ�หรับการเคลือบฟิล์มบาง ระบบ ธิดารัตน์ ฮึงวัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 อาร์-เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอริ่ง
อาจารย์สมบัติ หทัยรัตนานนท์ วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
อาจารย์วิโรจน์ บัวงาม
				
อาจารย์หฤทัย ดิ้นสกุล
				
อาจารย์ ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
47 ผลของซิลิกาจากแกลบข้าวที่มีต่อความแข็ง
สุวรรณี ศรีเมือง
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 และความทนต่อการบวมในตัวทำ�ละลายของชิ้นงาน อาจารย์ ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 ที่เตรียมจากน้ำ�ยางธรรมชาติ 			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
48 กระบวนการทำ�ซ้ำ�แบบ SP สำ�หรับการส่งแบบ
อัศวเทพ คูณทวีพาณิชย์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ไม่ขยายเชิงเส้นกำ�กับรวมในปริภูมิ CAT
อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
						
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
49 ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ของสนามแม่เหล็กจากแหล่ง อาจารย์วรินทร์ ศรีปัญญา
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งฝังในปริภูมิแบบระดับ			
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 ชั้นนำ�ไฟฟ้า				
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
50 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ฑิฆัมภรณ์ บำ�รุงเขต
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 เรื่องการวัดความยาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทาง
อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 การเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ สำ�หรับนักเรียน			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียน
		 การสอนตามแนวคิดของกานเย
72

Annual Report

8

8
8

8

8

8
8

8
8
8
8

2 0 1 6

72

73

Nakhon Pathom Rajabhat University

8
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

73

8

8

8

8

8

8

8

8

8

วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
51 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สุนิสา โพธิ์ทอง		
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 เรื่องวรรณะสีกับงานทัศนศิลป์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ไพศาล สิมาเลาเต่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 ทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียน			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก
		 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
		 ของกานเย		
52 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ปภัสรา จิราภิญโญ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 เรื่อง หลักภาษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจารย์ไพศาล สิมาเลาเต่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 รายวิชาภาษาไทย สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 ปีที่ 2 โรงเรียน วัดทะเลบก โดยยึดหลักการจัด
		 การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC
53 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้วิธี ยลดา หนูประภา
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 การสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย สำ�หรับนักเรียนชั้นประถม			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 ศึกษาปีที่ 1		
54 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การปฏิบัติ กนกวรรณ ธรรมดา
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ตนเป็นพลเมืองดี เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
55 การพัฒนาแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปลี่ยน
จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ไกยสิทธิ์ อภิระติง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยเอเจนท์ 			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 On-line รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
56 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน
สุภพร พรหมศักดิ์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบ Blended Learning อาจารย์ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 วิชาการศึกษาวงจรและซ่อมบำ�รุงไมโครคอมพิวเตอร์			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 นครปฐม		
57 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยสื่อประกอบการสอน อาจารย์ไพศาล สิมาเลาเต่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			ที่ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนแผนที่ภูมิศาสตร์			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 และนำ�เสนอเนื้อหาผ่านสื่อโลกเสมือนผสมโลกจริง
58 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยอาศัย เสาวลักษณ์ หงส์ทอง
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง เครื่องดนตรี
อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 และวงดนตรีไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
59 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กนกวรรณ อิ่มรัง
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัว โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ อาจารย์บลรัตน์ ศิริสุขโภคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 แบบจิ๊กซอว์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำ�หรับ			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
60 การพัฒนาและประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ฐิติมา เปรมปรีดิ์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแอลที
อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 เพือ่ เพิม่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง การออกแบบ			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 รูปภาพ สัญลักษณ์และกราฟิกสำ�หรับนักเรียน
		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
61 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กาญจนา นุชศิริ		
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 เรื่อง จำ�นวนนับไม่เกิน 100,000 เพื่อเพิ่ม
อาจารย์บลรัตน์ ศิริสุขโภคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยยึด
		 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย
62 การพัฒนาตัวแบบทำ�นายการเป็นโรคติด
จิราพร สุวรรณประภา
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 อินเทอร์เน็ตด้วยเทคนิคต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ
อาจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
						
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
63 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยอาศัย ปัทมวรรณ พลอยแสง
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง เทคโนโลยี
อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 สารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
		 วัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)
64 การพัฒนาและประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
สุภาพร หวายสันเทียะ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแอล.ที
อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
			เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 ของพืชดอก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
		 สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
65 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเพิ่ม วาสนา ดอกมะงั่ว
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยี
อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 สารสนเทศ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยยึดรูปแบบการเรียน
		 การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
66 การพัฒนาบทเรียนแบบร่วมมือบนอุปกรณ์พกพา ปกรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 ราชภัฏนครปฐม		
67 การพัฒนาเว็บช่วยสอนบนอุปกรณ์พกพาแบบ
เสาวภา สืบดี		
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 นำ�ตนเอง รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 เพื่อการศึกษา สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
68 การหาตำ�แหน่งการไขหมุดประดับล้อแม็กรถยนต์ บุญหทัย เครือแก้ว
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 สำ�หรับแขนกลไขน็อตแบบ 3 แกน
อาจารย์อรรถพล พลานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
69 ผลกระทบของฟังก์ชันความเหมือนต่อการจัดกลุ่ม ภานุวัฒน์ สุพบุตร
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 แบบค่าเฉลี่ยเค		
อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		
						
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
70 ประสิทธิภาพของฟังก์ชันความเหมือนต่อขั้นตอน ชนาธิป หมั่นเพียรสุข
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 วิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดเคสำ�หรับการจำ�แนกประเภท อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 ข้อมูล				
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
71 การพัฒนาระบบติดตามการดำ�เนินการตาม
จิรันดร บู๊ฮวดใช้
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 คำ�รับรองการปฏิบัติราชการกรณีศึกษา : สถาบัน อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 			
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
72 การจำ�แนกประเภทข้อมูลด้วยตัวจำ�แนกประเภท
ศิรพงศ์ โชคธนหิรัณย์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมขนาดความยาว
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 โครโมโซมเค				
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
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วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
73 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลือกคุณลักษณะ ไพศาล จันทร์เจริญ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 ที่เหมาะสมสำ�หรับการจำ�แนกประเภทข้อมูล
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 ไมโครอาร์เรย์ 		
อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
74 ระบบผลิตน้ำ�ร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุม เทียนชัย บุญเจริญ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 อุณหภูมิด้วยพีแอลซี		
กฤษฎา สุดสวาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
อาจารย์วิโรจน์ บัวงาม
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
75 การออกแบบ และสร้างวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์
ธีรพล ทำ�ลานดี		
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
		 ที่มีย่านการเปลี่ยนแปลงแรงดันอินพุตกว้างสำ�หรับ รัชพล โสนาค		
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		 สเตบิไลเซอร์		
อาจารย์สมบัติ หทัยรัตนานนท์ วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
				
อาจารย์ธวัชชัย ทองเหลี่ยม
76 การใช้ประโยชน์จากน้ำ�ทิ้งโรงงานผลิตเส้นขนมจีน อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
		 ของชุมชนโพรงมะเดือ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม 			
ปีที่ (Volume) 7 ฉบับที่ (Number) 4
		 ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina sp.			
เดือน (month) ต.ค.-ธ.ค. ปี (Year)
						
2558 หน้า (Page) 6-15
77 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
จรัญเพ็ชร สุขเขียว
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ปีที่
		 ไคโตซานจาก Mucor sp. และประสิทธิภาพ
ไอรดา ดวงจันทร์
(Volume) 10 ฉบับที่ (Number) 2
		 ในการยับยั้งเชื้อก่อโรค		
อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง
เดือน (month) กันยายน-ตุลาคม
						
ปี (Year) 2558 หน้า (Page) 44
78 Convergence of the S-Iteration
อาจารย์ศิริชัย โสภา
Thai Journal of Mathematics
		 Process fora Pair of Single-valued and อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
ปีที่ (Volume) 13 ฉบับที่ (Number) 3
		 Multi-valued Generalized Nonexpansive 			
เดือน (month) ธันวาคม ปี (Year)
		 Mappingsin CAT(K) Spaces 			
2015 หน้า (Page) 627-640
79 Soft-Output Decoding Approach of 2D รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
IEICE Trans. Electronics
		 Modulation Codes in Bit-Patterned 			
ปีที่ (Volume) E98-C ฉบับที่
		 Media Recording Systems 			
(Number) 12 เดือน (month)
						
December ปี (Year) 2015 หน้า
						
(Page) 1187-1192
80 การจําแนกประเภทข้อมูลด้วยตัวจําแนกประเภท
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
		 ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมขนาดความยาว			
ปีที่ (Volume) 11 ฉบับที่ (Number) 1
		 โครโมโซมเค				
เดือน (month) มกราคม-กุมภาพันธ์
						
ปี (Year) 2559 หน้า (Page) 43-49
81 Effects of fruit thinning on fruit drop,
รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
Songklanakarin Journal of
		 leaf carbohydrates concentration, 			
Science and Technology
		 fruit carbohydrates concentration, leaf 			
ปีที่ (Volume) 38 ฉบับที่ (Number) 3
		 nutrient concentration and fruit quality 			
เดือน (month) ปี (Year) 2016
		 in Pummelo cultivar Thong Dee.			
หน้า (Page) 249-255
82 Luminescence characteristics of Dy+
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
Journal of Rare Earth
		 doped Gd2O3-CaO-SiO2-B2O3 			
ปีที่ - ฉบับที่ (Number) 34 (6)
		 scintillating glasses				
เดือน (month) - ปี (Year) 2016
						
หน้า (Page) 583-589
83 The photo luminescence, optical and อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
Physics and Chemistry of
		 physical properties of Sm3+-doped
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
Glasses: European Journal of
		 lithium yttrium borate glasses			
Glass Science and Technology
						
Part B ปีที่ ฉบับที่ (Number) 57 (2)
						
เดือน (month) - ปี (Year) 2016
						
หน้า (Page) 85-89

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
84 Optical and luminescence properties
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
Journal of Alloys and Compounds
		 of Li2O-Gd2O3-MO-B2O3-Sm2O3
ผศ.ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
ปีที่ - ฉบับที่ (Number) 676 เดือน
		 (MO=Bi2O3, BaO) glasses			
(month) - ปี (Year) 2016 หน้า
						
(Page) 275-285
85 COMMON FIXED POINTS FOR
อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา		Communications of the Korean
		 SINGLE-VALUED AND MULTI-VALUED อาจารย์ศิริชัย โสภา		 Mathematical Society ปีที่ 31
			MAPPINGS IN COMPLETE R-TREES			
ฉบับที่ (Number) 3 เดือน (month)
						
กรกฎาคม ปี (Year) 2016 หน้า (Page)
						
507-518
86 Effect of CoO addition on the optical W. Siriprom, K. Teanchai		Engineering Materials Vols.675-676
		 and physical properties of silicoborate N. Srisittipokakun
(2016) pp 318-321 Trans Tech
		 glasses		
J. Kaewkhao
Publications, Switzerland
87 การพัฒนาระบบการจินตทัศน์ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ จิรันดร บู๊ฮวดใช้
การประชุมวิชาการด้านการวิจยั ดำ�เนินงาน
		 สำ�หรับการจัดกลุ่มแบบเคมีน
อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม แห่งชาติ ประจำ�ปี 2559 วันที่ 24-25
						
มีนาคม 2559
88 Theoretical Investigation on Radiation K. Kirdsiri			Engineering Materials Vols. 675		 Properties of Calcium-Silico-Borate
J. Kaewkhao		
676 (2016) pp 447-451 Trans Tech
		 Glasses doped with Varying Lu2O3 			
Publications, Switzerland
		 Concentration		
89 Comparative studies of CsI(Tl), LYSO P. Prongsamrong
Engineering Materials Vols. 675		 and BGO scintillators
P. Limkitjaroenporn
676 (2016) pp 760-763 Trans Tech
				
W. Chaiphaksa
Publications, Switzerland
				
J. Kaewkhao2,3,d
90 Luminescence Properties of Nd3+ Ions N. Chanthimaa		Engineering Materials Vols. 675		 Doped in CaO-Y2O3-SiO2-B2O3
J. Kaewkhao		
676 (2016) pp 355-358 Trans Tech
		 Glasses				
Publications, Switzerland
91 Development of Self Striking Red
Yotsakit Ruangtaweep
Engineering Materials Vols. 675		 Glass from Gold Nanoparticles
Jakrapong Kaewkhao
676 (2016) pp 89-92 Trans Tech
						
Publications, Switzerland
92 Effect of mixed Mn-Co ions in soda
Nattapon Srisittipokakun Engineering Materials Vols. 675		 lime silicate glasses
Jakrapong Kaewkhao
676 (2016) pp 327-330 Trans Tech
						
Publications, Switzerland
93 Fabrication and Properties of SodaSuwimon. Ruengsri
Engineering Materials Vols. 675		 lime borate glass doped with Fe2O3
Jakrapong Kaewkhao
676 (2016) pp 339-342 Trans Tech
				
Nattapon Srisittipokakun Publications, Switzerland
94 Density-dependent numerical
Phatcharasak Arlai &
Journal of Applied Water
		 simulations of the impact of
Manfred Koch
Engineering and Research
		 underground dams on groundwater 			
Pages 1-15 Published online:
		 storage on Samui island, Thailand			
12 May 2016
95 “Development of barium borosilicate
Ruengsri, S., Insiripong, S., 2015, Progress in Nuclear
		 glasses for radiation shielding materials Sangwaranatee, N.
Energy, 83, pp. 99-104.
		 using rice husk ash as a silica source” Kaewkhao, J.
[IF = 1.119]
96 “The Colorants Effects of Fe2O3 on
Rachniyom, W.,
2015, Advanced Materials
		 Borosilicate Glasses Prepared from
Ruangtaweep, Y.,
Research, 1119, pp.731-735.
		 Subbituminous Fly Ash”
Boonin, K., Phachana, K. [IF = 0.172]
				
and Kaewkhao J.
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ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่		
97 “Optical and luminescence
Kaewkhao. J., Boonin, K., 2015, Materials Research
		 characteristics of Eu3+ doped zinc
Yasaka, P. and Kim, H.J. Bultettin, 71, pp. 37-41.
		 bismuth borate (ZBB) glasses for red 			
[IF = 2.228]
		 emitting device” 		
98 “Luminescence Properties of Nd2O3Ha, D.H., Kim, H.J.,
2015,New Physics: Sae Mulli, 65
		 doped Gadolinium-Borate Glass
Park, J. M. and
(3), pp. 255-260.
		 Scintillators” 		
Kaewkhao, J.
99 “Pb-free Radiation Shielding Glass
Rachaniyom, W.,
2015, Journal of Mathematical
		 Using Coal Fly Ash”
Tuscharoen, Kaewkhao, J. and Fundamental Sciences, 47
				
and Pachana, P.
(3), pp. 309-315. [IF = 0.176]
100 “Functionalization of Au Nanoparticles Kalasung, S.,
2016, Key Engineering Materials,
		 on ZnO Nanorods through LowKopwitthaya A.,
675-676, pp. 45-48. [IF = 0.207]
		 Temperature Synthesis”
Horprathum, M.,
				
Kaewkhao, J.,
				
Tuscharoen, S.,
				
Eiamchai, P.,
				
Witit-anun, N. and
				
Aiempanakit, K.
101 “Influence of Growth Conditions on
Pokai, S., Limnonthakul, P., 2016, Key Engineering Materials,
		 Morphology of ZnO Nanorods by
Horprathum, M.,
675-676, pp. 53-56. [IF = 0.207]
		 Low-Temperature Hydrothermal
Kalasung, S., Eiamchai, P.,
		 Method” 		
Limwichean, S.,
				
Nuntawong, N.,
				
Pattantsetakul, V.,
				
Tuscharoen, S. and
				
Kaewkhao, J.
102 “Development of Self Striking Red
Ruangtaweep, Y. and
2016, Key Engineering Materials,
		 Glass from Gold Nanoparticles”
Kaewkhao, J.,
675-676, pp. 89-92. [IF = 0.207]
103 “Enhanced Antibacterial Activity by Au Sornsanit, K.,
2016, Key Engineering Materials,
		 nanoparticle decorated ZnO Nanorods” Horprathumb, M.,
675-676, pp. 113-116. [IF = 0.207]
				
Eiamchaic, P.,
				
Chananonnawathornd, C.,
				
Kalasung, S. and
				
Kaewkhao, J.
104 “Hydrothermal of ZnO Nanorod Arrays Khamkhoma, P.,
2016, Key Engineering Materials,
			on ITO Transparent Conductive Oxide Horprathumb, M.,
675-676, pp. 134-137. [IF = 0.207]
		 Substrate: Effect of Precursor
Eiamchaic, P.,
		 Concentration” 		
Chananonnawathornd, C.,
				
Kalasunge, S.,
				
Tuscharoenf, S. and
				
Kaewkhao, J.
105 “Comparation trace element and
Chamchoi, N.,
2016, Key Engineering Materials,
		 Structural of filler materials in Chitosan Sangwaranatee, N.,
675-676, pp. 213-216. [IF = 0.207]
		 films” 		
Kaewkhao, J., Montree4, A.,
				
Teanchai, K. and
				
Siriprom, W.

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
106 “Deposition of Transparent Niobium
Sangwaranatee, N.,
2016, Key Engineering Materials,
		 Oxide Thin Film by DC Reactive
Horprathumb, M. and
675-676, pp. 217-220. [IF = 0.207]
		 Magnetron Sputtering”
Kaewkhao, J.
107 “Influence of Post-Deposition Annealing Lertlopa, W.,
2016, Key Engineering Materials,
		 on Structure and Optical Characteristics Sangwaranatee, N.,
675-676, pp. 245-248. [IF = 0.207]
		 of Niobium Oxide Thin Films”
Horprathum, M.
				
and Kaewkhao, J.
108 “Growth of Nanostructure Silver Films Tuscharoena, S.,
2016, Key Engineering Materials,
		 by DC Magnetron Sputtering for
Horprathumb, M.,
675-676, pp. 285-288. [IF = 0.207]
		 Surface Enhanced Raman Scattering
Eiamchaic, P.,
		 Substrate” 		
Nuntawong, N.,
				
Chananonnawathorn, C.,
				
Limnonthakul, P.,
				
Kalasung, S. and
				
Kaewkhao, J.
109 “Growth of Nanostructure TiO2 Films
Plirdpringa, T.,
2016, Key Engineering Materials,
		 by Glancing Angle Deposition”
Horprathum, M.,
675-676, pp. 289-292. [IF = 0.207]
				
Eiamchai, P,
				
Samransuksamer, B.,
				
Chananonnawathorn, C.,
				
Boonpichayapha, T. and
				
Kaewkao, J.
110 “Effect of Bismuth Glass Filling
Kittiauchawal, K.,
2016, Key Engineering Materials,
		 Treatment on Physical Properties of
Raungtaweep, Y. and
675-676, pp. 315-317. [IF = 0.207]
		 Natural Ruby” 		
Kaewkao, J.
111 “Effect of CoO addition on the optical Siriprom, W., Teanchai, K., 2016, Key Engineering Materials,
		 and physical properties of silicoborate Srisittipokakun, N. and
675-676, pp. 318-321. [IF = 0.207]
		 glasses” 		
Kaewkao, J.
112 “Effect of Li2O and Na2O on Optical
Sangwaranatee, N,
2016, Key Engineering Materials,
		 Properties of Bismuth Borate Glasses” Kaewkhao, J. and
675-676, pp. 322-326. [IF = 0.207]
				
Ruangtaweep, Y.
113 “Effect of mixed Mn-Co ions in soda Srisittipokakun, N. and
2016, Key Engineering Materials,
		 lime silicate glasses”
Kaewkao, J.
675-676, pp. 327-330. [IF = 0.207]
114 “Effective Atomic Numbers and
Sangwaranatee, S.W.,
2016, Key Engineering Materials,
		 Electron Densities of BaO-Na2O-B2O3- Sangwaranatee, N.,
675-676, pp. 331-334. [IF = 0.207]
		 SiO2 Glass System: Theoretical
Sarachai, S.,
		 Calculation” 		
Tuscharoen, S.
				
and Kaewkao, J.
115 “Fabrication and Properties of SodaRuengsri, S., Kaewkao, J. 2016, Key Engineering Materials,
		 lime borate glass doped with Fe2O3”
and Srisittipokakun, N.
675-676, pp. 339-342. [IF = 0.207]
116 “Influence of NiO on Physical and
Chantarasunthon, K,
2016, Key Engineering Materials,
		 Optical Properties of Zinc Bismuth
Teanchai, K, Kirdsiri, K,
675-676, pp. 343-346. [IF = 0.207]
		 Borate Glasses” 		
Kaewkhao, J. and
				
Siriprom, W.
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ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
117 “Investigation Some Properties of
Kongsriprapan, S.,
2016, Key Engineering Materials,
		 Bismuth Borate Glasses Containing
Teanchai, K., Kirdsiri, K., 675-676, pp. 347-350. [IF = 0.207]
		 Al2O3” 		
Kaewkhao, J. and
				
Siriprom, W.
3+
118 “Luminescence Properties of Er Ions Chanthima, N.
2016, Key Engineering Materials,
		 in Bismuth Borophosphate Glasses”
and Kaewkao, J.,
675-676, pp. 351-354. [IF = 0.207]
119 “Luminescence Properties of Nd3+ Ions Chanthima, N. and		2016, Key Engineering Materials,
		 Doped in CaO-Y2O3-SiO2-B2O3
Kaewkao, J.
675-676, pp. 355-358. [IF = 0.207]
		 Glasses” 		
120 “Optical and Luminescence properties Kaewjaeng, S.,
2016, Key Engineering Materials,
3+
		 of Pr in Gd2O3-CaO-SiO2-B2O3
Insiripong, S., Kim, H.J., 675-676, pp. 359-363. [IF = 0.207]
		 Glasses”		
Maghanemi, U, Kothan, S.,
				
Ruengsri, S. and
				
Kaewkhao, J.
121 “Optical, Luminescence and Judd-Oflet Kaewnuam, E.,
2016, Key Engineering Materials,
3+
		 Study of Eu Doped Lithium Yttrium
Chanthima, N.,
675-676, pp. 364-367. [IF = 0.207]
		 Borate Glasses for Using as Laser
Jayasankar, C.K., Kim, H.J.
		 Gain Medium” 		
and Kaewkhao, J.
122 “Photoluminescence Properties of
Tariwong, Y.,
2016, Key Engineering Materials,
		 CaO-BaO-P2O5 Glass Systems Doped Chanthima, N.,
675-676, pp. 368-371. [IF = 0.207]
3+
		 with Sm ” 		
Kaewkhao, J.,
				
Sangwaranatee, N.
				
and Kim, H.J.
123 “Physical, Optical and Luminescence Rakpanich, S.,
2016, Key Engineering Materials,
3+
		 Properties of Er -doped Bismuth
Meejitpaisan, P. and
675-676, pp. 372-375. [IF = 0.207]
		 Borosilicate Glasses”
Kaewkhao, J.
124 “Preparation and Properties of La2O3- Luewarasirikul, N.,
2016, Key Engineering Materials,
3+
		 CaO-P2O5 Glasses Doped with Eu
Meejitpaisan, P. and
675-676, pp. 376-379. [IF = 0.207]
		 Ions” 		
Kaewkhao, J.
125 “Properties and Investigation on effect Damdee, B., Kirdsiri, K.
2016, Key Engineering Materials,
3+
		 of Eu Ions in Lithium Barium Borate and Kaewkhao, J.
675-676, pp. 380-383. [IF = 0.207]
		 Glasses” 		
126 “Spectral Investigations of Dy3+-doped Meejitpaisan, P.,
2016, Key Engineering Materials,
		 Gd2O3-CaO-P2O5 Glasses”
Kedkaew, C.,
675-676, pp. 384-388. [IF = 0.207]
				
Jayasankar, C.K. and
				
Kaewkhao, J.
127 “Spectroscopic properties and Judd- Wantana, N., Chamlek, O., 2016, Key Engineering Materials,
		 Ofelt Analysis of Dy3+ in Lithium
Chanthima, N.,
675-676, pp. 389-392. [IF = 0.207]
		 Lanthanum Borate Glass for Laser
Jayasankar, C.K.,
		 Medium Application”
Kim, H.J., Djamal, M.
				
and Kaewkhao, J.
128 “Spectroscopic Properties of Ho3+
Srisittipokakun, N.,
2016, Key Engineering Materials,
		 Doped in B2O3-SiO2-SrO-Bi2O3-TiO2
Prongsamrong, P. and
675-676, pp. 393-396. [IF = 0.207]
		 Glasses” 		
Kaewkhao, J.

