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บทท่ี 1 

บทสรุปผูบริหาร 

คณะวิทยาการจัดการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2561 ฉบับนี้ 

เพ่ือรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา อยางเปนทางการจากผูประเมินท่ี

มหาวิทยาลัยแตงตั้งข้ึนตามรายชื่อผูผานการประเมินของ สกอ. ซ่ึงเปนการประเมินผลการดําเนินงานของคณะ

ในชวงตั้งแต 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562  (ปการศึกษา 2561)    
 

 ในปการศึกษา 2561 คณะฯ ไดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตาม

แนวทางมาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยยึดองคประกอบ 5 องคประกอบ มีตัวบงชี้

จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยกําหนดเกณฑคะแนนประเมินตัวบงชี้ 5 ระดับคะแนน  
 

  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตามองคประกอบ 5 

องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้   มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมท้ังสิ้น 4.15 คะแนน  ซ่ึงอยูในระดับดี  

เม่ือพิจารณารายองคประกอบพบวา ผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใชและระดับดีมาก โดยมีผลการ

ดําเนินงานระดับพอใช  จํานวน 1 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  และผลการดําเนินงาน

ท่ีไดระดับดีมาก จํานวน 4 องคประกอบ คือ   องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการ

วิชาการ องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  โดย

มีรายละเอียดดังนี้  
 

 

องคประกอบ ผลการประเมิน 

 1. การผลิตบัณฑิต 3.15 การดําเนินงานระดับพอใช 

2. การวิจัย 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 เฉล่ีย 5 องคประกอบ (13 ตัวบงช้ี)  4.15 การดําเนินงานระดับด ี
 

จากผลการประเมินตามเกณฑดังกลาว จึงสามารถวิเคราะหจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา ของคณะ

วิทยาการจัดการได  ดังรายละเอียดดังตอไปนี้  
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จุดเดน  
   

1. หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการมีความหลากหลาย สามารถพัฒนาและจัดการเรียนการสอนโดย

เนนใหมีผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง และรับผิดชอบตอสังคม 

2. คณะวิทยาการจัดการ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ท่ีเพียงพอเหมาะสมกับ

จํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร 

3. คณะวิทยาการจัดการมีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการ ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

ของคณะฯและแผนการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตใหสอดคลองตอความตองการของประเทศ และผูใชบัณฑิต

โดยรวม 

4. คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินการตาม

นโยบาย แผนงาน โดยมีการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย บุคลากร และ

นักศึกษาใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย 

5. มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศในสวนของการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการ

และนักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางการแกไข  
 

1. สงเสริมและสรางเครือขาย ในการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบัน 

2. สงเสริมการใหบริการวิชาการท้ังในดานแสวงหารายไดและไมแสวงหารายไดใหครอบคลุม

กลุมเปาหมาย ท้ังในวงกวาง และกลุมเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงอาจเปนการใหบริการโดยใช

ทรัพยากรรวมกัน การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การใหมีการศึกษาตอเนื่องบริการแก

ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานภายนอก 

3. สงเสริมใหมีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยใหเปนสวนหนึ่งของการจัดการ

เรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพ่ือใหผูเรียนและบุคลากรของคณะฯ ไดรับการปลูกฝงใหมีความรู 

ตระหนักถึงคุณคา ตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  

4. สงเสริมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูทุกภาคสวนของคณะ 
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เปาหมายและแผนการพัฒนา 
 

1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

เปาหมาย 1 ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน กลยุทธ เปนประจําทุกป 

 2 พัฒนาคณะใหไดการยอมรับตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาต ิ
 

แผนการพัฒนา 1 แผนวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธ (ทันสมัย สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 

  และแนวโนมในอนาคต อยางสมํ่าเสมอ) 

 2 แผนความเปนเลิศทางวิชาการ (การวิจัย  การบริการวิชาการ การเรียนการสอน  

   สรางจิตสํา นึกสาธารณะ การทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม ) 
 

2 การผลิตบัณฑิต 

 

เปาหมาย 1 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยใหมีความชัดเจน

และสังคมยอมรับ 
 

แผนการพัฒนา 1  แผนการผลิตบัณฑิต 

2  แผนพัฒนาอาจารย 

3  แผนพัฒนาหลักสูตร  
 

3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

เปาหมาย 1 พัฒนาระบบการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

 

 
 

2 พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาในทุกดานเพ่ือสรางสัมพันธท่ีดีระหวางอาจารยและ 

   นักศึกษา  

แผนการพัฒนา 
 

1 แผนการสรางความเขมแข็งของศิษยเกา 

 

4 การวิจัย 

 

 

เปาหมาย 1 กําหนดแผนงานวิจัยระยะ3 ป และ 5 ป  

 2 รวบรวมขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย  

แผนการพัฒนา 1  แผนพัฒนาการวิจัย 

 2  แผนสรางเครือขายและแหลงทุนวิจัย 

 3  แผนพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการวิจัย  

 4  แผนการจัดการความรูจากงานวิจัย  
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5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 

เปาหมาย 1 พัฒนาระบบฐานขอมูลการบริการวิชาการ 

 2 นํากิจกรรมบริการวิชาการเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรูของคณะ 
 

แผนการพัฒนา 1  แผนพัฒนาระบบฐานขอมูลกรบริการวิชาการ 

 

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  

เปาหมาย 1  สรางใหเกิดความรูความเขาใจตอการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง  

 2  สรางใหเกิดความตระหนักตอการรวมอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  

 3  สรางใหเกิดการรวมอนุรักษวัฒนธรรมท่ีดีงามในองคกร 

 4  เกิดการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมในกลุมนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  

 

แผนการพัฒนา 1 จัดทําโครงการผสานรายวิชากับ  กิจกรรมนักศึกษาเพ่ือใหเกิดความรู ความ เขาใจ 

   และการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 2  จัดทําสื่อกิจกรรมในการเผยแพรในวงกวาง เชน เวบ็ไซต สื่อวิดีทัศน และสื่อสิ่ง 

    พิมพท่ีนําไปสูการรวมอนุรักษวัฒนธรรม 

 3  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากปราชญ ผูรู นักสืบสานวฒันธรรมในรูปแบบตางๆ  เชน  

    การเปนวิทยากร การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เปนตน 

 4  การผลักดันใหเกิดการวิจัย และการศึกษาปญหาพิเศษเก่ียวกับการสื่อสารและการ 

   สืบศิลปวัฒนธรรม  
 

7 การบริหารและการจัดการ 
 

เปาหมาย 1 จัดทําคูมือปฏิบัติงานเพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 
  

แผนการพัฒนา 1  แผนพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

2  แผนการจัดการความรู  

3  แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล 

8 การเงินและงบประมาณ 
  

เปาหมาย 1 ฐานขอมูลทางการเงินจัดทําเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

 2 การเสนอประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือใหการบริหารของคณะมีความคลองตัว 

   และถูกตอง  
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แผนการพัฒนา 1  แผนการแสวงหารายไดและแหลงงบประมาณ  

 2  แผนการจัดทําฐานขอมูลทางการเงิน 
 

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

เปาหมาย 1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดมาตรฐานของคณะ เพ่ือควบคุมและกําหนดแนวทางทําวิจัย 

   ของนักศึกษา 

 2 เรงรัดการสําเร็จการศึกษาตามเวลาและมีคุณภาพ  

 3 พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองแกตลาดแรงงาน 
 

แผนการพัฒนา 1  ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 
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บทท่ี 2 ขอมลูพ้ืนฐานคณะวิทยการจัดการ 
 

1. ประวัติความเปนมาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาคจึงขยายเขตการ ศึกษา

ไปยังวิทยาเขตแหงใหมท่ีจังหวัดเพชรบุรี ใชชื่อวาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และไดจัดตั้งคณะวิทยาการ

จัดการข้ึน โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาท่ีสามารถประกอบอาชีพอิสระไดในระดับหนึ่ง โดย

เปนบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถทางธุรกิจข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังมีความสามารถในการรวมปฏิบัติงานใน

หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนไดเปนอยางดี โดยคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โดย

จะใหบริการในเขตพ้ืนท่ี 9 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี  ราชบุรี  นครปฐม สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี 

ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และชุมพร 

 

คณะวิทยาการจัดการ กอตั้งข้ึนเม่ือป 2544  โดยรับนักศึกษาในปการศึกษา 2545  เปนคณะท่ี 2  

ของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเปนคณะวิชาลําดับท่ี 12 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยเริ่มแรกเปด

สอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 3 สาขา ไดแก สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป (ปจจุบันคือ สาขาวิชา

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ) สาขาการการจัดการทองเท่ียว และสาขาการจัดการชุมชน มีนักศึกษารุนแรก

จํานวน 250 คน  ตอมาในปการศึกษา 2549 ไดดําเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิตเพ่ิมอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาการตลาด และสาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก (ปจจุบันคือ 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม)   และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน   

และในปการศึกษา 2550 ดําเนินการเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

(ปจจุบันคือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา)   

 

 ในปการศึกษา 2551   เปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    และหลักสูตรการประกอบการ 

(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) ปการศึกษา 2554  คณะเริ่มดําเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเปนครั้งแรก   ในปการศึกษา 2559 เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัด

งานนิทรรศการอีเวนท และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และในปการศึกษา 2561 เปดหลักสูตรใหม จํานวน 3 

หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

ดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
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  ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนนักศึกษาท้ังสิ้น 2,869 คน จําแนกเปน 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  2,583 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท 204 คน และนักศึกษาระดับปริญญา

เอก 82 คน 

2.  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร มาตรการ และแผนปฏิบัติราชการประจําป 

2.1 ปรัชญา  

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถทางการจัดการ   มีทักษะภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีการสื่อสาร 

สารสนเทศ พรอมปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สามารถดํารงชีวิตอยูทามกลาง

ความแตกตางของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและภาษา สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในระดับนานาชาติ 

โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความคิดสรางสรรคความเปนผูนํา ความรับผิดชอบและจิตสํานึกตอ

สวนรวม และสังคม 
 

2.2 ปณิธาน  

“สรางสรรคปญญา พัฒนาความรู เชิดชูจริยธรรม ผูนําการปฏิบัติ” 
 

2.3 วิสัยทัศน 

คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรชั้นนําดานการจัดการท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของภูมิภาคอาเซียน

และสากล  
 

ผลท่ีคาดหวัง  

 คณะวิทยาการจัดการมีชื่อเสียงดานการผลิตบัณฑิต และผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ  สูความเปนเลิศทาง

วิชาการ เปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและภูมิภาค   
 

2.4 พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศาสตรดานการจัดการท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับของพ้ืนท่ี  ประเทศ  

ภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก 

2. พัฒนาผลงานวิจัยใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับท้ังระดับชาติและนานาชาติ  และสงเสริมงานวิจัยเพ่ือ

นําไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

3. สงเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา ชี้นํา และแกไขปญหาของชุมชน สังคม และประเทศเพ่ือ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

4. สงเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังระดับทองถ่ินและระดับประเทศ   

5. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารงาน โครงสรางองคกร  และ ทรัพยากรบุคคลใหมีความ

พรอมเขาสูการเปนองคท่ีมีความเปนสากล  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
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6. สงเสริมใหมีการสรางรายไดเพ่ือนํามาเปนกลไกขับเคลื่อนการกาวสูเปาหมายและการพัฒนาคณะ

วิทยาการจัดการ 

2.5 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณพ.ศ.2560-2563 

ประกอบดวย  6  ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษา 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัยและสรางสรรค 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานบริการวิชาการ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ดานบริหารจัดการ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 ดานความเปนสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร 1  การจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนานักศึกษาใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะใน

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

เปาประสงค นักศึกษาให มีความรูความสามารถทางการจัดการ   มีทักษะภาษาอังกฤษ  

เทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

ตัวช้ีวัด 

1. รอยละ 90 ของบัณฑิตปริญญาตรีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 

2. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตท้ังทางดานความสามารถเชิงวิชาชีพและคุณธรรม 

จริยธรรม  

3. รอยละ 100 ของหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

กลยุทธ 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ   และมีความเปนสากล  

สามารถตอยอดใหไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในประเทศหรือตางประเทศ   

 กลยุทธ 1.2 พัฒนานักศึกษาใหมีความคิดสรางสรรค  ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

กลยุทธ 1.3 ปฏริูปการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือสรางความตระหนักรูเรื่องประชาคมอาเซียน

และสังคมพหุวัฒนธรรม 

กลยุทธ 1.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีรองรับการเปนประชาคมอาเซียนและสงเสริม

ประสบการณในตางประเทศ 
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 กลยุทธ 1.5 การพัฒนาการเปนผูประกอบการใหมใหแกนักศึกษา 

กลยุทธ 1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษยเกาสัมพันธและสงเสริมการมีสวนรวมของศิษยเกาในการ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 ดานการวิจัยและสรางสรรค 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางกลไกในการยกระดับผลงานวิจัยใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ 

และ ระดับนานาชาติ  

เปาประสงค คณะวิทยาการจัดการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง เปนท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ และมีศักยภาพในพัฒนาชุมชน  และภูมิภาค 

 ตัวช้ีวัด 

1.  จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในเชิงการแกปญหาเชิงพ้ืนท่ีหรือสรางนวัตกรรมเพ่ือ

ประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมและตอยอดเชิงพาณิชย 

2.  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวนของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

3.  เงินสนับสนุนงานวจิัยจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

กลยุทธ 2.1 สงเสริมงานวิจัยเชิงบรูณาการท่ีนําไปสูการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินในภูมิภาคตะวันตก

อยางยั่งยืน 

กลยุทธ 2.2 สงเสริมงานวิจัยเชิงบรูณาการขามศาสตรท่ีเปนความรวมมือระหวางคณะวิชาเพ่ือสราง

องคความรู และแกปญหาใหกับชุมชนและสังคม 

กลยุทธ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ  และยกระดับคุณภาพ

ผลงานวิจัยใหรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ 2.4 สรางบรรยากาศการวิจัยท่ีเอ้ือตอการผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ และสรางเครือขายการวิจัย

ระหวางนักวิจัยในประเทศและตางประเทศ 

กลยุทธ 2.5 ตอยอดและพัฒนาองคความรูใหเปนนวัตกรรมเชิงสรางสรรค  เพ่ือเพ่ิม คุณคาองคความรู  

ขับเคลื่อนชุมชนและการแขงขันของประเทศในระดับนานาชาติ 

กลยุทธ 2.6 จัดตั้งศูนยความเปนเลิศการวิจัยดานการจัดการทองเท่ียวภูมิภาคอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 ดานบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการและสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน 

เปาประสงค คณะวิทยาการจัดการ  เปนองคกรถายทอดความรูสูชุมชน สังคม  

 ตัวช้ีวัด 
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1.  จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

2.  จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการขามศาสตรหรือรวมกันระหวางคณะวิทยาการจัดการ

และหนวยงานทองถ่ิน 

3.  จํานวนรายไดจากการบริการวิชาการ 

กลยุทธ 3.1 พัฒนาระบบบริการวิชาการ  รองรับการบริการ  ความตองการของทองถ่ิน 

กลยุทธ 3.2 บูรณาการขามศาสตรในกิจกรรมบริการวิชาการ   

กลยุทธ  3.3 พัฒนาความสัมพันธระหวางชุมชนทองถ่ิน องคกรธุรกิจในทองถ่ิน เพ่ือศึกษาปญหา และ

ความตองการในการบริการวิชาการของสังคม    

กลยุทธ 3.4 จัดการศึกษาตอเนื่องเพ่ือพัฒนากําลังคน  รองรับความตองการท่ีหลากหลายของพ้ืนท่ี  

ประเทศ  ภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  

ใหเกิดคุณคา  มูลคาดวยองคความรูดานการจัดการ 

เปาประสงค การบรูณาการศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินสูการจัดการเรียนการสอน  

เสริมสรางขีดความสามารถของนักศึกษาและชุมชนในการสรางมูลคา  และคุณคาจากศิลปวัฒนธรรม   

ตัวช้ีวัด 

1.  จํานวนโครงการการอนุรักษ  สงเสริม  และสรางคุณคาศิลปวัฒนธรรม   

2.  รอยละ 80 ของนักศึกษาและบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตอจํานวนนักศึกษาและบุคลากรท้ังหมด 
 

กลยุทธ 4.1 พัฒนาและสนับสนุนงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและเผยแพรภูมิปญญาของทองถ่ิน โดย

นักศึกษาและชุมชนมีสวนรวม 

กลยุทธ 4.2 สนับสนุนการศึกษา วิจัย บูรณาการองคความรูของนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือการ

อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม พัฒนา และเพ่ิมคุณคาของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 ดานบริหารจัดการ 

 ยุทธศาสตรท่ี  5 การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  มีธรรมาภิบาลเพ่ือกาวสูความเปนองคกรสากล 

 เปาประสงค มีระบบบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลเพ่ือกาวสูความเปนองคกรสากล    

 ตัวช้ีวัด 

1. รายงานทางการเงิน นําเสนอตอกรรมการบริหารคณะฯ และเผยแพร อยางสมํ่าเสมอ 

2. มีโครงสรางการปฏิบัติงานและจัดกลุมงานท่ีระบุอํานาจหนาท่ี อยางชัดเจน  

3. จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 

4. จํานวนกิจกรรมโครงการการจัดการความรู 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 14 
 

 



5. จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร 

6. มีกรรมการกํากับดูแลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ 

7. ทุกหลักสูตรของคณะฯ มีผลคะแนนประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับดี ข้ึนไป 

8. คณะฯ มีผลคะแนนประกันคุณภาพอยูในระดับดี ข้ึนไป 

9. แผนบริหารความเสี่ยง และรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนประเมินการบริหารความเสี่ยง 

10. แผนการปฏิบัติราชการ และรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏบัติราชการ 
 

กลยุทธ 5.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีความคลองตัว โปรงใสตรวจสอบได โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ 5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีการกระจายอํานาจ 

กลยุทธ 5.3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและกายภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด 

กลยุทธ 5.4 ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สงเสริมการดําเนินการดานการพัฒนา

ศักยภาพคณาจารยและบุคคลากร   

กลยุทธ 5.5 ปรับปรุงการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ บนความโปรงใส ถูกตอง คุมคา 

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

กลยุทธ 5.6 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดี  

กลยุทธ 5.7 ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 6 ดานความเปนสากล 

 ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการไปสูความเปนสากล 

 เปาประสงค คณะวิทยาการจัดการเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับดานวิชาการและการวิจัย   

ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 

1.  จํานวนนักศึกษาและบุคลากรท่ีเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 

2.  รอยละของนักศึกษาและบุคลากรท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษ 
 

 กลยุทธ 6.1 แสวงหาและพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

กลยุทธ 6.2 เตรียมความพรอมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารยเพ่ือเขาสูอาเซียนและสากล 

กลยุทธ 6.3 พัฒนาสภาพแวดลอม  และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรู  

และความคิดสรางสรรค  และรองรับการจัดการเรียนการสอนนานาชาติ 

กลยุทธ 6.4 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติรวมกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ ในสาขาท่ีเปนความ

เชี่ยวชาญของคณะวิทยาการจัดการ 
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3.  โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 
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4.  รายนามผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ   
 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดี 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิสราภรณ ทนุผล รองคณบดีฝายวิชาการ 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัสสนิี บุญมีศรีสงา รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฎฐณา ลีฬหรัตนรักษ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร 

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริชัย ดเีลิศ รองคณบดีฝายสารสนเทศและพัฒนาองคกร 

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

7 อาจารย ดร.บุษริน วงศวิวัฒนา  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตพนธ ชุมเกต ุ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

9 อาจารย อริสสา สะอาดนัก ผูชวยคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพัชร อภวิัฒนไพศาล รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 

11 อาจารย รชกร วชริสิโรดม รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการชุมชน 

12 อาจารย ดร.วุฒิชัย อารักษโพชฌงค รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

13 อาจารย เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 

14 อาจารย ดร.ชิษณุพงศ ศิริโชตินิศากร รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

14 ผูชวยศาสตราจารย นภนนท หอมสุด รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

15 อาจารย ดร.นพรัตน บุญเพียรผล รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการฯ 

16 อาจารย ดร.นิธิกร มวงศรเขียว รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว 
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5.  คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค 

1. คุณธรรมจริยธรรม   

2. ความรู    

3. ทักษะทางปญญา  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  

6. การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (ความคิดสรางสรรค และจิตสาธารณะ) 
 

6. จดุเดน 

1. เนนการเรียนรูดวยฐานคิดการวิจัยใหกับนักศึกษา 

  คณะวิทยาการจัดการสงเสริม ใหนักศึกษาดําเนินงานวิจัยจริงรวมกับคณาจารย โดยบูรณาการความรู

รวมกันในรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัย และสนับสนุนงบประมาณ ใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยท้ังระดับชาติ

และระดับนานาชาติ  

  2. พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย 

  คณะวิทยาการจัดการไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเง่ือนไขของ มคอ. และ สกอ.ไดปรับปรุง

หลักสูตรครบทุกหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาการจัดการ  ในปการศึกษา 2560  

ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2561  จํานวน 4 หลักสูตร 

คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรม และ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

3. การดําเนินกิจกรรมท่ีสรางสรรคท้ังระดับชาติ และนานาชาติ  

  คณะวิทยาการจัดการ สนับสนุนใหนักศึกษา และบุคลากร นําเสนอโครงการกิจกรรมสรางสรรค  เพ่ือ

เกิดการพัฒนาองคความรู เพ่ิมพูนประสบการณ ผานโครงการกิจกรรม ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

  4. เพ่ิมศักยภาพในการวิจัย 

  คณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมใหมีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงท่ีมีการถายทอดความรูและประสบการณ

ดานการวิจัยไปสูนักวิจัยรุนใหม  รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ โครงการฝกอบรม และสิ่งสนับสนุนอ่ืน ๆ เพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัย 

  5. สรางความรวมมือทางวิชาการ  

  คณะวิทยาการจัดการ สงเสริมและสนับสนุนเครือขายทางดานวิชาการ ในระดับสถาบันท้ังใน และ

ตางประเทศ ผานการจัดทํา MOU กับมหาวิทยาลัยชั้นนํา รวมถึงการสรางเครือขายในดานบริการวิชาการโดย

เพ่ิมขีดความสามารถในการบริการวิชาการท้ังแบบแสวงหารายไดและไมแสวงหารายได เพ่ิมข้ึนจากป

การศึกษาท่ีผานมา  
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7. การเรียนการสอน 

 ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอน รวม 15 หลักสูตร โดยจําแนก

ตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

 ระดับปริญญาตร ี

1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก  

1.1.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว 

1.1.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 

1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 6 หลักสูตร ไดแก 

1.2.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

1.2.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

1.2.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (ปรับมาจากการจัดการ

ธุรกิจและภาษาอังกฤษ) 

1.2.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (ปรับมาจากการ

จัดการธุรกิจท่ัวไป) 

1.2.5 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและอีเวนท 

1.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 

1.3.1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

  1.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 

       1.4.1 บัญชีบัณฑิต 

ระดับปริญญาโท 

2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 

 2.1.1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 

2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก 

 2.2.1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

2.2.2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 

ระดับปริญญาเอก 

3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 

3.1.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

   3.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 

       3.2.1 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

  3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 

      3.3.1 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
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7.1 หลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอน รวม 15 หลักสูตร โดยจําแนกตามระดับการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

 ตารางท่ี 1-1 สรุปผลการวิเคราะหหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561 

  หลักสูตรคณะวิทยาการจดัการ สกอ. รับทราบ 
ปที่เริ่ม

ใช 

หลักสูตร

ที่ปด 

เปนตามเกณฑ

มาตรฐาน 

2548 

เปนตามเกณฑ

มาตรฐาน 

2558 

เปดสอนในป

การศึกษา 

2561 

ดําเนินการ

ตามกรอบ

TQF 

ยังไม

ครบรอบ

ประเมิน 

ครบรอบ

ประเมิน

แลว 

หลักสูตรที่ไม

ผานเกณฑ 48 

และ TQF 

1 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ

ทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3 ก.ค. 62 1/2560 - - 

   
 - - 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

3 ก.ค. 62 1/2561 - -    -  - 

3 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

24 ก.ย. 61 1/2561 - -    -  - 

4 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

โรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

3 ส.ค. 62 1/2561 - -    -  - 

5 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

และภาษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปรับมาจาก 

“การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ” 

2 ก.ค. 62 1/2561 - -    -  - 

6 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

นวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

ปรับมาจาก “การจัดการธุรกิจทัว่ไป” 

25 พ.ค. 61 1/2561 - -    -  - 

7 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงาน

นิทรรศการและงานอีเวนท (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 

20 ต.ค. 59 1/2559 -  -    - - 

8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา 

รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

3 ส.ค. 62 1/2561 - -    -  - 

9 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 20 ต.ค. 59 1/2559 -  -    - - 
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 ตารางท่ี 1-1 สรุปผลการวิเคราะหหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561 

  หลักสูตรคณะวิทยาการจดัการ สกอ. รับทราบ 
ปที่เริ่ม

ใช 

หลักสูตร

ที่ปด 

เปนตามเกณฑ

มาตรฐาน 

2548 

เปนตามเกณฑ

มาตรฐาน 

2558 

เปดสอนในป

การศึกษา 

2561 

ดําเนินการ

ตามกรอบ

TQF 

ยังไม

ครบรอบ

ประเมิน 

ครบรอบ

ประเมิน

แลว 

หลักสูตรที่ไม

ผานเกณฑ 48 

และ TQF 

10 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ

ภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

2 ก.ค. 62 1/2561 - -    -  - 

11 หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) 

3 ส.ค. 62 1/2561 - -    -  - 

12 หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ

นวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 

3 ก.ค. 62 1/2561 - -     - - 

13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 พ.ย. 60 1/2559 - -     - - 

14 หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 

3 ก.ค. 62 2/2561 - -     - - 

15 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2561) 

20 มิ.ย. 62 2/2561 - -     - - 
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7.2 ขอมูลนักศึกษา   

  ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนนักศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 2,869 คน 

จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,583 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 204 คน และนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 82 คน รายละเอียด ดังตารางท่ี 1-2 ถึง 1-4 

ตารางท่ี 1-2 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีจําแนกตามหลักสูตร 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี (คน) 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ตกคาง รวม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
102 82 116 1 

1 302 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561) 
46 39 42 0 

- 127 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561) 
88 63 87 8 

2 248 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) 
127 109 115 0 

- 351 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปรับมาจาก "การจัดการธรุกจิและภาษาอังกฤษ" 
166 110 110 9 

2 397 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ปรับมาจาก "การจัดการธุรกจิทั่วไป" 
47 99 76 1 

- 223 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 
121 112 52 - 

- 285 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
116 101 101 0 

- 318 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 
144 104 84 0 

- 332 

ท่ีมา : ขอมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากงานวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ณ วันท่ี 31 พ.ค.2562 

 

ตารางท่ี 1-3 จํานวนนักศึกษาปริญญาโท จําแนกตามหลักสูตร 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษาปริญญาโท 

ป 1 ป 2 ตกคาง รวม 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
11 10 16 37 

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 49 49 53 151 

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
16 - - 16 

ท่ีมา : ขอมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากงานวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ณ วันท่ี 31 พ.ค.2562 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 22 
 

 



ตารางท่ี 1-4 จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก จําแนกตามหลักสูตร 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก 

ป 1 ป 2 ป 3 ตกคาง รวม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
10 18 16 36 80 

หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2561) 
- - - - - 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2561) 
2 - - - 2 

ท่ีมา : ขอมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากงานวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ณ วันท่ี 31 พ.ค.2562  

 

ตารางท่ี 1-5 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 

หลักสูตร 
ปริญญา

บัณฑิต 

ประกาศนีย

บัณฑิต 

ปริญญา

มหาบณัฑิต 

ปริญญาดุษฎี

บัณฑิต 

รวม

ทั้งสิ้น 

ระดับปริญญาตร ี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 152 - - - 152 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน 54 - - - 54 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาด 139 - - - 139 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 123 - - - 123 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 156 - - - 155 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 120 - - - 120 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 144 - - - 144 

ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน - - 16 - 16 

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - - 48 - 48 

ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ - - - 27 27 

รวม 888 - 64 27 979 

ท่ีมา : ขอมูลนักศึกษาจากงานวิชาการคณะวิทยาการจัดการ  ระดับปริญญาตรี วันท่ี 13 กันยายน 2561  

        และระดบับัณฑติศึกษา วันท่ี 16 ตุลาคม 2561 

 

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 23 
 

 



7.3 อาจารยและบุคลากร  

ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนบุคลากร 169.5 คน จําแนกเปนสายวิชาการ 103.5 คน และสาย

สนับสนนุ 66 คน โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี ้

ตารางท่ี 1-6 จํานวนบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวมบุคลากร (คน) 

ขาราชการ 
คน 1 0 1 

รอยละ 100 0 0.59 

พนักงานประเภทประจํา 
คน 90.5 45 135.5 

รอยละ 66.79 33.21 79.94 

พนักงานประเภทช่ัวคราว 
คน 12 10 22 

รอยละ 54.55 45.45 12.98 

ลูกจางมหาวิทยาลัย 

ประเภทช่ัวคราว 

คน 0 11 11 

รอยละ 0 100 6.49 

รวม 
คน 103.5 66 169.5 

รอยละ 61.06 38.94 100 

ท่ีมา : คณะวิทยาการจัดการ ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 24 
 

 



ตารางท่ี 1-7 จํานวนอาจารยประจําท่ีอยูระหวางการศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ จําแนกรายหลักสูตร 

หลักสูตร 
อาจารยประจาํ

ทั้งหมด 

อาจารยประจาํ

ปฏิบตัิงานจริง 

อาจารยประจาํที่ลาศึกษาภายในประเทศ อาจารยประจาํที่ลาศึกษาตอตางประเทศ รวม

ทั้งหมด ปริญญาโท ปริญญาเอก โท-เอก รวม ปริญญาโท ปริญญาเอก โท-เอก รวม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต            

สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว  11 11 - - - - - - - - 11 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน  9 9 - - - - - - - - 9 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต             

สาขาวิชาการตลาด 12 12 - - - - - - - - 12 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม   7 7 - - - - - - - - 7 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา  21 19 - - - - - 2 - 2 21 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ  21 20 - - - - - 1 - 1 21 

สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท  8.5 8.5 - - - - - - - - 8.5 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต            

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  14 12 - 1 - 1 - 1 - 1 14 

อาจารยที่ไมสังกัดหลักสูตร - - - - - - - - - - - 

รวมระดบัคณะ 103.5 98.5 - 1 - 1 - 4 - 4 103.5 

ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ ณ วันที ่25 กรกฎาคม 2562

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 25 
 

 



ตารางท่ี 1-8  จํานวนอาจารยในแตละหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา 

ชื่อหลักสูตร 

(ระบุสาขา) 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

อยู

ระหวางลา

ศึกษาตอ 

รวม 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 

ปริญญาตรี               

1. หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต 

              

1.1 สาขาวิชาการจัดการ

การทองเที่ยว จํานวน 

(คน) 

- 3 5 - - 3 - - - - - - - 11 

1.2 สาขาวิชาการจดัการ

ชุมชน จํานวน (คน) 

- 2 1 - - 4 - - 2 - - - - 9 

2. หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

              

2.1 สาขาวิชาการตลาด 

จํานวน (คน) 

- 2 2 - 3 3 - - 1 - - 1 - 12 

2.2 สาขาวิชาการจดัการ

โรงแรม จํานวน (คน) 

- 3 4 - - - - - - - - - - 7 

2.3 สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกจิและภาษา จํานวน 

(คน)  

- 14 4 - - 3 - - - - - - 2 21 

2.4 สาขาวิชาการจดัการ

นวัตกรรมทางธุรกิจ 

จํานวน (คน) 

- 6 6 - 1 5 - - 3 - - - 1 21 

2.5 สาขาวิชาการจดังาน

นิทรรศการและงานอี

เวนท จํานวน (คน) 

- 5.5 2 - - 1 - - - - - - - 8.5 

3. หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร

บัณฑิต 

              

3.1 สาขาวิชารฐั

ประศาสนศาสตร 

จํานวน (คน) 

- 6 3 - - 1 - 1 2 - - 1 2 14 

อ า จ า ร ย ที่ ไ ม สั ง กั ด

หลักสูตร 

- - - - - - - - - - - - - - 

รวมทุกหลักสูตร 

จํานวน (คน) 

- 41.5 27 - 4 20 - 1 8 - - 2 5 103.5 

รวมอาจารยที่ไม สังกัด

หลักสูตร 

- - - - - - - - - - - - - - 

รอยละ - 40.10 26.09  3.86 19.32  0.97 7.73   1.93 4.83 100.00 

ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

 

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 26 
 



8.  งานวิจัยและงานสรางสรรค  

 ในปงบประมาณ 2562 ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค รวม 30 ทุน เปนทุน 

จากภายใน 11 ทุน  เปนเงิน 2,235,000.00 บาท ซ่ึงมีอาจารยรับทุน 12 คน และเปนทุนจากภายนอก 19 ทุน 

เปนเงิน 27,480,946.50 บาท ซ่ึงมีอาจารยรับทุน 34 คน รวมเปนเงินทุน 29,715,946.50 บาท คิดเฉลี่ยตอ

อาจารยประจําเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง เปนเงิน 301,684.50 บาทตอคน  

 คณะวิชามีอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 103.5 คน มีอาจารยลาศึกษาตอ 

จํานวน 5 คน คิดเปนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 98.5 คน 

ตารางท่ี 1-9 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบัน 
 

 

รายการ 

จํานวนเงินสนับสนนุการวิจัยและงานสรางสรรค 

ปงบประมาณ

60 

ปงบประมาณ 

61 

ปงบประมาณ

62 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน (บาท) 

1. งบรายไดของคณะวิชา 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

1,178,871.71 

489,666.67 

- 

 

1,776,081.52 

384,000,00 

- 

 

600,000.00 

1,535,000.00 

100,000.00 

รวมเงินสนับสนุนภายใน 1,668,538.38 2,160,081.52 2,235,000.00 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (บาท) 

1. แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช.  สกว.   สกอ.  วช. 

2. แหลงทุนตางประเทศ 

3. หนวยงานรัฐ  กระทรวง  จังหวัด  อบต อบจ  

4. หนวยงานภาคเอกชน  

5. แหลงอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 

1,337,005.60 

- 

2,457,500.00 

- 

- 

 

3,794,505.60 

4,779,998.66 

9,432,800.00 

25,960.00 

- 

 

1,522,286.50 

- 

24,414,660.00 

1,544,000.00 

- 

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 3,794,505.60 18,033,264.26 27,480,946.50 

รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด 5,463,043.98 20,193,345.78 29,715,946.50 

 

9.  การบริการทางวิชาการแกสังคม   

 คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการโครงการบริการวิชาการแกสังคม จํานวน 27 โครงการ โดย

จําแนกออกเปนโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 240,000 บาท 

โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 14 โครงการ เปนเงิน 29,693,000 บาท และ

เปนโครงการท่ีใชงบเงินรายไดคณะวิทยาการจัดการดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ เปนเงิน 199,745 บาท 

 

 

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 27 
 



ตารางท่ี 1-10  ผลการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัยในปการศึกษา 2561 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวนโครงการ 

1. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการ  ท้ังหมด 27 

2. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 13 

3. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะกับการวิจยั 9 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการกับท้ังการเรยีนการสอนและกับการวิจัย 2 

10.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพรกิจกรรมดาน

ทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนในรูปแบบตางๆ  การสงนักศึกษาเขารวมการแขงขัน การจัด

กิจกรรมซ่ึงเปดโอกาสใหแกผูสนใจท่ัวไปและชุมชนเขารวม  การจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ  ตลอดจน

การสนับสนุนใหคณาจารยเผยแพรความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมตอชุมชน สังคม รวมกับนักศึกษา อาทิเชน 

  - โครงการสงเสริมการแตงกายผาไทยรวมสมัย สืบสานวัฒนธรรมไทย เพ่ือรวมอนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรมดานการแตงกายดวยผาไทย และปลูกฝงศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทย 

 - โครงการสืบสารวัฒนธรรม ทําบุญเลี้ยงพระ ปใหม 2562 เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทย การ

คงไวซ่ึงพระพุทธศาสนาและความเปนสิริมงคลแกบุคลากรคณะ รวมท้ังปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรมีคุณธรรม 

จริยธรรม และเห็นคุณคาความเปนไทย 

 - โครงการศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศการเผยแพรวัฒนธรรม รําลึก 237 ป กรุงรัตนโกสินทร เพ่ือ

สงเสริมกิจกรรมดาน ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการเผยแพรวัฒนธรรม รําลึก 237 ป กรุงรัตนโกสินทร ใหกับ

นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ไดมีความรูและความเขาใจศิลปวัฒนธรรมในชวงดังกลาว 

 - โครงการ เทศนมหาชาติ เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทย และไดฝก

ประสบการณในการจัดงานกิจกรรม 
 

11.  การบริหารจัดการ 

11.1 งบประมาณ นําเสนอขอมูลดานงบประมาณ ควรนําเสนอแยกเปน งบประมาณท่ีไดรับการ

จัดสรร ไดแก งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได เงินแหลงอ่ืน เปนตน หรืออาจจะแยกตามหมวดท่ี

ไดรับการจัดสรรควบคูไปดวย เชน หมวดท่ีดินสิ่งกอสราง หมวดครุภัณฑ หมวดคาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ เปน

ตน ซ่ึงอาจนําเสนอในรูปของตารางหรือกราฟแบบตาง ๆ ได 
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ตารางท่ี 1-11 งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหลงงบประมาณ 

ป 

ประเภทของแหลงงบประมาณ 

รวม 
งบประมาณแผนดิน 

งบประมาณรายจายจาก

เงินรายได 

งบประมาณรายจายจาก

โครงการพิเศษ  

2562 1,900,000.00 171,674,900.00 - 173,574,900.00 

2561 201,535.48 26,920,207.20 166,750,349.18 193,872,091.86 

2560 201,064.32 34,218,068.20 145,998,999.05 180,418,131.57 

2559 167,950.41 26,021,088.87 139,517,295.03 165,706,334.31 

2558 262,991.14 6,337,209.47 108,828,347.99 115,428,548.60 

 

11.2 การพัฒนาบุคลากร 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการพัฒนาและสงเสริมบุคลากร โดยมีจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษา

สําหรับบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือศึกษาตอภายในประเทศและตางประเทศ และยังมีการจัดสรรงบประมาณใน

การเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา รายละ 8,000 บาทตอปการศึกษา สําหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนนุ 

ตารางท่ี 1-12  บุคลากรท่ีอยูระหวางการศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ  
ลําดับ ชื่อ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปที่ลา แหลงทุน 

1. นางสาวจงจินต นิลคําแหง ปริญญาเอก สาขาวิชา

ภาษาศาสตรและ

ภาษาศาสตรประยุกต 

ณ Peking University 4 ป (25 ส.ค. 59 ถึง 

26 ส.ค. 63) 

ทุนคณะวิทยาการ

จัดการ 

2. นางสาวศศิกานต เฮาจัตุรัส ปริญญาเอก สาขาวิชา

ภาษาศาสตรประยุกต 

ณ มหาวิทยาลัยพอรตมัธ 

(University of 

Protsmouth) 

3 ป (20 ก.ย. 59 ถึง 

19 ก.ย.62) 

ทุนคณะวิทยาการ

จัดการ 

3 นายฐิติรุจ จันทรมหา ปริญญาเอก สาขาวิชา

กฎหมายแรงงานและ

สวัสดิการสังคม 

ณ University of 

Bordeaux 

3 ป (1 พ.ย.59 ถึง 

31 ต.ค.62) 

ทุนคณะวิทยาการ

จัดการ 

4 นายกิตติ วิสารกาญจน ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 ป (1 ส.ค.60 ถึง 

31 ก.ค. 63) 

ทุนคณะวิทยาการ

จัดการ 

5 นางสาวปานจิต วัฒนสารัฐ ปริญญาเอก สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ  

ณ University of Stirling 3 ป (1 ส.ค.60 ถึง 

31 ก.ค.63) 

ทุนคณะวิทยาการ

จัดการ 
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ตารางท่ี 1-13 บุคลากรท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอ หนวยงาน/สถานที่จัด วันที่ 

1 อ.ดร.ชิษณุพงศ ศิริโชติ

นิศากร 

เขารวมโครงการ Philippines – Thailand 

Bilateral Tourism Academic Exchange ณ 

ประเทศฟลิปปนส 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ

กรมการทองเที่ยว ประเทศฟลิปปนส 

30 ก.ค. - 3 

ส.ค. 61 

ประชุมและประเมินผลการเก็บตัวฝกซอมเยาวชน สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือ

แรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

11 - 14 ส.ค. 

61 

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

รุนที่ 1  

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

17 ธ.ค. 61 

2 อ.ดร.สันติธร ภูริภักดี เดินทางไปราชการกิจกรรมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตร "นวัตกรรมสรางสรรคเพื่อการ

พัฒนาและตอยอดธุรกิจ" 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

16 - 18 ก.ย.

61 

3 อ.สไบทิพย มงคลนิมิตร อบรม เร่ือง โครงการ Research Zone (2019) : 

Phase 137 

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ 

(วช.) 

24 - 26 ต.ค. 

61 

4 อ.บุษริน วงศวิวัฒนา อบรม เร่ือง โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ของอาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากร "หลักสูตรการ

วัดผลการเรียนรูและทักษะจาํเปนสําหรับผูเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 

กองบริการการศึกษา และศูนยนวัตกรรม

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7 พ.ย. 61 

  โครงการอบรมเกณฑ EdPEx สําหรับผูบริหาร

สถาบันและคณะวิชา/หนวยงานเพื่อการพัฒนา

คุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ 

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

19 - 20 พ.ย. 

61 

  การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

รุนที่ 1  

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

17 ธ.ค. 61 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา เร่ือง AUN-QA 

Implementation and Gap Analysis (การจัดทาํ

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ 

Outcome-Based Education) 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มศก 

25-26 ต.ค. 

61 

  Policies for Planning and Management 

Recreational Tourism Destination 

GSTM NIDA 8 พ.ค. 62 

5 อ.ภิญญาพัชญ มุณีแกว การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

รุนที่ 1  

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

17 ธ.ค. 61 

  ขอเชิญเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการตรวจ

ประเมินและรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทย 

กรมการทองเที่ยว 20-22 มี.ค. 

62 

6 อ.ดร.ระชานนท ทวีผล อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "EdPEx Overview และ

การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ 

EdPEx" 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 

7 - 8 ก.พ. 

62 

7 อ.ดร.นพรัตน บุญเพียร

ผล 

อบรม เร่ืองหลักสูตรการบริหารจัดการสถานที่จัด

งานประเทศไทย 

 

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการมหาชน) 

2 - 3 ส.ค. 

61 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอ หนวยงาน/สถานที่จัด วันที่ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "EdPEx Overview และ

การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ 

EdPEx" 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8 ก.พ. 62 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา เร่ือง AUN-QA 

Implementation and Gap Analysis (การจัดทาํ

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ 

Outcome-Based Education) 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มศก 

25-26 ต.ค. 

61 

  ครบเคร่ืองเร่ืองไมซ สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (สสปน.) 

29 เม.ย. 62 

  ขอเชิญเขารวมฝกอบรมเพื่อเปนวิทยากรเครือขาย

มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand 

MICE Venue Standards) 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ 29-31 พ.ค. 

62 

  เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การ

พัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA” รุนที่ 

2: Writing PLOs and CLOs 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 

 

 

 

7 พ.ค. 62 

8 อ.ธเนศ เกษรสิริธร ขอเรียนเชิญคณาจารย และตัวแทนนักศึกษาเขา

รวมงาน "10 th Coach the Coaches Program 

for MICE Industry และงาน 1st Southern MICE 

Student Chapter Camp" 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3 เม.ย. 62 

  เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การ

พัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA” รุนที่ 

2: Writing PLOs and CLOs 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7 พ.ค. 62 

9 อ.สถิรา มะลาสิน ประชุม เชื่อม ขาม เผชิญหนา ณ จุดตัด ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ

มหาชน) รวมกับ คณะสังคมวิทยาฯ มธ. 

24 - 25 ส.ค.

61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "EdPEx Overview และ

การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ 

EdPEx" 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 

7 - 8 ก.พ. 

62 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา เร่ือง AUN-QA 

Implementation and Gap Analysis (การจัดทาํ

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ 

Outcome-Based Education) 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มศก 

25-26 ต.ค. 

61 

  ขอเรียนเชิญคณาจารย และตัวแทนนกัศึกษาเขา

รวมงาน "10 th Coach the Coaches Program 

for MICE Industry และงาน 1st Southern MICE 

Student Chapter Camp" 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3 เม.ย. 62 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 31 
 



ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอ หนวยงาน/สถานที่จัด วันที่ 

10 ผศ.รท(หญิง) ดร.เกิดศิริ 

เจริญวิศาล 

เขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรมไมซ คร้ังที่ 3/2561 

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการมหาชน) 

26 ก.ย. 61 

  ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

งานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

5 พ.ย. 61 

  ประชุมคณะกรรมการรับรองผลการตรวจประเมิน

มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทหอง

ประชุม สถานที่จัดงานแสดงสินา และสถานที่จัด

กิจกรรมกิจกรรมพิเศษ) ภายใตโครงการตรวจ

ประเมินและเผยแพรสถานประกอบการไมซที่ขอรับ

การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 

ประจําป พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 2 

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สส

ปน. 

17 ธ.ค. 61 

  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษา 

เอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธกิาร 

4 มี.ค. 62 

  เชิญประชุมคณะทํางานขับเคล่ือนการพฒันาสูความ

เปนไมซซิต้ีจังหวัดสงขลา คร้ังที่ 2/2562 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
5 มี.ค. 62 

  ขอเรียนเชิญคณาจารย และตัวแทนนักศึกษาเขา

รวมงาน "10 th Coach the Coaches Program 

for MICE Industry และงาน 1st Southern MICE 

Student Chapter Camp" 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3 เม.ย. 62 

  เชิญผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุม เพื่อพจิารณาราง

คูมือมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยประเภท

หองประชุมและสถานทีจ่ัดงานแสดงสินคาฉบับ

ปรับปรุง ป 2562 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 เม.ย. 62 

11 อ.ดร.ภฤศญา ปยนุสรณ การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

รุนที่ 1  

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา   

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

17 ธ.ค. 61 

  ขอเชิญเขารวมประชุมระดมความคิดแผนงานวิจัย

ทุเรียน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 

(สกว.) 

15 - 16 ม.ค. 

61 

  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมงาน 

การสรางความรวมมือผูประกอบการ SMEs ใน

อุตสาหกรรมโลจิสติกสและการคาชายแดนประเทศ 

กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนาม ไทย 

(CLMVT) 

ศูนยการศึกษาโลจิสติกสฯ มรภ.เลย 2-3 มี.ค. 62 

  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมงาน 

การสรางความรวมมือผูประกอบการ SMEs ใน

อุตสาหกรรมโลจิสติกสและการคาชายแดนประเทศ 

กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนาม ไทย 

(CLMVT) 

 

 

ศูนยการศึกษาโลจิสติกสฯ มรภ.เลย 14 ก.พ. 62 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 32 
 



ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอ หนวยงาน/สถานที่จัด วันที่ 

12 อ.วันวิสาข ชัยกิจ การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

รุนที่ 1  

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

17 ธ.ค. 61 

13 อ.อริสสา สะอาดนัก โครงการอบรมเกณฑ EdPEx สําหรับผูบริหาร

สถาบันและคณะวิชา/หนวยงานเพื่อการพัฒนา

คุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ 

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

19 - 20 พ.ย. 

61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "EdPEx Overview และ

การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ 

EdPEx" 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 

7 - 8 ก.พ. 

62 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา เร่ือง AUN-QA 

Implementation and Gap Analysis (การจัดทาํ

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ 

Outcome-Based Education) 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มศก 

25-26 ต.ค. 

61 

  ขอเรียนเชิญเขารวมโครงการฝกอบรมผูประเมิน 

"Refresh Assessors and New AUN-QA 

Assessors" มหาวิทยาลัยศิลปากร รุนที่ 2 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 

19-21 มิ.ย. 

62 

  ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมเร่ือง "EdPEx Critiria 

คณะวิชา/หนวยงาน" 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 

5-6 มิ.ย. 62 

19-20 ส.ค. 

62 

14 อ.ดร.พนัชกร สิมะขจร

บุญ 

เขารวมกิจกรรมการวพิากษโครงรางองคกร (OP) 

คณะนํารอง 

 

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13 ก.ย. 61 

  เขารวมประชุมคณะกรรมการยกระดับคุณภาพ

มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ QS Stars Raitngs 

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7 ก.ย. 61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "EdPEx Overview และ

การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ 

EdPEx" 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 

8 ก.พ. 62 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา เร่ือง AUN-QA 

Implementation and Gap Analysis (การจัดทาํ

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ 

Outcome-Based Education) 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มศก 

25-26 ต.ค. 

61 

  ขอเรียนเชิญเขารวมโครงการฝกอบรมผูประเมิน 

"Refresh Assessors and New AUN-QA 

Assessors" มหาวิทยาลัยศิลปากร รุนที่ 2 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19-21 มิ.ย. 

62 

15 ผศ.ดร.สิริชัย ดีเลิศ ประชุมASEAN and Thailand's Top Corporate 

Brands 2018 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

20 ก.ย.61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "EdPEx Overview และ

การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ 

EdPEx" 

 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7 - 8 ก.พ. 

62 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 33 
 



ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอ หนวยงาน/สถานที่จัด วันที่ 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา เร่ือง AUN-QA 

Implementation and Gap Analysis (การจัดทาํ

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ 

Outcome-Based Education) 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มศก 

25-26 ต.ค. 

61 

  การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อการเผยแพร (Thai 

Qualification Register : TQR) และรับรอง

มาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน

ระดับหลักสูตร  

รุนที่ 6 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

4-5 เม.ย. 62 

16 รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพือ่เสริมสราง

ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในการ

ปองกันและใชประโยชนความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย พื้นที่

ดอนหอยหลอดและบางกะเจา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

12 ต.ค. 61 

  ประชุมกลุมยอยเร่ืองการใชตัวชีว้ัดความหลากหลาย

ทางชีวภาพฯ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

1 พ.ย. 61 

  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดของ

หลักสูตร 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ มศก (หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2561) 

8 ก.ค. 62 

  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดของ

หลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ มศก (หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

24 ก.ค. 62 

  ขอเชิญเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการและ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น เร่ือง การพิจารณา

แนวทางจัดลําดับความเส่ียงในหวงโซการผลิตของ

การใชเศษอาหารเล้ียงสุกร 

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 31 พ.ค. 62 

17 ผศ.ดร.ศศิภา พจนวาท ี โครงการอบรมเกณฑ EdPEx สําหรับผูบริหาร

สถาบันและคณะวิชา/หนวยงานเพื่อการพัฒนา

คุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ 

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 

19 - 20 พ.ย. 

61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "EdPEx Overview และ

การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ 

EdPEx" 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 

 

 

 

8 ก.พ. 62 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 34 
 



ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอ หนวยงาน/สถานที่จัด วันที่ 

18 อ.ธิดาทิพย ปานโรจน การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

รุนที่ 1  

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

17 ธ.ค. 61 

  จริยธรรมการวิจยัในมนุษย วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

4-5 เม.ย. 62 

19 อ.นพดล โตวิชัยกุล การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

รุนที่ 1  

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

17 ธ.ค. 61 

  ครูกลาสอน รุนที่ 3 บ.สวนเงินมีมา จํากัด 8-11 มิ.ย. 62 

26-30 ก.ค. 

62 

11-14 ต.ค. 

62 

17-20 ม.ค. 

63 

20 รศ . ดร . ธนิ นท รั ฐ  รั ต

นพงศภิญโญ 

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

รุนที่ 1  

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

17 ธ.ค. 61 

  จริยธรรมการวิจยัในมนุษย วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

4-5 เม.ย. 62 

21 ผศ.ดร.อิสราภรณ ทนุ

ผล 

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

รุนที่ 1  

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

17 ธ.ค. 61 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา เร่ือง AUN-QA 

Implementation and Gap Analysis (การจัดทาํ

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ 

Outcome-Based Education) 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มศก 

25-26 ต.ค. 

61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ตามเกณฑ AUN-QA” รุนที่ 2 

กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร 7 พ.ค.62 

22 ผศ.ดร.อมรินทร เทวตา เสวนา "เดินหนาสถาบันอุดมศึกษากบัความทาทาย

ในอนาคต" 

กองกฎหมาย สํานักงานอธกิารบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

11 ก.พ. 62 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "EdPEx Overview และ

การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ 

EdPEx" 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 

7 - 8 ก.พ. 

62 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา เร่ือง AUN-QA 

Implementation and Gap Analysis (การจัดทาํ

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ 

Outcome-Based Education) 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มศก 

25-26 ต.ค. 

61 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 35 
 



ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอ หนวยงาน/สถานที่จัด วันที่ 

23 ผศ.ดร.ณัฐพัชร อภิวัฒน

ไพศาล 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "EdPEx Overview และ

การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ 

EdPEx" 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 

7 - 8 ก.พ. 

62 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา เร่ือง AUN-QA 

Implementation and Gap Analysis (การจัดทาํ

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ 

Outcome-Based Education) 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มศก 

25-26 ต.ค. 

61 

  สัมมนา เร่ือง ประเด็นปญหาภาษขีองธรุกิจโรงแรม

,รีสอรท 

บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 

จํากัด 

7 พ.ค. 62 

24 ผศ.ดร.วิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "EdPEx Overview และ

การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ 

EdPEx" 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7 ก.พ. 62 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา เร่ือง AUN-QA 

Implementation and Gap Analysis (การจัดทาํ

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ 

Outcome-Based Education) 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มศก 

25-26 ต.ค. 

61 

  เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การ

พัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA” รุนที่ 

2: Writing PLOs and CLOs 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7 พ.ค. 62 

25 อ .กัญจนาภรณ  ปยะ

ธรรม 

ขอเรียนเชิญเขารวมกจิกรรมโครงการ Research 

Zone ของศูนยจัดการความรูและถายทอด

ผลงานวิจัย 

กองประเมินผลและจัดการความรูการวจิัย  

สํานักงานการวิจยัแหงชาติ 

30 พ.ค. 62 

26 ผศ.ธนกฤต สังขเฉย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา เร่ือง AUN-QA 

Implementation and Gap Analysis (การจัดทาํ

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ 

Outcome-Based Education) 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มศก 

25-26 ต.ค. 

61 

27 อ .จิ รั ชญา  โช ติ โสภา

นนท 

อบรม Workshop of Recent Developments in 

Social Science Research : How and Why to 

Improve Transparency and Openness 

เครือขายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลาง

ตอนลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11 - 12 ก.ย. 

61 

  เตรียมพรอมเขาสูการเปนผูสอนระดับประเทศ และ

ผูประเมินระดับประเทศบุคลากรดานการทองเที่ยว

อาเซียน (MRA on TP) 

กรมการทองเที่ยว 25 ก.ย. 61 

  สัมมนา เร่ือง World Didac Asia 2018 World Didac Association 10 - 12 ต.ค. 

61 

  ขอเชิญประชุมเพื่อนําเสนอรางรายงานวจิัยฉบับ

สมบูรณ ปงบประมาณ 2561 

สํานักประสานงานโครงการวจิยั

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 

(สกว.) 

 

26 มี.ค. 62 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 36 
 



ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอ หนวยงาน/สถานที่จัด วันที่ 

28 ผศ.ดร.จิตศักด์ิ พุฒจร ประชุมการดําเนินงานวจิัยเพื่อ ลด ละ เลิก การใช

สารเคมีทางการเกษตร และสงเสริมใหจังหวัด

หนองบัวลําภูเปนเมืองเกษตรอีนทรีย 

จังหวัดหนองบัวลําภ ู 24 ก.ย. 61 

  โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขาย

ดานการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยืน คร้ังที่ 

4 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 23 - 24 มี.ค. 

62 

  ขอเชิญประชุมเพื่อนําเสนอรางรายงานวจิัยฉบับ

สมบูรณ ปงบประมาณ 2561 

สํานักประสานงานโครงการวจิยั

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 

(สกว.) 

26 มี.ค. 62 

29 อ .ดร.วงศ ลัดดา  วีระ

ไพบูลย 

เตรียมพรอมเขาสูการเปนผูสอนระดับประเทศ และ

ผูประเมินระดับประเทศบุคลากรดานการทองเที่ยว

อาเซียน (MRA on TP) 

กรมการทองเที่ยว 25 ก.ย. 61 

  อบรม เร่ือง โครงการ Research Zone (2019) : 

Phase 137 

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ 

(วช.) 

24 - 26 ต.ค. 

61 

  ขอเชิญสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตร "นัก

ประเมินแหลงทองเที่ยวตามแนวทางของ GSTC 

(GSTC Destination Assessment Program)" 

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพือ่

การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ

มหาชน) หรือ อพท. 

1-4 มิ.ย. 62 

30 ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรี

สงา 

ประชุมคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมแกบัณฑิต คร้ัง

ที่ 1/2561 

กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวัง 

สนามจันทร 

29 พ.ย. 61 

  โครงการอบรม "การเขียนงานวจิัยและนวัตกรรม

เพื่อตอบโจทยชุมชน" 

เครือขายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลาง

ตอนลาง สํานักงานบริหารการวิจยั 

นวัตกรรมและการสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 มี.ค. 62 

  การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อการเผยแพร (Thai 

Qualification Register : TQR) และรับรอง

มาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน

ระดับหลักสูตร รุนที่ 6 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

4-5 เม.ย. 62 

31 อ.ดร.ดวงกมล บุญแกว

สุข 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "EdPEx Overview และ

การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ 

EdPEx" 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 

7 - 8 ก.พ. 

62 

32 อ.ดร.นิธิกร มวงศรเขยีว การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อการเผยแพร (Thai 

Qualification Register : TQR) และรับรอง

มาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน

ระดับหลักสูตร รุนที่ 6 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

4-5 เม.ย. 62 

  ขอเชิญเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะตอการดําเนินโครงการพัฒนาเสนทาง

การทองเที่ยวเชื่อมโยงเขตพัฒนาการทองเที่ยวฝง

ทะเลตะวันตก(จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ) 

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพือ่

การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ

มหาชน) หรือ อพท. 

14 พ.ค. 62 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 37 
 



ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอ หนวยงาน/สถานที่จัด วันที่ 

33 รศ.ดร.นิยม รัฐอํามฤต การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

รุนที่ 1  

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

17 ธ.ค. 61 

34 รศ.ดร.วินิดา สัจพันธ

โรจน 

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

รุนที่ 1  

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

17 ธ.ค. 61 

35 ผศ.ดร.สวรรยา ธรรม

อภิพล 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโจทยวิจยั

ตามความตองการของชุมชน" 

  1 ส.ค. 61 

  โครงการประชุมวิชาการการนําเสอผลงานวิจยั

ระดับชาติ มรภ.ภูเก็ต 

มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 20 ธ.ค.61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง AUN - QA 

Implementation : From Gap Analysis to 

Program Improvement Plan 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 ธ.ค.61 

  อบรม EdPEx Overview กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร 7-8 ก.พ.62 

  อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

25-26 ต.ค.

61 

  อบรมการเขียนงานวิจยัและนวัตกรรมเพื่อตอบ

โจทยชุมชน 

สถาบันวิจยัและพัฒนา ม.ศิลปากร 4 มี.ค.62 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ตามเกณฑ AUN-QA” รุนที่ 2 

กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร 7 พ.ค.62 

  อบรมผูประเมิน "Refresh Assessors and New 

AUN-QA Assessors" 

 

 

กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร 19-21 มิ.ย.

62 

36 อ.ดร.ศิริพร เผือกผอง เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสราง

แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (STEP) 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

27 - 28 ส.ค. 

61 

  เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การปรับปรุง

มาตรฐานแบบทดสอบ STEP 

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ไปและ

พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

7-8 ก.พ.62 

  อบรม Engaging Students through Active 

Learning 

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ไปและ

พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ มศก. 

20 ธ.ค.61 

37 อ.ดร.รุงนภา ชีวรัศม ี เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสราง

แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (STEP) 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

27 - 28 ส.ค. 

61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การประเมินแบบทดสอบ

วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร STEP 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

6 - 7 ต.ค. 