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
129 “The Improvement of Bismuth Barium Ruamnikhom, R.
2016,Key Engineering Materials,
		 Borate Glasses through the
and Kaewkao, J.		675-676, pp. 401-404. [IF = 0.207]
		 Applications of Sm3+ Dopant”
130 “Visible Luminescence Properties of
Sangwaranatee, N.,
2016, Key Engineering Materials,
3+
		 Sm doped Magnesium Bismuth
Kaewkhao, J. and
675-676, pp. 405-408. [IF = 0.207]
		 Phosphate Glasses”
Chanthima, N.
131 “White light emission from Dy3+ doped Yasaka, P., Boonin, K.
2016, Key Engineering Materials,
		 zinc bismuth borate and bismuth
and Kaewkhao, J.
675-676, pp. 409-413. [IF = 0.207]
		 borate glasses: A comparative study”
132 “Luminescence Characteristics of
Boonin, K., Sa-ardsin, W. 2016, Key Engineering Materials,
		 Li2O3 : Gd2O3 : B2O3 : Dy2O3 Glasses
and Kaewkhao, J.
675-676, pp. 414-417. [IF = 0.207]
		 System”		
133 “Spectroscopic investigation and
Kiran Kumar, K.,
2016, Key Engineering Materials,
		 optical properties of Eu3+-doped
Manasa, P., Vijaya, N.,
675-676, pp. 418-423. [IF = 0.207]
		 fluorophosphate glasses”
Kaewkhao, J. and
				
Jayasankar, C.K.
134 “Structural and Optical Properties of
Rajagukguk, J., Hidayat, R., 2016, Key Engineering Materials,
		 Nd3+ doped Na2O-PbO-ZnO-Li2OB2O3 Suprijadi, Djamal, M,
675-676, pp. 424-429. [IF = 0.207]
		 glasses System” 		
Ruangtaweep, Y.,
				
Horprathum, M. and
				
Kaewkhao, J.
135 “Development of Al2O3-Bi2O3-B2O3
Tuscharoen, S.,
2016, Key Engineering Materials,
		 Glasses for Neutron Shielding Material” Insiripong, S., Korkut, T. 675-676, pp. 430-433. [IF = 0.207]
				
and Kaewkhao, J.
136 “Mass Attenuation Coefficients and
Kothan, S., Tungjai, M.,
2016, Key Engineering Materials,
		 Partial Interactions of BaO-ZnO-B2O3
Sarachai, S., Kaewjaeng, S., 675-676, pp. 438-442. [IF = 0.207]
		 Glasses System”		
Tuscharoen, S.,
				
Limkitjaroenporn, P. and
				
Kaewkhao, J.
137 “Photon Interactions Study of Bi2O3Limkitjaroenporn, P.,
2016, Key Engineering Materials,
		 Na2O-CaO-SiO2-B2O3 Glasses”
Cheewasukhanont, W.,
675-676, pp. 443-446. [IF = 0.207]
				
Boonin, K. and
				
Kaewkhao, J.
138 “Theoretical Investigation on Radiation Kirdsiri, K. and
2016, Key Engineering Materials,
		 Properties of Calcium-Silico-Borate
Kaewkhao, J.
675-676, pp. 447-451. [IF = 0.207]
		 Glasses doped with Varying Lu2O3
		 Concentration” 		
139 “The Study of the removal of Cu(II)
Chamchoi, N.,
2016, Key Engineering Materials,
		 from aqueous Solution by Papia
Sangwaranatee, N.,
675-676, pp. 664-666. [IF = 0.207]
		 undulates Shell” 		
Kaewkhao, J., Teanchai, K.
				
and W. Siriprom
140 “Synthesis and characterization of red Sowjanya, G.,
2016, Key Engineering Materials,
3+
		 emitting Eu -doped YBO3 phosphor”
Basavapoornima, Ch.,
675-676, pp. 712-717. [IF = 0.207]
				
Rama Moorthy, L.,
				
Kaewkhao, J. and
				
C.K. Jayasankar
80
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ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
141 “Energy distributions of 662 keV multiply Prongsamrong, P.,
2016, Key Engineering Materials,
		 Compton-scattered photons in copper” Siengsanoh, K.,
675-676, pp. 726-729. [IF = 0.207]
				
Limkitjaroenporn, P.,
				
Kanchanakul, P. and
				
Kaewkhao, J.
142 “Theoretical Study of the Photon
Khobkham, C.,
2016, Key Engineering Materials,
		 Interaction for Zirconium Alloy at 1 keV Chiphaksa, W.,
675-676, pp. 730-733. [IF = 0.207]
		 to 100 MeV” 		
Limkitjaroenporn, P.,
				
Prongsamrong, P.,
				
Wiwatkanjana, P. and
				
Kaewkhao, J.
143 “Comparative Studies of Commercial
Sangwaranatee, N.W.,
2016, Key Engineering Materials,
		 Window with Standard Shielding
Sangwaranatee, N.,
675-676, pp. 756-759. [IF = 0.207]
		 Concretes on the Basis of Photon
Kaewkhao, J. and
		 Interaction Parameters”
Chanthima, N.
144 “Comparative studies of CsI(Tl), LYSO Prongsamrong, P.,
2016, Key Engineering Materials,
		 and BGO scintillators”
Limkitjaroenporn, P.,
675-676, pp. 760-763. [IF = 0.207]
				
Chaiphaksa, W. and
				
Kaewkhao, J.
145 “Ultra-sensitive NO2 Sensor based on Oros, C., Horprathum, M., 2016, Sensor & Actuator: B
		 Vertically Aligned SnO2 Nanorods
Wisitsoraat, A.,
Chemical, 223, pp. 936-945
		 Deposited by DC Reactive Magnetron Srichaiyaperk, T.,
[IF = 4.097]
		 Sputtering with Glancing Angle
Samransuksamer, B.,
		 Deposition Technique”
Limwichean, S.,
				
Eaimchai., P.,
				
Phokharatkul, D.,
				
Nuntawong, N.,
				
Chananonnawathorn, C.,
				
Patthanasettakul, V.,
				
Klamchuen, A.,
				
Kaewkhao, J.,
				
Tuantranont, A. and
				
Chindaudom, P.
146 “Investigation of luminescence and
Zaman, F., Kaewkhao.,
2016, Optical Materials, 55,
3+
		 laser transition of Dy in Li2O-Gd2O3- Srisittipokakun, N.,
pp. 136-144. [IF = 1.981]
		 Bi2O3-B2O3 glasses”
Wantana, N., Kim, H.J.
				
and Rooh, G.
147 “Optical and luminescence properties Zaman, F., Kaewkhao, J., 2016, Journal of Alloys and
		 of Li2O-Gd2O3-MO-B2O3-Sm2O3
Rooh, G., Srisittipokakun, Compounds, 676, pp. 275-285.
		 (MO=Bi2O3, BaO) glasses”
Kim, H.J.
[IF = 2.999]
148 “The Photoluminescence, optical and
Kaewnuam, E., Kim, H.J., 2016, Physics and Chemistry of
		 physical properties of Sm3+-doped
Jayasankar, C.K.,
Glasses: European Journal of
		 lithium yttrium borate glasses”
Chanthima, N. and
Glass Science and Technology
				
Kaewkhao, J.
Part B, 57(2), pp.85-89. [IF = 0.658]

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
149 “A Study of Radioactive Contamination Lee, J.Y., Alenkov, V.,
2016, IEEE Transaction on
		 of 40Ca100MoO4 Crystals for the AMoRE Ali, L., Beyer, J., Bibi, R., Nuclear Science, 63 (2), 543-547.
		 Experiment”		
Boiko, R.S., Boonin, K.,
[IF = 1.283]
				
Buzanov, O., Chanthima, N.,
				
Cheoun, M.K., Chernyak,
				
D.M., Choi, J., Choi, S.,
				
Danevich, F.A., Djamal, M.,
				
Drung, D., Enss, C.,
				
Fleischmann, A.,
				
Gangapshev, A.,
				
Gastaldo, L., Gavriljuk, Y.,
				
Gezhaev, A., Gurentsov, V.,
				
Hahn, I.S., Jeon, E.J., Jo,
				
H.S., Joo, H., Kaewkhao, J.
3+
150 “Influence of Er ion concentration on Kesavulu, C.R., Kim, H.J., 2016, Journal of Alloys and
		 optical and photoluminescence
Lee, S.W., Kaewkhao, J., Compounds, 683, pp. 590-598.
3+
		 properties of Er -doped gadolinium- Wantana, N., Kothan, S. [IF = 2.999]
		 calcium silica borate glasses”
and Kaewjaeng, S.
3+
151 “Effect of Nd Ion on Bismuth
Rakpanich, S.,
2016, Key Engineering Materials,
		 Borosilicate Glass Properties”
Meejitpaisan, P.,
702, pp. 13-17. [IF = 0.207]
				
Ravangvong, S. and
				
Kaewkhao, J.
152 “Optical and Luminescence Properties Ruengsri, S.,
2016, Key Engineering Materials,
3+
		 of Dy Doped in Soda Lime Borate
Srisittipokakun, N.,
702, pp. 51-56. [IF = 0.207]
		 Glasses” 		
Zaman, F., Rooh, G. and
				
Kaewkhao, J.
153 “Investigated on Photoluminescence
Meejitpaisan, P.,
2016, Key Engineering Materials,
3+
		 Properties of Sm Ions in Gadolinium
Kedkaew, C.,
702, pp. 57-61. [IF = 0.207]
		 Calcium Phosphate Glasses”
Ruangtaweep, Y. and
				
Kaewkhao, J.
154 “Optical Properties and White Emission Chanthima, N.,
2016, Key Engineering Materials,
3+
		 from Dy Doped in Y2O3-CaO-SiO2Ruangtaweep, Y. and
702, pp. 62-65. [IF = 0.207]
		 B2O3 Glasses” 		
Kaewkhao, J.
155 “Visible Luminescence of Eu3+ Ions in Kirdsiri, K., Damdee, B.
2016, Key Engineering Materials,
		 Lithium Barium Borate Glass”
and Kaewkhao, J.
702, pp. 66-70. [IF = 0.207]
156 “Radiation Shielding Properties of
Cheewasukhanont, W.,
2016, Key Engineering Materials,
		 Bi2O3-Na2O-B2O3 of 662 keV”
Boonin, K., 		
702, pp. 77-82. [IF = 0.207]
				
Limkitjaroenporn, P. and
				
Kaewkhao, J.
3+
157 “Fabrication and Properties of Pr Boonin. K., Sa-ardsin, W., 2016, Key Engineering Materials,
		 Doped Lithium Gadolinium Borate
Kaewkhao, J.
707, pp. 131-134. [IF = 0.207]
		 Glasses” 		
158 “Structural and optical characteristics Rajagukguk, J.,
2016, Journal of Molecular
3+
		 of Eu ions in sodium-lead-zincKaewkhao, J.,
Structure, 1121, pp. 180-187.
		 lithium-borate glass system”
Djamal, M., Hidayat, R.,
[IF = 1.602]
				
Suprijadi, Ruangtaweep, Y.
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ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
3+
159 “Luminescence Characteristics of Dy
Kaewkhao, J., Wantana, N, 2016, Journal of Rare Earth, 34
		 Doped Gd2O3-CaO-SiO2-B2O3
Kaewjaeng, S., Kothan, S. (6), pp. 583-589. [IF 2014 = 1.261]
		 Scintillating Glasses”
and Kim, H.J.
3+
160 “Luminescence Properties of Ce
Park, J.M., Ha, D.H.,
2016, Radiation Measurement,
		
doped Gadolinium-Calcium-Silicaborate Kaewjeang, S,
90, 166-169. [IF 2014 = 1.213]
		 Glass Scintillator” 		
Maghanem, U., Kothan, S.,
				
Kaewhkao, J. and
				
Kim, H.J. 		
161 “The mass attenuation coefficients,
Chaiphaksa, W.,
2016, Progress in Nuclear Energy,
		 effective atomic numbers and effective Limkitjaroenporn, P.,
92, pp. 48-53. [IF = 1.119]
		 electron densities for GAGG:Ce and
Kim, H.J. and
		 CaMoO4 scintillators”
Kaewkhao, J.
162 “Non-Proportionality Study of CaMoO4 Kaewkhao, J.,
2016, Applied Radiation and
		 and GAGG:Ce Scintillation Crystals
Limkitjaroenporn, P.,
Isotopes, 115, pp.221-226.
		 using Compton Coincidence Technique” Chaiphaksa, W., Kim, H.J. [IF = 1.136]
163 “Gamma-Ray and Neutron Shielding
Singh, V.P., Badiger, N.M., 2016, Nuclear Science and
		 Efficiency of Pb-free Gadolinium Based Kothan, S., Kaewjang, S, Techniques, 27, 103.
		 Glasses” 		
Korkut, T., Kim, H.J. and [IF 2014 = 0.401]
				
Kaewkhao, J.
164 “The Study of Physical and Optical
Chanthima, N.,
2016, Materials Science Forum,
		 Properties of Barium Borophosphate
Sangwaranatee, N. and
872, pp.128-132. [Indexed by
		 Glasses” 		
Kaewkhao, J.
Scopus]
165 “Total and Partial Photon Interactions Chanthima, N.,
2016, Materials Science Forum,
		 of BaSO4-Na2O-B2O3-SiO2 Glass
Kaewkhao, J.,
872, pp.138-144. [Indexed by
		 System” 		
Sarachai, S.,
Scopus]
				
Sangwaranatee, N. and
				
Sangwaranatee, N.W.
166 “Comparative Studies of the Light
Limkitjaroenporn, P.,
2016, Materials Science Forum,
		 Yield Non-Proportionality and Energy Sangwaranatee, N.,
872, pp.266-270. [Indexed by
		 Resolution of CsI(Tl), LYSO and BGO Chaiphaksa, W. and
Scopus]
		 Scintillation Crystals”
Kaewkhao, J.
167 “Development of BaO-ZnO-B2O3
Chanthima, N.,
Radiation Physics and Chemistry,
		 glasses as a radiation shielding
Kaewkhao, J.,
(Accepted manuscript)
		 material” 		
Limkitjaroenporn, P.,
[IF 2014 = 1.380]
				
Tuscharoen, S.,Kothan, S.,
				
Tungjai, M., Kaewjaeng, S.
				
Sarachai, S., Limsuwan, P.
168 “Radioluminescence and optical studies Meejitpaisan, P.,
2016, Radiation Physics and
		 of gadolinium calcium phosphate
Insiripong, S., Kedkaew, J., Chemistry (Accepted manuscript)
3+
		 oxyfluoride glasses doped with Sm ” Kim, H.J. and
[IF 2014 = 1.380]
				
Kaewkhao, J.
169 “Luminescence Properties of Dy3+
Park, J.M., Ha D.H.,
2016, Journal of Korean Physical
		 doped Lanthanum-Calcium-Silicaborate Lee, S.W., Chanthima, N., Society (Accepted manusciprt)
		 Glass Scintillator” 		
Ruangtaweep, Y. and
[IF = 0.506]
				
Kaewkhao, J.

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
170 “Scintillation and Luminescence
Kirdsiri, K., Kaewkhao, J., 2016, Journal of Korean Physical
		 Properties of Sm3+-Activated Lu2O3Park, J.M. and Ha, D.H. Society (Accepted manusciprt)
		 CaO-SiO2-B2O3 (LuCSB) Scintillating 			
[IF = 0.506]
		 Glasses” 		
171 “Development of Li2O-SrO-GdF3-B2O3 Shamshad, L., Rooh, G., 2016, Journal of Molecular
oxyfluoride glass for white light LED
Kirdsiri, K., 		
Structure, (accepted manuscript)
		
		 application” 		
Srisittipokakun, N.,
[IF = 1.602]
				
Kim, H.J., Kaewkhao, J.
172 “Scintillation and luminescence
Zaman, F., Rooh, G.,
2016, Radiation Physics and
		 characteristics of Ce3+ doped in Li2O- Srisittipokakun, N.,
Chemistry, (Accepted
		 Gd2O3-BaO-B2O3 scintillating glasses” Kim, H.J., Kaewnuam, E., manuscript) [IF 2014 = 1.380]
				
Meejitpaisan, P. and
				
Kaewkhao, J.
						
						

คณะวิทยาการจัดการ

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1
บริบทชุมชนกับการดำ�เนินงานเสียงตามสายเทศบาล อาจารย์ ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
		 ตำ�บลโพรงมะเดื่อ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม			
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30-31
						
มีนาคม 2558
2
การศึกษาระบบเศรษฐกิจชุมชนด้วยการวิจัย
อาจารย์ ทิวาพร ทราบเมืองปัก การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
		 เชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP)			
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30-31
						
มีนาคม 2558
3
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบ
อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
		 เศรษฐกิจชุมชน : ข้อเสนอจากการวิจัยเชิงชาติพันธุ์			
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30-31
		 วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP) 			
มีนาคม 2558
4
บริบททุนทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนองค์การ ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
			บริหารส่วนตำ�บลบ้านไร่ ด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์			
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30-31
		 วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) 			
มีนาคม 2558
5
การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
อาจารย์วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
		 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำ�บลทุ่งขวาง
และคณะ		
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30-31
		 อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม			
มีนาคม 2558
6
การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ศึกษา
อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
		 พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ 			
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30-31
		 จังหวัดนครปฐม				
มีนาคม 2558
7
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการดำ�เนินงาน
อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
		 โรงเรียนคาทอลิก				
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30-31
						
มีนาคม 2558
8
การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา
ผศ.วรญา ทองอุ่น และคณะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
		 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม			
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30-31
						
มีนาคม 2558
9
การสร้างความได้เปรียบการแข่งขันอย่างยั่งยืน
อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
		 ในโซ่อุปทานปลาสวยงามของไทยภายใต้ประชาคม			
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30-31
		 เศรษฐกิจอาเซียน 				
มีนาคม 2558
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วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
10 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำ�หรับการกระจาย
อาจารย์ธนาณัติ กล้าหาญ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
		 สินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
กนกวรรณ หลายชูไทย
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30-31
						
มีนาคม 2558
11 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/
ผศ.ดร.สุภาณี อินทน์จันทร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
		 ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำ�เร็จการศึกษา 			
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 วันที่ 30-31
		 หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและหลักสูตร			
มีนาคม 2558
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
		 สถาบันการบินพลเรือน		
12 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการพยากรณ์ อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ
Joint Conference on ACTIS &
		 ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น			
NCOBA 2015, Nakhon Phanom,
		 และโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ 			
Thailand.
13 ผลกระทบของการทำ�ข้อมูลให้เป็นปกติต่อ
อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ
Joint Conference on ACTIS &
		 ประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของตัวจำ�แนก			
NCOBA 2015, Nakhon Phanom,
		 ประเภทข้อมูล 				
Thailand.
14 การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุนของเชื้อเพลิง
อาจารย์ธนาณัติ กล้าหาญ
การประชุมวิชาการและผลงานวิจัยและ
		 อัดแท่งตะเกียบจากต้นข้าวโพด 			
สร้างสรรค์ระดับชาติ “ศิลปากรวิจัยและ
						
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์
						
และศิลป์”
15 การพัฒนาระบบการขนถ่ายภายในคลังสินค้า
อาจารย์ธนาณัติ กล้าหาญ
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม
		 กรณีศึกษา : บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 			
อุตสาหการ ประจำ�ปี 2558
16 The Interfluerce on Social
Asst.Dr. Kritiya Rujichok The European Conference on
		 communication Networks on the 			
Media Communication and Film
		 Aqenda of the Front page of Thai 			
(Euro Media 2015)
		 Newpaper 		
17 The development of self-learning by
Dr. Darin Portangtam
The 9 DEPISA INTERNATENA		 assignment strategy for second-year 			
TIONAL CONFERENCE
		 accounting program students 			
Developing Professionalism
						
through investigating Practice
						
24-25 June 2015
18 แนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าวหลามเพื่อส่งเสริม
อาจารย์พงษ์สันติ์ ตันหยง
วารสารดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
		 การท่องเทียวจังหวัดนครปฐม
และคณะ		
มหาวิทยารามคำ�แหง ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
						
(กันยายน-ธันวาคม 2558 หน้าที่ 128
19 การพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานทุนชุมชน อาจารย์กนกพัชร วงศ์อินทรอยู่ วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ
		 แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และคณะ		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
		 ในอุตสาหกรรมปลาสวยงาม 			
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ย. 2558
20 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับ
อาจารย์ ดร.ภัธรภร ปุยสุวรรณ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
		 ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ			
Vol.4 No.2 July - December
		 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี			
2015/P.120
21 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ส่งผลต่อ
อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
		 ประสิทธิผลในการดำ�เนินงานโรงเรียนคาทอลิก
และคณะ		
Ph.D.in Social Sciences Journal
						
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2558
22 รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางธุรกิจ อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
		 ของกลุ่มสินค้า OTOP จังหวัดกาญจนบุรี 			
Ph.D.in Social Sciences Journal
						
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2558

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
23 แนวทางการจัดการที่มีคุณภาพของวิสาหกิจชุมชน อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,
		 เพื่อการบรรจุยุทธศาสตร์ด้านการอยู่ดีมีสุขใน			
Silpakorn University ฉบับภาษาไทย
		 จังหวัดนครปฐม				
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
						
ศิลปะ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม						
สิงหาคม 2558
24 การจัดการจราจรข้อมูลในโครงข่าย IP ด้วยวิธี
อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจำ�เริญรัตนา วารสารทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 จุดภายใน		
และคณะ		
ปีที่ (Volume) 23 ฉบับที่ (Number) 6
						
เดือน (month) ฉบับพิเศษ ปี (Year)
						
2558 หน้า (Page) 1033-1046
25 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดนครปฐม
อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
				
อาจารย์กสมล ชนะสุข
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
						
ลําปาง ปีที่ (Volume) 8 ฉบับที่
						
(Number) 1 เดือน (month) มกราคม						
มิถุนายน ปี (Year) 2558 หน้า (Page)
						
94-109
26 การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
		 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออกใน
และคณะ		
ปีที่ (Volume) 21 ฉบับที่ (Number) 2
		 จังหวัดนครปฐม				
เดือน (month) เมษายน-มิถุนายน
						
ปี (Year) 2558 หน้า (Page) 202-214
27 การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน
ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 27
		 ของบริษัทหมวดธุรกิจเกษตรที่จดทะเบียนในตลาด			
พฤศจิกายน 2558-กุมภาพันธ์ 2559
		 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 การเพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง อาจารย์ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 21
		 ปลากัดของไทย		
อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์
ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
						
หน้า 729-746
29 การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบัญชี
อาจารย์ ดร.อริสรา ธานีรณานนท์ วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
		 มหาบัณฑิต คณะบัญชีมหาวิทยาลัยรังสิต 			
มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
						
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

คณะพยาบาลศาสตร์
ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1
วิจัยทางการพยาบาลฉุกเฉินในประเทศไทย :
อาจารย์มาลินี จำ�เนียร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบตั้งแต่
ธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 ปี พ.ศ. 2546-2556 		
2
ผลการให้คำ�ปรึกษาทางการพยาบาลแบบกลุ่ม
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ต่อการเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของ ฐิติวัลคุ์ ธรรมไพโรจน์
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 ผู้สูงอายุ ในชุมชนเทศบาลโพรงมะเดื่อ
		 จังหวัดนครปฐม		
3
การรับรู้อาการของโรคหัวใจขาดเลือดในประชากร อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 กลุ่มเสี่ยง ตำ�บลวังตะกู อำ�เภอเมือง
และคณะ		
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 จังหวัดนครปฐม 		
4
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้และความเชื่อมั่นของ อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
		 ประชาชนต่อการเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 ในชุมชนตำ�บลหนองปากโลง
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วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น

ลำ�ดับที่		
ชื่องานวิจัย/บทความ/โครงการ		
ชื่อผู้วิจัย		
วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
5
การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 จำ�ลองอุบัติภัยหมู่ในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉิน			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 และสาธารณภัย 		
6
การพัฒนารูปแบบสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพ รศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 ของผู้สูงอายุในชุมชน		
อาจารย์รียม นมรักษ์
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
				
อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย
				
นวลฉวี ศรีวิพัฒน์
7
การสร้างเสริมพลังอำ�นาจครอบครัวในการดูแล
อาจารย์ณฐั ธยาน์ อังคประเสริฐกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ
อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
8
การศึกษาทุนและศักยภาพขององค์การบริหาร
อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 ส่วนตำ�บลสระกะเทียมเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่น
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 จัดการตนเอง 		
9
การพัฒนานวัตกรรมการฟื้นฟูสภาพสำ�หรับผู้สูงอายุ อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 ที่เจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน		
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
				
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
10 การศึกษาการรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจ
อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 ต่อการใช้แผนที่ความคิดในการเรียนวิชาปฏิบัติการ อาจารย์ริยา จันทร์ขำ�
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ฐิติวัลคุ์ ธรรมไพโรจน์
11 การประยุกต์แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน อาจารย์เสาวรี เอี่ยมลออ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 สู่การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 พยาบาล 		
12 รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันการ
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 สูบบุหรี่ในวัยรุ่นตอนต้นชาย
อาจารย์สุภวรรณ สายสุด
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
				
อาจารย์วิไล ตาปะสี
				
ณิชกุล พิชาชาญ
13 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้อาการและอาการแสดง อาจารย์พรพรรณ สุดใจ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 ของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในผู้ใหญ่
รศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 วัยกลางคน ตำ�บลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม พัชชา นิลดำ�		
14 Developing a health vocabulary
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 through a critical thinking process in 			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 the Health Promotion course
15 Managing and achieving the learning อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์		การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 outcomes of the Thai Qualification
รศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 Framework through the Nursing
		 Research subject: A case of Nakhon
		 Pthom Rajabhat University
16 The effects of active learning in the
อาจารย์มาลินี จำ�เนียร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 community health nursing process
และคณะ		
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
17 รูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตามแผน อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 การรักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน			
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
18 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการบริการสุขภาพ ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
		 สำ�หรับผู้สูงอายุในชุมชนขององค์กรปกครอง
อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
		 ส่วนท้องถิ่น		
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
				
อาจารย์วริยา จันทร์ขำ�
				
อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ

ชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองที่ดี

• วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกันในตนเองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
• ชุมชนต้นแบบ หมายถึง ชุมชนทั้งในระดับหมู่บ้านหรือตำ�บล ที่มีกระบวนการพัฒนาและจัดการตนเองจนเกิดเป็นข้อความรู้
ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองให้เห็นการหลอมรวม กระบวนการ วิธีการทำ�งาน การจัดกิจกรรม การปรับปรุงสภาพ
ต่างๆ ของทุนทางสังคมที่มีอยู่ในหมู่บ้าน เพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ เช่น การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดจนนำ�สู่หมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติด การจัดการตนเองตามความต้องการของชุมชนเอง เช่น การจัดการให้ครัวเรือนใช้พลังงานทางเลือกและ
การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทำ�การเกษตรปลอดภัยทัง้ หมูบ่ า้ น หรือแม้กระทัง่ การทำ�งานตามนโยบายทุกระดับ
เช่น หมู่บ้านจัดการตนเองด้านสุขภาพ ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การพัฒนานวัตกรรมในชุมชน
การสร้างกฎกติการ่วมกันสำ�หรับใช้ในชุมชน เป็นต้น
• การบริหารจัดการตนเองที่ดี หมายถึง มีการบริหารจัดการที่เป็นการนำ�ใช้ศักยภาพของทุนทางสังคมในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นโดยพิจารณาจาก
1) ศักยภาพในการต่อยอดงาน วิเคราะห์ได้จากงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม ทีด่ �ำ เนินอยู่ เช่น ทำ�งานเดิมแต่ขยายพืน้ ที่
ต่อยอดงานเดิมในลักษณะการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น ต่อยอดงานเดิมในลักษณะการบูรณาการกับหลายภาคส่วน
พัฒนางานใหม่แต่ทำ�เฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น พัฒนางานใหม่และทำ�ในลักษณะการบูรณาการกับหลายภาคส่วน เป็นต้น
2) ศักยภาพในการสร้างการเรียนรู้ วิเคราะห์ได้จากงานกิจกรรมของทุนทางสังคมในชุมชนที่ดำ�เนินไป เช่น การประชุม
แลกเปลีย่ นข้อมูล การถอดบทเรียนตนเอง การเพิม่ ความรูท้ กั ษะ การเพิม่ ผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การสือ่ สาร การจัดกระบวนการเรียนรูร้ ะหว่างกลุม่ /เครือข่าย การสร้างการมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หาหรือ จัดการกับเงือ่ นไข
ต่างๆ เป็นต้น
3) ความสนใจของแกนนำ� สมาชิกชุมชนในการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ศักยภาพทุนในการต่อยอดงานและการสร้าง
การเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จะทำ�ให้เห็นวิธีการทำ�งานที่ใช้ในขับเคลื่อนงานที่สามารถสนองตอบต่อภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 ด้านได้เห็นงานและกิจกรรมที่สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายสาธารณะ 88 ข้อ ถือเป็นชุดข้อมูล
ที่สะท้อนวิธีการทำ�งานที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

จำ�นวนชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองที่ดี จำ�แนกตามคณะ
		
คณะ
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะพยาบาลศาสตร์		
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
		
รวม

จำ�นวนชุมชน
2
2
2
2
1
1
10
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รายชื่อชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองที่ดี จำ�แนกตามคณะที่รับผิดชอบ

• วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถิน่ มีความรูค้ วามสามารถในการจัดการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
• โครงการทีส่ ง่ เสริมการเพิม่ ขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยผ่านกระบวนการอบรม ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และช่องทาง
การให้ความรูใ้ นต่างๆ ทีเ่ ป็นโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีกลุม่ เป้าหมายเพือ่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชน
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2559

โครงการที่ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา
		
คณะ
			
ครุศาสตร์		
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
		
รวม

โครงการที่ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
24
7
7
38
89
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

โครงการที่ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น

ลำ�ดับ		
ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน		 โครงการ/กิจกรรมที่ดำ�เนินงาน		 คณะ/ผู้รับที่ผิดชอบโครงการ
คณะครุศาสตร์
1 ชุมชนตำ�บลบางพรม อำ�เภอบางคนที
โครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุก คณะครุศาสตร์
		 จังหวัดสมุทรสงคราม
ทุกชุมชนท้องถิ่น		
2 ชุมชนตำ�บลคลองจินดา อำ�เภอสามพราน โครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุก คณะครุศาสตร์
		 จังหวัดนครปฐม		
ทุกชุมชนท้องถิ่น		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 ชุมชนตำ�บลลำ�เหย อำ�เภอดอนตูม
โครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		 จังหวัดนครปฐม		
ทุกชุมชนท้องถิ่น		
4 ชุมชนตำ�บลบางช้าง อำ�เภอสามพราน
โครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		 จังหวัดนครปฐม		
ทุกชุมชนท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 ชุมชน ตำ�บลสระพัฒนา อำ�เภอกำ�แพงแสน โครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 จังหวัดนครปฐม		
ทุกชุมชนท้องถิ่น		
6 ชุมชนตำ�บลทุ่งขวาง อำ�เภอกำ�แพงแสน
โครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 จังหวัดนครปฐม		
ทุกชุมชนท้องถิ่น
คณะวิทยาการจัดการ
7 ชุมชนตำ�บลบ้านไร่ อำ�เภอเมือง
โครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุก คณะวิทยาการจัดการ
		 จังหวัดราชบุรี		
ทุกชุมชนท้องถิ่น		
8 ชุมชนตำ�บลนิลเพชร อำ�เภอบางเลน
โครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุก คณะวิทยาการจัดการ
		 จังหวัดนครปฐม		
ทุกชุมชนท้องถิ่น		
คณะพยาบาลศาสตร์
9 ชุมชนตำ�บลโพรงมะเดื่อ อำ�เภอเมือง
โครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุก คณะพยาบาลศาสตร์
		 จังหวัดนครปฐม		
ทุกชุมชนท้องถิ่น		
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
10 ชุมชนตำ�บลแหลมบัว อำ�เภอนครชัยศรี
โครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
		 จังหวัดนครปฐม 		
ทุกชุมชนท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์
		 					
ลำ�ดับ		
ชื่อหลักสูตร		 ระยะเวลาที่จัด
งบประมาณ
							
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผน 19-21 ก.พ. 59
35,000
		 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
		 แนวคิด Backward design
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา 28-29 ก.พ. 59
30,000
		 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของ
		 ผู้เรียน		
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
23-25 มี.ค. 59
30,000
		 แบบทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
4 โครงการจัดทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์
26-27 มี.ค. 59
30,000
		 ระดับปฐมวัย		
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2-3 เม.ย. 59
34,000
		 เรื่อง ไอเดียสร้างสื่อเสริมนิทาน
6 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู
24-25 เม.ย. 59
60,000
		 สำ�หรับศิษย์เก่าจากวิทยาลัยครูสู่
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย
25-26 เม.ย. 59
20,000
		 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
8 โครงการสอนภาษาอังกฤษสำ�หรับ
30 เม.ย.-1 พ.ค. 59
36,000
		 เด็กปฐมวัย		
9 โครงการสร้างสื่อเพื่อพัฒนาค่านิยมไทย 1, 4, 8 พ.ค. 59
40,000
		 12 ประการ		
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2-5 พ.ค. 59
40,000
		 เรื่อง การสร้างภาพยกระดับนวัตกรรม
		 3 มิติ สำ�หรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
10-12 พ.ค. 59
40,000
		 เรื่อง นวัตกรรมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง
		 อาชีพสำ�หรับผู้เรียน การจัดทำ�หลักสูตร
		 บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ
10-12 พ.ค. 59
45,000
		 การเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อ
		 พัฒนาครูในสถานศึกษาแหล่งฝึก
		 ประสบการณ์วิชาชีพ		
13 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13-15 พ.ค. 59
40,000
		 สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม
		 เรื่อง นวัตกรรมการสร้างสื่อเด็ก
		 เพื่อส่งเสริมการอ่าน		
14 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
20-21 พ.ค. 59
40,000
		 โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ศึกษาพัฒนาครู
15 โครงการนวัตกรรมหลักสูตรเพื่อพัฒนา 28-29 พ.ค. 59
40,000
		 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
		 โดยผ่านกิจกรรม STEM

90

จำ�นวน
ผู้เข้าร่วม		
คณะ/ผู้จัด
โครงการ (คน)		
60
อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี
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59

อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี

40

อาจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล

30

ผศ.สุวรรณา ไชยะธน

32

ผศ.เพียงจิต ด่านประดิษฐ์

40

ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

48

ผศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

30

อาจารย์ปวรา ชูงสังข์

39

ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

32

ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

58

อาจารย์ ดร.จำ�รัส อินทลาภาพร

30

ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

33

ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

34

ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

37

อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย

2 0 1 6

90

จำ�นวน
ผู้เข้าร่วม		
คณะ/ผู้จัด
โครงการ (คน)		
50
อาจารย์อรพิณ พัฒนพล
ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม

33

อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์

172

อาจารย์เทพยพงษ์ เศษคึมบง

30

อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู

30

อาจารย์รวิวรรณ ขันทอง

40

อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี

72

อาจารย์เทพยพงษ์ เศษคึมบง

33

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		 					
จำ�นวน
ลำ�ดับ		
ชื่อหลักสูตร		 ระยะเวลาที่จัด
งบประมาณ
ผู้เข้าร่วม		
คณะ/ผู้จัด
							
โครงการ (คน)		
1 โครงการบริการวิชาการตามแนว
ก.พ.-มิ.ย. 59
100,000
50
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
		 พระราชดำ�ริ (ภาษาอังกฤษ)
2 โครงการอบรมการพัฒนามัคคุเทศก์
15-17 ก.พ. 59
40
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
		 ท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน					
และการโรงแรม
		 ปลากัดจีน		
3 โครงการการพัฒนาทักษะและแสดง
2 มี.ค. 59
10,000
70
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
		 ดนตรีสู่เยาวชน กิจกรรมดนตรีสร้างคน
		 เยาวชนสร้างคน

91

91

Nakhon Pathom Rajabhat University

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

47

วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น

		 					
ลำ�ดับ		
ชื่อหลักสูตร		 ระยะเวลาที่จัด
งบประมาณ
							
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
3-4 มิ.ย. 59
29,500
		 และวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผล
		 สัมฤทธิ์ทางการเรียน
17 โครงการพัฒนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาการฝึก 4-5 มิ.ย. 59
60,000
		 ประสบการณ์วิชาชีพครู
18 โครงการอบรบเมชิงปฏิบัติการเทคนิค
15-17 มิ.ย. 59
40,000
		 การวิจัยเพื่อประเมินโครงการในการ
		 พัฒนาสถานศึกษา		
19 โครงการบริการความรู้สู่โรงเรียนใน
17-19 มิ.ย. 59
60,000
		 กระบวนการสอนรายวิชาโปรแกรม
		 สำ�เร็จรูป เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนา
		 การสร้างสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
27-29 มิ.ย. 59
40,000
		 เรื่อง การจัดการความรู้การประกัน
		 คุณภาพการศึกษา		
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
27-29 มิ.ย. 59
50,000
		 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการฟื้นฟู
		 สมรรถภาพทางกาย		
22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ 6-8 ก.ค. 59
30,000
		 เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิด
		 วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ สำ�หรับครู
		 ในระดับประถมศึกษา
23 โครงการบริการความรู้สู่โรงเรียนใน
9-11 ก.ค. 59
20,000
		 กระบวนการสอนรายวิชาโปรแกรม
		 สำ�เร็จรูป เพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนา
		 การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
		 เป็นสำ�คัญ		
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
21-22 ก.ค. 59
50,000
		 เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

		 					
จำ�นวน
ลำ�ดับ		
ชื่อหลักสูตร		 ระยะเวลาที่จัด
งบประมาณ
ผู้เข้าร่วม		
คณะ/ผู้จัด
							
โครงการ (คน)		
		
4 โครงการบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ 14 มิ.ย. 59
10,445
31
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
		 แก่ท้องถิ่น ประจำ�ปีการศึกษา 2558
5 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เฝ้าระวัง 17 มิ.ย. 59
100
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
		 ทางวัฒนธรรมและพัฒนาสื่อปลอดภัย					
และการโรงแรม
		 และสร้างสรรค์ จังหวัดนครปฐม
6 โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์
7-9 ก.ค. 59
36
สาขาวิชาสังคมศึกษา
7 โครงการพัฒนาศักยภาพแก่ครูดนตรี
30-31 ก.ค. 59
32,200
60
สาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 					
ลำ�ดับ		
ชื่อหลักสูตร		 ระยะเวลาที่จัด
งบประมาณ
							
1 โครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริม
15-18 ธ.ค. 58
42,688
		 ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 การอาหารเพื่อท้องถิ่น (ศกกร.ตชด.
		 บ้านคริตี้ล่าง อำ�เภอทองผาภูมิ
		 จังหวัดกาญจนบุรี)		
2 ชีววิทยาอาสาพัฒนาท้องถิ่น
8 ก.พ. 59
9,860
		 (โรงเรียนวัดท่าพูด)		
3 โครงการบริการวิชาการ “บูรณาการทักษะ 24-26 มี.ค. 59
100,000
		 ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
		 (ศกกร.ตชด.บ้านคริตี้ล่าง อำ�เภอ
		 ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี)
4 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแปรรูป 29 มิ.ย. 59
9,000
		 อาหารเพื่ออาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น
		 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 การอาหาร (โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม)
5 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชอาหาร
3-4 ส.ค. 59
81,600
		 ในท้องถิ่น ภายใต้ชื่อโครงการอนุรักษ์
		 พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
		 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม		 บรมราชกุมารี (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 นครปฐม)		
6 โครงการบริการวิชาการ ราชภัฏนครปฐม 27-28 ส.ค. 59
270,000
		 รวมใจเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
		 นักเรียนผู้พิการทางสายตา โรงเรียน
		 ธรรมิกวิทยา การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
		 อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (โรงเรียน
		 ธรรมิกวิทยา อำ�เภอเขาย้อย
		 จังหวัดเพชรบุรี		
7 โครงการบริการวิชาการสำ�หรับโรงเรียน 9 ก.ย. 59
10,000
		 พระปฐมวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 นครปฐม)
92

จำ�นวน
ผู้เข้าร่วม		
คณะ/ผู้จัด
โครงการ (คน)		
		
116
อาจารย์ ดร.พุฒยิ า รัตนศิรวิ ฒ
ั น์
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125

อาจารย์วันเพ็ญ คำ�เทศ

107

ผศ.ประภาพรรณ เพียรชอบ

105

ผศ.ประภาพรรณ เพียรชอบ

100

อาจารย์อนัญญา ทองสิมา

62

อาจารย์อนัญญา ทองสิมา

37

ผศ.วิรัติ จันทรทรัพย์

2 0 1 6

92

ผู้ประกอบการรายใหม่

• วัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการดำ�เนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ผูป้ ระกอบการรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ที่สามารถพัฒนา
จนเกิดธุรกิจของตนเองได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ลำ�ดับ		 ชื่อผู้ประกอบการรายใหม่		 ธุรกิจที่ประกอบการ		 หลักสูตรที่อบรม		
ว/ด/ป ที่อบรม
1 นายวัทธิกร อภิชัยวัชร
ซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
Yong Entrepreneurs
วันที่ 12-14 ก.พ. 2559
						
Support (Y.E.S) IDEA โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค
						
CHALLENGE
กรุงเทพฯ
2 นางสาวประกายดาว มณีกิตติกร ปลูกและจำ�หน่ายผักสวนครัว
Yong Entrepreneurs
วันที่ 12-14 ก.พ. 2559
				
ชนิดต่างๆ		
Support (Y.E.S) IDEA โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค
						
CHALLENGE
กรุงเทพฯ
3 นางสาวภัทร์พิมล จันทร์กิมฮะ น้ำ�ผลไม้คั้นสด		
Yong Entrepreneurs
วันที่ 12-14 ก.พ. 2559
						
Support (Y.E.S) IDEA โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค
						
CHALLENGE
กรุงเทพฯ
4 นายสรรเสริญ ทองคง
เสื้อปักทำ�มือ		
Yong Entrepreneurs
วันที่ 24-26 มิ.ย. 2559
						
Support (Y.E.S) IDEA โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
						
CHALLENGE
กรุงเทพฯ สีลม
5 นางสาวฐิติรัชต์ ภักดี
กระเป๋าผ้ายางพาราสามารถ
Yong Entrepreneurs
วันที่ 24-26 มิ.ย. 2559
				
กันน้ำ�ได้		
Support (Y.E.S) IDEA โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
						
CHALLENGE
กรุงเทพฯ สีลม
6 ดร.สรรเสริญ หมายสวัสดิ์
ผลิตเครื่องสำ�อาง
Yong Entrepreneurs
วันที่ 24-26 มิ.ย. 2559
						
Support (Y.E.S) IDEA โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
						
CHALLENGE
กรุงเทพฯ สีลม
7 นายสุวัฒน์ ตันเสียงสม
ข้าวหลามแม่แอ๊ด
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
วันที่ 17-18 ก.พ. 2559
						
การบ่มเพาะธุรกิจ นวัตกรรม อาคารศูนย์ภาษาและ
						
และการเป็นผู้ประกอบการ คอมพิวเตอร์ ชั้น 4
								
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8 นายติณณภพ ดีทองคำ�
ผลิตเต้าหู้		
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 17-18 ก.พ. 2559
						
ด้านการบ่มเพาะธุรกิจ
อาคารศูนย์ภาษาและ
						
นวัตกรรม และการเป็น
คอมพิวเตอร์ ชั้น 4
						
ผู้ประกอบการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9 นางสาวสาวิกา แก้วประกาสิทธิ์ น้ำ�ทับทิมคั้นสด 100%
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 17-18 ก.พ. 2559
						
ด้านการบ่มเพาะธุรกิจ
อาคารศูนย์ภาษาและ
						
นวัตกรรม และการเป็น
คอมพิวเตอร์ ชั้น 4
						
ผู้ประกอบการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น

จำ�นวนผู้ที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ที่สามารถพัฒนาจนเกิดธุรกิจของตนเองได้
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รายงานประจำ�ปี

สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและ
เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี

• วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยฯ อยู่ในแหล่งที่มี
อารยธรรมทวารวดีที่เก่าแก่ รวมถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• แหล่งเรียนรู้ หมายถึง ระบบฐานข้อมูล แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ทีส่ นับสนุนส่งเสริมให้ผเู้ รียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหา
ความรูแ้ ละเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมสร้างให้ผเู้ รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
• การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การปรับปรุงฐานข้อมูล พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มคี วามพร้อม สะดวกต่อการเรียนรูท้ างด้าน
วัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมทวารดี

ผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ได้พฒ
ั นาแหล่งเรียนรูด้ า้ นวัฒนธรรมพืน้ บ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมทวารวดี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะนี้จะมีการย้าย
หอวัฒนธรรมไปประจำ�ทีใ่ หม่ จึงทำ�ให้การจัดแหล่งเรียนรู้ ยังไม่ถาวร อย่างไรก็ตาม
ยังสามารถให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวได้ และได้จัดโครงการไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. มีการปรับปรุงหอศิลปะและวัฒนธรรม
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี
ความพร้อม สะดวกต่อการเรียนรูท้ างด้านวัฒนธรรม
พื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และศิลปวัฒนธรรมทวารดี ภาพการเข้าชมหอวัฒนธรรมของผู้ที่สนใจเข้าชม โครงการท่องเที่ยววิถีไทย
ลุ่มแม่น้ำ�ท่าจีน
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
95

95

Nakhon Pathom Rajabhat University

2. มีการเผยแพร่ขา่ วสารและสารสนเทศโครงการและกิจกรรม
ตลอดจนภารกิจของสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ทางเว็บไซต์สำ�นัก
ศิลปะฯ เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ป้ายประชาสัมพันธ์สำ�นักฯ เผยแพร่และไปแสดงงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมยังหน่วยงานต่างๆ
3. จัดทำ�หนังสือปราชญ์ทอ้ งถิน่ เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นวัฒนธรรม
พื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการรวบรวมความรู้สืบสาน
หัตถกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน การอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม โครงการจัดทำ�ป้ายแสดงตำ�แหน่งทีต่ งั้
4. สำ�นักศิลปะฯ มีเอกสารเป็นแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี และเว็บไซต์สำ�นักฯ พร้อม
ทั้งจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้กับนักศึกษา คือ จัด
โครงการค่ายเยาวชนทวารวดี

หนังสือปราชญ์ท้องถิ่น

5. รายงานแบบรายงานผลการดำ � เนิ น งาน
โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในจังหวัดเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมทวารวดีและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำ�

1. โครงการท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มแม่น้ำ�ท่าจีน สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำ�นักศึกษาเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มรน. จัดโครงการ
ท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มแม่น้ำ�ท่าจีน ณ วัดไร่ขิง
พระอารามหลวง และตลาดน้ำ�ดอนหวาย
อ.สามพราน จ.นครปฐม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ผลการดำ�เนินงาน

สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม

• วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐมและยุทธศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง 1 ที่กำ�หนดไว้ว่า นครปฐมและ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เป็นแหล่งอารยธรรมทวารวดีที่เก่าแก่ รวมถึงมีแหล่ง
วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำ�นครชัยศรี
• ความร่วมมือกับเครือข่ายภายในจังหวัดเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทวารวดีและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำ� หมายถึง
การสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐมเพือ่ สนับสนุนการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ทวารวดีและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำ�

2. โครงการค่ายเยาวชนทวารวดี สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่
ให้กับนักศึกษา โดยมีความร่วมมือกับเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองราชวัตร โรงเรียน
ศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิน่ จังหวัดนครปฐม ได้จดั โครงการทำ�ป้ายแสดงตำ�แหน่งทีต่ งั้ ความสำ�คัญ ของคูเมืองโบราณ
และคลองเชื่อมแม่น้ำ�สายสำ�คัญ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และเห็นความสำ�คัญเกี่ยวกับคลอง
คูเมืองโบราณนครปฐมรวมถึงคลองเชือ่ มแม่น�้ำ สายสำ�คัญบริเวณเมืองโบราณนครปฐม เพือ่ อนุรกั ษ์
คลองคูเมืองโบราณนครปฐมรวมถึงคลองเชือ่ มแม่น�้ำ สายสำ�คัญบริเวณเมืองโบราณนครปฐม และ
เพือ่ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วและแหล่งเรียนรูใ้ หม่ของจังหวัดนครปฐม ทำ�ให้ประชาชนมีความรูแ้ ละ
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เห็นความสำ�คัญเกีย่ วกับคลองคูเมืองโบราณนครปฐมรวมถึงคลองเชือ่ มแม่น�้ำ สายสำ�คัญ
บริเวณเมืองโบราณนครปฐม ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เห็นคุณค่าและอนุรกั ษ์คลอง
คูเมืองโบราณนครปฐมรวมถึงคลองเชื่อมแม่น้ำ�สายสำ�คัญบริเวณเมืองโบราณนครปฐม
และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วและแหล่งเรียนรูใ้ หม่ของจังหวัดนครปฐม โดยมี
ความร่วมมือกับนายกเทศมนตรีนครนครปฐม นายกเทศมนตรีต�ำ บลธรรมศาลา นายก
องค์การบริหารส่วนตำ�บลพระประโทน นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลธรรมศาลา นายก
องค์การบริหารส่วนตำ�บลถนนขาด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม

ป้ายแสดงตำ�แหน่งที่ความสำ�คัญของคูเมืองโบราณ
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ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของ
นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น

• วัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสำ�เร็จของการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูล
สิ่งแวดล้อม โดยวัดจากความรู้ความเข้า ใจและความตระหนักในคุณ ค่าศิ ล ปวัฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น
• กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น

ผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหน่วยงานสำ�คัญในการพัฒนาบัณฑิตและ
ท้องถิ่น ตามพันธกิจในการเป็นผู้นำ�และมีส่วนร่วมในการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดการเรียนรู้ ตระหนัก
ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญา และสิง่ แวดล้อม เกิดการเผยแพร่และสืบสานงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และภารกิจของสำ�นักอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการทำ�นุ
บำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม และสอดคล้องกับแผนบริหารความเสีย่ งโครงการ/งานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ดังนัน้
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ประเมินผลความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น ประจำ�ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
เพื่อวัดผลสำ�เร็จของการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ที่ 3 นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรม
ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม ในยุทธศาสตร์ที่ 3 : สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
และประชาชนในท้องถิ่น ประจำ�ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) สรุปผลได้ ดังนี้
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าศิลปวั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ มของนั ก ศึ ก ษาและประชาชนใน
ท้องถิ่น ประจำ�ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
ในภาพรวมมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.43 อยู่ในระดับมาก

จำ�แนกตามคณะ

1. คณะครุศาสตร์
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับมาก
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.43 อยู่ในระดับมาก
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมาก
4. คณะวิทยาการจัดการ
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับมาก
5. คณะพยาบาลศาสตร์
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมาก

จำ�แนกตามประเด็น

1. ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับมาก
2. ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าสิ่งแวดล้อม
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมาก
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4

รายงานประจำ�ปี

มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ระดับความสำ�เร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้มกี ารวางแผนงานและมีการดำ�เนินการเพือ่ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึง่ เป็นทรัพยากรทีส่ �ำ คัญขององค์กร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามความต้องการขององค์กรและหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2559

ผลการดำ�เนินงาน

1. มหาวิทยาลัยฯ ได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ�แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามคำ�สั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ 1299/2558 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เรือ่ งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทำ�แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกำ�กับติดตามความก้าวหน้า
การดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำ�ปีงบประมาณ 2559 โดยคณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากร และ
กำ�กับติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำ�ปี 2559 มีการสำ�รวจและวิเคราะห์
ความต้องการของบุคลากรแต่ละหน่วยงาน มีการจัดทำ�ปฏิทนิ การจัดกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
2. มหาวิทยาลัยฯ มีการกำ�หนดเป้าหมาย และกำ�หนดแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
3. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารและกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินโครงการในแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยดำ�เนินการโครงการตามแผนดังต่อไปนี้

สายวิชาการ 5 โครงการ

1) โครงการพัฒนาระบบของอาจารย์ที่ปรึกษาเข้มแข็ง
2) โครงการพัฒนาสมรรถนะประธานสาขาและประธานกลุ่มวิชา
3) โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเขียนผลงานต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอาจารย์ด้วยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานในศตวรรษที่ 21

สายสนับสนุน 7 โครงการ

1) โครงการการสร้างสำ�นึกรักองค์กร
2) โครงการทบทวนบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน
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3) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการและบุคลิกภาพการบริการและบุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน รุ่น 1 และ
รุ่น 2
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำ�ผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ประจำ�ปี 2560
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการเขียนคูม่ อื ปฏิบตั งิ านเพือ่ ต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 ประจำ�ปี 2560 ของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน (โครงการต่อเนื่อง)
6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำ�สู่งานวิจัย (R2R) เพื่อต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 ประจำ�ปี 2560 ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (โครงการต่อเนื่อง)
7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวิจัยและการเขียนงานวิจัยเพื่อต่อสัญญาจ้างในระยะที่ 4 ประจำ�ปี 2560 ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (โครงการต่อเนื่อง)
4. มหาวิทยาลัยฯ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ทุกโครงการจากโครงการ
ที่ดำ�เนินพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งสิ้น 12 โครงการ
5. มหาวิทยาลัยฯ มีการกำ�กับ ติดตาม และรายงานผลการดำ�เนินโครงการต่อมหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการดำ�เนินโครงการ
หลังการฝึกอบรมทุกครัง้ และมีการนำ�ผลสรุปโครงการมาปรับแผนการบริหารแผนพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบตั กิ าร ในปีงบประมาณ
2560 เพื่อให้การจัดทำ�โครงการครั้งต่อไปเกิดผลสัมฤทธิ์ ตรงตามยุทธศาสตร์และความต้องการของบุคลากร

ความสุขในการทำ�งาน

• วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุขในที่ท�ำ งานซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�ำ คัญอย่างยิ่งที่ทำ�ให้การบริหารองค์กรเป็นไปได้ ด้วยความ
ราบรื่น เนื่องจากการที่คนในองค์กรมีความสุขจะเป็นการเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียดและความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ความสุขในการทำ�งานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมการทำ�งาน
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ความผูกพันในหน่วยงาน การทำ�งานเป็นทีม ความก้าวหน้าในการทำ�งาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รายได้และสวัสดิการ และหลักความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำ�งาน 8 ประการ จากสำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ระดับความสุขในการทำ�งานของบุคลากร จำ�แนกตามคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์		
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำ�นักงานอธิการบดี		
สถาบันวิจัยและพัฒนา		
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักคอมพิวเตอร์		
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันภาษา		
รวม

ระดับความสุข
3.4346
3.6818
3.3848
3.4524
3.5697
3.4333
3.8299
4.2788
4.3570
3.4601
3.2091
3.0455
3.7135
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ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

• วัตถุประสงค์เพื่อวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน การให้บริการ และการอำ�นวยความสะดวก
ในด้านอาคารสถานที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย หมายถึง ความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมและ
ภูมสิ ถาปัตย์ภายนอกอาคารเรียนและในอาคารเรียน ได้แก่ ห้องเรียน/ห้องปฏิบตั กิ าร/โรงอาหาร/สาธารณูปโภคและสิง่ อำ�นวย
ความสะดวกต่างๆ ในด้านกายภาพ ภายในมหาวิทยาลัย
• นักศึกษา หมายถึง นักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ 2559

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
4.13
4.25
4.12
4.11
4.32
4.18

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์กร

• วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ทำ�งานวิจัยเพื่อนำ�ผลจากการวิจัยไปพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไข การดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• งานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์กร หมายถึง การดำ�เนินงานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กร เพื่อใช้ผลการวิจัยเชิงประเมินนั้น
มาประกอบการตัดสินใจในการจัดทำ�นโยบายและแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ขององค์กร ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ที่มีการระบุการนำ�ไปใช้ประโยชน์หรือการอ้างอิงอย่างชัดเจน