61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง AUN - QA 

Implementation : From Gap Analysis to 

Program Improvement Plan 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 ธ.ค.61 

  เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การปรับปรุง

มาตรฐานแบบทดสอบ STEP 

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ไปและ

พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

7-8 ก.พ.62 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 38 
 



ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอ หนวยงาน/สถานที่จัด วันที่ 

38 อ.สุคนธา สมใจ เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสราง

แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (STEP) 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

27 - 28 ส.ค. 

61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การประเมินแบบทดสอบ

วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร STEP 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

6 - 7 ต.ค. 

61 

  เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การปรับปรุง

มาตรฐานแบบทดสอบ STEP 

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ไปและ

พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

7-8 ก.พ.62 

39 อ.วรพล พินิจ อบรม การจัดทําแผนยุทธศาสตรแบบบรูณาการใน

ยุค 4.0 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมธิราช 

17- 19 ก.ย. 

61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง AUN - QA 

Implementation : From Gap Analysis to 

Program Improvement Plan 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 ธ.ค.61 

  อบรม EdPEx Overview กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร 8 ก.พ.62 

40 อ.ดร.ภพ  สวัสดี ประชุม เชื่อม ขาม เผชิญหนา ณ จุดตัด ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ

มหาชน) รวมกับ คณะสังคมวิทยาฯ มธ. 

24 - 25 ส.ค.

61 

41 รศ .ดร . ธ งพล  พรหม

สาขา ณ สกลนคร 

อบรม การจัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยใน

มนุษยประจาํสถาบัน 

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ 

(วช.) 

13 - 14 ก.ย. 

61 

  ประชุมการบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการ

พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 20 ธ.ค.61 

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "From "Pelagic Empire" to 

EEZs: The Transformation of Asian's Pacific 

since the 19th Century"  

Asia Researh Institute, National 

University of Singapore 

24-25 ม.ค.

62 

42 อ.ดร. โกสินทร  เตชะ

นิยม 

ประชุมเร่ืองนําเสนอผลงานประกวดวิทยานิพนธ

ระดับบัณฑิตเครือขายพัฒนาบริหารศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 7 ก.ย. 61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

25-26 ต.ค.

61 

43 อ.ดร.สันติธร ภูริภักดี เดินทางไปราชการกิจกรรมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตร "นวัตกรรมสรางสรรคเพื่อการ

พัฒนาและตอยอดธุรกิจ" 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

16-18 ก.ย.

61 

44 อ.เอกกฤต เลิศวิทยา

ประดิษฐ 

สัมมนา Global Business Dialogue 2018 : 

Innovating for Sustainable Future 

สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 2 - 3 ต.ค. 

61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง AUN - QA 

Implementation : From Gap Analysis to 

Program Improvement Plan 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 ธ.ค.61 

  อบรม EdPEx Overview กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร 7-8 ก.พ.62 

  อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

25-26 ต.ค.

61 

45 อ.พัชรินทร พระราช อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การประเมินแบบทดสอบ

วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร STEP 

 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

6 - 7 ต.ค. 

61 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 39 
 



ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอ หนวยงาน/สถานที่จัด วันที่ 

  อบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Engaging 

Students through Active Learning 

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ไปและ

พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

20 ธ.ค.61 

  เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การปรับปรุง

มาตรฐานแบบทดสอบ STEP 

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ไปและ

พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

7 - 8 ก.พ.62 

  อบรม Engaging Students through Active 

Learning 

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ไปและ

พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ม.

ศิลปากร 

20 ธ.ค.61 

  ประชุมวิชาการการสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู

เพื่อสังคมที่หลากหลาย 

สมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพ

อาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหง

ประเทศไทย 

28-29 มี.ค.

62 

  อบรมกลยุทธการจัดการเรียนรูดวยแนวคิดเกมมิฟ

เคชั่น 

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ม.ศรีนครินทร

วิโรฒ ประสานมิตร 

24 พ.ค.62 

46 อ.Sinya Onai สัมมนาเคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพพดานการสอน สมาคมนักเรียนเกาญี่ปุน 2-4 พ.ย. 61 

47 อ.วันชัย เจือบุญ อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง AUN - QA 

Implementation : From Gap Analysis to 

Program Improvement Plan 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 ธ.ค.61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

25-26 ต.ค.

61 

48 อ . เ ลิ ศ ลั ก ษณ  เ จ ริญ

สมบัติ 

อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

25-26 ต.ค.

61 

49 Mr.Oleg Shovkovyy 8th ICRTEL 2018-International Conference in 

Reseatch in Teaching, Education&Learning 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 19 - 20 ธ.ค.

61 

50 อ.ศุภลักษณ ศรีสําอางค อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง AUN - QA 

Implementation : From Gap Analysis to 

Program Improvement Plan 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 ธ.ค.61 

  อบรม Engaging Students through Active 

Learning 

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ไปและ

พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ม.

ศิลปากร 

20 ธ.ค.61 

51 อ.ธฤษณุ รอดรักษา อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง AUN - QA 

Implementation : From Gap Analysis to 

Program Improvement Plan 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 ธ.ค.61 

52 อ.สุรภัทร พิไชยแพทย อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง AUN - QA 

Implementation : From Gap Analysis to 

Program Improvement Plan 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 ธ.ค.61 

53 อ.รชกร วชิรสิโรดม อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง AUN - QA 

Implementation : From Gap Analysis to 

Program Improvement Plan 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 ธ.ค.61 

  อบรม EdPEx Overview กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร 7-8 ก.พ.62 

  อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

25-26 ต.ค.

61 

54 อ.กฤษฎา ดลปญญา อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Writing PLOs and 

CLOs  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 18 ธ.ค.61 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 40 
 



ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอ หนวยงาน/สถานที่จัด วันที่ 

55 อ.ดร.วุฒิชัย อารักษ

โพชฌงค 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบคุลากรเพื่อ

รองรับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 14 ม.ค.62 

  ประชุมกรรมการสภาคณาจารยและพนกังาน สภาคณาจารยและพนกังาน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

15-17 ก.พ.

62 

56 อ.กัญจนณัฏฐ เรืองทอง เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การปรับปรุง

มาตรฐานแบบทดสอบ STEP 

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ไปและ

พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

7-8 ก.พ.62 

57 อ.จีราภา สตะเวทิน อบรม Engaging Students through Active 

Learning 

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ไปและ

พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ม.

ศิลปากร 

20 ธ.ค.61 

58 ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติ

ศักดินาวิน 

สัมมนา โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 

1/2562 ม.มหามกฎุราชวิทยาลัย เชียงใหม 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยา

เขตลานนา 

13 ก.พ.62 

59 ผศ.นภนนท หอมสุด อบรม EdPEx Overview กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร 7-8 ก.พ.62 

60 ผศ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ อบรม EdPEx Overview กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร 8 ก.พ.62 

  อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

25-26 ต.ค.

61 

60 อ.ดร.ศิระ ศรีโยธิน อบรม TOEFL PBT Synonym Test โรงเรียนเสริมหลักสูตร 180 วัน 

61 ผศ.ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะ

วัต 

อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

25-26 ต.ค.

61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ตามเกณฑ AUN-QA” รุนที่ 2 

 

กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร 7 พ.ค.62 

62 ผศ.ดร.ชวนชื่น อัคคะ

วณิชชา 

อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

25-26 ต.ค.

61 

63 อ.ดร.สุนี คํานวลศิลป อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

25-26 ต.ค.

61 

64 ผศ.ดร.ทิพยสุดา พุฒจร อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

25-26 ต.ค.

61 

  ประชุมคณะวิจัยโครงการวิจยัอุตสหากรรมการ

ทองเที่ยวและบริการ 

สํานักงานกองุนสนับสนุนการวิจยั 26 มี.ค.62 

65 รศ.ดร.นรินทร สังข

รักษา 

อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

25-26 ต.ค.

61 

66 อ. Mayumi Anzai สัมมนาประจําปกลุมภาษาญีปุ่น คร้ังที่ 30 กลุมศึกษาภาษาญี่ปุนในประเทศไทย 16 มี.ค.62 

67 อ.ชินวัฒน นิลโมจน อบรมการวจิัยเชิงคุณภาพ สถาบันวิจยัประชากรลังคม ม.มหิดล 25-29 มี.ค.

62 

68 ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตร

แกว 

ประชุมการดําเนินงานวจิัยเพื่อ ลด ละ เลิก การใช

สารเคมีทางการเกษตร และสงเสริมใหจังหวัด

หนองบัวลําภูเปนเมืองเกษตรอีนทรีย 

จังหวัดหนองบัวลําภ ู 24 ก.ย. 61 

  ประชุมคณะวิจัยโครงการวิจยัอุตสหากรรมการ

ทองเที่ยวและบริการ 

สํานักงานกองุนสนับสนุนการวิจยั 26 มี.ค.62 

69 นายดนัยกานต ศรีสุข ประชุมและประเมินผลการเก็บตัวฝกซอมเยาวชน สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือ

แรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

11 - 14 ส.ค. 

61 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 41 
 



ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวขอ หนวยงาน/สถานที่จัด วันที่ 

70 น.ส.ภัสราวรรณ มาก

มิตร 

ประชุมเพื่อทําความเขาใจการใชงานระบบ

ฐานขอมูลงาน วิจัยและสรางสรรค มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (www.ris.su.ac.th.) 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

22 พ.ย. 61 

71 น.ส.รสา พูลเนตร ประชุมเพื่อทําความเขาใจการใชงานระบบ

ฐานขอมูลงาน  

วิจัยและสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(www.ris.su.ac.th.) 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

22 พ.ย. 61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง AUN - QA 

Implementation : From Gap Analysis to 

Program Improvement Plan 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 ธ.ค.61 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Writing PLOs and 

CLOs  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 18 ธ.ค.61 

72 นายอานนท วงษเชียง สัมมนาการจัดทํารางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วิชาชีพ สาขาวิชาชพีการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 

สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 

สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน 10 ต.ค.61 

 

ตารางท่ี 1-14 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2561 
ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา จํานวนผูเขารวมโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “Happy Workplace: คิดบวก

และสรรคสรางความสุขในการ

ทํางาน” 

สํานักงานคณบดีคณะ

วิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8 ม.ค. 62 85 คน 73,425 

2. โครงการอบรม เร่ืองการใชขอมูลจาก

ระบบฐานขอมูล EBSCO 

งานบริหารและพัฒนา

วิชาการ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

21 มี.ค. 62 9 คน ไมมีคาใชจาย 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

พัฒนารูปแบบและจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลน (E-Learning)” 

รองคณบดีฝายวิชาการ  

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 มิ.ย. 62 28 คน 25,898 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

“การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ 

AUN-QA ดวยเทคนิค Gap 

Analysis” 

รองคณบดีฝายวิชาการ  

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5 -6 มิ.ย. 62 41 คน 65,130.50 
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11.3 อาคารสถานท่ี 

 จากแนวคิดการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยการใชทรัพยากรรวมกัน คณะวิทยาการจัดการ 

จึงใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองคอมพิวเตอร และหองสมุด รวมกับคณะวิชาอ่ืน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 คณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบดูแล หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทาง

ภาษา และสถานฝกปฏิบัติการโรงแรมและภัตตาคาร สําหรับการจัดการเรียนการสอน และใหบริการ

นักศึกษา ประกอบดวย 

1.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และจํานวนคอมพิวเตอร 

หอง จํานวน ลักษณะการใชงาน 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (ร.1202) 80 การเรยีนการสอน 

หองปฏิบัติการทางภาษา (ร.1204) 120 การเรยีนการสอน 

หองสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 68 Free Lab 

หอง MS iStudio 01 21 Free Lab 

หอง MS iStudio 02 23 การเรยีนการสอน 
  

 1.2 สถานปฏิบัติการ Viridian Lodge & Restaurant 

    คณะจัดใหมีสถานปฏิบัติการดานโรงแรมและภัตตาคาร Viridian Lodge & Restaurant เพ่ือใช

เปนสถานท่ีฝกปฏิบัติดานการครัว หองอาหาร และหองพัก ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

รายละเอียดดังนี้ 

  - Viridian Lodge ใหบริการหองพักแกบุคคลท่ัวไป มีหองพักท้ังในแบบหองเดี่ยว และหองคู 

จํานวน 20 หอง และหองชุด 1 หอง 

  - Viridian Restaurant เปดใหบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตและอาหารตามสั่งใหกับ

บุคคลท่ัวไป ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร โดยมีทีมงานพอครัว และผูจัดการรานอาหารท่ีมีประสบการณ คอยดูแล

นักศึกษาซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานจริง 

  - Viridian Cafe เปนหองปฏิบัติการรานกาแฟ ซ่ึงมีขนมประเภทตางๆ จากหองฝก

ปฏิบัติการเบเกอรี่ของคณะจัดจําหนาย และมีนักศึกษาเปนผูปฏิบัติงาน 

  - หองเรียนปฏิบัติการอาหารและหองฝกปฏิบัติการทําอาหาร หองฝกปฏิบัติเครื่องดื่ม 

 

 1.3 อาคารสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 5 ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก 

 1.4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ชั้น 5 ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาโท 
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 1.5 อาคารมหาวิทยาลัยศิลปากร (เมืองทองธานี) ชั้น 5 ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา 

สวนท่ี 2 คณะวิทยาการจัดการไดใชทรัพยากรอาคารสถานท่ี หองเรียน หองสมุดและหอง

คอมพิวเตอรรวมกับคณะวิชาอ่ืน โดยอยูในการดูแลของสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีดังนี้ 

2.1 อาคารเรียนรวม 2 : หองเรียนรวมความจุ 40 – 250 คน จํานวน 47 หอง และหองเรียนรวม

ความจุ 250 – 350 คน จํานวน 3 หอง 

2.2 อาคารวิทยาบริการ : หองเรียนรวมความจุ 40 – 250 คน จํานวน 8 หอง และหองเรียนรวม

ความจุ 350 คน จํานวน 1 หอง 

 โดยทุกหองเรียนมีอุปกรณโสตทัศนูปกรณ อาทิ LCD-projector, visualizer และ PC computer 
 

12.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดําเนินการตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีใหสถาบันอุดมศึกษานําตัวบงชี้และ

เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีพัฒนาข้ึนไปใชในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ตามแนวทางในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พรอมทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

เปดเผยตอสาธารณชน รวมท้ังการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

 คณะมีการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย ภายใตการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ โดยมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับคณะ และไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก

คณะกรรมการประเมินผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกเปนประจําตอเนื่องทุกป และดําเนินการประกัน

คุณภาพโดยยึดตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของ สกอ. สมศ.  

 คณะไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามแนวทางของสํานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงเปน

รายงานผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ                     

5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ สําหรับกลุมสถาบันเฉพาะทางท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา (ค.1) โดยใชเกณฑการ

ประเมินตัวบงชี้เปน 5 คะแนน 

 

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 44 
 



13. การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 คณะวิชาไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากขอเสนอแนะของ

คณะผูประเมินไปวางแผนพัฒนาทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (ตารางท่ี ...) 

ตารางท่ี 1-15  การนําผลการประเมินตนเองและขอเสนอแนะของคณะผูประเมินไปพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา   
 

องคประกอบ ขอเสนอแนะจากคณะผูประเมิน ผลการดําเนินการ 

จุดแขง็ แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

องคประกอบ

ที่ 1 การผลิต

บัณฑิต 

1. ผู บ ริหารคณะและผูบ ริหาร

หลักสูตรมีแนวทางการกํากับ

ติดตามใหการบริหารจัดการ

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย 

สกอ. ที่ชัดเจนและดําเนินการ

อยางตอเนื่อง 

1. ผูบริหารคณะและผูบริหารหลักสูตร ควรรวมกัน

ระดมสมองในการพัฒนาแนวทางการกํากับ

ติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรไปสูการสราง

ระบบกลไกการกํากับติดตามการบริหารจัดการ

ห ลัก สู ต ร ให ผลก า รบ ริห า รห ลัก สู ต ร ดี ขึ้ น 

พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

1. ผูบริหารคณะและผูบริหารหลักสูตร 

มีการดําเนินการติดตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาระ ดับห ลัก สูตร 

ประจําภาคการศึกษาตน และภาค

การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561 

 จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ  

 1. ตํ า แ หน งท า งวิ ช า ก า ร ขอ ง

อาจารยมีเพียงรอยละ 30 ใน

จํ า น ว น นี้ เ ป น ผู ช ว ย

ศาสตราจารยถึงรอยละ 80 

และมีศาสตราจารยเพียงคน

เดียว 

 

1.1  คณะควรใชการจัดสรรเงินทุนวิจัยของคณะเปน

กลไกใหเกิดการนํางานวิจัยที่คณะใหทุนไปขอ

ตําแหนงทางวิชาการโดยการพิจารณาหัวขอการ

วิจัย แผนการตีพิมพตลอดจนมีกระบวนการ

ควบคุมคุณภาพของงานวิจัยที่ไดรับทุนดวย 

1.2  ผูบริหารคณะฯ และผูบริหารหลักสูตร ควรใช

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ในการ

กํากับติดตามการพัฒนาตนเองของคณาจารย 

โดยเฉพาะในประเด็นการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 

 2. การใหบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ได คะแนนการ

ประเมินจากนักศึกษานอยกวา 

3.51 ในบางดาน 

 

2    ควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงความคาดหวังของ

นักศึกษาที่มีตอการบริการของคณะ และอาจมี

การกําหนดความหมายของความคิดเห็นแตละ

ระดับวาแตละระดับบริการเปนอยางไร เพื่อให

นักศึกษาใหระดับความเห็นสอดคลองกันสําหรับ

ลักษณะการใหบริการที่เหมือนกัน 

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 45 
 



องคประกอบ ขอเสนอแนะจากคณะผูประเมิน ผลการดําเนินการ 

 3. การใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการ

และคําปรึกษาการใชชีวิตแก

นักศึกษาของคณะ ยังไมมีการ

นําขอมูลทั้งสองสวนมาทําการ

วิเคราะหสังเคราะหขอมูล 

4. ไมพบการประเมินความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 

3.   ผูบริหารของคณะฯ ควรพัฒนาแบบฟอรมการ

บันทึกการใหคําปรึกษาทั้งวิชาการและคําปรึกษา

การใชชีวิตแกนักศึกษาของคณะฯ ซ่ึงจะทําใหการ

แกไขปญหาของนักศึกษาทําไดอยางตรงประเด็น 

4. ผูบริหารคณะฯ ควรผลักดันใหมีการประเมิน

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานั ก ศึกษา เพื่ อ ให ทราบถึ ง

ความสําเร็จของแผนฯ โดยอาจดําเนินการไดดัง

ตารางตอไปนี้ 

 

 

 5 .   ก าร ใหบ ริการขอมู ลด าน

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

แหลงงานยังเปนการทํางาน

แบบต้ังรับ 

-  

 6.  มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาม

เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

การศึกษาแหงชาติทั้ง  5 ดาน 

แตพบวามีจํานวนนักศึกษาท่ี

เขารวมกิจกรรมนอยเมื่อเทียบ

กับจํานวนนักศึกษาท้ังหมด

ของคณะ 

-  

องคประกอบ

ที่ 2 : การ

วิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง  

1. คณะมีระบบและกลไกการ

บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ พั ฒ น า

งานวิจัยท่ีมีประสิทธิผล โดย

พบวามีประกาศหลักเกณฑ 

แนวทางการสนับสนุนการ

ผลิตผลงานวิจัย 

- - 

 2. บุคลากรมีศักยภาพในดาน

ก า ร วิ จั ย สู ง  โ ด ย พบ ว า มี

จํานวนเงินทุนวิจัยรวมและ

จํานวนผลงานวิจัยรวมตอปที่

สูง 

 

 

 

 

- - 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 46 
 



องคประกอบ ขอเสนอแนะจากคณะผูประเมิน ผลการดําเนินการ 

 3. ความสามารถของอาจารยใน

ก า ร ห า เ งิ น ทุ น วิ จั ย จ า ก

ภายนอกจํานวนมากคิดเปน

รอยละ 87 เทียบกับเงินทุน

ภายในรอยละ 13 และเงิน

วิจัยภายนอกเพิ่มขึ้นจากปที่

แลวจํานวน 10.44 ลานบาท 

3. ผูบริหารคณะและผูบริหารหลักสูตรระดมสมอง

เพื่อถอดบทเรียนในการพัฒนารูปแบบการ

แสวงหาแหลงทุนภายนอกที่เหมาะสมกับคณะ 

- 

 4. คณะมีกองทุนสนับสนุนการ

วิ จั ย  นวัตกรรม  และการ

สรางสรรค และมีโครงการ 

Matching Fund  

 

 

- 

- 

 จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ  

 1. ระบบสารสนเทศ (MIS) เพื่อ

การบ ริหารงานวิจั ย ยั ง ใช

ประโยชนในการกํากับติดตาม

และการบริหารงานวิจัยได

นอย 

 

1.  ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) เพื่อการ

บริหารงานวิจัย โดยเปนระบบที่สามารถนําไปสู

การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยอยางมี

ประ สิทธิ ภ าพและมี คว ามชั ด เจน  เช น  มี

ฐานขอมูล/สถิติ ยอนหลัง 3-5 ป เกี่ยวกับ

จํานวนเงินทุนวิจัย / ผลงานวิชาการที่ไดรับการ

ตีพิมพ สามารถพิมพรายงานผลการปฏิบัติงาน

การวิจัยชวงเวลาตางๆ ไดเปนตน 

 

 2. ผลงานวิจัยที่ เผยแพรสวน

ใหญเปนการเผยแพรในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

2. คณะควรสงเสริมใหคณาจารยตีพิมพบทความลง

ในวารสารระดับนานาชาติ ตามประกาศของ 

สกอ. 

 

องคประกอบ

ที่ 3 : การ

บริการ

วิชาการ 

จุดแขง็ แนวทางเสรมิจุดแข็ง  

1. มีการบูรณาการจากงานวิจัยกับ

การจัดการเรียนการสอน การ

บริการวิชาการเพื่อการสราง

มูลคาทางเศรษฐกิจใหชุมชน

และรวมทํานุบํารุงวิถีการชีวิต

ชุมชน เชน โครงการไทยเบฟ 

(ขนมไทย)  

-  

 จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ  

 1. ค ณ ะ ข า ด แ ผ น ง า น ก า ร

ใหบริการวิชาการที่สามารถ

บูรณาการขามศาสตรสาขา

เพื่อประโยชนของผูรับบริการ 

1.1 คณะควรกําหนดชุมชนเปาหมายหลักที่จะสราง

ความเขมแข็ง และสํารวจความตองการของ

ชุมชนเปาหมายเพื่อนํามาจัดทําแผนการบริการ

วิชาการในภาพรวมของคณะฯ 

1.  คณะดํา เนินการจัดทํ าแผนการ

ใหบริการวิชาการ 

 2. มีการกําหนดตัวบงชี้วัดของ

แผนงานการใหบริการวิชาการ 

-  
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แตขาดระบบและกลไกการ

ประเมินความสําเร็จตามตัว

บงชี้เพื่อนําไปสูการปรับปรุง

แผน รวมท้ังการไมมีการวาง

แผนการใชประโยชนจากการ

ใหบ ริก ารวิ ช าการ เพื่ อ ให

เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา

และชุมชน 

องคประกอบ

ที่ 4 : การ

ทํานุบํารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ  

1.  คณะมีการกําหนดตัวชี้ วัด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ข อ ง แ ผ น ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม แตยังไมมีการ

ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น

ภาพรวมของแผนฯ โดยพบวามี

ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ฉ พ า ะ ร า ย

โครงการเทานั้น จึงทําใหยังไม

สามารถนําผลการประเมินใน

ภาพรวมไปกําหนดกลยุทธเพื่อ

การขับเคล่ือนความสําเร็จตาม

เปาประสงคและตัวชี้วัดท่ีระบุ

ไวในยุทธศาสตรที่ 4 

-  

องคประกอบ

ที่ 5 : การ

บริหาร

จัดการ 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ  

1. แผนยุทธศาสตร การวิเคราะห 

SWOT วิสัยทัศน ไมไดมีความ

เ ช่ื อ ม โ ย ง กั น อ ย า ง ชั ด เ จ น 

ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร 

ยุทธศาสตรและกลยุทธใชของ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ซ่ึ ง อ า จ ไ ม

เหมาะสมที่จะใชเปนทิศทางใน

การพัฒนาคณะไปสูวิสัยทัศน

ขอ งคณะ  ตั วชี้ วั ด ขอ งบา ง

ยุ ท ธศาส ตร ไ ม ส า ม า รถวั ด

ความสําเร็จของเปาประสงค

ข อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ไ ด  เ ช น 

ยุทธศาสตรที่ 1 นอกจากนี้ 

วิสัยทัศนของคณะที่ปรากฏใน

แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ

ทางการเงินและแผนการบริหาร

ความเส่ียงไมตรงกัน 

 

1.1  ควรมีการใหความหมายของวิสัยทัศนใหเปน

รูปธรรม กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จของ

วิสัยทัศนและกําหนดเปาหมายในแตละปตลอด

ชวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร 

1.2  จากวิสัยทัศนนํามาสูการวิเคราะห SWOT ที่เปน

สภาพแวดลอมปจจุบันที่เกี่ยวของกับการนําคณะ

ไปสูวิสัยทัศนและพัฒนากลยุทธที่จะใช S และ O 

ในการนําพาคณะไปสูวิสัยทัศน รวมทั้งขจัด W 

และลดผลกระทบของ T ที่จะทําใหคณะบรรจุผล

ตามวิสัยทัศน 

1.3  ควรมีการจัดทํา Mapping ตัวชี้วัดของ

ยุทธศาสตรกับแตละกลยุทธวากลยุทธใดจะ

นําไปสู ตัวชี้วัดเพื่อใหแนใจวามีแนวทางการ

ดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่

กําหนด 
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 2. แผนกลยุทธทางการเงินไมได

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร 

2. การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินควรเชื่อมมาจาก

แผนยุทธศาสตร โดยมีการวิเคราะหแนวโนมของ

รายไดและรายจายภายใตสภาพปจจุบัน มีการ

ประมาณการรายจายและรายไดจากกิจกรรม/

โครงการตามแผนยุทธศาสตรและพิจารณาวาคณะ

จะมีรายจายเพียงพอที่จะดําเนินการตามกิจกรรม/

โครงการในแผนยุทธศาสตรหรือไม หากไมเพียงพอ

จะหารายไดเพิ่มมากจากแหลงใด อยางไร 

 

 3. แผนความเส่ียงมีรายละเอียด

อื่น ๆ ที่ไมใชแผนความเส่ียงเกือบ

คอนเลม การทําภาพแสดงระดับ

ความเส่ียงที่ไมจําเปนและมีการ

ระบุแนวทางการบริหารความเส่ียง

โ ด ย ไ ม มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ว า จ ะ

ดําเนินการเมื่อใด โดยใคร 

3.  ควรจัดทําแผนความเส่ียงที่ใหรายละเอียดการทํา

แผนความเส่ียงโดยตรงใหมีความกระชับเพื่อใชใน

การขับเคล่ือนการจัดการความเส่ียงอยางชัดเจน 

ควรมีการใหความหมายของความรุนแรงแตละ

ระดับและโอกาสแตละระดับเพื่อใหการประเมิน

ระ ดับความ รุนแร งและ โ อก าส เป น ไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนด ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบ

และกรอบเวลาในการดําเนินงานเพื่อลดระดับ

ความเส่ียง และเมื่อส้ินสุดมีการศึกษา ควรประเมิน

ระดับความเส่ียงวาลดลงหรือไม นอกจากนี้ควรจัด

อัน ดับปจจัย เ ส่ียงตามระ ดับความเ ส่ียง เพื่ อ

ประโยชนในการจัดทําแผนวาควรดําเนินการใน

เร่ืองใด กอนหลังอยางไร 

 

 4. การจัดการความรู ท่ีอธิบาย

ภายในรายงานการประเมินตนเอง

สะทอนวาเปนการจัดเปนกิจกรรม 

ไมไดมีการดําเนินการเปนระบบ

เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง และเกิด

ประสิทธิผลถึงการนําความรูไปใช

ใหเกิดผลในทางปฏิบัติงานจริง 

และกิจกรรมในปการศึกษา 2560 

ไมไดครอบคลุมพันธกิจดานการ

ผลิตบัณฑิต 

4. ควรดําเนินการจัดการความรูใหเปนระบบ เชน มี

คณะกรรมการรับผิดชอบจัดทําแผนการดําเนินการ 

จัดทําระบบ IT เพื่อเปนฐานความรูของคณะซ่ึง

สามารถสืบคนได มีการขยายการใชความรูใหมาก

ขึ้น และสามารถวัดผลท่ีเกิดขึ้นจากการนําความรู

มาใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

 5 .  คณะขาดแผนการบ ริหาร

บุคลากร (HRM Plan) ที่ชัดเจน 

ต้ังแตการกําหนดอัตรากําลัง การ

รับบุคลากร จนถึงการเกษียณอายุ

ราชการ 

-  
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บทท่ี 3 ผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 5 องคประกอบและ 13 ตัวบงชี้ ตามคูมือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะท่ี 1 (ค1) ซ่ึงเปน

สถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของคณะวิชา พบวาไดดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน ท้ัง 4 ดาน อยาง

ครบถวน  โดยมีผลการประเมินท้ัง 5 องคประกอบ ระดับดี คาคะแนน 4.15 มีรายละเอียดผลการประเมิน

แตละองคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบ 
ผลประเมิน ตามเกณฑ สกอ. 

คาคะแนน คาคะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต 3.15 การดําเนินงานระดับพอใช 

2.  การวิจัย 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3.  การบริการวิชาการ 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5.  การบริหารจัดการ 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉล่ีย 5 องคประกอบ 4.15 การดําเนินงานระดับด ี
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องคประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ  

เกณฑการประเมิน 

 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

สูตรคํานวณ 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสตูร 

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงาน

ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 

ตารางท่ี 1.1-1 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

ลําดับที ่ หลักสูตร ผลประเมิน 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

3.22 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 3.67 

3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 4.01 

4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 3.40 

5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปรับมาจาก "การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ" 

3.42 

6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ปรับมาจาก "การจัดการธุรกิจทั่วไป" 

3.62 

7 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

3.47 

8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท (หลักสตูร

ใหม พ.ศ. 2559) 

3.21 

9 หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 3.31 

10 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

3.77 

11 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 3.65 

12 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตร 2.43 
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ลําดับที ่ หลักสูตร ผลประเมิน 

ใหม พ.ศ. 2561) 

13 หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 3.69 

14 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 2.43 

15 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสตูรใหม พ.ศ. 2561) 2.39 

ผลรวมคาคะแนนของทุกหลกัสูตร 49.69 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 15 

คะแนนที่ได 3.31 

ผลการประเมินปท่ีแลว  : รอยละ 3.49  เกณฑประเมิน  :  3.49  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : รอยละ 3.31  เกณฑประเมิน  :  3.31  คะแนน 

เปาหมายของปนี้   : รอยละ 3.25  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย  

เปาหมายปตอไป    : รอยละ 3.32  เกณฑประเมิน  : 3.32 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :    

คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามองคประกอบ 6 องคประกอบ และ

ประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม 

ค1 ซ่ึงเปนสถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษามีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรเขารับการประเมินในระดับหลักสูตรท้ังสิ้น 

จํานวน 15 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 9 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 3 

หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร ผลการประเมินเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบทุก

หลักสูตร โดยคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรเทากับ 3.31 คะแนน (ระดับคุณภาพดี) โดยมีคาคะแนน

ประเมินดังนี้ 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.22 

องคประกอบ ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คาคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสตูรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 3.70 ระดับคณุภาพด ี

3. นักศึกษา 2.67 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4. อาจารย 3.15 ระดับคณุภาพด ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูสอน 3.50 ระดับคณุภาพดีมาก 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 3.22 ระดับคุณภาพดี 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.67 

องคประกอบ ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คาคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสตูรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 3.85 ระดับคณุภาพด ี

3. นักศึกษา 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4. อาจารย 3.67 ระดับคณุภาพด ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูสอน 4.00 ระดับคณุภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 4.00 ระดับคณุภาพด ี

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 3.67 ระดับคุณภาพดี 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 4.01 

องคประกอบ ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คาคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสตูรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 4.12 ระดับคณุภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 4.00 ระดับคณุภาพด ี

4. อาจารย 3.63 ระดับคณุภาพด ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูสอน 4.50 ระดับคณุภาพดีมาก 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 4.01 ระดับคุณภาพดี 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.40 

องคประกอบ ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คาคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสตูรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 3.96 ระดับคณุภาพด ี

3. นักศึกษา 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4. อาจารย 3.44 ระดับคณุภาพด ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูสอน 3.50 ระดับคณุภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 3.40 ระดับคุณภาพดี 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

ปรับมาจาก "การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ"  

ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.42 

องคประกอบ ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คาคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสตูรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 4.66 ระดับคณุภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4. อาจารย 3.22 ระดับคณุภาพด ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูสอน 3.38 ระดับคณุภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 3.42 ระดับคุณภาพดี 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

ปรับมาจาก "การจัดการธุรกิจท่ัวไป" 

ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.62 

องคประกอบ ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คาคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสตูรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 4.34 ระดับคณุภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 3.33 ระดับคณุภาพด ี

4. อาจารย 3.81 ระดับคณุภาพด ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูสอน 3.50 ระดับคณุภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 3.00 ระดับคณุภาพด ี

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 3.62 ระดับคุณภาพดี 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.47 

องคประกอบ ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คาคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสตูรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 3.38 ระดับคณุภาพด ี

3. นักศึกษา 3.67 ระดับคณุภาพด ี

4. อาจารย 3.11 ระดับคณุภาพด ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูสอน 3.75 ระดับคณุภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 3.00 ระดับคณุภาพด ี

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 3.47 ระดับคุณภาพดี 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 54 
 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 

ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.21 

องคประกอบ ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คาคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสตูรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. บัณฑิต ขอยกเวนการประเมิน ไมมผีูสําเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4. อาจารย 3.11 ระดับคณุภาพด ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูสอน 3.50 ระดับคณุภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 3.21 ระดับคุณภาพดี 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 

ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.31 

องคประกอบ ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คาคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสตูรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. บัณฑิต ขอยกเวนการประเมิน ไมมผีูสําเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4. อาจารย 3.48 ระดับคณุภาพด ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูสอน 3.50 ระดับคณุภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 3.31 ระดับคุณภาพดี 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.77 

องคประกอบ ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คาคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสตูรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 4.68 ระดับคณุภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 3.33 ระดับคณุภาพด ี

4. อาจารย 3.91 ระดับคณุภาพด ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูสอน 3.50 ระดับคณุภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 4.00 ระดับคณุภาพด ี

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 3.77 ระดับคุณภาพดี 
 

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 55 
 



หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.65 

องคประกอบ ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คาคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสตูรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 4.71 ระดับคณุภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4. อาจารย 3.67 ระดับคณุภาพด ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูสอน 3.50 ระดับคณุภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 4.00 ระดับคณุภาพด ี

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 3.65 ระดับคุณภาพดี 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 

ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง คาคะแนน 2.43 

องคประกอบ ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คาคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสตูรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. บัณฑิต ขอยกเวนการประเมิน เน่ืองจากไมมผีูสาํเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 1.67 ระดับคณุภาพนอย 

4. อาจารย 2.91 ระดับคณุภาพปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูสอน 2.75 ระดับคณุภาพปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 2.00 ระดับคณุภาพนอย 

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 2.43 ระดับคุณภาพปานกลาง 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.69 

องคประกอบ ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คาคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสตูรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 4.72 ระดับคณุภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4. อาจารย 4.19 ระดับคณุภาพดีมาก 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูสอน 3.50 ระดับคณุภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 3.69 ระดับคุณภาพดี 
 

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 56 
 



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 

ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพปานกลาง คาคะแนน 2.43 

องคประกอบ ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คาคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสตูรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. บัณฑิต ขอยกเวนการประเมิน เน่ืองจากไมมผีูสาํเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 2.00 ระดับคณุภาพนอย 

4. อาจารย 2.58 ระดับคณุภาพปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูสอน 2.75 ระดับคณุภาพปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 2.00 ระดับคณุภาพนอย 

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 2.43 ระดับคุณภาพปานกลาง 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 

ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพปานกลาง คาคะแนน 2.39 

องคประกอบ ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คาคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสตูรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2. บัณฑิต ขอยกเวนการประเมิน ไมมผีูสําเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 1.00 ระดับคณุภาพนอย 

4. อาจารย 2.58 ระดับคณุภาพปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูสอน 3.50 ระดับคณุภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 1.00 ระดับคณุภาพนอย 

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 2.39 ระดับคุณภาพปานกลาง 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก. 1.1.1-1 รายงานผลการประเมิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว 

วก. 1.1.1-2 รายงานผลการประเมิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน 

วก. 1.1.1-3 รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

วก. 1.1.1-4 รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

วก. 1.1.1-5 รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 

วก. 1.1.1-6 รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 

วก. 1.1.1-7 รายงานผลการประเมิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

วก. 1.1.1-8 รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท 

วก. 1.1.1-9 รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

วก. 1.1.1-10 รายงานผลการประเมิน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

วก. 1.1.1-11 รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

วก. 1.1.1-12 รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทาง 

วก. 1.1.1-13 รายงานผลการประเมิน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 

วก. 1.1.1-14 รายงานผลการประเมิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

วก. 1.1.1-15 รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

 คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป  
 

สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
                    รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี อาจใช

คุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาท้ังน้ีตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีท่ีมี

อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

ตารางท่ี 1.2-1 จํานวนอาจารยประจําจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานใน  

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 

อาจารยวุฒิปรญิญาตร ี คน 0 0 0 

อาจารยวุฒิปรญิญาโท คน 59 51.5 45.5 

อาจารยวุฒิปรญิญาเอก คน 47 49.5 58 

รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) คน 106 101 103.5 

รอยละอาจารยประจาํท่ีมีวุฒิปริญญาตร ี รอยละ 0 0 0 

รอยละอาจารยประจาํท่ีมีวุฒิปริญญาโท รอยละ 55.66 51.00 43.96 

รอยละอาจารยประจาํท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 44.34 49.00 56.04 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว:  รอยละ 49.01  เกณฑประเมิน :   3.06  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:  รอยละ 56.04  เกณฑประเมิน :   3.50  คะแนน 
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เปาหมายของปนี้ :  รอยละ 55  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  รอยละ 55  เกณฑประเมิน :   3.43  คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมอาจารยประจําท่ี

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 103.5 คน เปนอาจารยวุฒิปริญญาโท 45.5 คน และอาจารยวุฒิปริญญาเอก 

58 คน โดยอาจารยวุฒิปริญญาเอกคิดเปนรอยละ 56.04 จากจํานวนอาจารยท้ังหมด เม่ือคํานวณคารอยละ

ของอาจารยวุฒิปริญญาเอก เทากับ 3.50 คะแนน 

 

ตารางท่ี 1.2-2  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

หลักสูตร 

จํานวนอาจารย 
รวมจํานวนอาจารย 

ปฏิบตัิงานจริงและลา

ศึกษาตอ 
ปฏิบตัิงานจริง 

ลาศึกษาตอ ลาปฏบิัติ

ราชการ

ตางประเทศ 
ป.โท ป.เอก ป.โท-เอก 

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต       

สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว  11 - - - - 11 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน  9 - - - - 9 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต        

สาขาวิชาการตลาด 12 - - - - 12 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม   7 - - - - 7 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา  19 - 2 - - 21 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ  20 - 1 - - 21 

สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท  8.5 - - - - 8.5 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต       

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  12 - 2 - - 14 

รวม 98.5 - 5 - - 103.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 60 
 



ตารางท่ี 1.2-3  จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หลักสูตร 

จํานวนอาจารย 

วุฒิปริญญาตร ี วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาเอก 

ป 59 ป 60 ป 61 ป 59 ป 60 ป 61 ป 59 ป 60 ป 61 

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต          

สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว  - - - 7 4 3 8 8.5 8 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน  - - - 3 3 2 7 7 7 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต           

สาขาวิชาการตลาด - - - 5 6 5 5 5 7 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม   - - - 6 5 3 2 2 4 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา  - - - 14 14.5 13 5.5 5 8 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ  - - - 9 7 7 11.5 13 14 

สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท  - - - 2.5 4 5.5 0 1 3 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต          

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  - - - 7 6 7 2 4 7 

อาจารยที่ไมสังกัดหลักสูตร    1 2 - 4 4 - 

รวม - - - 54.50 51.50 46.50 45.00 49.50 57.00 

รอยละ - - - 51.42 51.00 44.93 42.45 49.00 55.07 

 

ตารางท่ี 1.2-4 จํานวนอาจารยท่ีคาดวาจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 5 ป  

(2561 - 2565) 

หลักสูตร 

จํานวนอาจารยที่คาดวาจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ในประเทศ (คน) ตางประเทศ (คน) 

ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต           

สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว  1 - - - - - - - - - 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน  - - - - - - - - - - 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต            

สาขาวิชาการตลาด - - - - - - - - - - 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม   2 - - - - - - - - - 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา  1 - - - - - 1 1 - - 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ  - - - - - - - 1 - - 

สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท  - - - - - - - - - - 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต           

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  - - 1 - - - 1 - - - 

รวมทั้งหมด 4 - 1 - - - 2 2 - - 
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ตารางท่ี 1.2-5 จํานวนอาจารยท่ีจะเกษียณจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 

หลักสูตร 

จํานวนผูเกษียณอายุราชการปงบประมาณ 2561 ถึง 2565 

วันทํางานวันสุดทาย 30 กันยายน (คน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต                

1. สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว                

 อาจารย - - - - - - - - - - - 1 - - - 

 ผูชวยศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 รองศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 ศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

2. สาขาวิชาการจัดการชุมชน                

 อาจารย - - - - - - - 1 - - - - - - - 

 ผูชวยศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 รองศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 ศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต                

3. สาขาวิชาการตลาด                

 อาจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 ผูชวยศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 รองศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 ศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

4. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม                

 อาจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 ผูชวยศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 รองศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 ศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา                

 อาจารย - - - - - - - - - - - 1 - - - 

 ผูชวยศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 รองศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 ศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

6. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธรุกิจ                

 อาจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 ผูชวยศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 รองศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 ศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

7. สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอี

เวนท 
               

 อาจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 ผูชวยศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 รองศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 
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หลักสูตร 

จํานวนผูเกษียณอายุราชการปงบประมาณ 2561 ถึง 2565 

วันทํางานวันสุดทาย 30 กันยายน (คน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 

 ศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต                

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร                

 อาจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 ผูชวยศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 รองศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

 ศาสตราจารย - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด - - - - - - - 1 - - - 2 - - - 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก.1.2.1-1 รายช่ืออาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการจําแนกตามหนวยงานบริหารวิชาการของคณะ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา   
 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1และ ง 

 คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 80 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
                    รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

x 5 
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

 

ตารางท่ี 1.3-1 จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) 

จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานใน 

ปการศึกษา 

2559 2560 2561 

ศาสตราจารย คน 1 1 2 

รองศาสตราจารย คน 5 5 9 

ผูชวยศาสตราจารย  คน 22.5 25 24 

อาจารยท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ คน 77.5 70 68.50 

รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) คน 106 101 103.50 

รอยละอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ (รศ. และ ศ.)  รอยละ 26.89 30.69 33.82 

คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ (รศ. และศ.) คะแนน 1.68 1.91 2.11 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ คะแนน 0.09 0.23 0.20 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว: รอยละ  30.69  เกณฑประเมิน    :  1.92 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:   รอยละ   33.82  เกณฑประเมิน   :  2.11 คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :     รอยละ   30.00     ผลการดําเนินงาน               บรรลุเปาหมาย  

เปาหมายปตอไป :  รอยละ   30.00     เกณฑประเมิน :   1.87 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมอาจารยประจําท้ังท่ี

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 103.5 คน เปนผูดํารงตําแหนงระดับศาสตราจารย 2 คน รองศาสตราจารย 9 

คน ผูชวยศาสตราจารย 24 คน และอาจารย 68.5 คน รวมอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ท้ังหมด 35 คน คิดเปนรอยละ 33.82 จากจํานวน

อาจารยประจําท้ังหมด เม่ือคํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) 

เทากับ 2.11 

 

ตารางท่ี 1.3-2  จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารยผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารย จําแนกรายภาควิชา/หมวดวิชา 

หลักสูตร 

จํานวนอาจารยประจํา (คน) จํานวนอาจารยตามตําแหนงทางวิชาการ 

ปฏิบัติ 

งานจริง 

ลา

ศึกษา

ตอ 

ลา

ปฏิบัติ 

งาน 

รวม 
ไมมี

ตําแหนง 

ผูมีตําแหนงทางวิชาการ 
คิดเปน

รอยละ 
คะแนน 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต            

สาขาวิชาการจดัการการทองเที่ยว  11     11 8 3     3 2.90 0.18 

สาขาวิชาการจดัการชุมชน  9     9 3 4 2   6 5.80 0.36 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                        

สาขาวิชาการตลาด 12     12 4 6 1 1 8 7.73 0.48 

สาขาวิชาการจดัการโรงแรม   7     7 7       0 0.00 0.00 

สาขาวิชาการจดัการธรุกิจและภาษา  19 2   21 18 3     3 2.90 0.18 

สาขาวิชาการจดัการนวัตกรรมทาง

ธุรกจิ  

20 1   21 12 6 3   9 8.70 0.54 

สาขาวิชาการจดังานนิทรรศการและ

งานอีเวนท  

8.5     8.5 7.5 1     1 0.97 0.06 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต                       

สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร  12 2   14 9 1 3 1 5 4.83 0.30 

รวม 98.5 5 0 103.5 68.5 24 9 2 35 33.82 2.11 

รอยละ         66.18 23.19 8.70 1.93 33.82     
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ตารางท่ี 1.3-3 ขอมูลจํานวนอาจารยท่ีย่ืนเอกสารเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการและจํานวนท่ีไดอนุมัติ  

ปการศึกษา 2561 

หลักสูตร 

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน

ที่ยื่น 

จํานวน

ที่ได

อนุมัติ 

รอการ 

พิจารณา 

จํานวน

ที่ยื่น 

จํานวน

ที่ได

อนุมติั 

รอการ 

พิจารณา 

จํานวน

ที่ยื่น 

จํานวน

ที่ได

อนุมัติ 

รอการ 

พิจารณา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต          

สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว  - - - - - - 2 - 2 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน  1 1 - - - - 1 1 - 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต           

สาขาวิชาการตลาด - - - - - - 2 1 1 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม   - - - - - - 2 - 2 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและ

ภาษา  
- - - - - - 1 - 1 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทาง

ธุรกิจ  
- - - 2 2 - 3 - 3 

สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการ

และงานอีเวนท  
- - - - - - 1 - 1 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต 
         

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  - - - - - - 2 - 2 

รวม 1 1 - 2 2 - 14 2 12 

 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก.1.3.1-1 รายช่ืออาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการจําแนกตามหนวยงานบริหารวิชาการของคณะ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน   

 ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด

เปนคะแนน 5 

 ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานใหคํานวณหาคาความ

แตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนําคาความแตกตางมา

พิจารณา ดังนี้ 

 คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอย

ละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 

 คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานต้ังแตรอย

ละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพ่ือเปนคะแนนหลักสูตรนั้นๆ 
 

สูตรการคํานวณจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา  

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา 

รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ 

ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 

 เม่ือ ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

       ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 

2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  = 

Student Credit Hours (SCH) ท้ังป 

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 

การลงทะเบียนในระดบัปรญิญาน้ันๆ 
 

การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาตออาจารยประจํา 
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นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตร ี+ FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา 

สัดสวนจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาตออาจารย

ประจาํ 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 

- แพทยศาสตร 

- พยาบาลศาสตร 

8:1 

4:1 

6:1 

2. วิทยาศาสตรสุขภาพ 8:1 

3. วิทยาศาสตรกายภาพ 20:1 

4. วิศวกรรมศาสตร 20:1 

5. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8:1 

6. เกษตร ปาไมและประมง 20:1 

7. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเท่ียว เศรษฐศาสตร 25:1 

8. นิติศาสตร 50:1 

9. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 

10. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8:1 

11. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 

 

สูตรการคํานวณ 

1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

สัดสวนจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง -  สัดสวนจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน

อาจารยประจาํตามเกณฑมาตรฐาน X 100 
สัดสวนจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 
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2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 

2.1) คารอยละท่ีนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0 คิดเปน 5 คะแนน 

2.2) คารอยละท่ีมากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปน 0 คะแนน 

2.3) คารอยละมากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได = 5 - 
(คารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 2.3) 

4 
 

ตัวอยางการคํานวณ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  ตอจํานวนอาจารยประจํา ของหลักสูตรหนึ่งทางดาน

สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร = 24 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =    24  -  25  x 100 

                                                      25 

                                             = รอยละ -4  ไดคะแนน 5 คะแนน 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  ตอจํานวนอาจารยประจํา ของหลักสูตรหนึ่งทางดาน

สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร = 32 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน  =  32  -  25  x 100 

                                                     25 

                                           = รอยละ 28 ไดคะแนน 0 คะแนน 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  ตอจํานวนอาจารยประจาํ ของหลักสูตรหนึ่งทางดาน

สังคมศาสตร/สังคมศาสตร = 28 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =  28  -  25  x 100 

                                                    25 

                                          = รอยละ 12 
 

                                    คะแนน =    5 – (12)  

                                                      4 

                                           = 5 – 3 

                                           = 2  คะแนน 
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ตารางท่ี 1.4-1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

คณะ 

นักศึกษา

ปริญญา

ตรี 

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

จํานวน

นักศึกษา

เต็มเวลา

เทียบเทา 

จํานวน

อาจารย

(ปฏิบัติงา

นจริง) 

อัตราสวน

นักศึกษา:

อาจารย 

คาความ

ตางจาก

เกณฑ

มาตรฐาน 

คะแนน 

ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
 

วิทยาการจัดการ 
 

3,127.29 
 

211.05 
 

225.23 
 

3,563.57 
 

98.5 
 

36.18 
 

44.71 
 

0 
 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว:       37.70  เกณฑประเมิน    :  0 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        44.71  เกณฑประเมิน   :  0 คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :          22.00  ผลการดําเนินงาน            ไมบรรลุเปาหมาย  

เปาหมายปตอไป :       22.00   เกณฑประเมิน :   0 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาท้ังสิ้น 3,563.57 

จําแนกเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรี 3,127.29 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา

ระดับปริญญาโท 211.05 และจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาเอก 225.23 ซ่ึงมีจํานวน

อาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 98.5 เม่ือนํามาคํานวณอัตราสวนนักศึกษา : อาจารย เทากับ 36.18 : 1 คาความตาง

จากเกณฑมาตรฐานเทากับ 44.71% แปลงเปนคาคะแนนไดเทากับ 0 คะแนน 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก 1.4.1-1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) คณะวิทยาการจดัการ ปการศึกษา 2561 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ    

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

ม ี ไมม ี

1 จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ   

2 มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง

งานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

  

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา   

4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํา

กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

 

5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล 

เพ่ือสงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

  

6 ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา   

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว:       5   เกณฑประเมิน    :  4 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        6   เกณฑประเมิน   :  5 คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :          6       ผลการดําเนินงาน              บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :       6      เกณฑประเมิน :   5 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบการใหบริการคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาทุกชั้นป โดยมีการ

แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ และประกาศแจงบนเว็บไซตของคณะฯ โดยกําหนดเปนตารางนักศึกษา

สามารถนัดและมีการแจงขอมูลประกาศตารางเวลาใหคําปรึกษานักศึกษา ของอาจารย (Office Hours) และ

ยังมีการจัดทําเปนโครงการ “หองสุขใจ” เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูวิธีการจัดการกับปญหาตางๆ ดาน

จิตวิทยา ลดความกังวล ความเครียด เสริมสรางความเขาใจในตนเอง และผูอ่ืน รวมถึงแนวทางการแกไข

ปญหาตางๆ อยางเหมาะสม โดยมีกําหนดวันและเวลาในการใหคําปรึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถนัดหมาย

ลวงหนาและเขาพบกรณีเรงดวน ณ หองประชุม อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 3 ท้ังนี้อาจารยท่ีปรึกษาจะเปนผูให

คําแนะนําและนําประเด็นปญหาของนักศึกษาเขาท่ีประชุมหลักสูตรฯ เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา กรณีท่ีไม
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สามารถหาขอสรุปไดในระดับหลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชาจะดําเนินการนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะฯ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาตอไป 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา

และนอกเวลาแกนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีไดรับมาจากแหลงงานและหนวยงานภายนอกผาน

สารบรรณของวิทยาเขตและสารบรรณของคณะฯ ใหกับนักศึกษาทุกชั้นป ผานชองทางตางๆ ดังนี้ 

- เว็บไซตของคณะฯ การประชาสัมพันธขาวสาร กําหนดการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา 

เชน กําหนดการลงทะเบียน กําหนดการสอบ ประกาศการรับสมัครงาน ปฏิทินการจัดกิจกรรมของฝายกิจการ

นักศึกษา 

- บอรดประชาสัมพันธใหความรูทางดานวิชาการ ประกาศการรับสมัครงาน การรับสมัครการ

เขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

- การประชาสัมพันธแหลงทุนจากภายนอกใหนักศึกษาทราบผานหนาเว็บไซตของคณะฯ 

และเฟสบุคของฝายกิจการนักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดโครงการอบรมเตรียมความพรอมของนักศึกษาเขาสูตลาดแรงงานใน

ทักษะศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีกระบวนการดังตอไปนี้ ชวงท่ี 1 การจัดการประชุมเพ่ือแบงฝายการทํางาน ชวงท่ี 2 

การจัดการประชุมเพ่ือเตรียมการและวางแผนการดําเนินงาน ชวงท่ี 3 ติดตามผลการดําเนินงาน และชวงท่ี 4 

รวบรวมและสรุปผลการประเมินของการดําเนินการแตละโครงการเพ่ือนํามาปรับปรุงผลการทํางานตอไป ซ่ึง

ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ ยังดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนและเตรียมความ

พรอมของนักศึกษาดังตอไปนี้ 

โครงการสงเสริมการศึกษาและอาชีพ Education & Job fair 2018 ประจําปการศึกษา 2561 เม่ือ

วันพุธท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย

คณะวิทยาการจัดการรวมกับบริษัท จัดหางานจอบบีเคเค ดอท คอม จํากัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด

เพชรบุรี บริษัท สถานประกอบการ และหางรานตางๆ ไมนอยกวา 30 ราย ท้ังนี้มีจัดใหมีการบรรยายพิเศษ 

เรื่องการเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงานยุค 4.0 โดยคุณทัศไนย เหมือนแสน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท 

จัดหางาน จอบบีเคเค ดอทคอม จํากัด และการบรรยายพิเศษ เรื่อง Tips & Trick เขียนเรซูเมอยางไรใหโดน

ใจใหไดงาน โดยคุณทศพร จักรพรม specialist Recruiter บริษัท จัดหางาน จอบบีเคเค ดอทคอม จํากัด 

 โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิต รุนท่ี 14 คณะวิทยากาจัดการจัดการ ประจําปการศึกษา 2561 

เม่ือวันพุธท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุม อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ในหัวขอ การเสวนาการเตรียมความพรอมในการสมัครงานและบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ

นายจาง โดย คุณธนกฤต รุงโรจนชัยพร ผูชวยผูบริหารสํานักรองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ 

จํากัด 
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โครงการปจฉิมนิเทศและเสวนาเสนทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 

2562 ณ อาคาร OTOP มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับ

นักศึกษาเก่ียวกับเสนทางการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา การประสานความสัมพันธและความรวมมือ

ระหวางศิษยเกากับนักศึกษาปจจุบัน 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการสํารวจเพ่ือประเมินคุณภาพของคณะฯ ตอการใหบริการในดาน

ตางๆ โดยดําเนินการใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามเรื่อง การใหคําปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนว

ทางการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย การใหบริการขอมูลขาวสาร การพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ

แกนักศึกษา ซ่ึงมีผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ คาเฉลี่ย 3.56 พบวา ระดับ

ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

 - การจัดใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ คาเฉลี่ย 3.52  พบวา ระดับ

ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 

 - การใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา และนอก

เวลาแกนักศึกษา คาเฉลี่ย 3.60 พบวา ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 

 - การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา คาเฉลี่ย 3.55 

พบวา ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 

 ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดกิจกรรมและการจัดบริการภาพรวม ใน

ปการศึกษา 2559 -2561 พบวา แนวโนมเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน แสดงดังตาราง 
 

ตารางแสดงความพึงพอใจของการดําเนินงานการจัดกิจกรรมและบริการ ในปการศึกษา 2559 – 2561 

ปการศึกษา คาเฉล่ีย 

2559 3.32 

2560 3.43 

2561 3.56 
 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ มีการนําผลการสํารวจคุณภาพของการใหบริการ เพ่ือเปนขอมูลในการ

พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษา ในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของนักศึกษา และเพ่ิม

ศักยภาพในการสื่อสารระหวางการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เพ่ือลดปญหาการติดตอสื่อสาร และเพ่ิมการใช

เวลาวางใหเกิดประโยชนตอนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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- คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายแบบไรสาย 

เพ่ือปรับปรุงการทํางานของอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายแบบไรสายท่ีมีอยูปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน โดยอุปกรณสามารถทํางานทดแทนกันไดทันทีกับอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายแบบไรสายเดิม ซ่ึงไม

สงผลกระทบตอภาพรวมของระบบเครือขาย เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการ และตั้งคาการทํางานอุปกรณ

กระจายสัญญาณเครือขายแบบไรสายไดรวดเร็วข้ึน และเพ่ือปรับปรุงระบบเครือขายภายในวิทยาเขตเพชรบุรี

ใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ประกอบกับเพ่ือใหการติดตอสื่อสารการทํางาน/กิจกรรม ระหวาง

อาจารยและนักศึกษา รวมท้ังการทํางานของบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และเปนการแสดงถึงความพรอมดานเทคโนโลยีขององคกรดวย 

 - จากผลการสํารวจดานการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง

งานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา เนื่องจากพ้ืนท่ีจัดตั้ง อยูในพ้ืนท่ีท่ีหางไกลจากแหลงชุมชน เขตพ้ืน

ชุมชนเมือง ประกอบกับคณะฯ มีความกังวนเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทาง คณะฯ จึงมีการ

ประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัคร และขอมูลสถานประกอบการ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับทราบ และมีการ

พิจารณาเปนรายกรณีหากมีนักศึกษาสนใจท่ีจะทํากิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มและนอกเวลา 
 

6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

คณะวิทยาการจัดการ มีการบริหารและจัดการขอมูลเก่ียวกับความรูและขอมูลท่ีเปนประโยชนในการ

ประกอบอาชีพแกศิษยเกา ทางเว็บไซตคณะฯ ในหัวขอ สมาคมศิษยเกา และชองทางเฟสบุค ชื่อ กลุมศิษยเกา 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงคณะฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเผยแพรองคความรูท่ีเปน

ประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา จึงมีแผนการปรับปรุงชองทางการเผยแพรความรูแกศิษยเกาให

ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ท้ังนี้สาขาวิชามีการจัดโครงการและจัดกิจกรรมเพ่ือสานความสัมพันธและความ

รวมมือระหวางศิษยเกากับนักศึกษาปจจุบัน 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก.1.5.1-1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 

วก.1.5.1-2 เว็บไซตคณะวิทยาการจดัการ (Office Hours) 

วก.1.5.1-3 โครงการ “หองสุขใจ” 

วก.1.5.2-1 หนาเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ บอรดประชาสัมพันธ เฟสบุคของฝายกิจการนักศึกษา 

วก.1.5.3.1 โครงการสงเสริมการศึกษาและอาชีพ Education & Job fair 2018 

วก.1.5.3-2 โครงการเตรยีมความพรอมบัณฑติ รุนท่ี 14 

วก.1.5.3-3 โครงการปจฉิมนิเทศและเสวนาเสนทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร 

วก.1.5.4-1 การประเมินคณุภาพของการจดักิจกรรมและการจัดบริการ 

วก.1.5.5-1 การใหบริการอินเทอรเน็ต การนํานักศึกษาเขารวมโครงการ Job Fair 

วก.1.5.6-1 เว็บไซตคณะวิทยาการจดัการ และเฟสบุคกลุมศิษยเกา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 74 
 