จำ�นวนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์กร จำ�แนกตามคณะ/ศูนย์/สำ�นัก/สถาบัน
		
คณะ/ศูนย์/สำ�นัก/สถาบัน
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะพยาบาลศาสตร์		
สำ�นักงานอธิการบดี		
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม		
สถาบันวิจัยและพัฒนา		
สำ�นักคอมพิวเตอร์		
สถาบันภาษา		
ศูนย์นักศึกษาต่างชาติ		
		
รวม

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์กร (จำ�นวน)
1
2
1
4
1
1
1
11
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คณะ
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะพยาบาลศาสตร์		
		
รวม

มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย จำ�แนกตามคณะ

รายชื่องานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์กร
งบ		
ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย		
ผู้วิจัย/หน่วยงาน
การพัฒนางานประจำ�		การนำ�ไปใช้ประโยชน์
						
ประมาณ		
1 การพัฒนาศักยภาพงานปฏิบัติการ นางสาวศิริญา ทาคำ�
30,000 งานปฏิบัติการ		คณะวิทยาศาสตร์และ
		 วิทยาศาสตร์ด้านทักษะการเตรียม				
วิทยาศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
		 สารเคมีสำ�หรับนักศึกษาสาขาวิชา				
ทักษะการเตรียม
		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
สารเคมี
		 การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
		 และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
		 ราชภัฏนครปฐม		
2 การพัฒนารูปแบบการแจ้งเวียน
นางฉวีวรรณ สีสุข
30,000 พัฒนารูปแบบการแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์และ
		 หนังสือราชการผ่านระบบไปรษณีย์				
เวียนหนังสือราชการ เทคโนโลยี
		 อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์				
ผ่านระบบ
		 และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
		 ราชภัฏนครปฐม		
3 การพัฒนาระบบติดตามการ
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม 60,000 พัฒนาระบบติดตาม สถาบันวิจัยและพัฒนา
		 ดำ�เนินการตามคำ�รับรองการปฏิบัติ นายจิรันดร บู๊ฮวดใช้		
การดำ�เนินการตาม
		 ราชการ กรณีศึกษา : สถาบันวิจัย				
คำ�รับรองการปฏิบัติ
		 และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ				
ราชการ
		 นครปฐม		
4 การพัฒนาฐานข้อมูลบทความ
นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนพล
30,000 พัฒนาฐานข้อมูล		สำ�นักวิทยบริการและ
		 วารสารวิชาการฉบับเต็มสำ�หรับ				
บทความวารสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
		 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี				
วิชาการฉบับเต็ม
		 สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 นครปฐม : กรณีศึกษาวารสารด้าน
		 การศึกษา		
5 แนวทางการพัฒนาการให้บริการ
นายเทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์
พัฒนาการให้บริการ สำ�นักวิทยบริการและ
		 ของสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี				
ของสำ�นักวิทยบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
		 สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 นครปฐม		
6 การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของ
นางสาวสุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
พัฒนาการใช้ฐาน
สำ�นักวิทยบริการและ
		 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 				
ข้อมูลออนไลน์ของ เทคโนโลยีสารสนเทศ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม				
นักศึกษา		
7 การให้บริการโสตทัศนวัสดุ
นางเอมรัศม์ เอี่ยมพิทักษ์พร
การให้บริการ		สำ�นักวิทยบริการและ
		 ของสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี				
โสตทัศนวัสดุ		เทคโนโลยีสารสนเทศ
		 สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 นครปฐม		
8 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงสำ�หรับ นางสาวชุลีพร ปิ่นธนสุวรรณ
25,000 พัฒนาบทเรียน
สำ�นักคอมพิวเตอร์
		 การอบรมมาตรฐานเทคโนโลยี
นางสาวกุญฎา เปรมปรีดิ์		
อีเลิร์นนิงสำ�หรับการ
		 สารสนเทศของนักศึกษา				
อบรม		
9 คู่มือการรับบริการของสาขาวิชา
นางสาวฐิติมา สะอาดชูชม
30,000 พัฒนาการรับบริการ โปรแกรมภาษาอังกฤษ
		 ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์				
ของสาขาวิชาภาษา
คณะมนุษยศาสตร์
		 และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย				
อังกฤษ		
และสังคมศาสตร์
		 ราชภัฏนครปฐม
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• วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานสะอาดทดแทน
• ความสำ�เร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University หมายถึง ความสำ�เร็จจากการลดใช้พลังงานของมหาวิทยาลัย
ซึง่ เกิดจากการตระหนัก รับรูข้ องนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันลดใช้พลังงาน และการใช้พลังงานสะอาด
ทดแทน

การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University มีผลการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวทั้ง 7 ด้าน เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวที่กำ�หนดเป้าหมาย
ภาพรวมและเป้าหมายในแต่ละด้านที่ชัดเจน ประกอบด้วย
1.1 ด้านกายภาพภูมิสถาปัตย์ (งานปรับปรุงภูมิสถาปัตย์/ก่อสร้างอาคาร)
1.2 ด้านสุขภาพ (มีการฉีดยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในมหาวิทยาลัย, ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง, โครงการตรวจ
สุขภาพประจำ�ปี)
1.3 ด้านพลังงาน (การใช้โคมไฟโซลาเซลล์ ประดับรอบสระมรกต)
1.4 ด้านสิ่งแวดล้อม (จัดทำ�ถังขยะ แบบแยกประเภท)
1.5 ด้านการจัดการน้ำ� (ติดตั้งระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย, น้ำ�พุภายในสระมรกต)
1.6 ด้านความปลอดภัย (จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากองค์การทหารผ่านศึก, โครงการฝากบ้านไว้กับทหารผ่านศึก
ในช่วงวันหยุดระหว่าง 31 ธค. 58-3 มค. 59 ตามมติ กบ. ครั้งที่ 1/2559)
1.7 ด้านการประหยัดทรัพยากรสิ้นเปลือง (จัดทำ�สถานีไฟฟ้าย่อย)
และได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2559
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ให้บุคลากรและนักศึกษา
ทราบ ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรผ่านโครงการมหาวิทยาลัย สีเขียว แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ในการดำ�เนินโครงการกิจกรรม เช่น โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว “NPRU GREEN UNIVERSITY 2016” มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เกิดความรู้ ความเข้าใจร่วมมือในการนำ� มหาวิทยาลัยฯไปสู่
ความเป็นมหาวิทยาลัยฯสีเขียว
3.2 เพื่อให้เกิดความตระหนักและใส่ใจเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3.3 เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯ
3.4 เพื่อสร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
4. มหาวิทยาลัยมีการดำ�เนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวตามแผนปฏิบัติการจากแผนดำ�เนินการจำ�นวนทั้งสิ้น 16 โครงการ
เป็นโครงการที่ดำ�เนินการเสร็จสิ้นแล้วจำ�นวน 5 โครงการ และอยู่ระหว่างดำ�เนินการ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.25
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งบ		
ลำ�ดับ		
ชื่องานวิจัย		
ผู้วิจัย/หน่วยงาน
การพัฒนางานประจำ�		การนำ�ไปใช้ประโยชน์
						
ประมาณ		
10 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นางสาวอุษณี ม้ารุ่งอรุณ
25,000 พัฒนาโปรแกรม
ศูนย์นักศึกษาต่างชาติ
		 เพื่อจัดทำ�เอกสารสำ�คัญและระบบ				
คอมพิวเตอร์
		 แจ้งเตือนการรายงานตัว ทุกระยะ
		 90 วัน ของศูนย์การศึกษานักศึกษา
		 นานาชาติ		
11 การพัฒนาระบบสารสนเทศในการ นายสมศักดิ์ ธนาณิชนันท์
25,000 พัฒนาระบบ		หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
		 บริหารจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์				
สารสนเทศหน่วย
		 หน่วยโสตทัศนูปกรณ์มหาวิทยาลัย				
โสตทัศนูปกรณ์
		 ราชภัฏนครปฐม
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หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2559
ระดับปริญญาตรี
		
หลักสูตร
1. ครุศาสตรบัณฑิต 		
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 		
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต		
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต		
6. บัญชีบัณฑิต		
7. นิติศาสตรบัณฑิต		
8. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
9. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต		
10. นิเทศศาสตรบัณฑิต		
11. พยาบาลศาสตรบัณฑิต		
		
รวม

จำ�นวนสาขา
18
8
11
3
7
1
1
1
2
1
1
54

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
		
หลักสูตร
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
		
รวม

จำ�นวนสาขา
1
1

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

จำ�นวนสาขา
2
1
2
1
1
7

ระดับปริญญาเอก
		
หลักสูตร
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		
		
รวม

จำ�นวนสาขา
2
2
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นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
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ระดับการศึกษา					
ปริญญาตรี			
บัณฑิตศึกษา			
คณะ/หน่วยงาน				
รวมทั้งสิ้น
		
บริบาล
มัธยมศึกษา
ภาคปกติ		
ภาคพิเศษ
ปริ
ญ
ญาโท		
ป.บัณฑิต
ปริญญาเอก
				
ไทย
ต่างชาติ
(กศ.พป.)		
ไทย
ต่างชาติ		
ครุศาสตร์		
1,627
180
84
33
1,924
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,509
121
823
14
6,467
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4,184
303
15
10
4,512
วิทยาการจัดการ		
4,762
10
1,321
89
6,182
พยาบาลศาสตร์		
265
265
โรงเรียนสาธิตมัธยม
711
711
ศูนย์สาธิตปฐมวัย
130
130
รวมทั้งสิ้น
130
711
16,347
131
2,447
180
202
43
20,191
			
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ที่มา สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำ�นวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 20,191 คน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บัณฑิตศึกษา		
ปริญญาเอก
รวม
33
117
14
10
25
89
43
245

นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

วิทยาการจัดการ

พยาบาลศาสตร์

นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

ปริญญาตรี			
คณะ		
		
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ (กศ.พป.)
รวม
ปริญญาโท
ครุศาสตร์		
238
238
84
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1,162
290
1,452
14
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
807
110
917
15
วิทยาการจัดการ		
1,336
381
1,717
89
พยาบาลศาสตร์		
81
81
รวม
3,624
781
4,405
202
				

จำ�นวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 (จำ�แนกตามคณะ) 						
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ภาคปกติ

หลักสูตร 5 ปี

(จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา ระยะเวลาหลักสูตร)

สาขาการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขาศิลปกรรม
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
สาขานิเทศศาสตร์
สาขาพยาบาล

นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

รวมทั้งสิ้น
รวม
911
427
85
498
149
361
211
1,297
289
96
81
4,405

350
300
250
200
150
100
50
0

หลักสูตร 4 ปี
ภาคพิเศษ

สาขาการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขาศิลปกรรม
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
สาขานิเทศศาสตร์
สาขาพยาบาล

(จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา ระยะเวลาหลักสูตร)

ภาคพิเศษ
ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
110
67
149
74
276
104
1
781

นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พป.) ปีการศึกษา 2559

ภาคปกติ		
กลุ่มสาขาวิชา		
		
ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี ระยะเวลาหลักสูตร 5 ปี
รวม
สาขาการศึกษา		
40
871
911
สาขาวิทยาศาสตร์
317
317
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
85
85
สาขาศิลปศาสตร์
431
431
สาขาศิลปกรรม		
149
149
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
212
212
สาขานิติศาสตร์		
137
137
สาขาบริหารธุรกิจ
1,021
1,021
สาขาการบัญชี		
185
185
สาขานิเทศศาสตร์
95
95
สาขาพยาบาล		
81
81
รวม
2,753
871
3,624

จำ�นวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา ระยะเวลาหลักสูตร)
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กลุ่มสาขาวิชา
		
สาขาการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
สาขาพยาบาล
รวม

ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
37
287
34
386
143
37
465
66
49
1,504

ภาคปกติ		
ระยะเวลาหลักสูตร 5 ปี
รวม
1,249
1,286
287
34
386
143
37
465
66
49
1,249
2,753

ภาคพิเศษ (กศ.พป.)		
ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี ระยะเวลาหลักสูตร 5 ปี
รวม
3
3
116
116
6
6
46
46
87
87
4
4
158
158
33
33
450
3
453

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา ระยะเวลาหลักสูตร)
1,289
403
40
432
230
41
623
99
49
3,206

รวมทั้งสิ้น

ข้อมูลโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
				
วิชา
DSNPRU
ประเทศ
ภาษาไทย
53.09
42.64
สังคมศึกษา
67.61
46.24
ภาษาอังกฤษ
56.92
30.62
คณิตศาสตร์
72.4
32.4
วิทยาศาสตร์
66.55
37.63

2558
สูงกว่าประเทศ
10.45
21.37
26.3
40
28.92

SD
9.48
12.63
11.92
14.98
13.38

Percentile
84.38
95.45
98.64
99.62
98.46

SD
15.57
8.28
12.46
14.79
8.43

Percentile
94.63
91.62
97.88
99.67
98.21

ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
				
วิชา
DSNPRU
ประเทศ
ภาษาไทย
74.44
49.36
สังคมศึกษา
51.11
39.7
ภาษาอังกฤษ
50.22
24.98
คณิตศาสตร์
66.86
26.59
วิทยาศาสตร์
51.14
33.4

2558
สูงกว่าประเทศ
25.08
11.41
25.24
40.27
17.74

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ชื่อ-สกุล		
คณะวิชา/สาขาวิชา		
มหาวิทยาลัย
นางสาวชลธร นามนะ
จิตวิทยา		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวณัฐธิกานต์ สิงห์สรศรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหิดล
นางสาวธนัชพร สามงามนิ่ม
แพทยศาสตร์ (ศิริราช)
มหิดล
นางสาวพชร เหลี่ยวเจริญ
เภสัชศาสตร์		
สงขลานครินทร์		
		
สัตวแพทยศาสตร์		
มหาสารคาม
นางสาวมณีกานต์ แสนจุ่มจันทร์
เภสัชศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวอรปรียา ห้อยมาลี
บัญชี		
ธรรมศาสตร์
นายเตชิต โรจนาธิโมกข์
วิศวกรรมศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายธีรวัฒน์ พิชิตผจงกิจ
บริหารธุรกิจ		
Jamescook University
นายภาวิต ตั้งวงศ์กิจ
วิศวกรรมศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์		
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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ชื่อ-สกุล		
คณะวิชา/สาขาวิชา		
มหาวิทยาลัย
นายอภิสิทธิ์ เทียมพันธ์พงศ์
เภสัชศาสตร์		
มหิดล				
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
		
วิทยาการจัดการ (บัญชี)
เกษตรศาสตร์
นางสาวชิตวดี ศรีรักษ์
อักษรศาสตร์		
ศิลปากร
		
มนุษยศาสตร์		
เกษตรศาสตร์		
		
ศิลปกรรมศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ		
		
ดิจิทัลอาร์ต		
รังสิต
นางสาวณัชชา จิรธนานันท์
บัญชี		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวธนภรณ์ ภู่แก้ว
อักษรศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวรามนรี อยู่กิจติชัย
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหิดล
นางสาวเอกลมัย รุจิราวัตถ์
เภสัชศาสตร์		
มหิดล
นายธราธร พงศ์ประสบชัย
แพทยศาสตร์		
วชิรพยาบาล
นายพุฒิพงศ์ พรประชานุวัฒน์
เศรษฐศาสตร์		
เกษตรศาสตร์		
		
วิทยาการจัดการ		
บูรพา
นายอาชัญ ดอกจันทน์
วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ประกันภัย) มหิดล
นางสาวจิตตินันท์ ช่วยคำ�
วิทยาการจัดการ (บัญชี)
มหิดล				
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร		
		
บัญชี		
วลัยลักษณ์
นางสาวชาตินันท์ บัวแสงจันทร์
วิทยาศาสตร์		
ศิลปากร				
		
เภสัชศาสตร์		
รังสิต
นางสาวณัฐรดี เกิดปั้น
ศิลปกรรมศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
นางสาวกฤษลดา เดชาธันยากุล
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นายชูชาติ ปัญจพรผล
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นายปุรชัย จันทรวิบูลย์
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร				
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายภานุพงศ์ หงสกุล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหิดล
นายชรัณ เอี่ยมเรือง		
แพทยศาสตร์ (ศิริราช)
มหิดล
นายสิริภัฏ ร่มเพชร		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวโชติกา ชัยชววุฒิ
บริหารธุรกิจ		
เกษตรศาสตร์
นางสาวณัฐชนน นาคานุสนธิ์
วิทยาศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
นางสาวธัญพิชชา ภูศรี
วิทยาศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ		
		
ศิลปศาสตร์		
มหิดล		
		
ศิลปศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวหิรัณยา เถลิงศักดาเดช
-		
นายร้อยตำ�รวจสามพราน			
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวอรวรรณ นิลหยก
เภสัชศาสตร์		
มหิดล
นางสาวไอมิ คิชิโมโตะ
แพทยศาสตร์ (ศิริราช)
มหิดล
นายกิติกร ศรีจันทร์		
เภสัชศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ
นายภัคนันท์ สุวรรณทวีสุข
เภสัชศาสตร์		
มหิดล
นางสาวพรรัตน์ จันทา
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ชื่อ-สกุล		
คณะวิชา/สาขาวิชา		
มหาวิทยาลัย
นางสาวปาชิษกา ศรีรินทร์
อักษรศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวชามาวีร์ อารีรอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แม่ฟ้าหลวง
นางสาวณัฐพร ชื่นวิทยกุล
ศิลปกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวนฤมลวรรณ พินิจการ
ศิลปกรรมศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ		
		
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิลปากร
นางสาวเพ็ญพิมล ศศิสุริยาภูมิ
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาววรากร วัฒนกุล
นิติศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
นายณัฐปคัลข์ เกียรติบุญญาฤทธิ์
เภสัชศาสตร์		
มหิดล
นายธนพล แดงมณี		
การโรงแรม		
วิทยาลัยดุสิตธานี
นายนิพิฐ ศุภรรัตน์		
สังคมสงเคราะห์		
ธรรมศาสตร์		
		
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิลปากร
นายวรรชนะ ห้วยหงษ์ทอง
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นายสัญชัย สุมนัส		
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
นางสาวกวินธิดา แท่นนิล
ศิลปศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
นางสาวฐิติกานต์ ใจงาม
แพทยศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ				
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวณัชชา จินดานิล
วิทยาศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวลลิดา ลิมเรืองรอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนลีพระจอมเกล้าธนบุรี
		
วิทยาศาสตร์		
ศิลปากร
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร		
		
ธุรกิจวิศวกรรม		
ศิลปากร
นายกวิน ตระกูลสุนทร
วิทยาศาสตร์		
เชียงใหม่
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นายณัฐภัทร นิลทองคำ�
อักษรศาสตร์		
ศิลปากร
นายธัญพิสิษฐ์ ถนอมพงศ์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
กรุงเทพ
นายพงศ์พล พุ่มกำ�พล
นิติศาสตร์ Pre-Degree
รามคำ�แหง
นายวรากร เวชเจริญยิ่ง
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหิดล
นายเสฎฐวุฒิ เอี่ยมพญา
สังคมศาสตร์		
มหิดล
นางสาวขนิษฐา อาชีวปาริสุทธิ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหิดล
		
แพทยศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
		
แพทยศาสตร์		
ขอนแก่น
นางสาวเจติยา เกียรติแสงทอง
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์
นางสาวณัฐวรา อัจฉริยวนิช
เศรษฐศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
นางสาวรัตน์นลิน จิระโชติฐิติกุล
รัฐศาสตร์		
เชียงใหม่		
		
อักษรศาสตร์		
ศิลปากร
นายพิชญ์ เจริญกิจ		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นายภานุพงษ์ จงรุจิโรจน์ชัย
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายวรรธนัย ธรรมนิมิตโชค
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นายอาทินันท์ ชูพงษ์		
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
นางสาวเขมจิรา พลศารทูล
เศรษฐศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
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ชื่อ-สกุล		
คณะวิชา/สาขาวิชา		
มหาวิทยาลัย
นางสาวจุฑามาส น้อยนารถ
ทันตแพทยศาสตร์		
เชียงใหม่
นางสาวญาสุมินทร์ กาญจนอลงกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิลปากร
นางสาวณัฐชา นัยนันท์
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีพระนครเหนือ		
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวธันย์ชนก จันทร์พับ
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีพระนครเหนือ
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวปิยนุช น่วมทนง
วิทยาศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวพัณณิตา ใจหนักดี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวสุพิชชา อิ่มจิต
พยาบาลศาสตร์ (ศิริราช)
มหิดล		
		
วิทยาศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวอินทุรัตน์ อัตถาภินันท์
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
นางสาวกชกร วรนิตย์
วิทยาศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวณัชชา กรุดทิม
นิติศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
นางสาวณิชกุล สมาธิ
วิทยาศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวภิญธิรา กาญจนสินธุ
เภสัชศาสตร์		
สงขลานครินทร์
นางสาวสุชาดา ศรีสุข
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิลปากร
นายณัฐพจน์ ชัยศิลปีชีวะ
เทคนิคการแพทย์		
มหิดล				
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร		
		
เทคนิคการแพทย์		
ขอนแก่น		
นายธีรเมธ ไล้ประเสริฐ
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นายพิรุฬห์ สังข์รักษา
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
นายศรุฒ วรเตชะคงคา
คหกรรมศาสตร์		
ดุสิตธานี
นางสาวกุนฑีรา ตามประทีป
ทันตแพทยศาสตร์		
มหิดล
		
เภสัชศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ				
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวฑิตยา โอชาพันธุ์
ทันตแพทยศาสตร์		
มหิดล
		
แพทยศาสตร์		
แม่ฟ้าหลวง
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร		
		
เภสัชศาสตร์		
สงขลานครินทร์				
		
บริหารธุรกิจ		
เกษตรศาสตร์		
		
อักษรศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวทิพย์มาติกา ทวีวุฒิจิรโชติ
วิทยาการจัดการ		
ศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวพินรีน เสถียรปกิรณกรณ์
พาณิชยศาสตร์		
ธรรมศาสตร์				
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวสุรางคนา จตุพิธพรจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
		
วิศวกรรมศาสตร์		
แม่ฟ้าหลวง
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ชื่อ-สกุล		
คณะวิชา/สาขาวิชา		
มหาวิทยาลัย
นายธนกร บุญลาภ		
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหิดล		
		
นิติศาสตร์		
วลัยลักษณ์		
		
วิทยาการจัดการ		
ศิลปากร
นายนราวิชญ์ กันทะเมืองลี้
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหิดล		
		
เภสัชศาสตร์		
สงขลานครินทร์				
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นายพิสิษฐ์ จงจิตต์โพธา
บริหารธุรกิจ		
เกษตรศาสตร์
นายศิวัช วุ่นซิ้ว		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร		
		
นิติศาสตร์		
แม่ฟ้าหลวง
นายอรรณพ เจริญสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ		
เกษตรศาสตร์				
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
		
สังคมศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวจิดาภา กิจพาณิชรุ่งเรือง
-		
นายร้อยตำ�รวจสามพราน			
		
แพทยศาสตร์		
พะเยา
นางสาวชนัญชิดา ลิ้มศิริวัฒน์
ครุศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร		
		
วิทยาศาสตร์		
ศิลปากร		
		
พยาบาล		
สภากาชาด
นางสาวณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวปาณิศา วงศ์สานุภา
วิทยาศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวสาธิดา ลิปิกรรัศมี
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร		
		
วิทยาศาสตร์		
ศิลปากร		
		
วิทยาศาสตร์		
มหิดล
นายนิรุช ใจศรีตระกูล
เภสัชศาสตร์		
มหิดล		
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นายมนัสวิน พินิจค้า
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร
นายศิระกร ลำ�ใย		
วิศวกรรมศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
		
วิศวกรรมศาสตร์		
เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
		
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทุน)
มหิดล		
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร		
		
วิศวกรรมศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
นายอานนท์ สุจจิตรจูล
รัฐศาสตร์		
เชียงใหม่
นางสาวกันตินันท์ ศิริโพธาวานิชกุล
วิทยาศาสตร์		
บูรพา		
		
วิทยาศาสตร์		
เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
		
วิทยาศาสตร์		
ศรีนครินทรวิโรฒ		
		
วิทยาศาสตร์		
ศิลปากร
นางสาวณัฎศิณา สุนทรศารทูล
บริหารธุรกิจ		
ขอนแก่น
นางสาวนิชานันท์ สันทัด
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์
นางสาวนันท์ชพร ศรีชัยภูมิ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหิดล
นางสาวพิชญา นิธิภัคสิริ
นิติศาสตร์		
ธรรมศาสตร์
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ชื่อ-สกุล		
คณะวิชา/สาขาวิชา		
มหาวิทยาลัย
นางสาวเมธาวี เกตุแก้ว
เภสัชศาสตร์		
สงขลานครินทร์
นางสาวอรอนงค์ ศรีภัทราพันธุ์
วิศวกรรมศาสตร์		
ศิลปากร		
		
วิทยาศาสตร์		
ศิลปากร
นายปราการ วนาประเสริฐศักดิ์
แพทยศาสตร์		
วชิรพยาบาล
นายรัชภูมิ นาคชัง		
สัตวแพทยศาสตร์		
เกษตรศาสตร์
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กิจกรรม

โรงเรียนสาธิActตivities

59
[ ค่ายคุณธรรม วัดป่าปฐมชัย มัธยมศึกษาตอนต้น 2559 ]

[ พิธีไหว้ครู 2559 ]

[ ออกค่ายอาสาโรงเรียนบ้านแม่น้ำ�น้อย ]
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กิจกรรม โรงเรียนสาธิต

[ อบรมผู้นำ� 2559 ]

[ กีฬาสี 2559 ]
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ข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีจ�ำ นวนบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
จำ�แนกได้ ดังนี้
ประเภทบุคลากร
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม
ข้าราชการพลเรือน		
106
12
118
พนักงานราชการ		
1
15
16
พนักงานมหาวิทยาลัย		
346
191
537
พนักงานโรงเรียนสาธิต		
27
10
37
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
18
18
ลูกจ้างประจำ�		
17
17
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย		
103
103
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน		
24
24
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ
35
35
รวมทั้งหมด
498
407
905
							
ข้อมูล ณ 13 กันยายน 2559
ที่มา งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร

แผนภูมิแสดงประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
400
350
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานโรงเรียนสาธิต
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ลูกจ้างประจำ�
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ

300
250
200
150
100
50
0
สายวิชาการ

สายสนับสนุน
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บุคลากรสายวิชาการ

					
คณะครุศาสตร์						
ประเภทข้าราชการพลเรือน 					
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
1
นางสาวจิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
2
นายชัยยุธ มณีรัตน์		
อาจารย์		
กศ.ม. พลศึกษา
3
นายชูชีพ คงมีชนม์		
อาจารย์		
ค.บ. พลศึกษา
4
นางสาวดรุณี โกเมนเอก
อาจารย์		
ปร.ด. การจัดการศึกษา
5
นางสาวพรรณี สุวัตถี
อาจารย์		
ค.ด. บริหารการศึกษา
6
นางเพียงจิต ด่านประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
7
นางสาวรัฐดาว พิศาลพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ด. Early childhood Edncation
8
นางเรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ค.ม. โสตทัศนศึกษา
9
นางสาววริยา สมประชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
10
นายวิรัติ เนตรสว่าง		
อาจารย์		
ค.ม. จิตวิทยาการศึกษา
11
นางสาวศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
12
นางสาวสุวรรณา ไชยะธน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
						