ตัวบงช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ    

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

ม ี ไมม ี

1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษา

มีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

  

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดํา เนินกิจกรรมท่ีส ง เสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย  

(1) คุณธรรม จริยธรรม  

(2) ความรู  

(3) ทักษะทางปญญา  

(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา   

4 ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

  

5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   

6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา 

  

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว:       3   เกณฑประเมิน    :  3 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        6   เกณฑประเมิน   :  5 คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :          6       ผลการดําเนินงาน             บรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป :       6      เกณฑประเมิน :   5 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวม

ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

 คณะวิทยาการจัดการ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพ่ือการวางแผนงานการจัด

กิจกรรมตามข้ันตอน PDCA การบริหารงานท่ีมีคุณภาพ และวางแผนงานการจัดกิจกรรมตางๆ การจัดทํา

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ระหวางวันท่ี 10 – 13 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุม อาคารเรียนรวม 2 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และปากน้ําปราณ ฟอกเทล บีช อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  ท้ังนี้ยังมีการจัดทําโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา เพ่ือเปนตัวแทนในการ

ประสานงานการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ระหวางคณะผูบริหาร คณาจารย สโมสรนักศึกษา ชมรม 

สาขาวิชาและกลุมกิจกรรมตางๆ เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา  

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย 

  (1) คุณธรรม จริยธรรม 

  (2) ความรู 

  (3) ทักษะทางปญญา 

  (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  คณะวิทยาการจัดการ มีแผนพัฒนานักศึกษาใหสามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนได ซ่ึงตรงกับ

ยุทธศาสตรท่ี 1 ของคณะฯ โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีรองคณบดีและผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา เปนผูรับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมดท่ีดําเนินการในปการศึกษา 

2561 ตามตัวบงชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ครบถวนท้ัง 5 ดาน คือ 

  (1) คุณธรรม จริยธรรม  

   - โครงการคาเยาวชนอนุรักษทะเล ครั้งท่ี 4 

  (2) ความรู  

   - โครงการตั้งไขการตลาดครั้งท่ี 4 

  (3) ทักษะทางปญญา 

   - โครงการคายฅนสรางสรรคพัฒนาชนบทครั้งท่ี 4  

  (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

   - โครงการคายหลากความคิดรวมจิตอาสา ครั้งท่ี 8 

  (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - โครงการพ่ีสอนนองสอบ ครั้งท่ี 11 
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 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

 คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมใหความรูดานประกันคุณภาพในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2561 เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการดังตอไปนี้  1) การวางแผนการทํางาน 2) การ

ดําเนินงาน 3) ติดตามผลการดําเนินงาน และ 4) รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือนํามาผลท่ีไดมา

ปรับปรุงผลการทํางานในครั้งตอไป ท้ังนี้นักศึกษาจะไดเรียนรูกระบวนการดังกลาว ต้ังแตวันปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมเพ่ือสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันและการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย  รวมท้ัง ใหความรู

ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษาคณะกรรมการนักศึกษา ในโครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษาเชิง

สรางสรรคประจําป เพ่ือใหเขาใจและใชกระบวนการ PDCA ในการดําเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา ครบท้ัง 5ประเภท

กิจกรรม โดยนักศึกษาผูรับผิดชอบโครงการ ไดทําการประเมินความสําเร็จของโครงการกิจกรรมตามตัวชี้ตัวคือ

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 80% จากกลุมเปาหมาย และระดับความพึงพอใจไมนอยกวา 3.51 และ

นําผลการประเมินเขา คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพ่ือปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป ในภาพรวม

ผลการประเมินการกิจกรรมท้ัง 5 ดาน มีผูเขารวมโครงการสูงกวา 80% ของกลุมเปาหมายท่ีต้ังไว และ มี

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 3.51 อาทิ เชน 

 (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 

  - รวมปลูกจิตสํานึกโครงการคายเยาวชนอนุรักษทะเล เปาหมายจํานวนผูเขารวม 15 คน ผล

ผูเขารวมจํานวน 15 คน และคาความพึงพอใจเทากับ 4.83 

 (2) ดานความรู 

  - โครงการตั้งไขการตลาด ครั้งท่ี 4 เปาหมายจํานวนผูเขารวม 150 คน ผลผูเขารวมจํานวน 

200 คน และคาความพึงพอใจเทากับ 4.12 

 (3) ดานทักษะทางปญญา 

  - โครงการคายฅนสรางสรรคพัฒนาชนบท ครั้งท่ี 4 เปาหมายจํานวนผูเขารวม 38 คน ผล

ผูเขารวมจํานวน 38 คน และคาความพึงพอใจเทากับ 4.66 

 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  - โครงการคายหลากความคิดรวมจิตอาสา ครั้งท่ี 8 เปาหมายจํานวนผูเขารวม 60 คน ผล

ผูเขารวมจํานวน 68 คน และคาความพึงพอใจเทากับ 4.77 

 (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - โครงการพ่ีสอนนองสอบ ครั้งท่ี 11 เปาหมายจํานวนผูเขารวม 100 คน ผลผูเขารวมจํานวน  

225 คน และคาความพึงพอใจเทากับ 4.45 
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 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาไดรวบรวมขอสรุปผลการดําเนินตามแผนกิจกรรมนักศึกษา  

ปการศึกษา 2561 พบวา มีกิจกรรมท่ีอยูนอกแผนท่ีไดกําหนดไว  อยางไรก็ตาม ทุกกิจกรรมท่ีไดจัดข้ึนท้ัง

ภายในแผนและนอกแผนงาน สามารถผานตัวชี้วัดของแผน คือ ทุกกิจกรรมตองเสนอขออนุมัติ และมีการ

รายงานการสรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรรมตอคณบดีทุกโครงการ ซ่ึงนักศึกษาทํากิจกรรมไมตํ่ากวารอยละ 

80 ของผูเขารวมโครงการท่ีคาดการณไว และไดรับการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมี

ตอการจัดกิจกรรมแตละโครงการไมตํ่ากวาระดับ 3.51 โดยนักศึกษาสามารถใชประโยชนจากความรู  ในการ

เปนผูนํานักศึกษาและนําไปปรับใชในกิจกรรมนักศึกษาอ่ืน ๆ ของคณะไดตอไป 
 

วัตถุประสงคของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย การประเมิน เหตุผลประกอบการประเมิน

วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 
สําเร็จ ไมสําเร็จ 

1. เพื่อฝกและพัฒนาใหนักศึกษามี

ค ว า ม เ ป น ผู นํ า  ก ล า คิ ด ก ล า

แสดงออกอยางสรางสรรค 

จํานวนผูเขารวม 

ทุกกิจกรรมตองเสนอขอ

อนุมัติ 

  นักศึกษามีความเปนผูนํา กลาคิดกลา

แสดงออก 

2. เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาได

เรียนรูหลักการทํางานรวมกัน การ

วางแผนงานการจัดกิจกรรมรวมถึง

การจัดกิจกรรมรับนองและประชุม

เชียรตามขั้นตอน PDCA วรจรการ

บริหารงานที่มีคุณภาพ 

   นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับหลักการ

ทํางานรวมกัน มีทักษะในการวาง

แผนการจัดกิจกรรม  

3.  เพื่อสง เสริมให นักศึกษาเกิด

ความรู ความเขาใจในการทํางาน

ภายในสถาบัน และงานประกัน

คุณภาพการศึกษาควบคูไปกับการ

จัดกิจกรรมนักศึกษา 

   นักศึกษาไดความรูความเขาใจในการ

ทํางานภายในสถาบัน และมีความรู

และความเขาใจเกี่ยวกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

จากผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2561 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาได

สรุปการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ และปญหาในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2561  แจงในท่ีประชุม

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพ่ือพิจารณาแนวทางการแกไขและปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- การจัดกิจกรรมการนอกแผนงาน ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา มีความเห็นวา

กิจกรรมนอกแผนเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับหนวยงานภายนอก ซ่ึงไมสามารถนํามาบรรจุไวใน

แผนการจัดกิจกรรมในปตอไปได  
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- การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สามารถสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ดาน  มติท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เสนอให

มีการเพ่ิมจํานวนกิจกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปการศึกษา 2561 จํานวน 60 ดังนี้ 

- โครงการประเภทสงเสริมศิลปวัฒนธรรม    จาํนวน   4  โครงการ 

- โครงการประเภทนันทนาการ จํานวน  20 โครงการ 

- โครงการประเภทสงเสริมสุขภาพ จํานวน  10  โครงการ 

- โครงการประเภทบาํเพ็ญประโยชน จํานวน  17 โครงการ 

- โครงการประเภทวิชาการ จํานวน   5 โครงการ 

- โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  จํานวน   4 โครงการ 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก.1.6.1-1 แผนกิจการนักศึกษา ป 2561  

วก.1.6.1-2 ปฏิทินกิจการนักศึกษา ป 2561  

วก.1.6.1-3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศกึษาเชิงสรางสรรค 

วก.1.6.2-1 โครงการคายเยาวชนอนุรักษทะเล ครั้งท่ี 4 

วก.1.6.2-2 โครงการตั้งไขการตลาดครั้งท่ี 4 

วก.1.6.2-3 โครงการฅนสรางสรรคพัฒนาชนบทครั้งท่ี 4 

วก.1.6.2-4 โครงการคายหลากความคดิรวมจติอาสา ครั้งท่ี 8 

วก.1.6.2-5 โครงการพ่ีสอนนองสอบ ครั้งท่ี 11 

วก.1.6.3-1 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาบัณฑิต 

วก.1.6.4-1 รายงานผลการจดักิจกรรม/โครงการ 

วก.1.6.5-1 แผนกิจการนักศึกษา ป 2562 

วก.1.6.6-1 ปฏิทินกิจการนักศึกษา ป 2562 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 1 :  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 3.25 คะแนน 3.31 คะแนน 3.31 คะแนน 

1.2 รอยละ 55 56.04 3.50 คะแนน 

1.3 รอยละ 30 33.82 2.11 คะแนน 

1.4 รอยละ 22 44.71 0 คะแนน 

1.5 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 

1.6 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 1 

จุดเดน 

1. คณะหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning  Active Learning และมีการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

2. คณะมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีความสามารถสูงในการบริการคณะใหบรรลุเปาหมาย ท้ังในเชิง

วิชาการ วิชาชีพ การพัฒนาสังคม และการพ่ึงพาตนเองทางการเงิน 

3. คณะมีแนวทางการบริการเชิงรุก เนน Result Base มีพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาท้ังในและ

ตางประเทศ และภาคเอกชนท่ีเปน Real sector ทําใหสามารถจัดหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของ

สังคมไดอยางมีคุณภาพ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มีการปรับปรุงการออกแบบการวางแผน และระบบการทํางานใหสอดคลองกับระบบกลไกการ

ประกันคุณภาพ ควบคูกับการบริการเชิงรุกท่ีเนน Result base ซ่ึงเปนแนวทางท่ีผูบริหารจําเปนตองตัดสินใจ

ท่ีรวดเร็ว  

2. การวางแผนและกําหนดเปาหมายในการปรับสัดสวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําใหเปนไปตามเกณฑ 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ    

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

ม ี ไมม ี

1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการ

บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  

2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้                                                                                                                                                     

- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนย

เคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต

งานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุม

วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ

ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

  

3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค   

4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

  

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ

ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

  

6 มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว:       6 ขอ   เกณฑประเมิน    :  5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        6 ขอ   เกณฑประเมิน   :  5 คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :          6 ขอ    ผลการดําเนินงาน               บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :       6 ขอ    เกณฑประเมิน :   5 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการงานวิจัย  โดยไดมีการจัดทําระบบ

สารสนเทศเพ่ือเปนชองทางใหอาจารยยื่นขอเสนอโครงการวิจัย การขอทุน ตํารา การนําเสนอผลงานวิจัย และ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการวิจัย ผานระบบสารสนเทศของคณะวิชา เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ และ

ผูบริหาร เพ่ือประโยชนในการวางแผนการบริหารงานวิจัย อาทิเชน การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการใช

งบประมาณ ฯลฯ รวมถึงการจัดทําระบบสารสนเทศของคณะฯ ประกอบดวย ขาวประชาสัมพันธ, แหลงทุน, 

แบบฟอรม, ประกาศคณะวิทยาการจัดการ (ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย), ผลงานวิจัย, ผลงานท่ีไดรับรางวัล, 

แนะนําวารสารในการตีพิมพ, ตรวจสอบสถานะการวิจัย, แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณ นักวิจัย, ฐานขอมูล

ผลงานวิจัยนักศึกษา และแหลงขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยระบบสารสนเทศดังกลาวสามารถบริหารงานวิจัย ท่ีชวย

ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดสามารถเขาถึงและใชขอมูลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนย

ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภทตางๆ ใหแกบุคลากรเพ่ือทําวิจัยมี

การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย   การเผยแพรงานวิจัยของคณะผานทาง

ฐานขอมูลวิจัย  และหองสมุด ของมหาวิทยาลัย    อีกท้ัง ยังมีการจัดเก็บขอมูลวิจัยของบุคลากรภายในคณะ

เพ่ือใชเปนแหลงขอมูลในการสืบคนขอมูลดานงานวิจัย ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัย และขอมูลเก่ียวกับ

หลักเกณฑแนวปฏิบัติอ่ืนๆ  โดยใชระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยนําไปเชื่อมโยง

กับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยเผยแพรทางเว็บไซตของคณะ และระบบฐานขอมูลงานวิจัยและสรางสรรค

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะวิทยาการจัดการ มีหองปฏิบัติการวิจัยและภาษาพรอมระบบสารสนเทศและระบบรักษาความ

ปลอดภัย เชน หองสัมมนางานวิจัย ชั้น 3  อาคารเรียนรวม 1  จํานวน 5 หอง  และมีระบบรักษาความ

ปลอดภัยกลองวงจรปดบริเวณโถงกลาง   หอง MS-ISTUDIO 2 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1    มีคอมพิวเตอร 

จํานวน 21 เครื่อง ท่ีมีโปรแกรมประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติประเภทตางๆ ไวบริการใหแก

คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา  มีระบบรักษาความปลอดภัยกลองวงจรปดติดตั้งภายในหอง  
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 ท้ังนี้คณะวิทยาการจัดการ ยังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมงานวิจัย เชน การประชุมวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวิจัย ดังนี้ 

 - การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 7 ประจําป 2561 “Gastronomy: Hospitality and Culture 

in ASEAN” เม่ือศุกรท่ี 7 กันยายน 2561 ณ หองออดิทอเรียม สํานักงานใหญ บริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับสํานักวิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงราย และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง รวมกันจัดการประชุมสังคมศาสตร

วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 15 “การขับเคลื่อนพลังชุมชนแหงการเรียนรู เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2562 ณ หอ

ปรัชญารัชกาลท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  

 - สาขาวิชาการจัดการชุมชน จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายดานการจัดการชุมชน

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 4 และโครงการเครือขายศึกษา วิจัย และความสัมพันธ การจัดการชุมชน  

ครั้งท่ี 6 โดยเปนความรวมมือระหวางหลักสูตรการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หลักสูตรชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และหลักสูตรบานและชุมชน คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากท้ัง 3 สถาบัน เพ่ือ

เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางสถาบัน โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินการรวมกันคือ การบรรยายทางวิชาการ การนําเสนอบทความ

ผลงานวิจัยของคณาจารย นักวิจัยและนักศึกษา การนําเสนองานวิจัย กําหนดการจัดการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ เม่ือวันท่ี 22 – 24 มีนาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  เปนองคกรรวมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขาย

การศึกษาวิจัยและความสัมพันธทางวิชาการ ดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (PSPARN) ครั้งท่ี 3 “รัฐ

ปนปวน: กระแสการเมือง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐในยุค Disruption” ระหวางวันท่ี 24 – 26 

เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิต้ี จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงประกอบดวยเครือขาย

การศึกษา วิจัยและความสัมพันธทางวิชาการ ดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 6 สถาบัน ไดแก 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิยาลัยแมโจ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา รวมเปนเจาภาพจัดงานครั้งนี้ 

 - คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 และนานาชาติ ครั้งท่ี 1 ประจําป 

2562 เม่ือวันศุกรท่ี 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเปนเวที

การนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป ท้ังในและตางประเทศ 

ไดแลกเปลี่ยนและสรางเครือขายงานวิชาการ งานวิจัยกับสถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ อีกท้ังเพ่ือ

เปนการนําองคความรูใหมๆ ไปประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาในดานอ่ืนๆ และเปนการยกยอง สงเสริมขวัญและ

กําลังใจใหแกนักวิจัย ในการสรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณคาใหเปนท่ีประจักษแกสังคมตอไปในอนาคต 
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 3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทตางๆ ใหแกบุคลากรในจัดทําวิจัย เพ่ือ

สรางองคความรู สรางผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัย พรอมท้ังมี

ขอมูลรายละเอียด และเง่ือนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ท้ังทุนภายในประเทศและทุนตางประเทศ โดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการวิจัยจํานวน 30 โครงการ เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยรวม 29,715,946.50 

บาท จําแนกเปนทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายใน 11 ทุน จํานวน 2,235,000 บาท และแหลงทุน

สนับสนนุการวิจัยจากภายนอก 19 ทุน จํานวน 27,480,946.50 บาท 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติ 

คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยประเภทตางๆ ใหแก

บุคลากร ท้ังจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ   การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากร   โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการมีการ

สนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการไปนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ จํานวน 20 เรื่อง รวมท้ังสิ้น 

1,298,554  บาท  จําแนกเปนงบประมาณสนบัสนุนการไปนําเสนอผลงานวิจัยในประเทศจํานวน 7 เรื่อง รวม 

106,992  บาท และงบประมาณสนับสนุนการการไปนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศจํานวน 13 เรื่อง รวม 

1,191,562 บาท นอกจากนี้  ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการมีการสนับสนุนรางวัลการเผยแพร

ผลงานวิจัย จํานวน 271 เรื่อง เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,150,000 บาท 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง

อาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

คณะวิทยาการจัดการ มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหแกอาจารยประจํา โดยสงเสริมใหไป

ประชุมสัมมนา อบรม เพ่ือพัฒนางานวิจัย มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการวิจัยสําหรับ

คณาจารยและบุคลากร  เพ่ือเปนการเสริมสรางแรงบันดาลใจ  โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญ มาถายทอดให

ความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  การทําวิจัย การตีพิมพผลงานวิจัย ตลอดจนสนับสนุนเงินรางวัล

ในการนําเสนอและตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ อาทิ เชน 

- โครงการอบรม เรื่อง การใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล EBSCO เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม 

2562 ณ หองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1 เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรใหบุคลากรสาย

วิชาการ นําความรู ทักษะ แนวคิด ไปประยุกตใชในการพัฒนาผลงานทางวิชาการใหมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 

ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการมีการสนับสนุนรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

จํานวน 271 เรื่อง เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,150,000 บาท 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะวิทยาการจัดการ ไดตระหนักการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชน จึงไดมีการสรางระบบกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 84 
 



ประโยชน โดยสนับสนุนเงินรางวัลหรือกําหนดเปนตัวชี้วัดสําหรับการข้ึนเงินเดือนสําหรับบุคคลากรฝาย

วิชาการ ในการสงผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดตีพิมพเผยแพรแลว ผานมายังคณะกรรมการวิจัยฯ ของ

คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือดําเนินการพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยท่ีตองการคุมครองสิทธิ์ โดยเจาของผลงาน

สามารถดําเนินการตามคูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร

วาดวยการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2549 กอนจะนําสูกระบวนการ

ของทางมหาวิทยาลัย โดยสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค (สวนส) ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

ท้ังนี้ในสวนในสวนของการสนับสนุนใหขอมูลเก่ียวกับการคุมครองสิทธิ์ ทางสํานักงานบริหารการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค (สวนส) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการวิจัยสัญจร เม่ือวันท่ี 4 

กรกฎาคม 2562 และบรรยายในหัวขอเรื่อง “การสรางทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยและงานสรางสรรค” 

โดยนายชัยรัตน  จิตตสินนวา  เจาหนาท่ีทรัพยสินทางปญญา สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการ

สรางสรรค (สวนส) 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก 2.1.1-1 เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สวนงานฐานขอมูลผลงานวิจัย 

วก 2.1.2-1 เว็บไซตหอสมดุมหาวิทยาลัยศลิปากร /เว็บไซตฝายวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

วก 2.1.2-2 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการหองสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ 

วก 2.1.2-3 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 7 ประจําป 2561 “Gastronomy: Hospitality and Culture in 

ASEAN” 

วก 2.1.2-4 ประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 15 “การขับเคลื่อนพลงัชุมชนแหงการเรียนรู” 

วก 2.1.2-5 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายดานการจดัการชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 4 และ

โครงการเครือขายศึกษา วิจัย และความสมัพันธ การจัดการชุมชน ครั้งท่ี 6 

วก 2.1.2-6 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธทางวิชาการ ดาน

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (PSPARN) ครั้งท่ี 3 “รัฐปนปวน : กระแสการเมือง ระบบโลก และ

การบริหารภาครัฐในยุค Disruption” 

วก 2.1.2-7 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 7 และนานาชาติ ครั้งท่ี 1 ประจําป 2562 

วก.2.1.3-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากร วาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. 

2561 

วก.2.1.3-2 ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่งหลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุน

สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

วก.2.1.3-3 ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่งหลักเกณฑ อัตราการจายเงินคาตอบแทนผูทรงคณุวุฒิและวิธีการ

เบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

วก.2.1.3-4 ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่งอัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะวิทยาการจัดการ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก.2.1.3-5 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง แนวทางการสนับสนุนคาใชจายจาก

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาการจัดการ ประจําป

งบประมาณ 2562 

วก.2.1.3-6 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจยั นวัตกรรมและ

การสรางสรรคเพ่ือพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 

วก.2.1.3-7 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร  เรื่องรับสมัครทุนเพ่ือการเผยแพร นําเสนอ และ

แสดงผลงานในตางประเทศสําหรบันักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ ประจําปงบประมาณ 2562 

วก.2.1.3-8 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องแนวทางการสนับสนุนคาใชจายจาก

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาการจัดการ ประจําป

งบประมาณ 2562 (ฉบับท่ี 2) 

วก.2.1.4-1 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2561 

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 12/2561) 

วก.2.1.4-2 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2561  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 13/2561) 

วก.2.1.4-3 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2561 

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 14/2561) 

วก.2.1.4-4 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 15/2561) 

วก.2.1.4-5 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 16/2561) 

วก.2.1.4-6 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 18/2561) 

วก.2.1.4-7 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 19/2561) 

วก.2.1.4-8 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 20/2561) 

วก.2.1.4-9 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2562) 

วก.2.1.4-10  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพร

ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  

 (มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 2/2562) 

วก.2.1.4-11 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 3/2562) 

วก.2.1.4-12 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 4/2562) 

วก.2.1.4-13 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 6/2562) 

วก.2.1.4-14 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 8/2562) 

วก.2.1.4-15 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 9/2562) 

วก.2.1.4-16 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 10/2562) 

วก.2.1.4-17 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ พิเศษครั้งท่ี 3/2562) 

วก.2.1.4-18 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 11/2562) 

วก.2.1.4-19 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 12/2562) 

วก.2.1.4-20 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่องผลงานท่ีไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 13/2562) 

วก.2.1.4-21 การสนับสนุนงบประมาณไปนําเสนอผลงานวิจัยในประเทศ จํานวน 7 ทุน 

วก.2.1.4-22 การสนับสนุนงบประมาณไปนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ จํานวน 13 ทุน 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 87 
 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก.2.1.5-1 โครงการอบรมการใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล EBSCO 

วก.2.1.6-1 คูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

วก.2.1.6-2 ระเบียบมหาวิทยาลัยศลิปากรวาดวยการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

พ.ศ. 2549  

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

ชนิดชองตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน  

 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

เกณฑเฉพาะคณะท่ีกลุม  ค1 และ ง  จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปตอคน 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปตอคน  

สูตรการคํานวณ  :  

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา 

คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
 

หมายเหตุ  

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั 

คะแนนท่ีได   = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 
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1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผู

ลาศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทิน

นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมี

หลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจาํนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามใน

สัญญารับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุน

ท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

ตารางท่ี 2.2-1 เงินสนับสนนุงานวิจัยและ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 
 

 

รายการ 

จํานวนเงินสนับสนนุการวิจัยและงานสรางสรรค 

ปงบประมาณ

60 

ปงบประมาณ 

61 

ปงบประมาณ

62 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน (บาท) 

1. งบรายไดของคณะวิชา 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

1,178,871.71 

489,666.67 

- 

 

1,776,081.52 

384,000,00 

- 

 

600,000.00 

1,535,000.00 

100,000.00 

รวมเงินสนับสนุนภายใน 1,668,538.38 2,160,081.52 2,235,000.00 

เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (บาท) 

1. แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช.  สกว.   สกอ.  วช. 

2. แหลงทุนตางประเทศ 

3. หนวยงานรัฐ  กระทรวง  จังหวัด  อบต อบจ  

4. หนวยงานภาคเอกชน  

5. แหลงอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 

1,337,005.60 

- 

2,457,500.00 

- 

- 

 

3,794,505.60 

4,779,998.66 

9,432,800.00 

25,960.00 

- 

 

1,522,286.50 

- 

24,414,660.00 

1,544,000.00 

- 

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 3,794,505.60 14,238,838.66 27,480,946.50 

รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด 5,463,043.98 16,398,920.48 29,715,946.50 

จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนวิจัย / สรางสรรค 

- จากภายในสถาบัน 

- จากภายนอกสถาบัน 

 

27 

17 

 

35 

27 

 

12 

34 

จํานวนอาจารยประจํา (ไมนับลาศึกษาตอ) 

จํานวนนักวิจัย (ไมนับลาศึกษาตอ) 

รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

102 

- 

102 

95 

- 

95 

98.5 

- 

98.5 
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จํานวนอาจารยประจํา (ลาศึกษาตอ) 4 6 5 

จํานวนนักวิจัย(ลาศึกษาตอ) - - - 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 106 101 103.5 

จํานวนนักวิจัยท้ังหมด(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) - - - 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย 53,559.26 172,613.90 301,684.74 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว:       1 : 172,613.90 เกณฑประเมิน    :  5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        1 : 301,684.74 เกณฑประเมิน   :  5 คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :          >1: 70,000   ผลการดําเนินงาน              บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :       >1: 70,000    เกณฑประเมิน :   3.50 คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 ในปงบประมาณ 2562 ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค รวม 30 ทุน เปนทุน 

จากภายใน 11 ทุน  เปนเงิน 2,235,000.00 บาท ซ่ึงมีอาจารยรับทุน 12 คน และเปนทุนจากภายนอก 19 ทุน 

เปนเงิน 27,480,946.50 บาท ซ่ึงมีอาจารยรับทุน 34 คน รวมเปนเงินทุน 29,715,946.50 บาท คิดเฉลี่ยตอ

อาจารยประจําเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง เปนเงิน 301,684.74 บาทตอคน  

 คณะวิชามีอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 103.5 คน มีอาจารยลา

ศึกษาตอ จํานวน 5 คน คิดเปนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 98.5 คน 

 

ตารางท่ี 2.2-2 โครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน (บาท) ใน

ปงบประมาณ 2562 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุนสนับสนุน 

(ระบุ) 

งบประมาณ  

(บาท) 

1 การเมืองระหวางประเทศของ

ไตหวัน: การวิเคราะหการ

เปล่ียนแปลงทางอัตลักษณ (ค.ศ.

1988-2018) 

อ.ดร.รุงทิพย  

จันทรธนะกุล (100%) 

7 ก.พ.62 - 6 

ก.พ. 63 

รายไดคณะ 

(ทุนอุดหนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการ

สรางสรรค คณะ

วิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัย) 

100,000.00 

2 การสรางตราสินคาของผลิตภณัฑ

ตามโตนด จังหวัดเพชรบุรี” 

อ . ธิ ด าทิ พ ย  ป าน โ ร จ น 

(50%) และรศ.ดร.ธนินทรัฐ 

รัตนพงศภิญโญ (50%) 

1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

450,000.00 

3 โลจิสติกสเพื่อการพัฒนาบรรจภุัณฑ

ในการเพิ่มมูลคาทางการตลาด 

ผลิตภัณฑตาลโตนด จังหวัด

เพชรบุรี 

อ.ดร.ภฤศญา ปยนุสรณ 

(70%), อ.ชลภัสสรณ 

สิทธิวรงคชัย (15% มรภ.

สวนสุนันทา) และ อ.ณัฐ

พนธ  เกษสาคร (15% 

มรภ.สมเด็จเจาพระยา) 

1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

525,000.00 

*(750,000.00) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุนสนับสนุน 

(ระบุ) 

งบประมาณ  

(บาท) 

4 โครงการกลยุทธรูปแบบการ

กระจายสินคาผลิตภัณฑตาลโตนด 

จ.เพชรบุรี 

รศ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศ

ภิญโญ (100%) 

1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

560,000.00 

5 อิทธิพลของการรับรูของลูกคา

เกี่ยวกบั CSR ที่มีตอความภักดีของ

ลูกคาในอุตสาหกรรมโรงแรม 

อ.ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ 

(50%) และ อ.ดร.ชิษณุพงศ 

ศิริโชตินิศากร (50%) 

1 เม.ย.62 - 31 

มี.ค.63 

รายไดคณะ 

(ทุนอุดหนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการ

สรางสรรค คณะ

วิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัย) 

100,000.00 

6 งานจิตกรรมพุทธศาสนาฝมอืชาง

เมืองเพชรบุรี ระหวาง พ.ศ.2400-

2500 

อ.ดร.ดวงกมล  

บุญแกวสุข (100%) 

10 มิ.ย.62 – 9 

มิ.ย. 63 

รายไดคณะ 

(ทุนอุดหนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการ

สรางสรรค คณะ

วิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัย) 

100,000.00 

7 ความไมมั่นคงในการทํางานและ

การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรของ

พนักงานธนาคาร: บทบาทของ

การสนันสนุนของเพื่อนรวมงาน 

ผศ.ดร.ชวนชื่น  

อั คคะว ณิชชา  ( 80%)  

และ อ.ดร.วงศลัดดา  

วีระไพบูลย (20%) 

12 มิ.ย.62 – 11 

มิ.ย. 63 

รายไดคณะ 

(ทุนอุดหนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการ

สรางสรรค คณะ

วิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัย) 

100,000.00 

8 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ปจจัยบุคลิกภาพที่สงผลตอความ

ต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการและ

สรางธุรกิจดิจิทัลใหมของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการ

บริการธุรกจิ 

อ .ธาดาธิ เบศร  ภูทอง 

(100%) 

1 ก.ค. 62 - 30 

มิ.ย. 63 

รายไดคณะ 

(ทุนอุดหนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการ

สรางสรรค คณะ

วิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัย) 

100,000.00 

9 การจัดการเรียนการสอนแบบการ

เรียนรูแบบการจัดโครงการ 

(Project-Based Learning) เพื่อ

ทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 สําหรับรายวิชาการจัดการส่ิง

อํานวยความสะดวกและสถานที ่

(Facility and Venue 

management) 

อ.ดร.นพรัตน  

บุญเพียรผล 100% 

21 มี.ค. 62 - 

31 ธ.ค. 62 

ทุนอุดหนุนโครงการ

พัฒนานวัตกรรมการ

เรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

50,000.00 

10 การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการ

เรียนรูเชิงผลติภาพ (Productivity-

Based Learning) ในรายวิชาธุรกิจ

การประชุม การทองเที่ยวเพือ่เปน

รางวัลและงานนิทรรศการ สําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

อ.ดร.บุษริน วงศวิวัฒนา 

100% 

21 มี.ค. 62 - 

20 มี.ค. 63 

ทุนอุดหนุนโครงการ

พัฒนานวัตกรรมการ

เรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

50,000.00 
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุนสนับสนุน 

(ระบุ) 

งบประมาณ  

(บาท) 

สาขาวิชาการโรงแรม คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

11 การจัดการขนมไทยพื้นบานโบราณ

เพื่อสงเสริมธุรกิจจําหนายของที่

ระลึกจงัหวัดเพชรบุรี 

อ.ดร.นพรตัน บุญเพียรผล 

(50%) และ อ.ดร.บุษริน 

วงศวิวัฒนา (50%) 

8 ส.ค. 62 - 7 

ส.ค. 63 

รายไดคณะ 

(ทุนอุดหนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการ

สรางสรรค คณะ

วิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัย) 

100,000.00 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายในสถาบัน  2,235,000.00 

*(2,460,000.00) 

หมายเหตุ  *( ) หมายถึง จํานวนงบประมาณเต็มจํานวนกอนหารสัดสวน 

 

ตารางท่ี 2.2-3 โครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาดําเนินงานและ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (บาท) 

ในปงบประมาณ 2562 

ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน

สนับสนุน (ระบุ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1 การพัฒนาการทองเที่ยวอยาง

รับผิดชอบ กรณีศึกษา: 

กรุงเทพมหานคร จังหวัด

แมฮองสอน ภูเก็ต และสตูล  

(แผนงานวิจัย) 

ผศ.ดร.จิตศักด์ิ พุฒจร (70%), อ.

ดร.ปรัชญากรณ ไชยคช (ม.

หาดใหญ), อ.ดวงธิดา พัฒโน (ม.

สงขลานครินทร), ผศ.ดร.ทิพย

สุดา พุฒจร (3%) และ อ.หทยั

รัตน สวัสดี (ม.ศรีปทุม 

ขอนแกน) 

15 ม.ค. 62 - 

14 ม.ค. 63 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจยั 

(สกว.) 

428,984.50 

*(587,650.00) 

 

2 การพัฒนาการทองเที่ยวอยาง

รับผิดชอบ กรณีศึกษา: 

กรุงเทพมหานคร จังหวัด

แมฮองสอน ภูเก็ต และสตูล  

โครงการยอยที ่3 การศึกษา

แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพือ่

รองรับการทองเที่ยวอยาง

รับผิดชอบ กรณีศึกษาจังหวัด

กรุงเทพมหานคร แมฮองสอน 

ภูเก็ต และสตูล 

ผศ.ดร.ทิพยสุดา พุฒจร (30%), 

ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว 

(30%), อ.สไบทิพย มงคลนิมิตร 

(30%) และ อ.พณกฤษ อุดม

กิตติ (10% ม.รามคําแหง) 

15 ม.ค. 62 - 

14 ม.ค. 63 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจยั 

(สกว.) 

734,382.00 

*(815,980.00) 

3 โครงการคนหาและสรางมูลคาเพิ่ม

จากอัตลักษณ เร่ืองราว เร่ืองเลา

ของชุมชน 

รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา (80%), 

ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสงา 

(5%), อ.ดร.อัฏฐมา บุญปาลิต 

(5%), อ.ดร.นิธิกร มวงศรเขียว 

(5%) และ อ.ดร.ระชานนท  

ทวีผล (5%) 

28 ก.ย. 61 – 

26 มี.ค. 62 

กรมการทองเที่ยว 9,250,000.00 
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน

สนับสนุน (ระบุ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

4 การศึกษาแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

(Eco-Efficiency) เมืองยั่งยืนเชิง

พื้นที่ ในเศรษฐกิจและสังคมของ

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี 

พรธิดา เทพประสิทธิ,์ กนกอร 

เนตรชู และ รศ.ดร.ธีระวัฒน  

จันทึก (20%) 

1 ต.ค. 61 - 

30 ก.ย. 62 

มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต 

140,000.00 

*(700,000.00) 

5 การสํารวจขอมูลเชิงพื้นที่ดานการมี

สวนรวมของประชาชนในชุมชน

โดยรอบตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี 

รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก (50%) 

และ อ.สุรภัทร พิไชยแพทย 

(50%) 

17 ม.ค. 62 – 

17 ส.ค. 62 

ศูนยส่ิงแวดลอม 

มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต 

375,000.00 

6 การประเมินผลกระทบโครงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

ยกระดับสมรรถนะการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.วุฒิชัย อารักษโพชฌงค 

(50%), รศ.ดร.สมบูรณ ศิริสรร

หิรัญ (ม.มหิดล), ผศ.ดร.ภัทร 

พลอยแหวน (ม.มหิดล), ผศ.ดร.

สมศักด์ิ อมรสิริพงศ (ม.มหิดล), 

อ.ดร.ฐิติกร ยาวิไชย จารึกศิลป 

(ม.สุโขทัยธรรมธิราช) และ ดร.

สิทธิพร ชุลีธรรม (นักวิชาการ

อิสระ) 

24 ม.ค. 62 – 

20 ต.ค. 62 

บริษัท บลิส – เทล 

จํากัด (มหาชน) 

300,000.00 

*(600,000.00) 

7 โครงการศึกษาและเตรียมความ

พรอมสูการเปนองคการมหาชนของ

กรมวิทยาศาสตรบริการ 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ (ม.

มหิดล), ผศ.ดร.ภัทร พลอย

แหวน (ม.มหิดล), ผศ.ดร.สมศักด์ิ 

อมรสิริพงศ (ม.มหิดล), ผศ.ดร.

กฤษณ รักชาติเจริญ (ม.มหิดล), 

อ.ดร.วุฒิชัย อารักษโพชฌงค 

(16.67%) และ อ.ดร.ฐิติกร ยาวิ

ไชย จารึกศิลป (ม.สุโขทัยธรรมธิ

ราช) 

11 ต.ค. 61 – 

10 ต.ค. 62 

กรมวิทยาศาสตร

บริการ 

466,760.00 

*(2,800,000.00) 

8 โครงการประเมินผลลัพธและ

ผลกระทบของชุดโครงการ The 

Crisis Management Shared 

Experiences and Lesson 

Learned between Japan and 

Thailand 

รศ.ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ (ม.

มหิดล), ผศ.ดร.ภัทร พลอย

แหวน (ม.มหิดล), ผศ.ดร.สมศักด์ิ 

อมรสิริพงศ (ม.มหิดล),  

อ.ดร.วุฒิชัย อารักษโพชฌงค 

(20%) และ อ.ดร.ฐิติกร ยาวิไชย 

จารึกศิลป (ม.สุโขทยัธรรมธิราช) 

1 ต.ค. 61 – 

30 มิ.ย. 62 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจยั 

(สกว.) 

238,920.00 

*(1,194,600.00) 

9 กิจกรรมพัฒนาทายาทเพือ่การ

ขับเคล่ือนผูประกอบการ OTOP 

อยางมีประสิทธภิาพ ภายใต

โครงการขับเคล่ือนโครงการหนึ่ง

ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

รศ.ดร.นพพร จันทรนําชู (7% 

ศึกษา มศก.), ศ.ดร.คณิต เขียว

วิชัย (7% ศึกษา มศก.), รศ.ดร.

ธนินทรัฐ รัตนพงษภิญโญ (5% 

วจก. มศก.), อ.ดร.นพดล โตวิชัย

กุล (5% วจก. มศก.), ผศ.ดร.เด

ชาพันธ รัฐศาสนศาสตร (1% วิศวะ 

9 มี.ค. 62 - 4 

ก.ย. 62 

กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม 

1,950,000.00 

*(9,750,000.00) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน

สนับสนุน (ระบุ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

มศก.), อ.ดร.สรภัส น้ําสมบูรณ (7% 

ศึกษา มศก.), อ.ดร.พรรณภัทร ปล่ัง

ศรีเจริญสุข (7% ศึกษา มศก.), ผศ.

ดร.เอกนฤน บางทาไม (7% ศึกษา 

มศก.), ผศ.ดร.กรภัสสร อนิทรบํารุง 

(7% ศึกษา มศก.), อ.ดร.ชัยรตัน โต

ศิลา (7% ศึกษา มศก.), อ.ดร.ศศิ

พัชร จําปา (7% ศึกษา มศก.), อ.

ดร.สรญัญา จันทรชสูกุล (7% 

ศึกษา มศก.), ผศ.ดร.ศักรระภีร วร

วัฒนะปริญญา (1% มท.พระนคร

เหนือ), อ.ดร.ปยะวรรณ ปนแกว 

(1% มรภ.นครปฐฒ), รศ.ดร.พรรณ

ธิดา เหลาพวงศักดิ์ (5% ม.เอเชีย

อาคเนย), อ.ดร.ทิพยวรรณ สุขใจรุง

วัฒนา (7% ศึกษา มศก.), อ.ธิดา

ทิพย ปานโรจน (5% วจก. 

มศก.), อ.ดร.กิ่งแกว สุวรรณศรี 

(1% นักวิชาการอิสระ),  

อ.ธาดาธิเบศร ภูทอง (5% วจก. 

มศก.) และ อ.วันวิสาข ชัยกิจ 

(1%) 

10 การกําหนดนโยบายและการส่ือสาร

สาธารณะเพื่อลดการใชสารเคมีทาง

การเกษตรอยางมีสวนรวมของภาค

ประชาสังคม จังหวัดหนองบวัลําภ ู

ผศ.ดร.จิตศักด์ิ พุฒจร (20%), 

ผศ.ดร.ทิพยสุดา พุฒจร (20%), 

ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว 

(20%), นางธันยพร วณิชฤทธา 

(20% นักวิชาการอิสระ) และ

นายพิชญ จิตตภักดี (20% ม.แม

โจ) 

3 ม.ค. 62 - 2 

ม.ค. 53 

สํานักงาน

คณะกรรมการวิจยั

แหงชาติ (วช.) 

120,000.00 

*(200,000.00) 

11 โครงการกิจกรรมใหคําปรึกษา

แนะนําดานการพัฒนาผลิตภัณฑ

บนพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาใหมอีัตลักษณที่โดดเดน 

(ภาคกลาง ภาคใต) 

รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา (55%), 

ผศ.ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล 

(10%), ผศ.ดร.สิริชัย ดีเลิศ 

(10%), อ.อริสสา สะอาดนัก 

(5%), อ.ดร.วุฒิชัย อารักษ

โพชฌงค (3%), ผศ.ดร.จิตพนธ 

ชุมเกตุ (3%), อ.ดร.อัฏฐมา บุญ

ปาลิต (3%), อ.ธเนศ เกษรสิริธร 

(3%), อ.รชกร วชิรสิโรดม (1%), 

น.ส.สุนิสา วงศประทุม (1% 

จนท. คณะ), นายเอกพันธ หวาน

ใจ (1% จนท. คณะ), รศ.ดร.

ประจวบ กลอมจิตร (0.5% วิศ

วะ มศก.), ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตัน

16 ก.พ. 62 - 

13 ก.ย. 62 

กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม 

10,908,900.00 

*(11,730,000.00) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน

สนับสนุน (ระบุ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

วิมลรัตน (0.5% ศึกษา มศก.), 

ผศ.ดร.อรพิน ศิริสัมพันธ (0.5% 

ศึกษา มศก.), ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจ

รุงเรือง (0.5% ศึกษา มศก.), อ.

เกษรินทร พูลทรัพย (0.5% วิศ

วะ มศก.), อ.ดร.ปชญา ตรีมงคล 

(0.5% มทร.สุวรรณภูมิ), อ.ดร.

วิชชาญ จุลหริก (0.5% ม.

ทักษิณ), ผศ.ดร.ศศิธร ตายคํา 

(0.5% มรภ.สวนดุสิต), อ.ดร.

มรกต กําแพงเพชร (0.5% ม.หัว

เฉียว) และ อ.อํานาจ อมฤก 

(0.5% ม.เอเชียอาคเนย) 

12 แนวทางการพัฒนาเพื่อลดความ

เหล่ือมลํ้า ในการเขาถึงการใช

ประโยชนทรัพยากร ในชุมชนโดย

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน

อยางยั่งยืน 

ผศ.ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล 

(75%), รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา 

(10%), นายเกรียงศักด์ิ ธรรมอภิ

พล (10% ม.มหิดล) และ น.ส.

กนกพร คุมภยั (5% ม.มหิดล) 

28 มี.ค. 62 - 

31 ธ.ค. 62 

สถาบันพระปกเกลา 68,000.00 

*(80,000.00) 

13 โครงการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรดาน

ไมซมาตรฐานสากล (Meeting, 

Incentive, Conventions) ภายใต

วิชา "การประชุมองคกร 

(Meetings 101)" 

ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ เจริญ

วิศาล (80%), อ.ดร.นพรัตน  

บุญเพียรผล (10%), อ.สถิรา มะ

ลาสิน (10%)  

1 ก.พ. 62 - 

30 พ.ย. 62 

บริษัท นีท อีเวนท

แอนดคอนซัลแทนท 

จํากัด 

450,000.00 

14 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ

ดานการจัดการประชุมของประเทศ

ไทย 

ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ  

เจริญวิศาล (100%) 

2 ม.ค. 62 - 

30 ธ.ค. 62 

สมาคมสงเสริมการ

ประชุมนานาชาติ 

(ไทย) 

500,000.00 

15 การศึกษาความเคล่ือนไหวทาง

การเมืองและพฤติกรรมการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2562 

จังหวัดกาญจนบุรี 

รศ.พรชัย เทพปญญา (80%) 

และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ บุญเหลือ 

(20%) 

13 ก.พ. 62 - 

31 ก.ค. 62 

สถาบันพระปกเกลา 80,000.00 

*(100,000.00) 

16 ประเมินศักยภาพและความตองการ

ของชุมชนเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

อ.รชกร วชิรสิโรดม (70%),  

รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา (4%), 

รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ 

สกลนคร (2%), ผศ.ดร.ทิพยสุดา 

พุฒจร (10%), ผศ.ดร.เกศราพร 

พรหมนิมิตกุล (2%), ผศ.ดร.

สวรรยา ธรรมอภิพล (2%), ผศ.

ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว (4%), 

อ.ดร.สุนี คํานวลศิลป (2%), อ.

วันชัย เจอืบุญ (2%) และนาย

กันทรากร จรัสมาธุสร (จนท. 

22 เม.ย. 62 - 

31 ก.ค. 62 

องคการระหวาง

ประเทศเพื่อการ

อนุรักษธรรมชาติ 

294,000.00 

*(300,000.00) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน

สนับสนุน (ระบุ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

คณะ 2%) 

17 โครงการวิจัยเพือ่ติดตามผล

ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมตามแผนปฎิบัติราชการและ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม โครงการอางเก็บน้ํา

บานปาละอู อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ อาํเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

อ.รชกร วชิรสิโรดม (95%) และ

นายกันทรากร จรัสมาทุสร 

(จนท. คณะ 5%) 

1 ก.ค. 62 – 

30 ก.ย. 62 

สํานักงานบริหาร

โครงการ กรม

ชลประทาน 

114,000.00 

*(120,000.00) 

18 โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ

เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาสูผูประกอบการ

รุนเยาวอยางสรางสรรค 

อ.วันชัย เจอืบุญ (50%) และ อ.

เลิศลักษณ เจริญสมบัติ (50%) 

1 ต.ค. 61 - 

30 ก.ย. 62 

งบบูรณาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

982,000.00 

19 โครงการวิจัยปจจยัเชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลตอการกระจายรายไดของ

กลุมประเทศรายไดปานกลางและ

ความเกี่ยวของของดัชนีชี้วัดธรร

มาภิบาล : การสรางแนวทางลด

ความเหล่ือมลํ้าของประเทศไทย

ภายใตหลักฐานระดับสากล 

ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน, 

อ.ดร.วุฒิชัย อารักษโพชฌงค, 

อ.วรพล พินิจ, อ.ดร.โกสินทร เต

ชะนิยม 

17 เม.ย. 62 - 

30 ธ.ค. 62 

สถาบันพระปกเกลา 80,000.00 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน  27,480,946.50 

*(40,615,230.00) 

หมายเหตุ   *( ) หมายถึง จํานวนงบประมาณเต็มจํานวนกอนหารสัดสวน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก.2.2.1-1 โครงการวิจัย เรื่อง การเมืองระหวางประเทศของไตหวัน: การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ 

(ค.ศ.1988-2018) 

วก.2.2.1-2 โครงการวิจัย เรื่อง “การสรางตราสินคาของผลติภณัฑตามโตนด จังหวัดเพชรบุรี” 

วก.2.2.1-3 โครงการวิจัย เรื่อง “โลจสิติกสเพ่ือการพัฒนาบรรจภุัณฑในการเพ่ิมมูลคาทางการตลาด ผลิตภณัฑ

ตาลโตนด จังหวัดเพชรบุร ี

วก.2.2.1-4 โครงการกลยุทธรูปแบบการกระจายสินคาผลติภณัฑตาลโตนด จ.เพชรบุร ี

วก.2.2.1-5 โครงการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของการรับรูของลูกคาเก่ียวกับ CSR ท่ีมีตอความภักดีของลูกคาใน

อุตสาหกรรมโรงแรม 

วก.2.2.1-6 โครงการวิจัย เรื่อง งานจิตกรรมพุทธศาสนาฝมือชางเมืองเพชรบุรี ระหวาง พ.ศ.2400-2500 

วก.2.2.1-7 โครงการวิจัย เรื่อง ความไมมั่นคงในการทํางานและการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรของพนักงาน

ธนาคาร: บทบาทของการสนันสนุนของเพ่ือนรวมงาน 

วก.2.2.1-8 โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบุคลิกภาพท่ีสงผลตอความตั้งใจท่ีจะเปน

ผูประกอบการและสรางธุรกิจดจิิทัลใหมของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรการบริการธุรกิจ 

วก.2.2.1-9 การจัดการเรยีนการสอนแบบการเรียนรูแบบการจดัโครงการ (Project-Based Learning) เพ่ือทักษะ

แหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สําหรับรายวิชาการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและสถานท่ี 

(Facility and Venue management) 

วก.2.2.1-10 การจัดการเรยีนการสอนดวยวิธีการเรยีนรูเชิงผลตภิาพ (Productivity-Based Learning) ในรายวิชา

ธุรกิจการประชุม การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลและงานนิทรรศการ สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

วก.2.2.1-11 การจัดการขนมไทยพ้ืนบานโบราณเพ่ือสงเสรมิธุรกิจจําหนายของท่ีระลึกจังหวัดเพชรบุร ี

วก.2.2.1-12 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางรับผดิชอบ กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร จังหวัดแมฮองสอน ภูเก็ต และ

สตูล (แผนงานวิจัย) 

วก.2.2.1-13 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางรับผดิชอบ กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร จังหวัดแมฮองสอน ภูเก็ต และ

สตูล โครงการยอยท่ี 3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการทองเท่ียวอยางรับผดิชอบ 

กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร แมฮองสอน ภเูก็ต และสตูล 

วก.2.2.1-14 โครงการคนหาและสรางมูลคาเพ่ิมจากอัตลักษณ เรื่องราว เรื่องเลาของชุมชน 

วก.2.2.1-15 การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เมืองยั่งยืนเชิงพ้ืนท่ี 

ในเศรษฐกิจและสังคมของตลาดนํ้าดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

วก.2.2.1-16 การสํารวจขอมูลเชิงพ้ืนท่ีดานการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนโดยรอบตลาดนํ้าดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุร ี

วก.2.2.1-17 การประเมินผลกระทบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดบัสมรรถนะการบริหารทรพัยากร

บุคคล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

วก.2.2.1-18 โครงการศึกษาและเตรยีมความพรอมสูการเปนองคการมหาชนของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก.2.2.1-19 โครงการประเมินผลลัพธและผลกระทบของชุดโครงการ The Crisis Management Shared 

Experiences and Lesson Learned between Japan and Thailand 

วก.2.2.1-20 กิจกรรมพัฒนาทายาทเพ่ือการขับเคลื่อนผูประกอบการ OTOP อยางมีประสิทธิภาพ ภายใตโครงการ

ขับเคลื่อนโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 

วก.2.2.1-21 การกําหนดนโยบายและการสื่อสารสาธารณะเพ่ือลดการใชสารเคมทีางการเกษตรอยางมสีวนรวมของ

ภาคประชาสังคม จังหวัดหนองบัวลําภ ู

วก.2.2.1-22 โครงการกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําดานการพัฒนาผลิตภณัฑบนพ้ืนฐานทางทุนวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาใหมีอัตลักษณท่ีโดดเดน (ภาคกลาง ภาคใต) 

วก.2.2.1-23 แนวทางการพัฒนาเพ่ือลดความเหลื่อมล้าํ ในการเขาถึงการใชประโยชนทรัพยากร ในชุมชนโดย

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนอยางยั่งยืน 

วก.2.2.1-24 โครงการพัฒนาเน้ือหาหลักสูตรดานไมซมาตรฐานสากล (Meeting, Incentive, Conventions) 

ภายใตวิชา "การประชุมองคกร (Meetings 101)" 

วก.2.2.1-25 โครงการพัฒนาหลักสตูรระดับชาติดานการจัดการประชุมของประเทศไทย 

วก.2.2.1-26 การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2562 

จังหวัดกาญจนบุร ี

วก.2.2.1-27 ประเมินศักยภาพและความตองการของชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

วก.2.2.1-28 โครงการวิจัยเพ่ือติดตามผลตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามแผนปฎิบัติราชการและติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บนํ้าบานปาละอู อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

วก.2.2.1-29 โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือเตรียมความพรอมของนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาสู

ผูประกอบการรุนเยาวอยางสรางสรรค 

วก.2.2.1-30 โครงการวิจัยปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการกระจายรายไดของกลุมประเทศรายไดปานกลางและ

ความเก่ียวของของดัชนีช้ีวัดธรรมาภิบาล : การสรางแนวทางลดความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยภายใต

หลักฐานระดับสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 98 
 



ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 

เกณฑการประเมิน  

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 

 

เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง  

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60  ข้ึนไป 

 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ข้ึนไป 
 

สูตรคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

คะแนนท่ีได   = 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

x 100 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัท้ังหมด 

คะแนนท่ีได   = 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

x 5 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ

ใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมท่ี 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยู

ในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยู

ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ 

 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 

สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจําท่ีตีพิมพเผยแพร 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจํา นํ้าหนัก จํานวน ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/

ตารางอางอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.20 157 31.40 

ตารางท่ี 2.3-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.20 - - 

 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
0.40 22 8.80 

ตารางท่ี 2.3-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
0.40 - - 

 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไม

อยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ือ

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - 

 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไม

อยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - 

 

2.5 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - -  

3.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมท่ี 2 
0.60 11 6.60 

ตารางท่ี 2.3-3 

3.2บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.60 - - 

 

4.1บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม

อยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภา
0.80 - - 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจํา นํ้าหนัก จํานวน ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/

ตารางอางอิง 

สถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป

และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก

ประกาศ 

4.2บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม

อยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

เพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

0.80 - - 

 

4.3 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมท่ี 1 
0.80 170 136.00 

ตารางท่ี 2.3-4 

4.4 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลTCI กลุมท่ี 1 
0.80 - - 

 

5.1บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 1 1 

ตารางท่ี 2.3-5 

5.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

 

5.3 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - -  

5.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 
1.00 - - 

 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ 
1.00 - - 

 

5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจด

ทะเบียน 
1.00 - - 

 

5.7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
1.00 1 1 

ตารางท่ี 2.3-5 

5.8 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตาม

หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตาํแหนงทางวิชาการ 

1.00 2 2 

ตารางท่ี 2.3-6 

6. งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
0.20 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจํา นํ้าหนัก จํานวน ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/

ตารางอางอิง 

7. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40    

8. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60    

9. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ 
0.80 

   

10. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/

นานาชาติ 
1.00 

   

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 103.5  

จํานวนผลงานวิชาการท้ังหมด 364  

จํานวนผลงานสรางสรรคท้ังหมด  

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 186.80 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา  

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย

ประจํา 

180.48 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารย

ประจํา 

 

คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย

ประจํา 

467 

คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของ

อาจารยประจํา 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว:       215.05  เกณฑประเมิน    :  5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        180.48  เกณฑประเมิน   :  5 คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :          40.00%   ผลการดําเนินงาน              บรรลุเปาหมาย  

เปาหมายปตอไป :       40.00%   เกณฑประเมิน :   5 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

ในป พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารยประจํารวมผูลาศึกษาตอ 103.5 คน มีผลงาน

วิชาการของอาจารยท่ีไดรับการรับรองคุณภาพรวม 364 ชิ้น ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของ

อาจารยประจําเทากับ 186.80 คิดเปนผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตามเกณฑรอยละ 180.48 

เทากับ 5 คะแนน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก.2.3-1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

(จํานวน 157 เรื่อง) 

วก.2.3-2 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

(จํานวน 22 เรื่อง) 

วก.2.3-3 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2 (จํานวน 11 เรื่อง) 

วก.2.3-4 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 1 (จํานวน 170 เรื่อง) 

วก.2.3-5 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาตติาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (จํานวน 1 เรื่อง) 

วก.2.3-6 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

(จํานวน 1 เรือ่ง) 

วก.2.3-7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต

ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (จํานวน 2 เรือ่ง) 
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ตารางประกอบการเก็บขอมูลการผลงานวิชาการของอาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 

ตารางท่ี 2.3-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ป พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (คาน้ําหนัก 0.20) 

ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

1 เรื่องเลาความสําเร็จของผูประกอบการรานอาหารเฉพาะกลุม 

กรณีศึกษา ครัวกรรณิการ “ทุกอยางทําจากไก” 

พิทักษ ศิริวงศ, ภานุวัฒน สังกะเพศ 

และพิทวัส บุญชูยิ่ง 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 333-342. 

 

2 รูปแบบและกลยุทธดานการตลาดสูความสําเรจ็ของ

ผูประกอบการรานอาหารเพ่ือสุขภาพ กรณีศึกษารานอาหาร 

SUSTAINA Organic Restaurant เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 

พิทักษ ศิริวงศ, ชัญญานุช จั่นทอง และมัญชุ

พัฒน พันธเจริญ 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 343-350. 

 

3 การใหความหมายและการสรางมลูคาเพ่ือของรานอาหารเพ่ือ

สุขภาพ กรณีศึกษารานอาหารเพ่ือสุขภาพ Greenmade 

Café อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภเิษก จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

รพีพัฒน วัดเผือก, วชิรญาณ ทิพยโกย และ

พิทักษ ศิริวงศ 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 351-360. 

 

4 การสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภณัฑ สูความสําเรจ็ของ

ผูประกอบการรานอาหารเพ่ือสุขภาพ : กรณีศึกษา รานสวน

ผักนํ้า เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

พิทักษ ศิริวงศ, กําพล เช่ียวชาญศิลป และ

อภิวัฒน บางเหลือง 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

มกราคม 2561, หนา 361-369. 

5 การสรางมูลคาเพ่ิมและกลยุทธการตลาดของผูประกอบการ

รานไอศกรมีหมอไฟยศเส กรุงเทพมหานคร 

ธันยพร เนาวังวราห, อรัญญา มิ่งผล และ

พิทักษ ศิริวงศ 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 370-377. 

 

6 รูปแบบกลยุทธทางการตลาด และการสรางมูลคาเพ่ิมของ

ธุรกิจรับซื้อและจดัจําหนายผักออรแกนิคไรสารพิษ 

กรณีศึกษาบริษัท Veget Deli 

พิทักษ ศิริวงศ, ชนุดม กิตติสาเรศ และสิทธิ

ศักดิ์ เนียมหอม 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 392-401. 

 

7 เรื่องเลาความสําเร็จของผูประกอบการรานอาหารเพ่ือ

สุขภาพ กรณีศึกษา รานอาหารและขนมเพ่ือสุขภาพ Nature 

farm café จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เกียรติศักดิ ์เลิศสินเตชนนท, สิรเิดช ดอกไม

ทอง และพิทักษ ศิริวงศ 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 575-586. 

 

8 แรงจูงใจท่ีสงผลตอการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุมวัยรุน

และกลุมวัยทํางาน 

อังคะณา ยศวิปาน, กมลชนก หาวัน 

และนภนนท หอมสุด 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 672-679. 

 

9 กระบวนการท่ีสงผลใหธุรกิจ OEM ประสบความสาํเร็จเปน

ธุรกิจ Startup กรณีศึกษา Deeping Soap Service 

ดนุสรณ มุสิกล, ฐิติพล บัวรัษฏ และนภนนท 

หอมสุด 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

มกราคม 2561, หนา 680-685. 

10 ความหลงใหลในจดุหมายท่ีสงผลตอความจงรักภักดีใน

จุดหมายของนักทองเท่ียวในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบครีีขันธ 

สุภาวรรณ ลิ้มวิไลกุล, สุธิดา สถิตยวราคม 

และนภนนท หอมสุด 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 686-693. 