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

					

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
นายเกษม สุขสมบูรณ์
อาจารย์		
กศ.ม. พลศึกษา
นางสาวแก้วตา ริวเชี่ยวโชติ
อาจารย์		
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวจารุวรรณ สาสูงเนิน
อาจารย์		
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
นายจำ�รัส อินทลาภาพร
อาจารย์		
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวจินตนา ศิริธัญญารัตน์
อาจารย์		
ปร.ด. หลักสูตรและการนิเทศ
นางจิราภรณ์ อนุตธโต
อาจารย์		
กศ.ม. การประถมศึกษา
นางสาวจุติกาญจน์ สังข์ยิ้ม
อาจารย์		
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
นายเจษฎา บุญมาโฮม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
นางสาวณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง
อาจารย์		
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
นายณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
อาจารย์		
ศศ.ม. พลศึกษา
นางสาวดวงใจ ชนะสิทธิ์
อาจารย์		
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
นางสาวดวงสมร สารแสน
อาจารย์		
ศษ.ม. การประถมศึกษา
นายเทพยพงษ์ เศษคึมบง
อาจารย์		
ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ
อาจารย์		
ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
นายธีรวุธ ธาดาตันติโชค
อาจารย์		
กศ.ด. การบริหารการศึกษา
นายนภาเดช บุญเชิดชู
อาจารย์		
ค.ด. บริหารการศึกษา
นางสาวนภาภรณ์ ยอดสิน
อาจารย์		
ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นางสาวนลินทิพย์ คชพงษ์
อาจารย์		
ศษ.ม. จิตวิทยาสังคม
นายนววิช นวชีวินมัย
อาจารย์		
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
นางสาวนันท์นภัส นิยมทรัพย์
อาจารย์		
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
นางสาวบุญสม ทับสาย
อาจารย์		
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
นางสาวปวรา ชูสังข์		
อาจารย์		
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวปัณรสี เอี่ยมสอาด
อาจารย์		
ศศ.ม. พลศึกษา
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ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
24
นายพนม จองเฉลิมชัย
อาจารย์		
กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนคณิตศาสตร์)
25
นางสาวพัศมณฉัตร ปาคุต
อาจารย์		
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
26
นางพิชญาภา ยืนยาว
อาจารย์		
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
27
นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
อาจารย์		
ค.ด. พลศึกษา
28
นางสาวรวิวรรณ ขันทอง
อาจารย์		
ศศ.ม. พลศึกษา
29
นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
อาจารย์		
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
30
นางสาววรรณี สุจจิตร์จูล
อาจารย์		
ศษ.ม. วิจัยและประเมินผล
31
นางสาววิลาสินี ทองแถบ
อาจารย์		
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
32
นายวิวัฒน์ บุญจับ		
อาจารย์		
ศศ.ม. พลศึกษา
33
นายสหะ พุกศิริวงศ์ชัย
อาจารย์		
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
34
นางสุประภา วิวัฒนิวงศ์
อาจารย์		
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
35
นางสาวอรพิณ พัฒนผล
อาจารย์		
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
36
นายอรรถกร เวชการ
อาจารย์		
ศศ.ม. พลศึกษา
37
นายอำ�นวย สอิ้งทอง
อาจารย์		
ศศ.ม. พลศึกษา
38
นายเอกชัย ไวยโสภี		
อาจารย์		
ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
						

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						
ประเภทข้าราชการพลเรือน						
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
1
นางสาวกนกวรรณ สุทธิพร
อาจารย์		
ปร.ด. สหวิทยาการ
2
นางกัณฑ์ธิมา นิลทองคำ�
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
3
นางกันต์ดนัย วรจิตติพล
อาจารย์		
Ph.D Composition&Tesol
4
นายการุณย์ ด่านประดิษฐ์
อาจารย์		
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ)
5
นายชัยเลิศ ปริสุทธกุล
รองศาสตราจารย์
อ.ม. บรรณารักษศาสตร์
6
นายเชิดศักดิ์ ชื่นตา		
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
7
นายไตรภพ สุวรรณศรี
อาจารย์		
รป.ม. การปกครองท้องถิ่น
8
นางนภวรรณ โชติกะมงคล
อาจารย์		
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
9
นายนิพล เชื้อเมืองพาน
อาจารย์		
Ph.D Tourism Management
10
นางเบญจรัตน์ สีทองสุก
รองศาสตราจารย์
กศ.ม. บรรณารักษศาสตร์
11
นางสาวผุสดี ปทุมารักษ์
อาจารย์		
กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
12
นายไพโรจน์ แก้วเขียว
อาจารย์		
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
13
นายมนตรา ตรีชั้น		
อาจารย์		
ศศ.ม. ทัศนศิลปศึกษา
14
นายมนูญ จันทร์สมบูรณ์
อาจารย์		
ปร.ด. สหวิทยาการ
15
นางสาวมัสลิน บัวบาน
อาจารย์		
ศศ.ม. การจัดการท่องเที่ยว
16
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
อาจารย์		
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
17
นายวรชิน มั่งคั่ง		
อาจารย์		
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา
18
นางวิไลรัตน์ คีรินทร์
รองศาสตราจารย์
Ph. DEnglish as an International Language
19
นายศิลปชัย กงตาล		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ค.ด. อุดมศึกษา
20
นายเศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
21
นางสาวสัมฤทธิ์ ทองสิมา
อาจารย์		
อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ
22
นางสาวสุธาพร ฉายะรถี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D การศึกษา
23
นายอลงกรณ์ ศุภเอม
อาจารย์		
ศป.บ. การออกแบบภายใน
24
นางสาวอุษา น้อยทิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D Education (TESOL)
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ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด		
1
นางสาวกนกเนตร วรวงษ์
อาจารย์		
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2
นางสาวกนกอร สว่างศรี
อาจารย์		
อ.ม. ประวัติศาสตร์ศึกษา
3
นางกรรณิการ์ สุวรรณศรี
อาจารย์		
ปร.ด. การจัดการ
4
นางสาวกฤติยา คงแท่น
อาจารย์		
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
5
นางสาวกุลยา สกุลนคร
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาไทย
6
นางสาวกุสุมา พิทักษ์วงศ์
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
7
นายเก่งกาจ ต้นทองคำ�
อาจารย์		
กศ.ม. ศิลปศึกษา
8
นางสาวขนิษฐา ไทยเจริญ
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
9
นางสาวขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์
อาจารย์		
ศษ.บ. ภาษาไทย
10
นายจักรกฤช แนมสมบัติ
อาจารย์		
ศศ.ม. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
11
นายจักษ์ จินดาวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. ดนตรี
12
นางสาวจันทรา พรมปาน
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
13
นางสาวจารุวรรณ นครจารุพงศ์
อาจารย์		
กศ.ม. ศิลปศึกษา
14
นายจิตรภณ สุนทร		
อาจารย์		
วท.ม. ภูมิศาสตร์
15
นางสาวจินตนา เหลือล้น
อาจารย์		
กศ.ม. ภาษาไทย
16
นางสาวจิรศุภา ปล่องทอง
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์
17
นางสาวฉลองบูรณ์ เพ็งลำ�
อาจารย์		
น.ม. กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
18
นางสาวชวนพิศ อัตเนตร์
อาจารย์		
ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
19
นายญาณภัทร ยอดแก้ว
อาจารย์		
ศศ.ม. พุทธศาสนศึกษา
20
นายณภู วงศ์พันธ์		
อาจารย์		
น.ม. การเมืองและการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบในเอเชีย
21
นายณรงค์วรรษ บุญมา
อาจารย์		
M.A. Buddhist Studies
22
นางสาวณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์
อาจารย์		
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
23
นางณัฐฐิรา ปุยะกุล ซวิค
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
24
นางสาวดวงจิตร สุขภาพสุข
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
25
นางสาวเตือนใจ คดดี
อาจารย์		
ศษ.ม. การสอนภาษาไทย
26
นางสาวถิรนันท์ ประทุม
อาจารย์		
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
27
นายธงชัย ศรีเมือง		
อาจารย์		
ศศ.ม. การพัฒนาชนบทศึกษา
28
นายธงชัย แซ่เจี่ย		
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาไทย
29
นางสาวธดา สิทธิ์ธาดา
อาจารย์		
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
30
นายธนปพน ภูสุวรรณ
อาจารย์		
รป.ม. นโยบายสาธารณะ
31
นายธารา จันทร์อนุ		
อาจารย์		
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
32
นางสาวธิดารัตน์ สืบญาติ
อาจารย์		
ปร.ด. การจัดการ
33
นายธิติพงศ์ มีทอง		
อาจารย์		
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์
34
นายธีร์ คำ�หอม		
อาจารย์		
ศศ.ม. ทัศนศิลป์
35
นายธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
อาจารย์		
น.ม. นิติศาสตร์
36
นางสาวนงนุช ยังรอด
อาจารย์		
ศศ.ม. วรรณคดี
37
นางสาวนพรัตน์ กุมภะ
อาจารย์		
ศศ.ม. นฤมิตศิลป์
38
นายนเรศ ชูดวง		
อาจารย์		
น.ม. กฎหมายทรัพย์สินทางปํญญาและเทคโนโลยี
						
สารสนเทศ
39
นางสาวนัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ
อาจารย์		
ศศ.ม.Teaching chinese to speakers of
						
other languages (TCSOL)
40
นางนาฎนภา ชูดวง		
อาจารย์		
น.ม. กฎหมายทรัพย์สินทางปํญญาและเทคโนโลยี
						
สารสนเทศ
41
นางสาวนารีมา แสงวิมาน
อาจารย์		
อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ
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ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
42
นางสาวนิพา ผลสงเคราะห์
อาจารย์		
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
43
นางสาวนิภาพรรณ เจนสันติกุล
อาจารย์		
รป.ด. นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
44
นางสาวนิลุบล คงเปรม
อาจารย์		
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ
45
นางสาวนุชรี บุญศรีงาม
อาจารย์		
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
46
นายนุพงษ์ ภูศรี		
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
47
นางสาวเนตรนภา วรวงษ์
อาจารย์		
อ.ม. ภาษาไทย
48
นางสาวเนตรนภา สวยสี
อาจารย์		
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
49
นายบรรพต กิติสุนทร
อาจารย์		
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
50
นางสาวเบญจวรรณ เปล่งขำ�
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
51
นางสาวปทิตตา พูพะเนียด
อาจารย์		
อ.ม. ภาษาไทย
52
นางสาวปภังกร กิจทวี
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
53
นางปราณี สีนาค		
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
54
นางสาวปรารถนา แซ่อึ้ง
อาจารย์		
ปร.ด. ไทยศึกษา
55
นายปัญญา รุ่งเรือง		
อาจารย์		
ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา
56
นางสาวปิยนาถ อิ่มดี
อาจารย์		
พช.ม. พัฒนาชุมชน
57
นางปิยะพร ตันณีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. อาชญาวิทยา การบริหารงานยุตธิ รรมและสังคม
58
นางปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
อาจารย์		
ปร.ด. ทัศนศิลป์และการออกแบบ
59
นายพงศกร เม่นลาภเหมาะ
อาจารย์		
ค.ม. หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ
60
นายพงษธร เครือฟ้า		
อาจารย์		
ศศ.ม. นฤมิตศิลป์
61
นายพงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์
อาจารย์		
น.ม. กฎหมายภาษี
62
นางสาวพรรณระพี บุญเปลี่ยน
อาจารย์		
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา
63
นางสาวพศิกา ธารณธรรม
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
64
นางสาวพัชรมน โตสุรัตน์
อาจารย์		
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
65
นางสาวพิชชา บัวแย้ม
อาจารย์		
พช.ม. พัฒนาชุมชน
66
นายพินธกร นามดี		
อาจารย์		
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์
67
นายพิบูลย์ มังกร		
อาจารย์		
ศป.ม. ทัศนศิลป์:ศิลปะสมัยใหม่
68
นางสาวพิมพ์ชนก มูลมิตร์
อาจารย์		
วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว
						
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
69
นายพิสิฐ สุขสกล		
อาจารย์		
อ.ม. จริยศาสตร์ศึกษา
70
นายพีรพัฒน์ พันศิริ		
อาจารย์		
ศศ.ม. การวิจัยทางสังคม
71
นางแพรภัทร ยอดแก้ว
อาจารย์		
วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรม
72
นายไพรัช ดำ�รงกิจถาวร
อาจารย์		
ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์
73
นางสาวไพรินทร์ มากเจริญ
อาจารย์		
ศศ.ม. สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
74
นางสาวภรสรัญ แก่นทอง
อาจารย์		
ศศ.ม. พัฒนาสังคม
75
นางสาวยศพรธ์ วรรชนะ
อาจารย์		
กศ.ม. การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
						
ภูมิศาสตร์
76
นายรณกร ธรรมจิตต์
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
77
นางสาวรัตนากร นามวงษ์
อาจารย์		
รป.ม. นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
78
นางสาวรุจา สุขพัฒน์
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
						
และการพัฒนา
79
นางสาวลลนา ปฐมชัยวัฒน์
อาจารย์		
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
80
นายวงศ์ระวิทย์ น้อมนำ�ทรัพย์
อาจารย์		
บธ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว
81
นางสาววรรษมน เพียรเสมอ
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
82
นางสาววรัญญา ปรีดาธวัช
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
						
อุตสาหกรรม
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ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
83
นายวรากรณ์ พูลสวัสดิ์
อาจารย์		
ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์
84
นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์		
อ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
85
นางสาววลีรัตน์ เล้าอรุณ
อาจารย์		
M.E.d. การสอนภาษาอังกฤษ
86
นายวัชรพล หงษ์ทอง
อาจารย์		
ศศ.ม. จิตรกรรม
87
นางสาววัลลี นวลหอม
อาจารย์		
อ.ม. ประวัติศาสตร์ศึกษา
88
นางสาววิภาวี วันละ		
อาจารย์		
ศศ.ม. Teaching chinese to speakers of
						
other languages (TCSOL)
89
นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว		
อาจารย์		
ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย
90
นางสาววิริยา วิริยารัมภะ
อาจารย์		
ศศ.ม. การสอนภาษาไทย
91
นายศราวุธ วิวรรณ		
อาจารย์		
ศศ.ม. ดนตรี
92
นางสาวศศิธิดา สาหร่ายวัง
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
93
นายศานติกร พินยงค์
อาจารย์		
ศศ.ม. พัฒนาสังคม
94
นางสาวศิริญญา อารยะจารุ
อาจารย์		
ศ.ม. ออกแบบผลิตภัณฑ์
95
นางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม
อาจารย์		
ค.ม. ศิลปศึกษา
96
นางสาวศิวพร โกศิยะกุล
อาจารย์		
ศศ.ม. ศึกษาศาสตร์ - การสอน
97
นายสถาพร รุ่งสว่าง		
อาจารย์		
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
98
นางสาวสนธยา โจมกัน
อาจารย์		
น.ม. กฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
99
นายสมโชค เนียนไธสง
อาจารย์		
ศป.ม. การออกแบบนิเทศศิลป์
100 นายสมยศ สืบจากดี		
อาจารย์		
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
101 นายสรายุทธ์ โชติรัตน์
อาจารย์		
ศศ.ม. ดุริยางค์ไทย
102 นางสาวสลินดา โพธิ์พยัคฆ์
อาจารย์		
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
103 นายสัณหกฤษณ์ บุญช่วย
อาจารย์		
ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์การเมือง
104 นางสาวสาวิตรี ตนสาลี
อาจารย์		
ศศ.ม. วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
105 นางสาวสุธิดา สองสีดา
อาจารย์		
ศศ.ม. สังคมวิทยาการพัฒนา
106 นางสาวสุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D ประวัติศาสตร์
107 นายสุรชัย อยู่สุข		
อาจารย์		
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
108 นายสุรพงษ์ ประเสริฐศักดิ์
อาจารย์		
ศศ.ม. การออกแบบนิเทศศิลป์
109 นางสาวสุวภา จรดล		
อาจารย์		
ศศ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
110 นางสาวอรนุช เอกพงษ์เผ่า
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
111 นายอรรณพ เรืองมณี
อาจารย์		
ศศ.ม. ดนตรี
112 นายอรรถ อารีรอบ		
อาจารย์		
ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
113 นางสาวอัญชนา สุตมาตร
อาจารย์		
ศศ.ม. ดนตรี
114 นางสาวอัมพร วรานนท์วนิช
อาจารย์		
M.A. ภาษาจีน
115 นายอานนท์ ห่อสกุลสุวรรณ
อาจารย์		
ศศ.ม. ดนตรีปฏิบัติ
116 นางสาวอารีรัตน์ ฟักเย็น
อาจารย์		
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
117 นายอิทธินันทน์ คิมหะจันทร์
อาจารย์		
Ed.D. English Teaching
118 นางสาวอินทร์ธีรา ปัชชา
อาจารย์		
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
119 นางสาวอินทิรา กุลวิเชียร
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
120 นางอุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
121 นางสาวอุมาพร สิทธิบูรณาญา
อาจารย์		
น.ม. กฎหมายอาญา
122 นายโอภาส แก้วต่าย		
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
นางสาวกมลพร สวนทอง
อาจารย์		
คศ.ม. อาหารและโภชนาการ
นางสาวกัญญา สอนสนิท
อาจารย์		
Ph.D ชีวเคมีประยุกต์
นางสาวเกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นายไกยสิทธิ์ อภิระติง
อาจารย์		
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางไก้รุ่ง เฮงพระพรหม
อาจารย์		
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางจิตตรา ชลิตพันธุ์
อาจารย์		
วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์
นายเจษฎา สาททอง		
อาจารย์		
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาวชลิดา ตระกูลสุนทร
อาจารย์		
วท.ม. สถิติประยุกต์
นายณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
อาจารย์		
ปร.ด. ฟิสิกส์
นางสาวทศพร พิพัฒน์ภานุกูล
อาจารย์		
ปร.ด. ชีววิทยา
นางธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
อาจารย์		
วท.ม. การสอนเคมี
นายธีระ กาญจนสินธุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ม. ฟิสิกส์
นางนันทิยา หลิมศิโรรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
MS. คอมพิวเตอร์
นางสาวนิฏฐิตา เชิดชู
อาจารย์		
Ph.D ELECTRICAL ENGINEERING
นายบุญธง วสุริย์		
อาจารย์		
ศศ.ด. อาชีวศึกษา
นายประพันธ์ ขันติธีระกุล
อาจารย์		
กศ.ม. สุขศึกษา
นางประภาพรรณ เพียรชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร
นายปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
รองศาสตราจารย์
Ph. DElectrical & Computer Engineer
นางสาวผาณิต งามสัมฤทธิ์
อาจารย์		
วท.ม. Food Science
นายพงษ์นาถ นาถวรานันต์
รองศาสตราจารย์
วท.ด. พืชสวน
นางพรทิพย์ กายบริบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ม. จุลชีววิทยา
นางพรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
นายพัชรศักดิ์ อาลัย		
อาจารย์		
Dr.-Ing. วิศวกรรมโยธา
นายพิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
อาจารย์		
วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตพืช
นายไพโรจน์ โจลัตสาห์กุล
อาจารย์		
กศ.ม. สุขศึกษา
นางมนัสนิต ใจดี		
อาจารย์		
ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาวรุ่งทิวา ชิดทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. เคมีเชิงฟิสิกส์
นางวจินี อารีรอบ		
อาจารย์		
ศษ.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา
นางวันเพ็ญ แสงทองพินิจ
อาจารย์		
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นายวิมาน ใจดี		
อาจารย์		
พบ.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางวิรัติ จันทรทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คศ.ม. อาหารและโภชนาการ
นายวีระศักดิ์ ชื่นตา		
อาจารย์		
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
นายศิริชัย โสภา		
อาจารย์		
ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์
นายสมปอง ทองงามดี
อาจารย์		
Ph.D เคมีวิเคราะห์
นายสมหมาย เปียถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ม. คณิตศาสตร์
นายสัญญา ควรคิด		
อาจารย์		
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
นายสิทธิชัย โรจน์รุ่งศศิธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ค.อ.ม. โยธา
นางสุธรรมา พิสุทธิโสภณ
อาจารย์		
วท.ม. อุตสาหกรรมเกษตร
นายสุพจน์ เฮงพระพรหม
อาจารย์		
วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นางสุมาลี สิกเสน		
อาจารย์		
ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาวสุรัตนา เศรษฐชาญวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D สิ่งแวดล้อมศึกษา
นางสุวิมล เรืองศรี		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ด. เคมี
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ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
43
นางสาวสุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D วิทยาการคอมพิวเตอร์
44
นายอดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
อาจารย์		
Dr.rer. nat Textile Physics and Textile
						
(hemistry)
45
นางสาวอรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล
อาจารย์		
ปร.ด. เคมี
46
นายอวยไชย อินทรสมบัติ
อาจารย์		
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
47
ว่าที่ร้อยตรีอัมรินทร์ อินทร์อยู่
อาจารย์		
กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา
48
นางอารีย์ วรเตชะคงคา
อาจารย์		
กศ.ม. คณิตศาสตร์
49
นางอุมาพร อาลัย		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Dr.Agr. Organic Food Quality
50
นางสาวอุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
						

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

					

ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
1
นางสาวกมลวรรณ บุตรประเสริฐ
อาจารย์		
วท.ม. การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ
2
นายกฤษฎา เลิกชัยภูมิ
อาจารย์		
วท.ม. คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
นางสาวกัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
อาจารย์		
วท.ด. เคมีฟิสิกัล
4
นายกิตติพงษ์ เสียงเสนาะ
อาจารย์		
วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา
5
นายกิติพันธ์ บุญอินทร์
อาจารย์		
ปร.ด. ฟิสิกส์
6
นางสาวกีรติ เกิดศิริ		
อาจารย์		
Ph.D ฟิสิกส์
7
นางสาวกุลยา เจริญมงคลวิไล
อาจารย์		
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
8
นางสาวเกษรินทร์ ชาวเกวียน
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
9
นายเกียรติยศ เจือกโว้น
อาจารย์		
ปร.ด. คณิตศาสตร์
10
นางสาวแก้วใจ อาภรณ์พิศาล
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
11
นางแก้วตา เจือนาค		
อาจารย์		
กศ.ม. คณิตศาสตร์
12
นายโกวิทย์ ชนะเคน
อาจารย์		
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
13
นางสาวขนิษฐา แซ่ลิ้ม
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
14
นางสาวขนิษฐา เจริญพานิช
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
						
ชนบท
15
นางสาวจรินทร อุ่มไกร
อาจารย์		
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
16
นายจักรพงษ์ แก้วขาว
รองศาสตราจารย์
Ph.D ฟิสิกส์
17
นางสาวจารุชา ยี่แสง
อาจารย์		
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
18
นางสาวจุฑาศินี พรพุทธศรี
อาจารย์		
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร
19
นายเฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์
อาจารย์		
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม
20
นางสาวญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล
อาจารย์		
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวเคมี
21
นายณวิชชา อ่อนใจเอื้อ
อาจารย์		
ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์
22
นายณัฏฐปัญญา พิเชฐพิริยะ
อาจารย์		
อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
23
นางสาวณัฐกฤตา จันทิมา
อาจารย์		
ปร.ด. ฟิสิกส์
24
นายณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D ฟิสิกส์
25
นางสาวณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์
อาจารย์		
วท.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
26
นางสาวดวงนภา วานิชสรรพ์
อาจารย์		
วศ.ด. วิศวกรรมชลประทาน
27
นางสาวดวงรัตน์ เสือขำ�
อาจารย์		
วท.ม. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
28
นางสาวธนัชพร มุลิกะบุตร
อาจารย์		
วท.ม. โภชนวิทยา
29
นางสาวธนัญญา เสาวภาคย์
อาจารย์		
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
30
นายธวัชชัย ทองเหลี่ยม
อาจารย์		
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
31
จ่าสิบเอกธานิล ม่วงพูล
อาจารย์		
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
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ลำ�ดับที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
นายธีระศักดิ์ ธรรมบำ�รุง
อาจารย์		
วท.ม. สถิติประยุกต์
นางสาวธีรารัตน์ แช่มชัยพร
อาจารย์		
ปร.ด. พฤกษศาสตร์
นายนพดล ผู้มีจรรยา
อาจารย์		
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายนฤพล สุวรรณวิจิตร
อาจารย์		
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวนันทิดา โหวดมงคล
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
นางสาวนิตยา จันกา		
อาจารย์		
ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
นายบพิตร ไชยนอก		
อาจารย์		
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายบัญชา หิรัญสิงห์
อาจารย์		
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
นายบัญญัติ วารินทร์ใหล
อาจารย์		
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
นายบุญชะนะ วาราชะนนท์
อาจารย์		
วท.ม. สถิติประยุกต์
นางสาวปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายปริพัส ศรีสมบูรณ์
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นายปรีชา แจ่มวิถีเลิศ
อาจารย์		
วท.ม. สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
นางปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน
อาจารย์		
วท.ม. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
นางปิยวรรณ ธรรมบำ�รุง
อาจารย์		
คศ.ม. อาหารและโภชนาการ
นายพงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล
อาจารย์		
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวพรพรรณ อู่สุวรรณ
อาจารย์		
วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตพืช
นายพฤกษ์ โปร่งสำ�โรง
อาจารย์		
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
นายพฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์
อาจารย์		
Ph.D Physics
นางพิชยา สุขปลั่ง		
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพุฒิยา รัตนศิริวัฒน์
อาจารย์		
ปร.ด. ผลิตภัณฑ์ประมง
นางเพ็ญพักตร์ แกล้วเดชศรี
อาจารย์		
คศ.ม. อาหารและโภชนาการ
นายไพศาล สิมาเลาเต่า
อาจารย์		
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
อาจารย์		
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวภัคศุภร กาญจนกุล
อาจารย์		
วท.ม. ฟิสิกส์
นางสาวภัทรวจี ยะสะกะ
อาจารย์		
ปร.ด. ฟิสิกส์
นายภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ
อาจารย์		
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวภารณี นิลกรณ์
อาจารย์		
ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
นายมงคล รอดจันทร์
อาจารย์		
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางเมธานี หอมทอง		
อาจารย์		
ปร.ด. พันธุศาสตร์
นางสาวเมธาวรินทร์ สัจจะบริบูรณ์
อาจารย์		
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นายยศกิต เรืองทวีป
อาจารย์		
ปร.ด. ฟิสิกส์
นางสาวรุจิราวดี ธรรมแสง
อาจารย์		
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาววนิดา ชัยชนะ
อาจารย์		
วท.ม. สัตวบาล
นางสาววรารัตน์ สานนท์
อาจารย์		
วท.ม. คหกรรมศาสตร์
นายวรินทร์ ศรีปัญญา
อาจารย์		
Ph.D Mathematics
นายวัชระ จันทร์อนันต์
อาจารย์		
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
นางสาววันเพ็ญ จันทรังษี
อาจารย์		
Ph.D Mathematics
นางสาววันเพ็ญ คำ�เทศ
อาจารย์		
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
นางสาววาริศา เพชรธีรานนท์
อาจารย์		
วท.ม. สรีรวิทยาของการออกกำ�ลังกาย
นางสาววาสนา เนียมแสวง
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
นายวิฑูรย์ พึ่งรัตนา		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. คณิตศาสตร์
นายวินัย เพ็งภิญโญ		
อาจารย์		
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวิโรจน์ บัวงาม		
อาจารย์		
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวิศวะ สื่อสุวรรณ
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ลำ�ดับที่
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ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
นายวิศวินทร์ อัครปัญญาธร
อาจารย์		
วศ.ม. วิศวกรรมโครงสร้าง
นางศรัณยา จังโส		
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร
นายศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวศุภมาศ ปั้นปัญญา
อาจารย์		
วศ.ด. วิศวกรรมเกษตร
นายศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
อาจารย์		
ปร.ด. ฟิสิกส์
นายสมเกียรติ ช่อเหมือน
อาจารย์		
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสมจินต์ จันทรเจษฎากร
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสมบัติ หทัยรัตนานนท์
อาจารย์		
วท.ม. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
นายสันติ กูลการขาย
อาจารย์		
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
นางสุคนธา จันทาพูน
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุธารัตน์ ชาวนาฟาง
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุภารัตน์ ถิรนันทนากร
อาจารย์		
วท.ม. คณิตศาสตร์
นางสาวเสาวณี คงศรี
อาจารย์		
ปร.ด. การปรับปรุงพันธุ์พืช
นายโสภณ มหาเจริญ
อาจารย์		
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นางสาวโสภาพรรณ สุวรรณสว่าง
อาจารย์		
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาวหฤทัย ดิ้นสกุล
อาจารย์		
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอกนิษฐ์ ศรีภูธร		
อาจารย์		
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
นายอดิศร แก้วภักดี		
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล
นางสาวอนัญญา ทองสิมา
อาจารย์		
วท.ม. พฤกษศาสตร์
นายอภินันท์ จุ่นกรณ์
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอรรถพล พลานนท์
อาจารย์		
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวอรวรรณ บัวบาน
อาจารย์		
วศ.ม. วิศวกรรมความปลอดภัย
นายอัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ
อาจารย์		
วท.ม. คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
อาจารย์		
วท.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอุกฤษฏ์ อำ�ไพพันธุ์
อาจารย์		
ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
นางอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอุมาพร ปฏิพันธ์ภูมิสกุล
อาจารย์		
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
นางอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
อาจารย์		
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นางสาวอุษา พันฤทธิ์ดำ�
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
นายเอกนรา จันดา		
อาจารย์		
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
นายเอกราชันย์ ไชยชนะ
อาจารย์		
วศ.ด. วิศวกรรมเคมี