 

11 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรมการทําธุรกรรม

ทางการเงินผานระบบ Airpay 

ศศิวิมล พฤกษเรืองกิจ, นริดา ดีศรี และนภ

นนท หอมสุด 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 694-701. 

 

12 รูปแบบความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจบริการดานการ

เดินทางดวยการประยุกตนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กุลธิดา เลาเจริญ และจิตพนธ ชุมเกต ุ การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 402-412. 

 

13 ปจจัยดานแรงจูงใจท่ีสงผลตอพฤตกรรมการทองเท่ียวเชิง

นิเวศของผูบริโภคยุคใหม : พ้ืนท่ีศึกษา อุทยานสิ่งแวดลอมสิ

รินธร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ณันทพรรณ สุนทร, ทักษิณ สกุลรตันพรชัย 

และจิตพนธ ชุมเกต ุ

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 413-422. 

 

14 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารผานทางระบบ

ออนไลนรานปูดองอันยองของกลุมผูบรโิภคยุคใหม 

ณิชกุล สามเมือง, เทพธิดา มาลัยลอย และ

จิตพนธ ชุมเกต ุ

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

มกราคม 2561, หนา 423-434. 

15 ปจจัยดานทัศนคติท่ีมีอิทธิพลตอพฤตกรรมการตดัสินใจซื้อ

อาหารเพ่ือสุขภาพของผูบริโภคในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบครีีขันธ 

ธันวารัตน แสงโสดา, ปวีณา ออนเฉลียว 

และจิตพนธ ชุมเกต ุ

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 435-446. 

 

16 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้สินคาผานทาง

แอพพลิเคช่ันและเว็บไซต Looksi ของกลุมผูบริโภค Gen Y 

ปาลิตา โชคนาคะวโร, ปนบุญ อมรภิบาล 

และจิตพนธ ชุมเกต ุ

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 447-456. 

 

17 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมผีลตอพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อสินคาของกลุมผูบริโภครุนใหมท่ีรานอีฟแอนด

บอย เขตกรุงเทพมหานคร 

พีชชญา ทองยอด, นาราทิพย มาลัย และจิต

พนธ ชุมเกตุ 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 457-467. 

 

18 แรงจูงใจดานนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคท่ีมีตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาชาตรามือของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

จิตพนธ ชุมเกต,ุ สุภาวดี เอ่ียมสะอาด และ

อรอนงค พงษสวัสดิ ์

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 468-475. 

 

19 รูปแบบการสื่อสารการตราสินคาของธุรกิจสตารทอัพประเภท

ธุรกิจบริการทางการแพทย กรณศีกึษา เฮลท แอท โฮม 

ณัฐชยา นาทิพย, เนรญัชลา สุขประเสริฐ 

และจิตพนธ ชุมเกต ุ

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 108 
 



ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

มกราคม 2561, หนา 587-597. 

20 การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับ

การทองเท่ียวของคุงบางกะเจา อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

วรัญญา ครามอวมเจรญิ, สาธินี แซลิ่ว และ

จิตพนธ ชุมเกต ุ

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 598-607. 

 

21 การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศและพฤตกรรมผูบรโิภค

ออนไลนท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการรับบริการการตูน

ดิจิตอล Webtoon ของผูบริโภคชาวไทย 

ฐิติพร สําราญศาสตร, ตริตาภรณ มะโนล ิ

และอัยรดา สถิตยกุล 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 183-195. 

 

22 การยอมรับนวัตกรรมท่ีสงผลตอความเช่ือมั่นในการใชบริการ

ทําธุรกรรมทางการเงินออนไลนผาน แอปพลิเคชัน BluePay 

Wallet 

นรพนธ ฤกษอุโฆษ, ธัณยรสัม ภาวิจักชัยกุล 

และฐิติพร สําราญศาสตร 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 196-208. 

 

23 การศึกษาปจจัยการปรับตัวของธุรกิจเปดใหม โดยการ

ประยุกตใชเทคโนโลยี กรณศีึกษา ฟตเนส T3GYM ฟตเนส ท่ี

ดีท่ีสุดในจังหวัดตรัง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ธิดิ โภคาวัฒนา, ชาญวิชญ พิพัฒนรัชตกุล 

และฐิติพร สําราญศาสตร 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 209-223. 

 

24 การศึกษาปจจัยความไววางใจท่ีมผีลตอการซื้อขายสัตวเลี้ยง

ออนไลน กรณีศึกษาเว็บไซต PickaPet 

เนรัญชลา สุทธิอาคาร, อภิษฎา บุญเรือง 

และฐิติพร สําราญศาสตร 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

มกราคม 2561, หนา 224-235. 

25 การศึกษาเปรยีบเทียบปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องสําอางแบรนด Mistine และแบรนด Etude ผาน

แอพพลิเคช่ัน Shopee ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

พานทอง ศิริเดช, ณัฐสิมา กิตตสิังวรา และ

ฐิติพร สําราญศาสตร 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 236-249. 

 

26 แนวทางในการพัฒนา OTOP ในยุค 4.0 ของกาแฟบานไร

ไชยราช อําเภอสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

นวพล ลีลาวงศสันต,ิ สุภราช หนูหา และฐิติ

พร สําราญศาสตร 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 250-259. 

 

27 เทคนิคการดําเนินธุรกิจมูลไสเดือนเงินลาน กรณีศึกษา โชคดี

ฟารม 

ธัณยรสัม ภาวิจักชัยกุล และฐิติพร สําราญ

ศาสตร 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 719-731. 

 

28 การรับรู และปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีตอทัศนคติการ

ใชบริการแอพพลิเคช่ัน Line Man 

เกณิกา วงศชารี, พิจักษณ พลธานี และฐิติ

พร สําราญศาสตร 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 607-619. 

 

29 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผานแอพพลิเคช่ัน 

LINE MAN เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

สุดารตัน สิริมหาวงศ, สุวนันท คงใหม และ

ฐิติพร สําราญศาสตร 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

มกราคม 2561, หนา 620-629. 

30 ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกรับบริการดูแลผูสูงอายผุาน

แอพพลิเคช่ัน 

ชฎาธาร วรรณประโพธ์ิ, ฐิติกาญจน แสงสุด

ตา และฐิติพร สําราญศาสตร 

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 14 

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูยุค 

Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18 

มกราคม 2561, หนา 630-643. 

 

31 การสรางมูลคาเพ่ิมของผูประกอบการรานอาหารเพ่ือสุขภาพ 

กรณีศึกษารานสถานีผัก แอนด คนรักกาแฟ 

รัฐพงศ วงศชัย, สุรพัศ ศรีฤกษ และพิทักษ 

ศิริวงศ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 7 “วิทยาการ

จัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินสูประเทศไทย 4.0”, คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร, 2 กุมภาพันธ 

2561, หนา 111-118. 

 

32 อิทธิพลของแรงจูงใจท่ีสงผลตอการแบงปนขอมูลการ

ทองเท่ียวผานเครือขายสังคมออนไลน 

นภนนท หอมสุด, สุธิดา สถิตยวราคม และ

สุภาวรรณ ลิ้มวิไลกุล 

การประชุมทางวิชาการระดับชาต ิพะเยาวิจัย ครั้งท่ี 7, 

มหาวิทยาลยัพะเยา, 25-26 มกราคม 2561, หนา 

1836-1846. 

 

33 กลยุทธทางการตลาดและการสรางมูลคาเพ่ิมของธุรกิจ

ไอศกรมี กรณีศึกษา รานไอศกรีม IceDEA เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

จีราณัฐ เมตตา, นภัสสร วงษคําหาญ 

และนภนนท หอมสุด 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 7 “วิทยาการ

จัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินสูประเทศไทย 4.0”, คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร, 2 กุมภาพันธ 

2561, หนา 181-187. 

 

34 การเปรยีบเทียบพฤติกรรมการบรโิภคกาแฟสด และกาแฟ

สําเรจ็รูปของผูบริโภค ในอําเภอหวัหิน จังหวัด

เจตปรยีา ตรีนิตย, อาริตา หนูเจรญิ และนภ

นนท หอมสุด 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 7 “วิทยาการ

จัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการ
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ประจวบครีีขันธ พัฒนาทองถ่ินสูประเทศไทย 4.0”, คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร, 2 กุมภาพันธ 

2561, หนา 188-195. 

35 การพิจารณากอนเช่ือท่ีสงผลตอการใชและความพึงพอใจของ

การแบงปนขอมูลการทองเท่ียวผานเครือขายสังคมออนไลน 

นภนนท หอมสุด, สุธิดา สถิตยวราคม และ

สุภาวรรณ ลิ้มวิไลกุล 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 7 “วิทยาการ

จัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินสูประเทศไทย 4.0”, คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร, 2 กุมภาพันธ 

2561, หนา 209-218. 

 

36 การวิเคราะหปจจยัท่ีมีผลตอการตดัสินใจในการเลือกใช

บริการสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลงิ ในอําเภอเมือง จังหวัด

แพร 

อภิญญา บุญค้ําชู และนภนนท หอมสุด การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 7 “วิทยาการ

จัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินสูประเทศไทย 4.0”, คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร, 2 กุมภาพันธ 

2561, หนา 231-238. 

 

37 การวิเคราะหโอกาสการลมละลายดวยอัตราสวนทางการเงิน

ในบริษัทกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดสื่อและสิ่งพิมพใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ขวัญกมล รุงเรือง และธนินทรัฐ รตันพงศ

ภิญโญ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 

2561 “วิจัยกาวใหม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”, 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม 

2561, หนา 65-74. 

 

38 การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนเกาะพิทักษ อําเภอ

หลังสวน จังหวัดชุมพร 

กชกร เสฏฐวิวรรธน และธนินทรัฐ รัตนพงศ

ภิญโญ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 

2561 “วิจัยกาวใหม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”, 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

2561, หนา 13-21. 

39 สาเหตุ ปญหา และแนวทางการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมของผูประกอบการจังหวัด

ประจวบครีีขันธ 

ปริญญา กนกพนาทัต และธิดาทิพย ปาน

โรจน 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 

2561 “วิจัยกาวใหม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”, 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม 

2561, หนา 47-55. 

 

40 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเคลื่อนไหวดัชนีราคาหลักทรัพย

กลุมขนสงและโลจสิติกสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นัฏนันท เขียวขํา และธิดาทิพย ปานโรจน การประชุมวิชาการระดับชาต ิม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 

2561 “วิจัยกาวใหม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”, 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม 

2561, หนา 59-68. 

 

41 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเคลื่อนไหวดัชนีราคาหลักทรัพย

กลุมธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พรอุมา อินทนาคม และธิดาทิพย ปานโรจน การประชุมวิชาการระดับชาต ิม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 

2561 “วิจัยกาวใหม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”, 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม 

2561, หนา 69-77. 

 

42 ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุร ี

จิตภวรรณ ภูปรางค และนพดล โตวิชัยกุล การประชุมวิชาการระดับชาต ิม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 

2561 “วิจัยกาวใหม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”, 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม 

2561, หนา 21-30. 

 

43 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชงาน KTB 

Netbank Application ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

สุกัญญา เลิศสุทธิไกรศร และนพดล โตวิชัย

กุล 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 

2561 “วิจัยกาวใหม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”, 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตตรงั, 30 มีนาคม 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

2561, หนา 31-40. 

44 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพันธตอการ

ยอมรับเทคโนโลยีแอพพลิเคช่ันมายโมของพนักงานธนาคาร4

ออมสินภาค 4 

วรรัตน อุดมศิลป และนพดล โตวิชัยกุล การประชุมวิชาการระดับชาต ิม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 

2561 “วิจัยกาวใหม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”, 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม 

2561, หนา 101-109. 

 

45 อิทธิพลสื่อสังคมออนไลนและปจจยัทางการตลาดท่ีสงผลตอ

การตัดสินใจเขาใชบริการของผูบรโิภคในรานอาหารของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ขวัญชนก สิงหนิล และนพดล โตวิชัยกุล การประชุมวิชาการระดับชาต ิม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 

2561 “วิจัยกาวใหม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”, 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม 

2561, หนา 111-120. 

 

46 นวัตกรรมของเทคโนโลย ีและคุณภาพการใหบริการท่ีสงผล

ตอการตดัสินใจเลือกใชผูใหบริการขนสงสินคาของ Kerry 

Express ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุร ี

จุฑามาศ แกวอ่ิม และนพดล โตวิชัยกุล การประชุมวิชาการระดับชาต ิม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 

2561 “วิจัยกาวใหม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”, 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม 

2561, หนา 25-34. 

 

47 การเลือกท่ีพักอาศัยแฟลตดินแดงรูปแบบใหมเขตดินแดง 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นพรจ ก่ิงโพธ์ิทอง และนพดล โตวิชัยกุล การประชุมวิชาการระดับชาต ิม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 

2561 “วิจัยกาวใหม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”, 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม 

2561, หนา 35-46. 

 

48 ความสัมพันธระหวางความเครยีดในการทํางานกับความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงานหางสรรพสินคาบ๊ิกซีในจังหวัด

เพชรบุร ี

ชนวรรณ ทองวิทยกุล และดาวลอย กาญจน

มณีเสถียร 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 114 
 



ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 206-219. 

49 การเปรยีบเทียบสุขภาพจติของผูประกอบการขนาดเล็กใน

หางสรรพสินคาบลูพอรตหัวหิน กับผูประกอบการในตลาด

ซิเคดาหัวหิน 

ปณิตา วงศเรือง และดาวลอย กาญจนมณี

เสถียร 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 220-231. 

 

50 ความสัมพันธระหวางการรับรูคณุลักษณะงานกับความสุขใน

การทํางานของพนักงานธนาคารออมิสน จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ 

จารุจิตรางค มามาก และดาวลอย กาญจน

มณีเสถียร 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 240-249. 

 

51 ความสัมพันธระหวางความสุขกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ของพนักงานหางสรรพสินคาบ๊ิกซใีนจังหวัดเพชรบุร ี

กมลชนก โตสุวรรณ และดาวลอย กาญจน

มณีเสถียร 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 328-338. 

 

52 การเปรยีบเทียบความเครียดของผูประกอบการขนาดเล็กใน

หางสรรพสินคาบลูพอรตหัวหิน กับผูประกอบการขนาดเล็ก

ในตลาดซเิคดาหัวหิน 

ณัฐมน บรรจงรักษา และดาวลอย กาญจน

มณีเสถียร 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 339-348. 

 

53 การเปรยีบเทียบความสุขของผูประกอบการขนาดเล็กใน

หางสรรพสินคาบลูพอรตหัวหินกับผูประกอบการขนาดเล็ก

ตลาดซิเคดา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ 

นวพรรษ ศุกลรตัน และดาวลอย กาญจน

มณีเสถียร 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 349-359. 

54 การเปรยีบเทียบการรับรูความสําเร็จในการประกอบการของ

ผูประกอบการขนาดเล็กในหางสรรพสินคาบลูพอรตหัวหิน 

กับผูประกอบการขนาดเล็กในตลาดซิเคดาหัวหิน 

รังสิมันต ประพฤติกิจ และดาวลอย กาญจน

มณีเสถียร 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 374-386. 

 

55 การศึกษาความสัมพันธระหวางความจงรักภักดตีอตราสินคา

และคณุคาของตราสินคาแบรนดเมเจอรซีนีเพล็กซ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ชยาทิต เช้ือจอหอ และธนินทรรัฐ รัตนพงศ

ภิญโญ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 250-257. 

 

56 การตระหนักรู การเตรียมพรอม และบริบททางสังคมท่ีเอ้ือ

ตอการพัฒนาธุรกิจ start up ของธุรกิจในเขตอําเภอบางแพ 

จังหวัดราชบุร ี

อัญชนา โคกหมอ และธนินทรรัฐ รัตนพงศ

ภิญโญ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 258-270. 

 

57 การจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยนืของวัดหวยมงคล จังหวัด

ประจวบครีีขันธ 

เจนจิรา มีจันทร และธนินทรรัฐ รตันพงศ

ภิญโญ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 472-481. 

 

58 วัฒนธรรมการทองเท่ียวท่ีมีความสัมพันธตอการจัดการการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

นวรัตน มาตระกูล และธนินทรรัฐ รัตนพงศ

ภิญโญ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 482-489. 

59 พลวัตและการดํารงอยูของผลติภณัฑตาลโตนดในชุมชน อ.

บานลาด จ.เพชรบุร ี

บุณยวีร ศิริวัฒน และธิดาทิพย ปานโรจน การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 423-432. 

 

60 ความจําเปนในการพัฒนาตราสินคาของผลิตภัณฑตาลโตนด 

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี

ณัฐนร ีเจี้ยมดี และธิดาทิพย ปานโรจน การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 387-399. 

 

61 การสรางแบรนดสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลติภณัฑ

ตาลโตนด จังหวัดเพชรบุร ี

สุทธาภา  ศิลาประจวบ และธิดาทิพย ปาน

โรจน 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 413-422. 

 

62 รูปแบบ และกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการผลติรัง

ผึ้งหมอนํ้ารถยนต กรณีศึกษา หางหุนสวนจํากัด เค.พี.เรดิเอ

เตอร 

วชิรวิชญ แซลี่ และพิทักษ ศิริวงศ การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 10 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม “นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัย

และพัฒนาทองถ่ิน อยางยั่งยืน”, มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครปฐม, 29-30 มีนาคม 2561, หนา 695-705. 

 

63 รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนิเจอร

สําเรจ็รูปของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs) ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

นวพรรษ ภาษีสวัสดิ์ และพิทักษ ศิริวงศ การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 10 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม “นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัย

และพัฒนาทองถ่ิน อยางยั่งยืน”, มหาวิทยาลยัราชภฏั
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

นครปฐม, 29-30 มีนาคม 2561, หนา 706-713. 

64 การสื่อสารการตลาดออนไลนท่ีสงผลตอการรับรูตราสินคา

ของ Daily Bites (เดลีไ่บทส) ในมมุมองของผูใชเฟซบุค 

วริศรา ทองโต, สันตฤทัย อารีย, เกตุวดี 

สมบูรณทวี และกนกวรรณ กิจชระภูม ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งท่ี 

1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร, 17-19 พฤษภาคม 2561, หนา 158-164. 

 

65 อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยตีอการเลือกใช

แอพพลิเคช่ันติ๊กตอกของผูใชงาน 

สุชานันท อารียราษฎร, ภิญญดา อินทนิล, 

เกตุวดี สมบูรณทวี และกนกวรรณ กิจชระ

ภูม ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งท่ี 

1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร, 17-19 พฤษภาคม 2561, หนา 196-203. 

 

66 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความภักดขีองลูกคาตอผลิตภณัฑ

ตราสินคา Loonnystore 

อังกสมาลักษณ ไทยสม และจิตพนธ ชุมเกตุ การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 10 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม “นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัย

และพัฒนาทองถ่ิน อยางยั่งยืน”, มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครปฐม, 29-30 มีนาคม 2561, หนา 736-744. 

 

67 ปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใช

จักรยานยนตดูคาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประภสัสร มังกรกิม และจติพนธ ชุมเกต ุ การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 10 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม “นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัย

และพัฒนาทองถ่ิน อยางยั่งยืน”, มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครปฐม, 29-30 มีนาคม 2561, หนา 755-762. 

 

68 ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอการดําเนินงาน ของ

กลุมอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

ธนพร ดอนฮี้ และพนัชกร สิมะขจรบุญ การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 3 ประจําป 2561 

“นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู

เศรษฐกิจดิจิทัล”, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ, 1 มิถุนายน 2561, หนา 226-233. 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

69 ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของ

พนักงาน บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) 

ชนาพร อนุไพร และพนัชกร สมิะขจรบุญ การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 3 ประจําป 2561 

“นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู

เศรษฐกิจดิจิทัล”, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ, 1 มิถุนายน 2561, หนา 317-325. 

 

70 บทบาทของเชาวนอารมณท่ีมีความสัมพันธตอบุคลิกภาพ 5 

ประการและความจงรักภักดีของบุคลากรสหกรณโคนมหนอง

โพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) 

ณัฏฐณิชา โตใหญ และพนัชกร สมิะขจรบุญ การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 3 ประจําป 2561 

“นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู

เศรษฐกิจดิจิทัล”, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ, 1 มิถุนายน 2561, หนา 344-352. 

 

71 ปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการยอมรับบริการธนาคารบน

แพลตฟอรมดิจิทัลของผูสูงอาย ุ

สุภสัสรา มณ,ี อธิชา สิริกาญจน และธาดาธิ

เบศร ภูทอง 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย

ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2, คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน 

2561, หนา 241-258. 

 

72 ผลกระทบของการรับรูถึงความแพรหลายของเทคโนโลย ี

ความปลอดภัย และความเสี่ยงตอความตั้งใจในการยอมรับ

บริการระบบชําระเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

หัศยบดิน ทาศร ีและธาดาธิเบศร ภูทอง การประชุมวิชาการระดับชาต ิเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย

ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2, คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน 

2561, หนา 298-313. 

 

73 อุปสรรคและตัวขับการยอมรับแอพสแกนรหสัคิวอารซื้อ

สินคาจากรานคาเสมือน 

กาญจนาพร เอ่ียวจริง, บุษกล สุอุทัย และ

ธาดาธิเบศร ภูทอง 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย

ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2, คณะ
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน 

2561, หนา 470-489. 

74 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตของ

ประชาชน กรณีศึกษา เขตอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุร ี

ปยาทิพย นิยมศักดิ์ และณัฐพัชร อภิวัฒน

ไพศาล 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 21 เมษายน 2561, หนา 361-373. 

 

75 ความรูเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของบุคลากรใน

โรงพยาบาลรัฐ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี

ภูวณัฐ ภูภมร และณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 21 เมษายน 2561, หนา 400-412. 

 

76 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัคร

ใจประเภท 1 ของผูใชรถยนตในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

สโรชา คําสด และณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 21 เมษายน 2561, หนา 434-448. 

 

77 การยอมรับนวัตกรรมของผูใชบริการระบบการสั่งอาหารผาน

หนาจอสัมผัส (Touch screen) ท่ีมีตอบริษัท เอ็มเค เรสโต

รองต กรุป จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชุตินันท รอดบุญเกิด และธนินทรฐั รัตนพงศ

ภิญโญ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย

ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2, คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน 

2561, หนา 314-325. 

 

78 ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรบันวัตกรรมการจองหองพักผาน

เว็บไซต agoda.com ของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขต

ชุติมา รอดบุญเกิด และธนินทรัฐ รัตนพงศ

ภิญโญ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย

ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2, คณะ
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน 

2561, หนา 367-378. 

79 การยอมรับนวัตกรรมการสั่งซื้อสนิคาออนไลนของกลุม

ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 

ชนิสรา สินาคม และธนินทรัฐ รัตนพงศ

ภิญโญ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย

ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2, คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน 

2561, หนา 326-343. 

 

80 การสื่อสารการตลาดผานสื่อสาธารณะมีผลตอการเลือกซื้อ

สินคาของผูบรโิภค 

ณัฐมน นิคมภักดี และธนินทรัฐ รตันพงศ

ภิญโญ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย

ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2, คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน 

2561, หนา 379-389. 

 

81 การยอมรับการใชแอพพลิเคช่ันในการสั่งซื้ออาหารฟาสตฟูด ปุณณกา คุปตกุญช และธนินทรัฐ รัตนพงศ

ภิญโญ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย

ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2, คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน 

2561, หนา 355-366. 

 

82 การตระหนักรู การเตรียมพรอม และบริบททางสังคมท่ีสงผล

ตอการยอมรับและประยุกตใชนวัตกรรมทางการเงิน 

(FINTECH) 

เจตพล สุรธรรม และธนินทรัฐ รตันพงศ

ภิญโญ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย

ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2, คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน 

2561, หนา 490-508. 

 

83 การยอมรับนวัตกรรมท่ีชวยในการตัดสินใจซื้อ SAMSUNG 

GALAXY NOTE 8 ของผูบริโภคกลุม SAMSUNG GALAXY 

ปองภัย กองแกว และธนินทรัฐ รตันพงศ

ภิญโญ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย

ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2, คณะ
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

NOTE 8 CLUB THAILAND บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน 

2561, หนา 414-426. 

84 การมีสวนรวมในการพัฒนา E-Sport ในประเทศไทย พีรพัฒน เดชมณีธรชัย และธนินทรัฐ รัต

นพงศภิญโญ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย

ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2, คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน 

2561, หนา 427-438. 

 

85 วาทกรรมเลขมงคล: กลวิธีทางภาษากับการสรางคุณคาให

ตัวเลข 

ภพ สวัสด ี การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนระดับชาต ิครั้งท่ี 8, 

สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน, 21 มิถุนายน 2561, 

หนา 61-73. 

 

86 การศึกษาพฤติกรรม และปจจัยท่ีสงผลตอการซื้อ

เครื่องสําอางเกาหลีประเภทผลติภณัฑตกแตงใบหนาผาน

เครือขายสังคมออนไลน 

ณัฐริกา อนันตจรรยา และธิดาทิพย ปาน

โรจน 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย

ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2, คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน 

2561, หนา 344-354. 

 

87 ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรบัการใชบริการแอปพลเิคชันพรอม

เพยสมารทโฟนของธนาคารกรุงไทย 

รณฤทธ์ิ ละริน และธิดาทิพย ปานโรจน การประชุมวิชาการระดับชาต ิเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย

ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2, คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน 

2561, หนา 390-402. 

 

88 ปจจัยท่ีทําใหนักศึกษาตัดสินใจซื้อผลงานเพลงท่ีถูกลิขสิทธ์ิ

ผานทางแอพพลิเคช่ันไอทูนส สโตร 

สหรัฐ สงาวงศ และธิดาทิพย ปานโรจน การประชุมวิชาการระดับชาต ิเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย

ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2, คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

2561, หนา 403-413. 

89 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชงานและการยอมรับแอพพลิเคช่ัน

สําหรับรับชมภาพยนตรออนไลนผานแรงจูงใจดานความ

บันเทิง 

จิรธยาน เตชะวีรากร, สิริชนก ตรช้ัีน และ

ธาดาธิเบศร ภูทอง 

การประชุมวิชาการระดับชาตสิวนดุสิต 2018 ครั้งท่ี 3 

“งานวิจัยสรางมลูคา บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาว

ไกล Thailand 4.0”, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต, 31 กรกฎาคม 2561, หนา 87-

95. 

 

90 คุณภาพและการรับรูคุณภาพการบริการงานดานการเชาซื้อ

รถยนต: กรณีศึกษา ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขา

งามวงศวาน กรุงเทพมหานคร 

วิวัฒน เฮ็งนิรันดร และสวรรยา ธรรมอภิพล การประชุมวิชาการระดับชาต ิคณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ครั้งท่ี 6 ประจําป 2561 

“กระบวนทัศน: การจดัการสมัยใหมในบริบทประเทศ

ไทย 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

22 มิถุนายน 2561, หนา 192-205. 

 

91 การเตรียมความพรอมและความตองการกอนการเกษียณอายุ

ทํางานของเจาหนาท่ีมูลนิธิจุฬาภรณ 

ชลัช สุภาพกุล และสวรรยา ธรรมอภิพล การประชุมวิชาการระดับชาต ิคณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ครั้งท่ี 6 ประจําป 2561 

“กระบวนทัศน: การจดัการสมัยใหมในบริบทประเทศ

ไทย 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

22 มิถุนายน 2561, หนา 226-238. 

 

92 ผลกระทบของความหลากหลายดานคุณลักษณะของการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนสื่อสังคมออนไลนตอความตั้งใจใน

การซื้อ 

อังคฤทธ์ิ ศรีอเนกราธา และธาดาธิเบศร ภู

ทอง 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิคณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ครั้งท่ี 6 ประจําป 2561 

“กระบวนทัศน: การจดัการสมัยใหมในบริบทประเทศ

ไทย 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

22 มิถุนายน 2561, หนา 1075-1085. 

93 การปรับตัวและแนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ ของ

ผูประกอบการธุรกิจถายทอดสดออนไลน กรณีศึกษาธุรกิจ 

THAI LIVESTEAM 

ฐิติรัตน ทองคํา, สุวิภา สังสารวัตร และ

พิทักษ ศิริวงศ 

การประชุมวิชาการระดับชาติดานการสื่อสาร ครั้งท่ี 2 ป 

2561, คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 

16 พฤษภาคม 2561, หนา 13-24. 

 

94 แนวทางการพัฒนาการบริการอยางมีคุณภาพของธุรกิจ

ใหบริการสถานท่ีสําหรับประชุม สมัมนา กรณีศึกษา แสน

ปาลม เทรนน่ิง โฮม 

กรรณิกา กิจมั่นคง และพิทักษ ศิรวิงศ การประชุมวิชาการระดับชาติดานการสื่อสาร ครั้งท่ี 2 ป 

2561, คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 

16 พฤษภาคม 2561, หนา 577-593. 

 

95 การเตรียมความพรอมของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สํานัก

ธุรกิจบานโปง จังหวัดราชบุรี เพ่ือเขาสูระบบธนาคารแบบ

ดิจิทัล ในยุคไทยแลนด 4.0 

ปรชา ไวรักษสตัว และพิทักษ ศิรวิงศ การประชุมวิชาการระดับชาติดานการสื่อสาร ครั้งท่ี 2 ป 

2561, คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 

16 พฤษภาคม 2561, หนา 607-620. 

 

96 การใหความหมาย ท่ีมาของความหมายและแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพดานการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

สาขาถนนไกรเพชร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี

เพ็ญพิญาณ คงสมบูรณ และพิทักษ ศิริวงศ การประชุมวิชาการระดับชาติดานการสื่อสาร ครั้งท่ี 2 ป 

2561, คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 

16 พฤษภาคม 2561, หนา 848-859. 

 

97 การใหความหมาย ท่ีมาของความหมาย และแนวทางในการ

ใหบริการอยางมีคณุภาพของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขา

ถนนคฑาธร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

ศศินันท สุขคันธรักษ และพิทักษ ศิริวงศ การประชุมวิชาการระดับชาติดานการสื่อสาร ครั้งท่ี 2 ป 

2561, คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 

16 พฤษภาคม 2561, หนา 859-872. 