คณะวิทยาการจัดการ						
ประเภทข้าราชการพลเรือน 					
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
นางสาวกฤติยา รุจิโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. สื่อสารมวลชน
นางเกศินี ประทุมสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. สหวิทยาการ
นางจันทนา วัฒนกาญจนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
DMS. Management Science
นายเดช ธรรมศิริ		
อาจารย์		
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
DMS. Management Science
นางนุสรา เจนลาภวัฒนกุล
อาจารย์		
วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร
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ลำ�ดับที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
นางสาวปาริชาติ ขำ�เรือง
อาจารย์		
ปร.ด. การจัดการทั่วไป
นางพิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
อาจารย์		
บธ.ม. บัญชี
นางแพรวพรรณ ตรีชั้น
อาจารย์		
บธ.ม การจัดการงานบุคคล
นายไพรัช มากกาญจนกุล
อาจารย์		
DMS. Management Science
นางเยาวภา บัวเวช		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
นางวรญา ทองอุ่น		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
นางสาววันเพ็ญ คงวัฒนกุล
อาจารย์		
พบ.ม. การเงิน
นายวีรกิจ อุฑารสกุล
อาจารย์		
บช.ม. การบัญชี
นางสาวสมใจ บุญทานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
DMS. Management Science
นางสุชาดา แสงดวงดี
อาจารย์		
นศ.ด. นิเทศศาสตร์
นางสุภาณี อินทน์จันทน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี
นายสุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
DMS. Management Science
นายโสรัจ กายบริบูรณ์
รองศาสตราจารย์
พบ.ม. บริหารธุรกิจ

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

					

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
นางสาวกนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่
อาจารย์		
บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
นางกสมล ชนะสุข		
อาจารย์		
ค.อ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์
อาจารย์		
บธ.ม. การจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาวขวัญยุพา ศรีสว่าง
อาจารย์		
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจันจิราภรณ์ ปานยินดี
อาจารย์		
ปร.ด. การจัดการ
นางจันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
อาจารย์		
บธ.ม. การเงินการธนาคาร
นางจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง
อาจารย์		
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจุฑามาส ศรีชมภู
อาจารย์		
บธ.ม. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
นางชญาพรรธณ์ หาญสวัสดิ์
อาจารย์		
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
นายชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล
อาจารย์		
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
นางสาวณัชชา ศิรินธนาธร
อาจารย์		
นศ.ด. นิเทศศาสตร์
นางสาวณัฐชามญฑ์ ศรีจำ�เริญรัตนา
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวณัฐวรรณ สมรรคจันทร์
อาจารย์		
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
นางสาวดวงใจ คงคาหลวง
อาจารย์		
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
นางสาวดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม
อาจารย์		
ปร.ด. บริหารธุรกิจ
นางสาวทิวาพร ทราบเมืองปัก
อาจารย์		
ศศ.ม. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ว่าที่ร้อยตรีธนาณัติ กล้าหาญ
อาจารย์		
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
นายนพดล มณีรัตน์		
อาจารย์		
บธ.ม. การตลาด
นายนรุตม์ โตโพธิ์ไทย
อาจารย์		
วท.ม. Strategic Marketing
นางนิตยา งามยิ่งยง		
อาจารย์		
บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
นางสาวบุษบงค์ สุวรรณะ
อาจารย์		
บธ.ม. การบัญชี
นางสาวปิยะดา คัมภิรานนท์
อาจารย์		
บธ.ม. การเงิน
นางสาวผ่องใส สินธุสกุล
อาจารย์		
บธ.ม. การบัญชี
นายพงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ
อาจารย์		
วศ.ม. วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
นายพงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
อาจารย์		
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
นายพงษ์สันติ์ ตันหยง
อาจารย์		
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
นางสาวพันธิการ์ วัฒนกุล
อาจารย์		
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย
อาจารย์		
บธ.ม. การตลาด
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ลำ�ดับที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
นายไพโรจน์ ร่มบารมี
อาจารย์		
บช.ม. การบัญชี
นางสาวภัธรภร ปุยสุวรรณ
อาจารย์		
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
นางสาวภาวนา บำ�รุงสุข
อาจารย์		
บธ.ม. การตลาด
นางสาวมาริษา สุจิตวนิช
อาจารย์		
D.M. การจัดการทางการสื่อสาร
นางสาวมาลินี นาคใหญ่
อาจารย์		
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวมินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์
อาจารย์		
Ph.D Business Administration
นายรชต หวังจันทร์		
อาจารย์		
บธ.ม. การตลาด
นางสาววัลลภา วิชะยะวงศ์
อาจารย์		
บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
นายวินัย บุญคง		
อาจารย์		
นศ.ม. นิเทศศาสตร์
นางสาววิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล
อาจารย์		
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
นายวิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
อาจารย์		
ปร.ด. การจัดการ
นายวีรศักดิ์ นาชัยดี		
อาจารย์		
ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
นายศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
อาจารย์		
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
นางสมใจ เภาด้วง		
อาจารย์		
บธ.ม. การบัญชี
นายสมพล สุขเจริญพงษ์
อาจารย์		
วศ.ม. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
นายสิริพงศ์ ไชยชนะ
อาจารย์		
บธ.ม. การบริหารองค์การและการจัดการ
นางสาวสุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ
อาจารย์		
บธ.ม. การบัญชี
นางสาวสุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา
อาจารย์		
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
นางสาวเสาวนีย์ มะหะพรหม
อาจารย์		
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
นางหรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
อาจารย์		
ปร.ด. นวัตกรรมการจัดการ
นางอริสรา ธานีรณานนท์
อาจารย์		
ค.ด. อุดมศึกษา
นางสาวอัฎศณี เพียรเจริญวงศ์
อาจารย์		
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์						
ประเภทข้าราชการพลเรือน 					
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
1
นางสาวพิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. การพยาบาล
						
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
					
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
นายกมลภู ถนอมสัตย์
อาจารย์		
พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
นางสาวกรวรรณ สุวรรณสาร
อาจารย์		
พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่
นางจรีรัตน์ ไกรวงษ์		
อาจารย์		
พย.ม. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
นางสาวจุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
อาจารย์		
วท.ม. จิตวิทยาคลินิกและชุมชน
นางสาวจุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
อาจารย์		
พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
นางสาวณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
อาจารย์		
พย.ม. การพยาบาลเด็ก
นางณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
อาจารย์		
พย.ม. พยาบาลศาสตร์
นางดวงพร ผาสุวรรณ
อาจารย์		
สค.ม. ประชากรศาสตร์
นางสาวธีรนันท์ วรรณศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศษ.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา
นางสาวนงนุช เชาวน์ศิลป์
อาจารย์		
พย.ม. การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
นางสาวพรทิพย์ จอกกระจาย
อาจารย์		
พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
นางสาวพรพรรณ สุดใจ
อาจารย์		
พย.ม. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
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ลำ�ดับที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
นางสาวภาศินี สุขสถาพรเลิศ
อาจารย์		
พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
นางมาลินี จำ�เนียร		
อาจารย์		
สค.ม. สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
นางสาวเรียม นมรักษ์
อาจารย์		
วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
นางสาววริยา จันทร์ขำ�
อาจารย์		
พย.ม. สุขภาพจิตและจิตเวช
นางวันเพ็ญ แวววีรคุปต์
อาจารย์		
วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
นางสาววาร์ธินีย์ แสนยศ
อาจารย์		
วท.ม. การพยาบาลเด็ก
นางศิริพร ฉายาทับ		
อาจารย์		
พย.ม. การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด
นางศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์
อาจารย์		
พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
นางสาวสิริพรรณ เรืองเครือวงษ์
อาจารย์		
วท.ม. พัฒนาการมนุษย์
พันจ่าเอกสีนวล รัตนวิจิตร
อาจารย์		
พย.ม. การผดุงครรภ์ขั้นสูง
นางสาวสุภวรรณ สายสุด
อาจารย์		
วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
นางสาวสุรีวัลย์ วรอรุณ
อาจารย์		
พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาวเสาวรี เอี่ยมละออ
อาจารย์		
พย.ม. การพยาบาลแม่และเด็ก
นางสาวหทัยชนก บัวเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. การพยาบาล
นางสาวเอมวดี เกียรติศิริ
อาจารย์		
วท.ม. อาหารและโภชนาการ

					

โรงเรียสาธิต						
ประเภทพนักงานโรงเรียนสาธิต
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

					

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
นางสาวเฉลิมศรี เฉลิมพันธ์
อาจารย์		
ค.บ. คอมพิวเตอร์
นางสาวชริดา ศรีโสม
อาจารย์		
ค.บ. หลักสูตรและการสอน
นางชสิภา สาแก้ว		
อาจารย์		
ผ.ม. การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
นายโชคชัย ห่วงถนอม
อาจารย์		
ศศ.ม. จารึกภาษาไทย
นางณิชาบูล พรมโณภาส
อาจารย์		
วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลี่ยม
นางดวงธิดา ทารพันธ์
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร
นางสาวน้อยหน่า ศรีทัศน์
อาจารย์		
วท.ม. เคมีเชิงฟิสิกส์
นายนะวัตรพล สายทอง
อาจารย์		
ศน.ม. พุทธศาสนาและปรัชญา
นายบุริมศีล คำ�วงศ์ศา
อาจารย์		
กษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาแนะแนว
นางสาวปนิตา นุ่มดี		
อาจารย์		
ค.บ. สังคมศึกษา
นางสาวพรทิพา เกษมสุวรรณ
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
นางสาวพัชร์ รางศุราชประดิ
์
ษฐ์
อาจารย์		
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางพิริยา เลิกชัยภูมิ
อาจารย์		
ค.บ. คณิตศาสตร์
นายภูริลาภ ศรีปฐมณรงค์
อาจารย์		
วท.บ. จุลชีววิทยา
นายวราวุธ สอาดสิน		
อาจารย์		
วท.บ. ฟิสิกส์
นางสาววริทธิ์ฐา พงศ์สุพัฒน์
อาจารย์		
ศศ.ม. ภาษาไทย
นางสาววิมลทิพย์ นิ่มนวล
อาจารย์		
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นายวิรัช บุญโญปกรณ์
อาจารย์		
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
นางสาวศิริเพ็ญ ชัยสนิท
อาจารย์		
ศษ.บ. การสอนภาษาไทย
นายสมโชค ขำ�คำ�		
อาจารย์		
ค.ม. คณิตศาสตรศึกษา
นางสาวสุกัญญา มานะธรากุล
อาจารย์		
กศ.ม. ประวัติศาสตร์
นายสุทธินันท์ ศรีสมศักดิ์
อาจารย์		
ศษ.บ. ภาษาไทย
นางสาวสุปราณี จอมแจ้ง
อาจารย์		
วท.ม. ชีววิทยา (พืชศาสตร์และเทคโนโลยี)
นายสุพรรณ ศรีทองเกิด
อาจารย์		
ค.บ. พลศึกษา
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ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิสูงสุด
25
นางสาวอรรถยา ดอกไม้เครือ
อาจารย์		
ค.บ. พลศึกษา
26
นางอรษา พบลาภ		
อาจารย์		
วท.ม. สถิติประยุกต์
27
นางสาวอุบลวรรณ ปรุงวนิชพงษ์
อาจารย์		
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
						
						
ประเภทพนักงานราชการโรงเรียนสาธิต						
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
1
นางเกศกัญญา ภู่มาตร
อาจารย์		
ค.บ. พลศึกษา

วุฒิสูงสุด

ประเภทลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ				
ที่		
ชื่อ-สกุล
สัญชาติ		
สังกัด		
วุฒิการศึกษา
1 Miss Arlene De Castro Bobadilla
ฟิลิปปินส์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
2 Miss Han Ying		
จีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
3 Miss Shen Ye		
จีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
4 Mr. Jonathan Dean Lawrence
ออสเตรเลีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
5 Mr. Norberto Tenorio Bondoc
ฟิลิปปินส์ สถาบันภาษา		
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
6 Ms. Aye Aye Mi		
พม่า
สถาบันภาษา		
วิทยาศาสตรบัณฑิต
7 Ms. Yanti Ovina Limiarti
อินโดนีเซีย สถาบันภาษา		
บริหารธุรกิจบัณฑิต
8 Miss Annielyne Love Sonza Gallo
ฟิลิปปินส์ โรงเรียนสาธิต		
ศิลปศาสตรบัณฑิต
9 Mr. Rolando Emilio Chavez Socorro ฟิลิปปินส์ โรงเรียนสาธิต		
ศิลปศาสตรบัณฑิต
10 Mr. Antony Glenn Giles
นิวซีแลนด์ สถาบันภาษา		
ศิลปศาสตรบัณฑิต
11 Mr. Sopheak Sek		
กัมพูชา
สถาบันภาษา		
ศิลปศาสตรบัณฑิต
12 Mr. Theodore Roosevelt Cash IV
อเมริกัน สถาบันภาษา		
การวางแผนภาคและเมือง
							
มหาบัณฑิต
13 Ms. Guo Huan		
จีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
14 Mr. Mai Bao		
จีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
15 Mr. Wang Tao		
จีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
16 Mrs. Ruffel Joy Cometa Manalo
ฟิลิปปินส์ คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
17 Miss Laarnie De Los Santos
ฟิลิปปินส์ คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
		 Esteban		
18 Mrs. Labmie Lynnette Labastilla
ฟิลิปปินส์ คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
		 Dematoque
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บุคลากรสายสนับสนุน 					
ประเภทข้าราชการพลเรือน						

ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
หน่วยงาน		 วุฒิการศึกษา
1
นางจรรยา ร่มเพชร
หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
2
นางฐิติรัตน์ฟ้า เฟื่องวิทยากุล
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ สำ�นักส่งเสริมวิชาการ
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
						
และงานทะเบียน
3
นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข
บุคลากรชำ�นาญการ
สำ�นักงานอธิการบดี
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
4
นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักงานอธิการบดี
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
				
ชำ�นาญการ		
5
นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำ�นักงานอธิการบดี
ศศ.บ. การบัญชี
				
ชำ�นาญการ		
6
นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักงานอธิการบดี
ศศ.บ. สารนิเทศสำ�นักงาน
				
ชำ�นาญการ		
7
นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักงานอธิการบดี
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
				
ชำ�นาญการ		
8
นางสาวศิริพร ประกอบทรัพย์
หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ สำ�นักส่งเสริมวิชาการ
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
						
และงานทะเบียน
9
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
ผู้อำ�นวยการกอง
สำ�นักงานอธิการบดี
ค.อ.ม. ธุรกิจอุตสาหกรรม
						
(กองนโยบายและแผน)
10
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
บรรณารักษ์ชำ�นาญการ
สำ�นักวิทยบริการและ
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์
						
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสารนิเทศศาสตร์
11
นางสาวโสภา ลีวงศ์พันธ์
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ สำ�นักวิทยบริการและ
ค.ม. การบริหารการศึกษา
						
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12
นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว
นักวิชาการพัสดุชำ�นาญการ
สำ�นักงานอธิการบดี
บช.บ. การบัญชี
						

ประเภทลูกจ้างประจำ�

					

ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
หน่วยงาน		 วุฒิการศึกษา
1
นางจมรพรรณ วรพัฒนานันต์
พนักงานพิมพ์		
สำ�นักวิทยบริการและ
ค.บ. อนุบาลศึกษา
						
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
นางจิดาภา ธิติคุณธรรม
พนักงานพิมพ์		
สำ�นักงานอธิการบดี
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
3
นางสาวฐิตินันท์ ภควัตตระการ
พนักงานพิมพ์		
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศศ.บ. พัฒนาชุมชน
						
ราชภัฏนครปฐม
4
นายสมบัติ ผิวอ่อน
พนักงานห้องปฎิบัติการ
สำ�นักงานอธิการบดี
ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
5
นายสมพร โพธิ์เทศ
พนักงานพิมพ์		
สำ�นักงานอธิการบดี
ค.บ. คณิตศาสตร์
6
นางสาวสุจิตรา จารุกรุณา
พนักงานพิมพ์		
สำ�นักส่งเสริมวิชาการ
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
						
และงานทะเบียน
7
นายสุปัญญา สุสวัสดิ์ทองคำ�
ช่างไม้		
สำ�นักงานอธิการบดี
วท.บ. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
8
นายถนอมศักดิ์ ชาวนาฟาง
พนักงานทั่วไป		
สำ�นักงานอธิการบดี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
9
นายทิพวัน ฟุ้งเปีย
ผู้ดูแลหมวดนอกโรงงาน
สำ�นักงานอธิการบดี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
10
นายนคร สุทธาวรรณ์
พนักงานห้องปฎิบัติการ
คณะครุศาสตร์
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
11
นางสาวนาฎยา รูปสูง
พนักงานทั่วไป		
คณะวิทยาศาสตร์
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
						
และเทคโนโลยี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

135

135

Nakhon Pathom Rajabhat University

ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
หน่วยงาน		 วุฒิการศึกษา
12
นายประสงค์ ทับทิมทอง
พนักงานขับรถยนต์
สำ�นักงานอธิการบดี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
13
นายวัฒนา ทับทิมเขียว
พนักงานขับรถยนต์
สำ�นักงานอธิการบดี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
14
นายสมจิตร เสือกลิ่น
พนักงานขับรถยนต์
สำ�นักงานอธิการบดี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
15
นายสุชิน เหลืองสมานกุล
พนักงานรักษาความปลอดภัย สำ�นักงานอธิการบดี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
16
นายสุเทพ เภาจี๋		
ผู้ช่วยช่างทั่วไป		
สำ�นักงานอธิการบดี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
17
นายอินถา อานนท์
พนักงานขับรถยนต์
สำ�นักงานอธิการบดี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
						

ประเภทพนักงานราชการ						
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
หน่วยงาน		 วุฒิการศึกษา
1
นางสาวกนกวรรณ แอ่นศรี
นักวิชาการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
บธ.บ. การตลาด
						
สังคมศาสตร์		
2
นางสาวกมลวรรณ ทองสอน
บุคลากร		
สำ�นักงานอธิการบดี
บธ.ม. การจัดการธุรกิจ
								
ระหว่างประเทศ
3
นางขวัญสุมน สีเหลือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และ
ศศ.ม. การจัดการภาครัฐและ
						
เทคโนโลยี		
ภาคเอกชน
4
นางสาวณัฐกานต์ เอี่ยมสุองค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประกันคุณภาพ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
						
การศึกษา		
5
นางสาวนภาลัย จิตรบุรุษ
นิติกร		
สำ�นักงานอธิการบดี
น.บ. นิติศาสตร์
6
นางสาวนาฏยา ปานเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักงานอธิการบดี
นศ.บ. นิเทศศาสตร์
7
นางสาวพรทิพย์ หงษ์สมาทิพย์
นักวิชาการพัสดุ		
สำ�นักงานอธิการบดี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
8
นายยุทธพงษ์ นวมอารีย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำ�นักงานอธิการบดี
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
9
นางสาววนาลัย คนอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักส่งเสริมวิชาการ
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
						
และงานทะเบียน
10
นางสาววิจิตรี แก้วกระมล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประกันคุณภาพ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
						
การศึกษา		
11
นายวุฒิชัย ขำ�ตั้ง
นักวิชาการศึกษา
สำ�นักงานอธิการบดี
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
								
อุตสาหกรรม
12
นายศิวฤกษ์ สุขช้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำ�นักงานอธิการบดี
ศศ.บ. การบัญชี
13
นายสถาพร บัวรัตน์
บรรณารักษ์		
สำ�นักวิทยบริการและ
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
						
เทคโนโลยีสารสนเทศ
14
นางสุดารัตน์ เลศงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์และ
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
						
สังคมศาสตร์		
15
นางสุวรรณี วิชัยคำ�จร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
16
นายอำ�นาจ ช้างเขียว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักคอมพิวเตอร์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
						

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย						
คณะครุศาสตร์						
ลำ�ดับที่
1
2
3

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นางสาวกาญจนา ฐานะ
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวเกษรา จูทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.ม. การจัดการภาครัฐและเอกชน
นายไกรศร พงษ์ศิริชัยเจริญ
นักวิชาการศึกษา
คบ. พลศึกษา
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ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
4
นางจันทิมา คำ�พล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. สุขศึกษา
5
นายธนวัฒน์ ยุมังกูร
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6
นางสาวภรณ์นภัส ธีระโรจนพงษ์ นักวิชาการศึกษา
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
7
นางสาววรางค์ศิริ วโรดมรุจิรานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. การจัดการชุมชน
8
นายศิโรจน์ ศรีโกมลทิพย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
9
นายโสภณ แย้มนิยม
นักวิชาการศึกษา
คบ. พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
10
นางสาวอรญา บุตรอ่ำ�
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
11
นางสาวจินตนา อินทร์แหยม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
						

ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

					

ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
12
นางสาวจริยา จันทร์เพ็ฐ
นักวิชาการศึกษา
คบ.
13
นางธนิกา จำ�นงค์ภักดิ์
นักวิชาการศึกษา
คบ.
14
นางสาวธิดา ชื่นชม
นักวิชาการศึกษา
คบ.
15
นางสาวราตรี เหลือดำ�รงค์
นักวิชาการศึกษา
คบ.
16
นางสาววนิดา ทรัพย์สมบูรณ์
นักวิชาการศึกษา
คบ.
17
นางสาววิมาดา ชนะวัฒนานนท์
นักวิชาการศึกษา
คบ.
18
นางสาวสิริรัตน์ แย้มสวน
นักวิชาการศึกษา
คบ.
19
นางสาวอังสุมา มณีสุข
นักวิชาการศึกษา
คบ.
20
นางสาวอัมพิกา ศรีบานเย็น
นักวิชาการศึกษา
คบ.
						

วุฒิการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						
ลำ�ดับที่
21
22
23
24
25
26
27

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ ชัยมงคล
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาวฐิติมา สะอาดชูชม
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายธัญวสุ ไพบูลย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสารินี วัฒนแสนชัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศศ.บ. การตลาด
นางสุธาทิพ ทับทิมทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ�
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี)
นางสาวอ้อมนภา จำ�ปาอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศษ.บ. การศึกษาตลอดชีวิต

						
สถาบันภาษา						
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
28
นางสาวกนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ
นักวิชาการศึกษา
บธม. การประกอบการ
29
นางสาวจิราภา ศรีเนียม
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
30
นางสาววรรษมน จันทร์สมวงศ์
นักวิชาการศึกษา
ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
31
นางสาวสินีนาถ พูลเพิ่มพันธุ์
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
32
นางสาวสิริพร พวงสำ�ลี
นักวิชาการศึกษา
ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
33
นางสาวอัจฉรา นามวงศ์
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
ลำ�ดับที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นางกรรณิกา ทองถนอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
นายขวัญชัย ชีวโรจน์ณรงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางขวัญสุมน สีเหลือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
นางฉวีวรรณ สีสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี)
นายชัยฤทธิ์ ประสิทธิ์ศีลสุข
นักวิทยาศาสตร์		
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์
นายชิตพงศ์ คล้อยอรุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)
นางสาวดวงใจ อุ่มอารมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางธันยากานต์ ทองธีรศรีวงษ์
นักวิทยาศาสตร์		
วท.บ. เคมี
นายนฤดล ล้ำ�ประเสริฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายนิรัช ชัยหา		
นักวิทยาศาสตร์		
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
นายบรรเจิด เจริญพันธ์
นักวิทยาศาสตร์		
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
นางสาวภูริชญา วิวัฒน์กาญจนา
นักวิทยาศาสตร์		
วท.บ. วิทยาศาสตสร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
นางสาวมัสยา มีบำ�รุง
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. คหกรรมศาสตร์
นางสาวระพีพร สัมพันธ์กาญจน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวรัชนี ลิ้มปฐมชัยชาญ
นักวิชาการศึกษา
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นางสาววันเพ็ญ แก้วพุก
นักวิทยาศาสตร์		
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์
นางศิริญา เกียรติบุญศรี
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร
นางสาวสิวารัตน์ นุชสวาท
นักวิทยาศาสตร์		
วท.บ. เคมี
นางสุกัญญา ทับทิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
นางสุกัญญา แย้มสรวล
นักวิทยาศาสตร์		
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์
นายอนุชิต ฉุยฉาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)
นายอรรถพล ฉวีวรรณ
นักวิทยาศาสตร์		
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
นายอุดมสุข เชี่ยวชาญนา
ครูช่วยสอน		
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา

						
คณะวิทยาการจัดการ						
ลำ�ดับที่
57
58
59
60
61
62
63
64

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นายชัชนนท์ พันธ์แจ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นายธรรมรัตน์ ธารีรักษ์
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. การบริหารธุรกิจ
นางสาวปิยวรรณ ชินตานนท์
นักวิชาการศึกษา
ศษ.บ. การศึกษาตลอดชีวิต
นางสาวลักขณา อินทาปัจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
นายวรวิทย์ เอกพัชราพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การตลาด
นางสาวสร้อยมณี เดชะ
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
นางสุกัญญา สังข์ทองงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
นางสาวอุทัยวรรณ รุ้งทองนิรันดร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

คณะพยาบาลศาสตร์

					

ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
65
นางสาวชุติ์ภิญกุญช์ เฉลิมชาติโภคิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
66
นางสาวเตชิตา ไชยอ่อน
นักวิชาการศึกษา
ศศ.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
67
นางสาวภณิดา ชูช่วยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศษ.บ. การศึกษาตลอดชีวิต
68
นางสาววิกานต์ดา โหม่งมาตย์
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน
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สำ�นักงานอธิการบดี						
กองกลาง 					
1. งานการเงินและบัญชี
ลำ�ดับที่
69
70
71
72
73
74
75
76

					

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นางสาวกัญญณ์พัชร เหมือนจินดา นักวิชาการเงินและบัญชี
บธ.บ. การบัญชี
นางสาวกิ่งกาญจน์ จารุกรุณา
นักวิชาการเงินและบัญชี
บช.ม. การบัญชี
นางทีปกา รอบคอบ
นักวิชาการเงินและบัญชี
บธ.บ. บัญชี
นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
บธ.บ. บัญชี
นางสาวมะลิวัลย์ ศศิวิทยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสุนิสา ชีวันโชติบัณฑิต
นักวิชาการเงินและบัญชี
บช.บ. การบัญชี
นางสาวโสทญา แคะจู
นักวิชาการเงินและบัญชี
บธ.บ บัญชี
นางสาวหรรษกานต์ สมไพบูลย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
บธ.ม. การจัดการทั่วไป

						
2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล						
ลำ�ดับที่
77
78
79

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นางสาวฐิติมา บุญอุปถัมภ์
บุคลากร		
บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
นายธีระศักดิ์ เปี่ยมศิริ
บุคลากร		
บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
นายยุทธนา หิรัญวัฒนะ
บุคลากร		
บธ.บ. การจัดการทั่วไป

						
3. งานกฎหมายและนิติการ 					
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
80
นางสาวโสภิตา พูนศรี
นิติกร		
น.บ. นิติศาสตร์
81
นางสาวอภิญญา วิจิตต์โภคิน
นิติกร		
น.บ. นิติศาสตร์
						
						
4. งานประชุมและพิธีการ 					
ลำ�ดับที่
82
83
84
85

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ.
นางสาวณัฐวรรณ คงวัฒนกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ.
นางสาวพัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ.
นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ.

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา
การบัญชี
การจัดการ
การจัดการทั่วไป
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

					
5. งานพัสดุ 					
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
86
นายขวัญชัย ภาตินทุ
นักวิชาการพัสดุ		
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
87
นางทัดทรวง เลิศโพธาวัฒนา
นักวิชาการพัสดุ		
บธ.บ. การจัดการ
88
นางเบญญาภา วังสุนทร
นักวิชาการพัสดุ		
บธ.บ. การบัญชี
89
นายพสิษฐ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
นักวิชาการพัสดุ		
บช.บ. การบัญชี
90
นางสาวยุวิษฐา หงษ์เหม
นักวิชาการพัสดุ		
ศศ.ม. Rehab counseling
91
นางสาวสุภาพร มนคล้ำ�
นักวิชาการพัสดุ		
ศศ.บ. การบัญชี
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6. งานบริหารทั่วไป						
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
92
นางสาวกัญญา อินทร์แหยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การตลาด
93
นางสาวนิรมล โชคธนานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บช.บ. การบัญชี
94
นางสาวศศิธร จันทรอัมพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
						
6.1 หน่วยประชาสัมพันธ์
				
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
95
นางสาวพรประภา รัตนแดง
งานบริหารทั่วไป		
ศน.บ. วารสารศาสตร์
96
นางมาลัยพร จันทคาตร
งานบริหารทั่วไป		
ศศ.บ. ประชาสัมพันธ์
97
นางสาวศิริวรรณ
ริ้วสุขสันต์งานบริหารทั่วไป
ศศ.บ. การประชาสัมพันธ์
						
6.2 หน่วยยานพาหนะ 				
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
98
นายสุทศ สากระสันต์
ช่างเครื่องยนต์		
ปวส. ช่างยนต์

วุฒิการศึกษา

6.3 หน่วยโสตทัศนูปกรณ์					
ลำ�ดับที่
99
100
101
102

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นายณัฐวัฒน์ วัฒนะนุพงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
นายภานุพงศ์ สังขาร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นายสมศักดิ์ ธนาณิชนันท์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์
นายอภิชาติ นิ่มเภา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

						
7. งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์						
ลำ�ดับที่
103
104
105
106
107
108
109

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นางสาวชัญญาณัฏฐ์ นิมิตรศดิกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
นางสาวตรีชฎาพร ขำ�สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บช.บ. การบัญชี
นางสาวปนัดดา เคลือบคลาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
นายสมวุฒิ ขันเครือ
วิศวกรโยธา		
อส.บ. วิศวกรรมโยธา
นายกนกศักดิ์ บุตรดามา
ช่างเขียนแบบ		
ปวส. ก่อสร้าง
นายเกรียงไกร ฟุ้งเปีย
ช่างไฟฟ้า		
ปวส. ช่างอุตสาหกรรม
นายสัญชัย ฟุ้งเปีย
ช่างไฟฟ้า		
ปวส. ช่างอุตสาหกรรม

						
8. งานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน						
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
110 นางสาวศิริกันยา ถมทองคำ�
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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กองนโยบายและแผน						
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
111 นางจันทกานต์ ภาตินทุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
112 นายณภัทร มงคลธนานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วศ.ม. วิศวกรรมคุณภาพ
113 นางสาววัญวิริญจ์ แจ้งพลอย
นักวิเทศสัมพันธ์		
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
114 นางสาวสาวิตรี ไทรเขื่อนขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บธ.ม. การประกอบการ
115 นายสุภาพ วรรณฤมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศศ.บ. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
116 นางสาวสุวรรณา บ่อยกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
						
						
กองพัฒนานักศึกษา 					
ลำ�ดับที่
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นางสาวกฤตนัน สายสวาท
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายดำ�รงศิลป์ มาเจริญ
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
นายทรงพล แสนคำ�
เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์
บช.บ. การบัญชี
นายเปี่ยมลาภ เลิศทวีคุณทรัพย์
เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์
วท.บ. วิทยาศาสตร์
นางสาวลักษณาวลัย มหาโชติ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาวศรัณย์รมย์ ภู่ระหงษ์
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
นางสาวสุนิสา ศรีประถม
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวอุไรรัตน์ เตชตติจินดา
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
นายเอนก ลลิตวสุภิญโญ
นักวิชาการศึกษา
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาวปฐมรัตน์ บุญปรีชา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ป.กศ. สูง คหกรรมศาสตร์

					
งานตรวจสอบภายใน						
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
127 นางสาวไญยฎา วิรัชกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. เยอรมัน
128 นางสาววิมลสิริ ศรีสมุทร
นักตรวจสอบภายใน
บธ.ม. การประกอบการ
					
งานการศึกษานักศึกษานานาชาติ
					
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
129 นางสาววันใหม่ โฆษิตวรวุฒิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. ภาษาจีน
130 นางสาวอุษณี ม้ารุ่งอรุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร
					
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน						
ลำ�ดับที่
131
132
133
134
135
136

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นางสาวฐิติมา แสนกองแก้ว
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
นางสาวนาฎถยา แดงเย็น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
นายประวิทย์ คนเที่ยง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวยุวพรรณ ผึ้งทอง
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นายวิรชา วิรัชกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาววิศณี จินดารัตน์
นักวิชาการศึกษา
คศ.บ. อาหารและโภชนาการ
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ลำ�ดับที่
137
138
139
140
141
142

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นายศิวรัช มีก่ำ�		
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. การเงินการธนาคาร
นางสาวสายพิรุณ รอดผา
นักวิชาการศึกษา
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
นางสาวสุปราณี สายหมี
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)
นางสาวอนงค์ อร่ามสร้อย
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. การบริหารธุรกิจ
นางสาวอินทิรา พุกทา
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สำ�นักงานบัณฑิต						
ลำ�ดับที่
143
144
145

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นางสาวใจกาญ ยอดอานนท์
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
นางริญญาภัทร์ พชิราภิวัฒน์กุล
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. การบัญชี
นางสาววรวรรณ ตันสกุล
นักวิชาการศึกษา
วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 					
ลำ�ดับที่
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นายจิรันดร บู๊ฮวดใช้
เจ้าหน้าที่วิจัย		
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
นายณัฐธีร์ ศิวเดชเจริญวงษ์
นักวิชาการศึกษา
วท.ม. ส่งเสริมการเกษตร
นายทวีชัย ไพสี		
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน
นางสาวนุชจรี สามงามอินทร์
เจ้าหน้าที่วิจัย		
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวพิมลพรรณ แซ่เหลี่ยว
เจ้าหน้าที่วิจัย		
ค.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวลัดดา เข็มนาค
เจ้าหน้าที่วิจัย		
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวศิรินทรา ปรางเปรมปรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวสิริรัตน์ เหล่าสิม
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวแสงดาว นาคปาน
เจ้าหน้าที่วิจัย		
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวอังสณา ชั้นประเสริฐ
เจ้าหน้าที่วิจัย		
วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
นางสาวเอื้อมพร ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
ศษ.บ. การศึกษาตลอดชีวิต

งานประกันคุณภาพ

					

ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
157 นางสาวนิลภวิษย์ ทับทอง
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
158 นางเบญจมาศ สะสมทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คศ.บ. ธุรกิจงานประดิษฐ์
						

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม

					

ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
159 นายปริยทรรศิกา ประทุมวัน
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ						
ลำ�ดับที่
160
161
162
163

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นางสาวกรรณิกา ธีรานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
นายกรวิวัฒน์ อ่อนจันทร์งาม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. การบริหารธุรกิจ
นางสาวกิ่งดาว ฮั่วจั่น
บรรณารักษ์		
ค.บ. บรรณารักษศาสตร์
นางสาวเขมิกา ศูนย์กลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. การบริหารธุรกิจ
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ลำ�ดับที่
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นางสาวฐานิตา มลคล้ำ�
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
นายเทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์
บรรณารักษ์		
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
นายธนกร โพธิยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การเงินการธนาคาร
นายปราชญา เจิมอุทัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวเรณุกา ปรีชานุกูล
บรรณารักษ์		
ค.บ. ประถมศึกษา
นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนพล
บรรณารักษ์		
ศศ.ม. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
นายสุภกิติ มุสิราช
บรรณารักษ์		
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ
บรรณารักษ์		
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
นางสาวสุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
บรรณารักษ์		
ศศ.ม. พัฒนศึกษา
นางเอมรัศม์ เอี่ยมพิทักษ์พร
บรรณารักษ์		
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
นางกรรณิกา เบ้าอู๋
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวโชติกา บรรจง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวธนพร จุงใจ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายวรกฤต บุบผาพันธุ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายสุขกรี นันยา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

					
สำ�นักคอมพิวเตอร์						
ลำ�ดับที่
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นางสาวกุญฎา เปรมปรีดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวชุลีพร ปิ่นธนสุวรรณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
นายธนบดี ศรีวารีรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนพสิทธิ์ ไตรสิทธิวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุตก์
นายปรัชญา ทั่งจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางรัตนาวดี แพรอัตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นายวชิราวุธ จันผอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
นางสาววาทินี น้อยเคียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นายสรวุฒิ ศุภชัยศิริเรือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายสามชัย วัฒนกิจรุ่งโรจน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นายสุรัตน์ ศิลาประเสริฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายอรรณพ นันยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายเอกพงศ์ นาคะพันธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

					
พนักงานโรงเรียนสาธิต						
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
1
นางสาวทิพย์ คีรินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ		
ค.บ. ภาษาไทย
2
นางสาวนงลักษณ์ ใจสุทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
3
นายนพรัตน์ เปี่ยมบุญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
4
นางสาววารุณีย์ ดิษฐลำ�ดับ
นักวิชาการเงินและพัสดุ
ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
5
นายสุนทร นันทิยะกุล
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
6
นางสาวสุนารี เก่งวาณิชย์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
วท.บ. เคมี
				
วิทยาศาสตร์		
7
นางสาวสุรีย์พร กองเมือง
นักวิชาการฝ่ายพัฒนาบุคลากร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
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ลูกจ้างมหาวิทยาลัย						
ลำ�ดับที่
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
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		
วุฒิการศึกษา
นางกิ่งกาญจนา เอี๊ยววรานนท์
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายเกรียงศักดิ์ ลบแย้ม
พนักงานขับรถยนต์
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางเกษร เหลืองสมานกุล
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวแก้วตา เต็กสุวรรณ
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายจรัญ เกตุกิ่งแก้ว
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางจันจิรา หอยสังข์ทอง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวจันทิมา ชาวนาฟาง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวจิณณพัต บรรจง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวจิราพร รูปสูง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายเจนลพ สาลีมาตย์
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายเจษฎา ทองชวัชน์
พนักงานขับรถยนต์
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวชนันธร พิมเจริญ
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายชาตรี ส่งประสิน
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายชุมพล บุณยเลขา
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายญาณภัทร พวงสำ�ลี
พนักงานขับรถยนต์
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวณฤดี นกเอี้ยงทอง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายณัฐดนัย มนัสวงษ์กาญจน์
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวเดือนเพ็ญ สังข์วรรณะ
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายธนวินท์ บุญผุด
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางธนิฐดา ทรัพย์เมือง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายธิระ อินทร์บำ�รุง
พนักงานขับรถยนต์
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวน้ำ�อ้อย ตรีเพชร
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวน้ำ�อ้อย สังข์เสือโพธิ์
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวนิตยา ไทยทองหลาง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายนิมิต ผงสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายนิยม เถาตะกู
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางนุชนาฎ บุณยเลขา
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวเนตร์ จันทร์จู
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางบังอร นรมั่ง		
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวบุญมา สาดแล่น
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางเบญจวรรณ นราแก้ว
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายประกอบ ชาวนาฟาง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายประดิษฐ บุญรอด
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวประไพ ศรีเจริญ
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายประวิทย์ ทองขาว
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายประสาร สุวรรณศรี
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางปรารถนา เปียสมุทร
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางพจนา เกิดเรียน
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายพนม รูปสูง		
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวพร ปู่โต		
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายพลทรัพย์ นิลเพ็ชร
พนักงานขับรถยนต์
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางพัชรี เปี่ยมคล้า
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายเพชร ทับทิม
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวภคพร ลิพิมพ์
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
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ลำ�ดับที่
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		 วุฒิการศึกษา
นายภัคธัช เปียสมุทร
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายมนัส งาทิพย์
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวยุพิน น่วมปฐม
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางยุภา สนุกพันธ์
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางยุวดี รูปสูง		
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายรณชัย มั่งมูล
พนักงานขับรถยนต์
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางรำ�พึง บุญผุด
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวรุ่งทิพย์ ทองแท่งใหญ่
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วเจริญ
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางลำ�ใย ชาวหนองแสง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาววรรณภา พวงทอง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาววรรณา แสงทอง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาววราภรณ์ ธนถาวรวัฒน์
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางวันเพ็ญ ปิ่นกุมภีร์
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายวิชัย สาลี		
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายวิเชฐ ทองงาม
พนักงานขับรถยนต์
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายวิเชียร ในทอง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางศรีไพร โชระเวก
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายศิลปชัย ทับทิม
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวสไบ จวนลูกบัว
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายสมเกียรติ อู่ข้าวอู่น้ำ�
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสมควร อยู่ญาติมาก
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายสมคิด แซ่ลี้		
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายสมบูรณ์ ทับทิม
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสมปอง ชาวนาฟาง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสมศรี อู่ข้าวอู่น้ำ�
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายสมศักดิ์ เกิดเรียน
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายสมหมาย อำ�ไพจิตต
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายสราวุธ เอี๊ยววรานนท์
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาคร ปราสาร
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวสายชล ศรีรักษา
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวสายพิณ พันทิม
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสำ�เภา ห้วยหงษ์ทอง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายสำ�รวย สุขเกษม
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวสำ�ลี อ่วมชม
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวสิวิมล ส่งประสิน
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสีนวน หอยสังข์ทอง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายสุทิน เผ่าจื้อ		
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายสุธน โห้แพ		
พนักงานขับรถยนต์
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายสุพจน์ บุญขะจาย
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวสุมาลี ชมชื่นใจ
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายสุรชัย ชุมดี		
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายสุรินทร์ กุลเรือง
พนักงานขับรถยนต์
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายสุวัฒย์ชัย กุยฮวยเตีย
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางเสาวนีย์ รูปสูง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
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ลำ�ดับที่
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		 วุฒิการศึกษา		
นางเสาวลักษณ์ อ่อนจันทร์งาม
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวโสภาวดี รุ่งเรือง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวโสฬส รุ่งเรือง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวหนูเพียร มาตรนอก
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายอนุสรณ์ ฟุ้งเปีย
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายอมร แก้วเจริญ
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางอมลวรรณ ปิ่นปั้น
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวอรสา ชูราศรี
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางสาวอรอุมา ชาวโคกหม้อ
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางอัญชลี สุขเกษม
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นางอำ�ไพ ชาวไร่		
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายอุดม ลมพิมาย
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายเอกชัย โตทับ
พนักงานขับรถยนต์
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
นายเอนก รูปสูง		
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

					
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน						
ลำ�ดับที่ 		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		 วุฒิการศึกษา
1
นางสาวกัณหา เสริมสินธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
2
นายชนกนันท์ ปิ่นตบแต่ง
สถาปนิก		
สถาปัตยกรรม
3
นางสาวณัชกมล นราทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. เคมี
4
นายณัฐพล จันทนากร
วิศวกรไฟฟ้า		
วิศวกรรมไฟฟ้า
5
นางดวงนุช พิลาบุตร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
บธ.บ. การจัดการ
6
นายธัชพงศ์ ชาลานุมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ค.บ. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7
นายปิยะวัฒน์ จิตตวิสุทธิกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การจัดการ
8
นางสาวมณฑิรา วุฒิพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9
นางสาวยุวดี สมเชื้อเวียง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10
นางสาวรุ่งนภา วงษ์ศรี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
11
นายวรภัทร นิลพันธุ์
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
ศศ.บ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
12
นางสาวศันสนีย์ พุทจิระ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
13
นางสาวศิริวรรณ กมลศรี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
14
นางสาวสรัญณัชช์ รัตนานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
15
นางสาวสุธิตา นกเอี้ยงทอง
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16
นางสาวสุภารัตน์ จันทร์แม้น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
17
นางสาวสุรีมาศ ประสารศรี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18
นายอุดมทรัพย์ คล้ายสถาพร
นักวิชาการเกษตร
วท.บ. เกษตรศาสตร์
19
นางสาวกาญจนา จันทวงษ์
คนงาน		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
20
นายฐิติรัตน์ บุญทิพย์
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
21
นางทองอาบ ปิ่นแก้ว
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
22
นายธงชัย ทรัพย์เมือง
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
23
นางสาวไพเราะ เปี่ยมคล้า
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
24
นางสาวสำ�เริง อ่วมชม
พนักงานทั่วไป		
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
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ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ						
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

		
ชื่อ-นามสกุล		
ตำ�แหน่ง		 วุฒิการศึกษา
นางสาวกาญจนา ทันใจชน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวจุฑามาส จามจุรี
ผู้ช่วยนักวิจัย		
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวจุฑารัตน์ สามบุญมี
เจ้าหน้าที่ธุรการ		
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
นางสาวฉันทชา ยอดอานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ		
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
นายธนัช เจตนายิ่งยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. ศิลปกรรม
นางสาวนวลทิพย์ วันทนะ
ผู้ช่วยนักวิจัย		
วท.บ. ฟิสิกส์
นางสาวเนตรสุดา จันอ้น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
นางสาวบุษภรณ์ แซ่ลิ้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บวท.บ. ฟิสิกส์
นายประณต หวังทอง
ผู้ช่วยนักวิจัย		
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวพีรพร เกษตรไพสิฐ
ผู้ช่วยนักวิจัย		
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายภาสกร สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
นายวิชิต เอียดจงดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พธ.บ. จริยศึกษา
นางสาวศิริรัตน์ จิ๋วเมือง
ผู้ช่วยนักวิจัย		
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
นายสรรธาร พชสิทธิ์
ผู้ช่วยนักวิจัย		
วท.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
นางสาวสุนิสา ทองแดง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. วิทยาศาสตร์
นายอธิศักดิ์ ฉัตรเจริญพร
ผู้ช่วยนักวิจัย		
วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
นางสาวอนงค์ลักษณ์ ดีฤสานต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ค.บ. การศึกษาพิเศษ
นางสาวอภิชญา จันทรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การบัญชี
นางสาวอรสา จั๊กจั่น
ผู้ช่วยนักวิจัย		
วท.บ. ชีววิทยา
นายอิทธิพร นกโยธิน
ผู้ช่วยนักวิจัย		
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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งบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากรัฐและสามารถหารายได้เพือ่ ดำ�เนินการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ
การตั้งสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จำ�แนกตามแหล่งของเงิน)
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน		
งบประมาณเงินรายได้
รวม

จำ�นวนเงิน
567,128,500
355,691,600
922,820,100

ร้อยละ
61.49
38.54
100.00

งบประมาณเงินรายได้

38.54%

งบประมาณแผ่นดิน

61.46%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายจ่าย
จำ�นวนทั้งสิ้น 922,820,100 บาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินจำ�นวน 567,128,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.49 และงบเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย จำ�นวน 355,691,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.54
โดยจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 332,098,100 บาท
จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากร 5,000,000 บาท และกองทุนวิจัย
18,593,500 บาท
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งบประมาณแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 (จำ�แนกตามงบรายจ่าย)
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ

ปี 2555
52,504,400
61,985,500
67,172,600
95,220,870
9,000,000
285,883,370
42,566,770
17.49

ปี 2556
75,099,000
60,837,400
141,407,400
119,412,400
14,423,200
410,999,400
125,116,030
43.76%

ปี 2557
72,764,000
56,983,000
126,962,800
191,273,200
14,618,900
462,601,900
51,602,500
12.56%

ปี 2558
73,595,300
58,145,300
139,711,900
229,862,200
13,968,900
515,283,900
52,682,000
11.39%

ปี 2559
77,287,400
55,419,800
167,892,900
254,059,500
12,468,900
567,128,500
51,844,600
10.06%

บาท

300,000,000

250,000,000
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000
0

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จำ�นวน 51,844,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.06
โดยงบบุคลากรได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5.02 งบดำ�เนินงานได้รับ
จัดสรรลดลง คิดเป็นร้อยละ 4.69 งบลงทุนได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
20.17 งบเงินอุดหนุนได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 10.53 และงบรายจ่ายอื่น
ได้รับจัดสรรลดลง 10.74
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งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
ปีงบประมาณ
2555
		
2556
		
2557
		
2558
		
2559
		

งบประมาณแผ่นดิน
285,883,370
53.78%
410,999,400
60.98%
462,601,900
60.03%
515,283,600
60.78%
567,128,500
61.49%

งบประมาณเงินรายได้
245,699,448
46.22%
262,946,240
39.02%
308,080,000
39.97%
332,459,100
39.22%
355,691,600
38.54%

รวม
531,582,818
100.00%
673,945,640
100.00%
770,681,900
100.00%
847,742,700
100.00%
922,820,100
100.00%

ปี 2557

ปี 2559

บาท
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
ปี 2555

ปี 2556

งบประมาณแผ่นดิน

ปี 2558

งบประมาณเงินรายได้

ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพิม่ ขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จำ�นวนทั้งสิ้น 75,077,400 บาท
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.86 โดยงบประมาณแผ่ น ดิ น เพิ่ ม ขึ้ น จำ � นวน
51,844,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.06 งบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้น
จำ�นวน 23,232,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.99
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การให้ทุนการศึกษา

แก่บุคลากรและผู้ประสงค์เป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยได้สง่ เสริมและสนับสนุนบุคลากร เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในด้านต่างๆ ให้กบั บุคลากรได้มคี วามรูค้ วามสามารถและทักษะ
ด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559 โดยการให้ทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก แก่บุคลากรสายวิชาการ ดังนี้

1) ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อผู้ประสงค์เป็นอาจารย์
• ระดับปริญญาโท จำ�นวน 6 ทุน ได้แก่

ลำ�ดับที่		
ชื่อ-สกุล		
สาขา			
สถาบัน
1
นางสาวกรวิภา เลาศรีรัตนชัย
นาฏศิลป์ไทย		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2
นางสาวบงกช ทิพย์สุมณฑา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3
นายธนสิทธิ์ ชมชิต		
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4
นางสาววิภาวี อาขวานนท์
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5
นางสาวปฐมารัตน์ ผลิเจริญสุข
การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
นางสาวกฤติยา หู้เต็ม
เรขศิลป์/แฟชั่นและสิ่งทอ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อของบุคลากรระดับปริญญาเอก

จำ�นวน 36 ทุน จำ�แนกเป็น ข้าราชการพลเรือน จำ�นวน 2 ทุน พนักงานมหาวิทยาลัย จำ�นวน 34 ทุน ดังนี้
• ข้าราชการพลเรือนระดับปริญญาเอก จำ�นวน 2 ทุน

ลำ�ดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สาขาวิชา		
สถาบัน
1
นางธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				
เทคโนโลยี
2
นางสาวมัสลิน บัวบาน
มนุษยศาสตร์และ Management (including University of Exeter (อังกฤษ)
				
สังคมศาสตร์
Tourism)		

• พนักงานมหาวิทยาลัยระดับปริญญาเอก จำ�นวน 34 ทุน
ลำ�ดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สาขาวิชา		
สถาบัน
1
นางสาวปัณรสี เอี่ยมสอาด
ครุศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
นางสาวอรพิณ พัฒนผล
ครุศาสตร์
การวิจัยวัดผลและสถิติการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
3
นางสาวจิราภรณ์ อนุตธโต
ครุศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
นายณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
ครุศาสตร์
พลศึกษา		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
นายธนปพน ภูสุวรรณ
มนุษยศาสตร์และ การวิจัยและสถิติทางวิทยาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
				
สังคมศาสตร์
ปัญญา		
6
นายวรากรณ์ พูลสวัสดิ์
มนุษยศาสตร์และ วัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
				
สังคมศาสตร์
7
นางสาวนารีมา แสงวิมาน
มนุษยศาสตร์และ วรรณคดีและวรรณคดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				
สังคมศาสตร์
เปรียบเทียบ		
8
นางสาวอรนุช เอกพงษ์เผ่า
มนุษยศาสตร์และ ภาษาอังกฤษศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
				
สังคมศาสตร์
9
นางสาวพรรณระพี บุญเปลี่ยน
มนุษยศาสตร์และ ดุริยางคศิลป์		
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
				
สังคมศาสตร์
(แขนงดนตรีวิทยา)
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ลำ�ดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สาขาวิชา		
สถาบัน
10
นางปราณี สีนาค
มนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษศึกษา
มหาวิทยาลัยรรมศาสตร์
				
และสังคมศาสตร์
11
นายวงศ์ระวิทย์ น้อมนำ�ทรัพย์
มนุษยศาสตร์
การจัดการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยพะเยา
				
และสังคมศาสตร์
12
นางสาวสาวิตรี ตนสาลี
มนุษยศาสตร์
หลักสูตรการสอน (Curriculum มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง
				
และสังคมศาสตร์ and Pedagogy)		(Beijing Normal University)
13
นายพงษธร เครือฟ้า
มนุษยศาสตร์
นฤมิตศิลป์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				
และสังคมศาสตร์
14
นางสาวกนกเนตร วรวงษ์
มนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				
และสังคมศาสตร์ ระหว่างประเทศ		
15
นางสาวนงนุช ยังรอด
มนุษยศาสตร์
ภาษาไทย		
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
				
และสังคมศาสตร์
16
นายธงชัย ศรีเมือง
มนุษยศาสตร์
การศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
				
และสังคมศาสตร์
17
นางสาวณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์
มนุษยศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
				
และสังคมศาสตร์ (การสอนภาษาอังกฤษ)
18
นายสมยศ สืบจากดี
มนุษยศาสตร์
นโยบายสาธารณะ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
				
และสังคมศาสตร์
19
นางสาวขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์
มนุษยศาสตร์
วรรณคดีเปรียบเทียบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				
และสังคมศาสตร์
20
นางสาวแก้วใจ อาภรณ์พิศาล
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
				
และเทคโนโลยี			
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
21
นางสาวปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
				
และเทคโนโลยี
การสื่อสารเพื่อการศึกษา
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
22
นายปริพัส ศรีสมบูรณ์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
				
และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา		
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23
นางสาวภารณี นิลกรณ์
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
				
และเทคโนโลยี
24
นายพฤกษ์ โปร่งสำ�โรง
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				
และเทคโนโลยี
25
นายอกนิษฐ์ ศรีภูธร
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				
และเทคโนโลยี
26
นางสาวรุจิราวดี ธรรมแสง
วิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				
และเทคโนโลยี
27
นายอรรถพล พลานนท์
วิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
				
และเทคโนโลยี			
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
28
นายวิศวินทร์ อัครปัญญาธร
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมโยธา		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
				
และเทคโนโลยี			
พระจอมเกล้าธนบุรี
29
นายเฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
				
และเทคโนโลยี			
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
30
นางสาวจรินทร อุ่มไกร
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
				
และเทคโนโลยี			
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
31
นางสาวภัคศุภร กาญจนกุล
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				
และเทคโนโลยี
32
นางสาวณัฐวรรณ สมรรคจันทร์
วิทยาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
33
นายกมลภู ถนอมสัตย์
พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลำ�ดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สาขาวิชา		
สถาบัน
34
นางชลิภา สาแก้ว
โรงเรียนสาธิต
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
				
มหาวิทยาลัย
(การสอนสังคมศึกษา)
				
ราชภัฏนครปฐม
							

3) ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อบุคลากรระดับปริญญาโท

จำ�นวน 4 ทุน จำ�แนกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำ�นวน 1 ทุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำ�นวน 3 ทุน
ดังนี้
• พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาโท จำ�นวน 1 ทุน
ลำ�ดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สาขาวิชา		
สถาบัน
1
นางสาวจุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

• พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนระดับปริญญาโท จำ�นวน 3 ทุน
ลำ�ดับที่		
ชื่อ-นามสกุล		 สังกัดคณะ		
สาขาวิชา		
สถาบัน
1
นางริญญาภัทร์ พิสิษฐ์กุลเวช
สำ�นักงานบัณฑิต การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
นางสาวศิริกันยา ถมทองคำ�
งานสวัสดิการ
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
				
รายได้และทรัพย์สนิ
3
นางสาวดวงใจ อุ่มอารมย์
สำ�นักงาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
				
คณะวิทยาศาสตร์			
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
				
และเทคโนโลยี

4) ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากหน่วยงานภายนอก จำ�นวน 7 ทุน
ลำ�ดับที่		
ชื่อ-สกุล		 สังกัดคณะ		 สาขา		
สถาบัน		 สนับสนุนจาก
1
นายมงคล รอดจันทร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลา
ทุนบัณฑิตโครงการ
				
และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
นครินทร์ มหาวิทยาลัย
								
วิทยาเขตหาดใหญ่
2
นายวรเชษฐ์ อุทธา
วิทยาศาสตร์
Computer
University of
ทุนรัฐบาล
				
และเทคโนโลยี
Science
Provence (Marseille
								
1) ฝรั่งเศส		
3
นางสาวอุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์
วิทยาศาสตร์
Software
Curtin University
ทุนสำ�นักงานพัฒนา
				
และเทคโนโลยี
Engineering (ออสเตรเลีย)
วิทยาศาสตร์และ
										
เทคโนโลยีแห่งชาติ
4
นางสาวอุษา พันฤทธิ์ดำ�
วิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลา
ทุนกระทรวง
				
และเทคโนโลยี			
นครินทร์ 		
วิทยาศาสตร์และ
										
เทคโนโลยี
5
นางสาวณัฐชามญฑ์ ศรีจำ�เริญรัตนา วิทยาการจัดการ วิทยาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนสำ�นักงาน
						
คอมพิวเตอร์			
คณะกรรมการ
										
การอุดมศึกษา
6
นางสาวโสภาพรรณ สุวรรณสว่าง วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัย York
ทุนกระทรวง
				
และเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ สหราชอาณาจักร
วิทยาศาสตร์และ
										
เทคโนโลยี
7
นายปิติพล พลพบู
วิทยาศาสตร์
Networks and University of St
ทุนกระทรวง
				
และเทคโนโลยี
Distributed
Andrew ประเทศ
วิทยาศาสตร์และ
						
Systems
สหราชอาณาจักร
เทคโนโลยี
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การให้บริการแหล่งสืบค้นข้อมูล

สถิตผิ ใู้ ช้บริการทรัพยากรเพือ่ การสนับสนุนการเรียน การค้นคว้า ของสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทรัพยากรที่ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน สำ�หรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคคลทั่วไป
รายการ
หนังสือ
- หนังสือภาษาไทย		
- หนังสือภาษาต่างประเทศ		
- หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทยและต่างประเทศ)
- รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์
- นิยาย/เรื่องสั้น/เยาวชน		
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- วารสารภาษาไทยฉบับปัจจุบัน
- วารสารต่างประเทศฉบับปัจจุบัน
- วารสารภาษาไทยเย็บเล่ม		
- วารสารภาษาอังกฤษเย็บเล่ม
- หนังสือพิมพ์ภาษาไทย		
- หนังสือพิมพ์จีน		
- หนังสือพิมพ์อังกฤษ		
โสตทัศนวัสดุ
- VCD		
- CD		
- DVD		
- โทรทัศน์บริการชมสื่อโสตทัศน์
- เครื่องเล่นวีซีดี บริการชมสื่อโสตทัศน์
เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำ�หรับบริการสืบค้นข้อมูล
- เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
- โทรทัศน์บริการชมสื่อโสตทัศน์
- เครื่องเล่นวีซีดี บริการชมสื่อโสตทัศน์
- SignageTV เพื่อการบริการข่าวสารและสารสนเทศ
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จำ�นวนทรัพยากร

หน่วยนับ

256,154
35,119
10,462
5,353
11,900

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

580
55
631
96
15
1
1

ชื่อ
ชื่อ
รายชื่อ
รายชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ

8,761
3,752
2,914
21
14

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
เครื่อง
เครื่อง

49
25
21
14
14

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
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2. สถิติบริการผู้ยืม-คืนหนังสือ ปีงบประมาณ 2559
ประเภทบริการ (เล่ม)
เดือน ปี		
		
บริการยืม
บริการคืน
ตุลาคม 2558
4,385
4,278
พฤศจิกายน 2558
4,019
3,521
ธันวาคม 2558
891
1,693
มกราคม 2559
3,949
3,272
กุมภาพันธ์ 2559
3,314
3,246
มีนาคม 2559
4,936
4,149
เมษายน 2559
3,152
3,579
พฤษภาคม 2559
1,549
1,888
มิถุนายน 2559
1,168
997
กรกฎาคม 2559
854
811
สิงหาคม 2559
3,751
2,427
กันยายน 2559
4,174
4,027
รวม
36,142
33,888

บริการคืนแล้วยืมต่อ
767
970
290
577
620
802
515
427
168
94
441
861
6,532

3. สถิติผู้เข้าใช้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ปีงบประมาณ 2559
เดือน ปี
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
รวม

07.30-08.30 น.
28
53
11
10
30
43
38
20
0
0
47
66
346

155
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08.30-16.30 น.
1,674
1,892
267
1,296
1,237
1,180
1,223
661
140
140
2,100
1,314
13,124

16.30-18.30 น.
0
0
0
130
62
164
67
18
0
0
129
84
654
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4. สถิติการให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ปีงบประมาณ 2559
เดือน ปี		
		
ปัจจุบัน
ตุลาคม 2558
29
พฤศจิกายน 2558
4
ธันวาคม 2558
3
มกราคม 2559
23
กุมภาพันธ์ 2559
4
มีนาคม 2559
13
เมษายน 2559
24
พฤษภาคม 2559
10
มิถุนายน 2559
3
กรกฎาคม 2559
15
สิงหาคม 2559
80
กันยายน 2559
17
รวม
225

วารสาร			
หนังสือพิมพ์		
จดหมายข่าว
ฉบับล่วงเวลา ฉบับเย็บเล่ม ฉบับปัจจุบัน ฉบับล่วงเวลา เย็บเล่ม
17
107
0
8
34
0
8
35
0
29
70
0
7
8
0
0
0
0
8
90
11
25
2
0
5
18
4
48
0
17
6
64
2
13
1
12
0
45
0
11
1
10
4
25
0
12
0
0
10
8
0
17
8
0
0
10
0
13
0
0
12
306
0
19
20
15
9
143
41
41
11
0
86
859
17
236
147
54

5. สถิติผู้เข้าใช้บริการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2559
เดือน/ปี
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
รวม

จำ�นวน (หน่วยนับ:จำ�นวนครั้งเข้า-ออก)
11,851
10,984
1,213
12,895
15,947
14,620
14,735
6,380
2,345
1,865
20,811
19,052
132,698

156

หมายเหตุ
ปิดภาคเรียน

ปิดภาคเรียน
ปิดภาคเรียน
ปิดภาคเรียน
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6. สถิติการบริการผู้เข้าใช้บริการสืบค้น ปีงบประมาณ 2559
OPAC Serach Report 1ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559
จำ�นวน
เดือน/ปี		
		
Keyword
Browse
Patron
ตุลาคม 2558
66,322
6,849
285
พฤศจิกายน 2558
58,784
6,194
242
ธันวาคม 2558
64,718
2,105
317
มกราคม 2559
82,673
7,524
263
กุมภาพันธ์ 2559
44,819
7,504
151
มีนาคม 2559
88,027
7,886
480
เมษายน 2559
86,902
6,200
375
พฤษภาคม 2559
93,203
3,324
154
มิถุนายน 2559
143,409
3,532
242
กรกฎาคม 2559
131,669
1,613
414
สิงหาคม 2559
117,921
8,031
101
กันยายน 2559
99,140
11,770
213

7. การบริการฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ 2559

8. สถิติการลงข่าว บทความ ข่าวสาร บทความรู้
ใน TV. Signage ปีงบประมาณ 2559

รายการ
สถิติรวมรายปี สถิติรายเดือน
ABI/INFORM
2,521
210
ACM Digital Library
826
68
ACS		
325
27
CCMC		
502
41
E-Book Ebsco Host
1,422
118
EbscoHost		
3,356
279
Education Research
1,575
131
Complete 		
Emerald/EM92
1,663
138
ProQuest Dissertation
2,150
179
& Theses		
Science Direct
121,155
10,096
Springer Link
5,311
442
Wilson Web
7,274
606
Web of Science
632
52
Crcnetbase.com
476
40
Academic Search Elite
2130
178
ThaiLIS Digital
188,781
15,732
Collection 		
2E-book ภาษาไทย
367
31
มติชนออนไลน์
427
39

157
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Total
73,456
65,220
67,140
90,460
52,474
96,393
93,477
96,681
147,183
133,696
126,053
111,123

เดือน ปี
		
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
รวม

ทำ�ภาพกราฟิก : อัพโหลดเนื้อหา :
ภาพ
ครั้ง
7
16
19
18
23
22
22
18
27
18
25
20
20
22
143
134

ทีม่ า : รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ 2559 ของ
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตารางสรุป
ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558

		 			 น้ำ�หนัก		เกณฑ์การให้คะแนน			 ผลการดำ�เนินงาน
			
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
หน่วย (ร้อยละ) 1
2
3
4
5
ผลการ
คะแนน
คะแนน
											 ดำ�เนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ำ�หนัก
มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล
		
60
3.8960
1 นโยบายสำ�คัญเร่งด่วนของรัฐบาล ภารกิจหลักของ
ระดับ
15
1
2
3
4
5
3.6667
3.6667
0.5500
		 กระทรวง/สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา*
2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ		
(45)
		 หลักของสถาบันอุดมศึกษา*										
		 2.1 การผลิตบัณฑิต		
ระดับ 11.25 1
2
3
4
5
3.09
3.0900
0.3476
		 2.2 การวิจัย		
ระดับ 11.25 1
2
3
4
5
3.80
3.8000
0.4275
		 2.3 การบริการทางวิชาการ
ระดับ 11.25 1
2
3
4
5
4.00
4.0000
0.4500
		 2.4 การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 11.25 1
2
3
4
5
5.00
5.0000
0.5625
การประเมินคุณภาพ
		
10							
4.1550
3 คุณภาพการให้บริการ*			
(10)
		 3.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ระดับ
5
1
2
3
4
5
4.18
4.1800
0.2090
		 3.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบัน
		 อุดมศึกษา		
ระดับ
5
1
2
3
4
5
4.13
4.1300
0.2065
มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ			
10							
2.6060
4 การเบิกจ่ายงบประมาณ			
(5)								
		 4.1 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
ร้อยละ 2.5 75 78 81 84 87
83.59
3.8633
0.0966
		 4.2 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ร้อยละ 2.5 88 90 92 94 96
95.12
4.5600
0.1140
5 การประหยัดพลังงาน		
ระดับ
5
1
2
3
4
5
0.0000
1.0000
0.0500
การพัฒนาสถาบัน			
20							
3.4900
6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการ
ระดับ
20
1
2
3
4
5
3.49
3.4900
0.6980
		 บริหารจัดการ*		
			
น้ำ�หนักรวม
100
						
คะแนนรวม 3.7117
ผลคะแนน ณ สิงหาคม พ.ศ. 2559
*คำ�อธิบายแนวทางการประเมินผล ปรากฏตามเอกสารประกอบ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำ�ปีการศึกษา 2558
ตามองค์ประกอบสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ด�ำ เนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำ�ปีการศึกษา 2558 โดยสรุปผลการดำ�เนินงานได้ดงั นี้

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
				
ผลการประเมิน		
บรรลุเป้าหมาย
		 ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย		 ตัวตั้ง			
ผลลัพธ์
=บรรลุ
					ตัวหาร			 (% หรือสัดส่วน)
=ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ค่าเฉลี่ย 3.01		198.74			
3.15

					 63			
120			
100
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ร้อยละ 20
28.51

		
			 456				
100
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ร้อยละ 20		 56			
12.28

					 456				
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
5 ข้อ			 6 ข้อ (1-6)		

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
5 ข้อ			 6 ข้อ (1-6)		

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
5 ข้อ			 6 ข้อ (1-6)		

				 วิทย์			
5.00
					พยาบาล			
5.00		
					มนุษย์ฯ			
5.00		
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ค่าเฉลี่ย 4		วิทยาการ			
5.00

					 ครุ			
4.90		
					 รวม			
24.90/5		
								
=4.98		
					 วิทย์			
5.00
					พยาบาล			
3.06		
					มนุษย์ฯ			
2.42		
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ค่าเฉลี่ย 3		วิทยาการ			
4.39

					 ครุ			
3.40		
					 รวม			
18.27/5		
								
=3.65		
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
4 ข้อ			
6 ข้อ		

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
5 ข้อ			 6 ข้อ (1-6)		

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
4 ข้อ			 7 ข้อ (1-7)		

					 วิทย์			
4.16
					พยาบาล			
3.77		
					มนุษย์ฯ			
3.73		
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ค่าเฉลี่ย 3.50		วิทยาการ			
4.11

					 ครุ			
4.30		
					 รวม			
20.07/5		
								
=4.01		
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
4 ข้อ			
6 ข้อ (1-6)		

					คะแนนเฉลี่ย				
161

161
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คะแนน
ประเมิน
3.15
3.56
1.02
5.00
5.00
5.00

4.98

3.65

5.00
5.00
5.00

4.01

5.00
4.26

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
ประจำ�ปีงบประมาณ 2559

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แสดงผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการประเมิน แบ่งเป็น 3 ส่วน ตามลำ�ดับ ดังนี้

ผลการประเมินส่วนที่ 1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พิจารณาจากร้อยละของตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย เท่ากับ 73.91
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ได้คะแนน 18.45 คะแนน

ผลการประเมินส่วนที่ 2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำ�ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559
- ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวม พิจารณาจากความสัมพันธ์ของปริมาณตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายหรือ
สูงกว่าเป้าหมาย (เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย) ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับปริมาณงานงบประมาณที่ใช้จ่ายโดยรวม
ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ปริมาณงานตามยุทธศาสตร์มากแต่ใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ
ของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย เท่ากับ 73.91 และร้อยละของงบประมาณที่ใช้จ่ายโดยรวม เท่ากับ 82.12 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ได้คะแนน 5 คะแนน
- การใช้จา่ ยงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส พิจารณาร้อยละของงบประมาณโดยรวมทีใ่ ช้จา่ ยไปในแต่ละไตรมาสเทียบกับ
ร้อยละที่เป็นเป้าหมายในแต่ละไตรมาส
ร้อยละของงบประมาณโดยรวมที่ใช้จ่ายไปในแต่ละไตรมาสเมื่อเทียบกับเป้าหมายในแต่ละไตรมาส คิดเป็นคะแนนได้ ดังนี้
ไตรมาส
เป้าหมาย (%)
ใช้จ่ายจริง (%)
ได้คะแนน (เต็ม 2.50 ในแต่ละไตรมาส)
1
26.31
26.29		 2.50
2
49.41
41.28		 2.09
3
70.05
66.41		 2.37
4
91.94
82.12		 2.23
		 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ได้คะแนนรวม 9.19
- การดำ�เนินงานตามโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากร้อยละของจำ�นวนโครงการทีด่ �ำ เนินการแล้วเสร็จเทียบกับ
จำ�นวนโครงการทั้งหมด เท่ากับ 91.70 (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) ได้คะแนน 13.76 คะแนน

ผลการประเมินส่วนที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี พิจารณา

จากคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน (แบบสอบถาม) มาตรส่วนประมาณค่า 5 มาตรส่วน ได้ 3.95 (คะแนนเต็ม 5) ได้
คะแนน 15.80 คะแนน

ผลการประเมินส่วนที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำ�ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 พิจารณาจากกระบวนการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานทีค่ วรจะเป็น ความเอาใจใส่ของมหาวิทยาลัย
ในการสนับสนุนการดำ�เนินงานและผลการดำ�เนินงานโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ เป็นผู้พิจารณาให้
คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ได้คะแนน 3.50 คะแนน
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ผลการประเมินส่วนที่ 5 การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการ

ดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย
- ผลการดำ�เนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ พิจารณาจากกระบวนการดำ�เนินงาน
ความเอาใจใส่ในการสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
มหาวิทยาลัยและผลการดำ�เนินงาน โดย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯเป็นผู้พิจารณาให้คะแนน (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) ได้คะแนน 3.80 คะแนน
- ผลการดำ�เนินงานหรือโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่สำ�คัญของมหาวิทยาลัย
ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากร และโครงการพัฒนาภาษา พิจารณา การเอาใจใส่ในการ
สนับสนุนการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยและผลการดำ�เนินงาน โดยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯเป็นผู้พิจารณาให้คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ได้
คะแนน 7.30 คะแนน
สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และของอธิการบดี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมือ่ แปลง
ผลการประเมินเป็นคะแนน ได้คะแนนรวม 76.83 จาก 100 คะแนน และ
เมื่อแปลงเป็นค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ได้เท่ากับ 3.84 คะแนน
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ประมวลภาพกิจกรรม
Activities
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “คุณธรรม ตาม
รอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” พร้อมกับได้ปาฐกถา
พิเศษหัวข้อ “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ”
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดี และ ดร.วิรตั น์
ปิ่นแก้ว รองอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี และ
คณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
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Activities
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาและ
ทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 ราชพฤกษ์เกมส์ และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ
ตลอดจนเยี่ยมชมการแข่งขันเพื่อสร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและ
กองเชียร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง จ.ราชบุรี สิน้ สุดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ
พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 ราชพฤกษ์เกมส์ และมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์ชยั ยุธ มณีรตั น์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ได้ทำ�หน้าที่รับมอบธงประจำ�การแข่งขันต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป
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Activities
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ประจำ�ปีการศึกษา 2558 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นกั ศึกษา
โดยในช่วงเช้าเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารกิจการนักศึกษา และในช่วงบ่าย คณะครุศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ หอประชุมปิ่นเกลียวอาคารศูนย์ภาษาฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
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Activities

อาจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ รองอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม เป็ น ประธานเปิ ด งาน
วันสงกรานต์สายธาราอาเซียน ประจำ�ปี 2559 ที่จัดขึ้น
โดยสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะวิทยาการ
จัดการ และเครือข่ายสำ�นักศิลปะ และวัฒนธรรม 5 คณะ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ ศาลาเฟื่องฟ้ารมณีย์และ
บริเวณโดยรอบ การจัดงานในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ ละนักศึกษาได้มสี ว่ นร่วม
ในการส่งเสริม อนุรกั ษ์ สืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมทีด่ งี าม
ของชาติ และเป็นการสร้างกิจกรรมให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีงามระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ รวมทัง้
สร้างจิตสำ�นักให้ตระหนักถึงผูส้ งู อายุและความสำ�คัญของ
ประเพณีทสี่ �ำ คัญของไทย เพือ่ เป็นการส่งเสริม พืน้ ฟูและ
อนุรกั ษ์ไว้ซงึ่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีสงกรานต์ให้สบื ไป
รวมถึงเพื่อปลูกฝังจิตใจให้นักศึกษาเกิด ความสำ � นึ ก
เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของวันครอบครัว
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Activities
เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ส มเดช นิ ล พั น ธุ์ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติเป็น
ประธานพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ติดขีด
หมวกและประดับเข็มของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ที่ สำ � เร็ จ การศึ ก ษา
ประจำ�ปี 2558 “ดอกปีบ รุน่ ที่ 3” จำ�นวน 50 คน
พร้อมมอบเกียรติบัตร รางวัลแก่นักศึกษาที่
ได้รับคัดเลือกในสาขาเรียนดีมีจิตอาสา และ
การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมกันนีย้ งั ได้กล่าว
ให้โอวาทแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวคิด
ในการครองตน ครองงาน และพัฒนาตนเอง
สืบต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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Activities
เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายประสิทธิ์
ปทุมารักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดี
รวมทัง้ คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำ�
บัณฑิตผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท
และปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2557-2558
รวมจำ�นวน 2,770 ราย เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ในรอบเช้า ณ อาคารใหม่
สวนอัมพร กรุงเทพฯ
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เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดงานพิธีไหว้ครู “เฟื่องฟ้าบูชาครู” สำ�หรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.พป. (เรียนวันอาทิตย์) ประจำ�ปีการศึกษา 2559 โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมเดช
นิลพันธุ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคาร
ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม พิธไี หว้ครูจดั ขึน้ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน
รูจ้ กั กตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผมู้ พี ระคุณ ธำ�รงไว้ซงึ่ ระเบียบปฏิบตั แิ ละประเพณีอนั ดีงาม สร้างความศรัทธา
ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และยังมีการเจิมหนังสือหลักสูตร
การศึกษาในปีการศึกษา 2559 เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาสืบต่อไป

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสำ�นักประจำ�ปีการศึกษา 2558 โดยมี
ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรร่วมให้การ
ต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ สำ�หรับการตรวจประเมินครัง้ นีจ้ ดั ขึน้
ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2559 มีคณะกรรมการตรวจ
ประเมินทัง้ จากภายใน และภายนอกร่วมตรวจประเมินฯ
นำ�โดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เป็นประธานกรรมการ ในวันที่ 15 กันยายน 2559 คณะกรรมการ
ได้ตรวจเยี่ยมสำ�นักที่รับการตรวจประเมินมีทั้งหมด 7 หน่วยงาน
ได้แก่ สำ�นักงานอธิการบดี สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำ�นักคอมพิวเตอร์ สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม สำ�นักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา และ สถาบันวิจัย
และพัฒนา พร้อมตรวจประเมินหลักฐานประกอบรายงานการ
ประเมินตนเอง และในวันที่ 16 กันยายน 2559 คณะกรรมการ
ได้รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา ต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย สำ�นัก คณาจารย์
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เลขที่ 85 หมู่ที่ 3 ตำ�บลนครปฐม
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 034-261021-38
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์			
อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
รองอธิการบดี
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
ผู้อำ�นวยการกองนโยบายและแผน

คณะผู้จัดทำ�

นางจันทกานต์ ภาตินทุ
นางสาวสุวรรณา บ่อยกระโทก
นางสาวสาวิตรี ไทรเขื่อนขันธ์
นางสาววัญวิริญจ์ แจ้งพลอย
นายณภัทร มงคลธนานนท์
นายสุภาพ วรรณฤมล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เลขที่ 85 หมู่ที่ 3 ถนนมำลัยแมน ต�ำบลนครปฐม
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3426-1021-38
website : www.npru.ac.th

พิมพ์ที่ : บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จ�ำกัด

18/49 ถนนทรงพล ต�ำบลล�ำพยำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259-759, 034-259-111