 

98 รูปแบบการดําเนินธุรกิจและกลยทุธการตลาดรานคาปลีกใน

พ้ืนท่ีท่ีมีกลุมแรงงานขามชาต ิกรณีศึกษารานมินิมารท ใน

พ้ืนท่ีตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี

หัทยา เยื่อแมนพงศ และพิทักษ ศริิวงศ การประชุมวิชาการระดับชาติดานการสื่อสาร ครั้งท่ี 2 ป 

2561, คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 

16 พฤษภาคม 2561, หนา 902-917. 

 

99 การรับรูแคมเปญปทองเท่ียววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืนท่ีสงผล วัลลภา พรมดวง, อธิการ ทัศนอารีย การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดบัชาต ิ  
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ตอความตั้งใจเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทยของ

นักทองเท่ียวชาวไทย 

และนภนนท หอมสุด เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ 

ครั้งท่ี 18 และลําปางวิจัย ครั้งท่ี 4, มหาวิทยาลัยราชภฏั

ลําปาง, 20 กรกฎาคม 2561, หนา 775-792. 

100 ปจจัยความสําเร็จของสมาคมกลุมชาวไรออย เขต 7 จังหวัด

กาญจนบุร ี

สวรรยา ธรรมอภพิล, ณัฏฐณิชา กิจดํารง

วินิจกุล และอณิษฐา มาลา 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิประจําป 2561 “ศาสนา

กับการสงเสริมความเปนธรรมทางสุขภาพ”, คณะ

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 1-2 

มิถุนายน 2561, หนา 29-40. 

 

101 คําจากขาว: ลักษณะรวมระหวางภาษาไทพาเกกับภาษาไทย

มาตรฐาน 

ภพ สวัสด ี การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรตันโกสินทร ครั้งท่ี 3 “การบูรณาการความรู

เพ่ือสังคมท่ียั่งยืน”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล, 18-20 กรกฎาคม 

2561, หนา 17-23. 

 

102 อิทธิพลของคุณภาพเว็บไซตและความไววางใจตอระบบ

อิเล็กทรอนิกสตอความตั้งใจใชบรกิารจองโรงแรมออนไลน

ของผูบริโภค 

กันยาลักษณ ชนะภัย และธาดาธิเบศร ภู

ทอง 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 293-309. 

 

103 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการแบงปนขอมูลสุขภาพ

อิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซตสื่อสังคมออนไลนของบุคคลในเจ

เนอเรช่ันวาย 

มงคลชัย เจนเจริญพันธ, กฤศนรัตน สุคันธวิ

ภัติ และธาดาธิเบศร ภูทอง 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 310-327. 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

104 ผลของความเช่ือมั่นในตนเองและทัศนคติในเชิงลบตอบุคคล

และงานท่ีมีตอความตั้งใจในการยอมรับบริการธนาคารบน

ดิจิทัลแพลตฟอรม 

กิตติกาญจน วองธนสาร, กุลธิดา สลับลึก 

และธาดาธิเบศร ภูทอง 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 345-362. 

 

105 ผลกระทบของคุณลักษณะพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนสื่อสังคม

ออนไลนตอความตั้งใจซื้อสินคาและการสื่อสารแบบปากตอ

ปากบนอินเทอรเน็ตผานความเช่ือมั่นไววางใจ 

นันทนภัส ภูติวัฒนชัย และธาดาธิเบศร ภู

ทอง 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 363-376. 

 

106 ผลกระทบของนวัตกรรมการทองเท่ียวอัจฉริยะผานการรับรู

ความสามารถของตนเองตอความพึงพอใจในการตัดสินใจใช

บริการ 

จินตจุฑา จันทรเพ็ญ และธาดาธิเบศร ภูทอง การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 377-389. 

 

107 ผลกระทบของทัศนคติและความคดิสรางสรรคของบุคคลและ

คุณลักษณะระบบการชําระคาสินคาผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีตอ

ความตั้งใจในการใชบริการ 

อรธิดา อินทนาคม และธาดาธิเบศร ภูทอง การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 390-404. 

 

108 ผลกระทบของบุคลิกภาพของตราสินคาตอคณุภาพของ

ความสัมพันธและความภักดตีอตราสินคาในเว็บไซตพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสบนสื่อสังคมออนไลน 

ศศินา เลี้ยงบํารุง และธาดาธิเบศร ภูทอง การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 405-416. 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

109 ผลกระทบของนวัตกรรมสวนบุคคลและความรูท่ีเกิดจาก

ประสบการณของตนเองตอความตั้งใจในการใชบริการเช็กอิน

ดวยตนเองของสายการบินอยางตอเน่ือง 

ภัทรชนน วิริยะเสถียรจินดา และธาดาธิ

เบศร ภูทอง 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 417-431. 

 

110 อุปสรรคและตัวขับการยอมรับบรกิารธุรกรรมทางการเงิน

ผานระบบพรอมเพย 

พัชราภา สุดดี และธาดาธิเบศร ภทูอง การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 432-445. 

 

111 อุปสรรคและตัวขับการยอมรับบรกิารชําระคาสินคาผาน

เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลแบบไรสายดวยความถ่ีใน

ระยะใกล 

จาฏพัจน คาขาย และธาดาธิเบศร ภทูอง การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 549-562. 

 

112 ผลกระทบของการรับรูถึงความปลอดภัยและความไววางใจ

ตอความตั้งใจในการใชบริการระบบการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส 

ชนิสรา เสนสาย และธาดาธิเบศร ภูทอง การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 535-548. 

 

113 ผลกระทบของทัศนคติและความคดิสรางสรรคของบุคคลและ

ความรูท่ีเกิดจากประสบการณของตนเองตอความตั้งใจใน

การใชแอพสแกนรหัสคิวอารซื้อสนิคาจากรานคาเสมือนอยาง

ตอเน่ือง 

เวธกา กุระชน และธาดาธิเบศร ภทูอง การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 521-534. 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

114 อิทธิพลของนวัตกรรมในการถายทอดสดกีฬาผาน

แพลตฟอรมสื่อสังคมออนไลนตอความพึงพอใจและความ

ตั้งใจในการรับชมของผูใชบริการ 

กวิน เอ้ือภัทรพงศ และธาดาธิเบศร ภทูอง การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 510-520. 

 

115 ปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจใชงานแอปพลิเคชันสําหรับการ

จัดการตั๋วท่ีน่ังและเวลาฉายภาพยนตร 

พิลาภกิจ ครรชิตะวาณิช และธาดาธิเบศร ภู

ทอง 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 499-509. 

 

116 ปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจใชงานแอพพลิเคช่ันสําหรับการ

จัดการโลจสิติกสผานอุปกรณเคลือ่นท่ี 

ศศิศ เหลาสมาธิกุล และธาดาธิเบศร ภูทอง การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 472-484. 

 

117 ผลกระทบของการตลาดแบบปากตอปากออนไลนตอความ

ตั้งใจในการซื้อสินคาในเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนสื่อ

สังคมออนไลน 

ณัฐรินีย โชติวัฒณฤดี และธาดาธิเบศร ภู

ทอง 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 459-471. 

 

118 ผลกระทบของคุณสมบัติของเว็บไซตตอความภักดีทาง

อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในธุรกิจการใหบริการสํารอง

หองพักแบบออนไลน 

กมลรตัน มิ่งแมน และธาดาธิเบศร ภูทอง การประชุมวิชาการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูท่ีหลากหลาย

เพ่ือคุณภาพชีวิต”, คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 446-458. 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

119 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การรบัรูการสนับสนุนความคิด

สรางสรรคขององคการและประสทิธิภาพภายในตนเองเชิง

สรางสรรคท่ีมีอิทธิพลตอความคดิสรางสรรคของบุคลากร

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, อภิชาต กิตติศักดิ์

นาวิน และศรวิชา กฤตาธิการ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาต ิ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี ครั้ง

ท่ี 4 ประจําป 2561 “บูรณาการศาสตรสากลสูชุมชน

อยางยั่งยืน”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี, 16-17 สิงหาคม 2561, หนา 42-59. 

 

120 การใหความหมายและรูปแบบกลยุทธการตลาดการทองเท่ียว

เชิงสรางสรรค (กรณีศึกษา วัดขนอน อําเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี) 

กัมปนาท เพชรแกว และมนัสสินี บุญมีศรี

สงา 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ

ครั้งท่ี 10 “ถักทองานวิจัยทองถ่ิน.....กาวไกลสูสากล”, 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา, 7-8 สิงหาคม 2561, 

หนา 225-234. 

 

121 กลยุทธการปรับตัวเพ่ือการอยูรอดของรานตัดผมบารเบอร 

ในเขตกรุงเทพฯ 

ธวัชชัย ชัยอมรพันธ และพนัชกร สิมะขจร

บุญ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิคณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ครั้งท่ี 6 ประจําป 2561 

“กระบวนทัศน: การจดัการสมัยใหมในบริบทประเทศ

ไทย 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

22 มิถุนายน 2561, หนา 1056-1066. 

 

122 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานรานคา

ออนไลนในจังหวัดนนทบุร ี

นนทวัฒน สุวรรณราช และธิดาทิพย ปาน

โรจน 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดบัชาต ิ

เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ 

ครั้งท่ี 18 และลําปางวิจัย ครั้งท่ี 4, มหาวิทยาลัยราชภฏั

ลําปาง, 20 กรกฎาคม 2561, หนา 610-620. 

 

123 ปจจยัท่ีสงผลกระบวนการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร

ออนไลนบนเว็บไซต 

ณฐภัทร นาวีเรืองรัตน และธิดาทิพย ปาน

โรจน 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดบัชาต ิ

เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ครั้งท่ี 18 และลําปางวิจัย ครั้งท่ี 4, มหาวิทยาลัยราชภฏั

ลําปาง, 20 กรกฎาคม 2561, หนา 662-672. 

124 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของ

นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุร ี

ธิดาทิพย ปานโรจน และธารติ เทียมปาน การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดบัชาต ิ

เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ 

ครั้งท่ี 18 และลําปางวิจัย ครั้งท่ี 4, มหาวิทยาลัยราชภฏั

ลําปาง, 20 กรกฎาคม 2561, หนา 761-774. 

 

125 รูปแบบและกลยุทธการสรางพลเมืองตื่นรู กรณีศึกษา 

โครงการพลังเด็กและเยาวชน เพ่ือการเรยีนรูภมูิสังคมภาค

ตะวันตก 

กันทรากร จรัสมาธุสร และพิทักษ ศิริวงศ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งท่ี 8 “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม

สรางสรรคสูการพัฒนาท่ียั่งยืน”, บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 28-29 มิถุนายน 2561, หนา 68-

82. 

 

126 รูปแบบและปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธิภาพการสื่อสารใน

องคกร กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 

ณฐอร กีรติลาภิน และพิทักษ ศิริวงศ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งท่ี 8 “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม

สรางสรรคสูการพัฒนาท่ียั่งยืน”, บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 28-29 มิถุนายน 2561, หนา 

558-572. 

 

127 การใหความหมาย ท่ีมาของความหมาย และแนวทางการ

ปฏิบัติท่ีดีในการเปนพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วนิดา ศรีเกษร และพิทักษ ศิริวงศ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งท่ี 8 “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม

สรางสรรคสูการพัฒนาท่ียั่งยืน”, บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 28-29 มิถุนายน 2561, หนา 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

632-649. 

128 การรับรูอัตลักษณตราสินคาของกลุมวัยรุนชาวไทยท่ีเลือก

รับประทานอาหารจานดวนในหางสรรพสินคาบลูพอรตหัว

หิน 

คงฤทธ์ิ หงสหอม และระชานนท ทวีผล การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ

2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา 

159-165. 

 

129 การจัดการนวัตกรรมของธุรกิจกีฬาและนันทนาการ 

กรณีศึกษาสนามฟุตบอลหญาเทียม จังหวัดสมุทรปราการ 

เจตพล กองคํา และระชานนท ทวีผล การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ

2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา 

198-204. 

 

130 การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจชานมไขมุกแฟรนไชส ภายใน

หางสรรพสินคาเครือเซ็นทรัล จังหวัดนนทบุร ี

เบญจวรรณ แสงฉิม และระชานนท ทวีผล การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ

2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา 

455-465. 

 

131 ผลกระทบของคุณภาพโมบายแอพพลิเคช่ันสําหรับการ

ทองเท่ียวและการยอมรับเทคโนโลยีตอความตั้งใจในการใช

การบริการระบุตําแหนงทางภูมิศาสตรเพ่ือวางแผนการ

เดินทาง 

กชกร ทับอันสอน และธาดาธิเบศร ภูทอง การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ

2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา 

1-15. 

 

132 ผลกระทบของทัศนคติและความคดิสรางสรรคสวนบุคคล

และการยอมรับเทคโนโลยตีอความตั้งใจในการใชระบบเอ็น

เอฟซีเพ่ือชําระคาสินคาหรือบริการผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

กมลวรรณ กองนอก และธาดาธิเบศร ภูทอง การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ

2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

35-49. 

133 อิทธิพลของความเหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลย ีและ

การยอมรับนวัตกรรมตอความตั้งใจในการใชบริการ

แอพพลิเคช่ันดานฟูดเดลเิวอรี ่

ชนิดา อํ่าอุน, ดารณีนุช โมสุทธิ และธาดาธิ

เบศร ภูทอง 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ

2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา 

218-231. 

 

134 ปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการยอมรับระบบการชําระเงิน

ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีและความตัง้ใจในการบอกตอการใช

งานเทคโนโลย ี

ธัญญา โชตนเชาวพัฒน และธาดาธิเบศร ภู

ทอง 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ

2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา 

365-377. 

 

135 ผลกระทบของรูปแบบการใชงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนเฟ

ซบุกสวนบุคคลตอการซื้อสินคาอยางไมไดตั้งใจ 

ปณฑิตา กงทอง และธาดาธิเบศร ภูทอง การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ

2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา 

23-33. 

 

136 อิทธิพลของการตลาดแบบปากตอปากออนไลนตอความตั้งใจ

ในการแบงปนของผูใชเว็บไซตสื่อสังคมออนไลน 

สโรชา ภูถาวร และธาดาธิเบศร ภทูอง การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ

2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา 

260-269. 

 

137 ปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการใชโมบายชอปปง

แพลตฟอรมซื้อสินคาจากรานคาเสมือนและรหสัคิวอาร 

สุทธิดา หรุนเกษม และธาดาธิเบศร ภทูอง การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ

2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

296-304. 

138 พฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือท่ีอยูอาศัยของลูกคาธนาคาร

ออมสินเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

รักชนก ฤกษอังคาร และสริิชัย ดีเลิศ การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ

2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา 

129-137. 

 

139 อิทธิพลของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําแบบ

แลกเปลีย่นและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคท่ี

สงผลตอความคดิสรางสรรคของบุคลากรสถาบันนิติ

วิทยาศาสตร 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน การประชุมทางวิชาการระดับชาต ิ“นเรศวรวิจัย” ครั้งท่ี 

14 “University in Disruptive Era”, มหาวิทยาลัย

นเรศวร, 1 พฤศจิกายน 2561, หนา 674-686. 

 

140 อิทธิพลของภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง การรับรูการ

สนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพ

ภายในตนเองเชิงสรางสรรคท่ีสงผลตอความคดิสรางสรรค

ของขาราชการตํารวจ 

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน การประชุมวิชาการระดับชาต ิประจําป 2561, 

มหาวิทยาลยัแมโจ, 11-13 ธันวาคม 2561, หนา 402-

416. 

 

141 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อสนิคาผานทางสื่อสังคม

ออนไลนของธุรกิจอาหารคลีนฟูดสแบบกลอง 

กนกณัฐ ประทีปสกุลทอง และอมรินทร เทว

ตา 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ

2561 "การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู", 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา 

25-34. 

 

142 ปจจัยท่ีสงผลตอความไววางใจตลาดกลางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

ขจีนุช สวัสดินาม และอมรินทร เทวตา การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ

2561 "การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู", 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

150-158. 

143 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสือ้ผาในเขตตลาดโบเบของ

ธุรกิจคาปลีก 

ปฏิพาร เพชรศิริ และอมรินทร เทวตา การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาต ิ

ครั้งท่ี 13 ปการศึกษา 2561, มหาวิทยาลัยรังสิต, 16 

สิงหาคม 2561, หนา 138-147. 

 

144 การจัดการความขัดแยงท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัดพ้ืนท่ีกลุมเครือขาย

ภาคกลาง 

วรัญญา กลัวผดิ และอมรินทร เทวตา การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาต ิ

ครั้งท่ี 13 ปการศึกษา 2561, มหาวิทยาลัยรังสิต, 16 

สิงหาคม 2561, หนา 170-181. 

 

145 การวิเคราะหจดุแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการ

พัฒนาชุมชนท่ีเปนมิตรกับจักรยาน: พ้ืนท่ีศึกษาเทศบาล

ตําบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุร ี

รสมารินทร อรุโณทัยพิพัฒน, เชาวลิต ตรึก

ตรอง และสวรรยา ธรรมอภิพล 

การประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ครั้งท่ี 11 “การบูรณาการภูมิ

ปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต, 20 ธันวาคม 2561, หนา 53-

63. 

 

146 ปญหาและแนวทางการพัฒนาขอมูลสงเสรมิการทองเท่ียวท่ี

เผยแพรในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กรณีศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุร ี

รุงตะวัน รัตนยศ, วงศธร นาเมือง, วิมล

พรรณ มรีส และเอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิม.อ. ตรัง วิจัย ประจาํป 

2561 "วิจัยกาวใหม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน", 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม 

2561, หนา 73-80. 

 

147 แนวทางการสื่อสารการตลาดบูรณาการของธุรกิจรานอาหาร

บันเทิง กรณีศึกษาอําเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบครีีขันธ 

นิธิกร มวงศรเขียว และระชานนท ทวีผล การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 7 ประจําป 2561 

“Gastronomy, Hospitality and Culture in 

ASEAN”, บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน), 7 

กันยายน 2561, หนา 177-188. 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

148 ความตองการและขอเสนอของประชาชนตอการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด

สมุทรสาคร 

วันชัย เจือบุญ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราช

ภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 2-5 

ธันวาคม 2561, หนา 768-773. 

 

149 การประยุกตหลักธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพ่ือการพัฒนาชนบท 

วันชัย เจือบุญ และธงพล พรหมสาขา ณ 

สกลนคร 

การประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ครั้งท่ี 11 “การบูรณาการภูมิ

ปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน”, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต, 20 ธันวาคม 2561, หนา 3-

12. 

 

150 คุณลักษณะของนวัตกรธุรกิจพาณชิยอิเล็กทรอนิกส วรโชต ิทัตจอมไตร และศริะ ศรโียธิน การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดบัชาต ิ

เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ 

ครั้งท่ี 18 และลําปางวิจัย ครั้งท่ี 4, มหาวิทยาลัยราชภฏั

ลําปาง, 20 กรกฎาคม 2561, หนา 635-644. 

 

151 การศึกษาเปรยีบเทียบกระบวนการผลิตมะพราวขาวเพ่ือผลิต

กะทิและเครื่องสําอางในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางยีร่งค อําเภอบาง

คนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ชวัลญา อินทกฤช และอิสราภรณ ทนุผล การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 232-239. 

 

152 การเตรียมความพรอมสูการเปนผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพด ี ชุติกาญจน แกวงาม และอิสราภรณ ทนุผล การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 282-299. 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

153 ระดับการรับรูภาพลักษณของแหลงทองเท่ียวและความพึง

พอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

กรณีศึกษา ตลาดตานํ้าโบราณบานตนตาล อําเภอเสาไห 

จังหวัดสระบุร ี

ทินารมภ เรืองสุขดี และอิสราภรณ ทนุผล การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 300-313. 

 

154 การศึกษาการจดัการและควบคมุภายในของวัดหลวงกับวัด

ราษฎรพ้ืนท่ีอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

สิรลิักษณ แปนแหลม และอิสราภรณ ทนุผล การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 314-327. 

 

155 การศึกษาโลจิสติกสของอุตสาหกรรมมะพราวขาวในพ้ืนท่ี

ตําบลบางยีร่งค อําเภอบางคนที จงัหวัดสมุทรสงคราม 

ณัฐชา เจรญิผล และอิสราภรณ ทนุผล การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 449-461. 

 

156 ผลกระทบจากการจางแรงงานตางดาวท่ีมีผลตอโครงสราง

ตนทุนธุรกิจการเกษตรในพ้ืนท่ีอําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม 

พิชามญชุ ถุงศิลป และอิสราภรณ ทนุผล การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 462-471. 

 

157 พฤติกรรมและรูปแบบในการทองเท่ียวของผูเขาสูวัยสูงอายุ

ในจังหวัดนครราชสมีา 

สุทธิดา รอดวินิจ และอิสราภรณ ทนุผล การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบริหารปกครองของ

ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศสูยุค 

Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 490-508. 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

     

ตารางท่ี 2.3-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ และผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตรป พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (คาน้ําหนัก 0.40) 

ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

1 Enhancing the Job Performance of Professional 

Nurses 

Khomkrit Nantharojphong, Nisachon 

Rattanamanee, Norachai Na Wichian 

and Taninrat Rattanapongpinyo 

24th EBES Conference - Bangkok, Bangkok, 

Thailand, 10-12 January 2018 2018, pp. 363-375. 

 

2 Toward a Sustainable Organization by Human 

Capital Development 

Taninrat Rattanapongpinyo 24th EBES Conference - Bangkok, Bangkok, 

Thailand, 10-12 January 2018 2018, pp. 518-527. 

 

3 Bankruptcy Risk Analysis Using Financial Ratios for 

Small and Medium Enterprises (SMEs) Performance 

in Prachuap Khiri Khan, Thailand 

Tidathip Panrod 24th EBES Conference - Bangkok, Bangkok, 

Thailand, 10-12 January 2018 2018, pp. 528-536. 

 

4 Development Strategy for Survival and Thriving of 

Thailand SMEs 

Taninrat Rattanapongpinyo 25th EBES Conference, Berlin, Germany, 23-25 

May 2018, pp. 1796-1810. 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

5 Determinant Factors Affecting Bank Sector Index 

Movement in SET 

Tidathip Panrod 25th EBES Conference, Berlin, Germany, 23-25 

May 2018, pp. 1833-1839. 

 

6 The Sensitivity of Thailand Corporate Bond Values 

to Interest Rate Changes 

Sasipa Pojanavatee 7th Business & Management Conference, 

Budapest, Hungary, 5-8 June 2018, pp. 36-46. 

 

7 Factors Influencing the Acceptance of Internet 

Payment Services for Online Business 

Arissa Sa-Ardnak 7th Business & Management Conference, 

Budapest, Hungary, 5-8 June 2018, pp. 47-57. 

 

8 A Relationship between Organizational Climate and 

Happiness of the Staffs of the Nongpho Ratchaburi 

Dairy Cooperatives 

Dowloy Kanjanamaneesathian and 

Chutima Koetthong 

The 9th International Science, Social Science, 

Engineering and Energy Conference, Bangkok, 

Thailand, 2-4 May 2018, pp. 505-512. 

 

9 The Analytical Hierarchy (AHP) in Decision Making 

for MICE Destination 

Nootchanate Kansamut and Keadsiri 

Jaroenwisan 

1st International MICE Conference and Forum, 

Thailand Convention and Exhibition Bureau, 

Bangkok, Thailand, 29-30 August 2018, pp. 155-

171. 

 

10 Employee’s Job Satisfaction Motivators in 

Destination Management Company (DMC) in MICE 

Industry 

Parinya Nakpathom, Santidhorn 

Pooripakdee and Keadsiri 

Jaroenwisan 

1st International MICE Conference and Forum, 

Thailand Convention and Exhibition Bureau, 

Bangkok, Thailand, 29-30 August 2018, pp. 93-

110. 

 

11 A Study of Guidelines for MICE Academic Cluster in 

Thailand 

Jantajit Thanasiri and Keadsiri 

Jaroenwisan 

1st International MICE Conference and Forum, 

Thailand Convention and Exhibition Bureau, 

Bangkok, Thailand, 29-30 August 2018, pp. 31-
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

41. 

12 Services Receivers’ Attitude toward Environmental 

Standard for Venues in MICE Industry 

Keadsiri Jaroenwisan and Jantajit 

Thanasiri 

Asia-Pacific Conference on Management and 

Business (APCMB), Fukuoka, Japan, 10-13 

September 2018, pp. 513-520. 

 

13 The Study of Tourism Promotion of Bangkok 

National Museum, Thailand 

Nitikorn Muangsornkhiaw 26th EBES Conference - Prague, Prague, Czech 

Republic, 24-26 October 2018, pp. 347-360. 

 

14 The Effects of Tourism Information Quality on 

Customer E-loyalty with Online Travel Brands in 

Thailand: The Mediation Role of Satisfaction in 

Tourism 

Thadathibesra Phuthong 26th EBES Conference - Prague, Prague, Czech 

Republic, 24-26 October 2018, pp. 674-690. 

 

15 Business Performance Evaluation of Thailand 

Specialized Financial Institutions during Economic 

Downtrend 

Tidathip Panrod 26th EBES Conference - Prague, Prague, Czech 

Republic, 24-26 October 2018, pp. 1298-1307. 

 

16 Tourism Conflict and Local Residents' Perceptions 

of Tourism Development: Zero-Fare Tours 

Jui-Chang Cheng, Yen-Ju Chiang, 

Wongladda Weerapaiboon and Hsiu-

Yu Teng 

24th Asia Pacific Tourism Association 

Conference, Cebu, Philippiens, 3-6 July 2018, 

pp. 622-625. 

 

17 Community Diagnosis for Development of Health 

Digital Technologies 

Amarin Tawata Universal Academic Cluster International Spring 

Conference in Hokkaido, Hokkaido, Japan, 11-12 

May 2018, pp. 55-62. 

 

18 Enhancing the Quality of Work Life of Production Khomkrit Nantharojphong and 23rd International Conference on Issues in  
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

Line Workers in Automotive Parts Industry in 

Thailand 

Santidhorn Pooripakdee Applied Business, Management, Social Sciences 

Research (IABMSR), Athens, Greece, 25-26 

August 2018, pp. 16-25. 

19 Employee’s Job Satisfaction Motivators in 

Destination Management Company (DMC) in MICE 

Industry 

Parinya Nakpathom, Santidhorn 

Pooripakdee and Keadsiri 

Jaroenwisan 

1st International MICE Conference and Forum, 

Thailand Convention and Exhibition Bureau, 

Bangkok, Thailand, 29-30 August 2018, pp. 63-

99. 

 

20 Improvement of Listening Skills of Thai Elementary 

Japanese Learners Using the Top-down Shadowing 

Approach 

Chinnawat Ninmote The Asian Conference on Education, Tokyo, 

Japan, 13-15 October 2018, pp. 921-927. 

 

21 Enhancing a Competitive Advantage of Tourism 

through Implementing Logistics and Supply Chain 

Strategies of Tourism in Palmary Community and 

Product at Phetchaburi Province 

Phrutsaya Piyanusorn 26th IEBES Conference - Prague, Prague, Czech 

Republic, 24-26 October 2018, pp. 361-366. 

 

22 Influence of Social Media and Marketing Mix 

Affecting Decision to Use the Service on Seafood 

Restaurants in Cha-Am Beach Phetchaburi 

Noppadol Towichaikul 26th IEBES Conference - Prague, Prague, Czech 

Republic, 24-26 October 2018, pp. 638-644. 

 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนมุติัและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

     

     

บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

     

     

ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

ลําดับท่ี ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจด

ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและตางประเทศ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออกใหเพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

     

     

 

ตารางท่ี 2.3-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 ป พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (คาน้ําหนัก 0.60) 

ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2 

1 องคการเชิงสรางสรรค: การจัดการความรูและนวัตกรรมของ

องคการ 

ลดัณา ศรีอัมพรเอกกุล และธีระวัฒน จันทึก วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ, บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ, ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 เดือน

มกราคม – มิถุนายน 2561, หนา 109-124. 

 

2 การทองเท่ียวคุณภาพเพ่ือนักทองเท่ียวผูสูงอาย ุ ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล และธีระวัฒน จันทึก วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช

พฤกษ, สํานักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลยัราชพฤกษ

, ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 2561, 

หนา 12-28. 

 

3 ลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับแรงงานผูสูงอาย ุ พัชรพงศ ชวนชม, ธีระวัฒน จันทึก และ

พิทักษ ศิริวงศ 

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 

สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ, ปท่ี 13 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – 

เมษายน 2561, หนา 127-138. 

 

4 ภาพลักษณการบริการจากรอยสักบนเรือนรางของพนักงาน 

กรณีศึกษาโรงแรมประเภทเครือขาย ภายในเขตอําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุร ีและเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ 

ระชานนท ทวีผล วารสารวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา, คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา, ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561, 

หนา 50-68. 

 

5 ปจจัยแรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงานขายในธุรกิจคาปลีกสินคาปลอดอากร

อรุโณทัย จันทวงษ และประสพชัย พสุนนท วารสารการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะการ

จัดการและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยบูรพา, ปท่ี 7 

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 142 
 



ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ของไทย ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561, หนา 83-99. 

6 การพัฒนาเกณฑการประเมินการตัดสินใจเขารวมงานจดั

แสดงสินคาระดับนานาชาติของผูประกอบการอุตสาหกรรม

อาหาร 

ประพนธ เล็กสุมา และธีระวัฒน จันทึก วารสารวิทยาลยันครราชสีมา, วิทยาลัยนครราชสีมา, ปท่ี 

12 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 288-

302. 

 

7 สมรรถนะของเลขานุการทางการแพทยท่ีสนับสนุนการ

ทํางานของบุคลากรหลักทางการแพทยของโรงพยาบาล

เอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 

ปวีณา สปลเลอร, ธีระวัฒน จันทึก, มนสินี 

สุขมาก และศานสันต รักแตงาม 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง, ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561, หนา 108-119. 

 

8 การพัฒนานโยบายและมาตรการคุมครองสิทธิแรงงานตาง

ดาวในภาคประมงทะเล 

นฤทธ์ิ ฤทธ์ิคํารพ, พรชัย เทพปญญา และ

นรินทร สังขรักษา 

วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล, คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล, ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – 

ธันวาคม 2561, หนา 250-273. 

 

9 การศึกษาโลจิสติกสเพ่ือสงเสริมธุรกิจสงออกสินคาชายแดน

ดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ภฤศญา ปยนุสรณ วารสารวิทยาลยัโลจิสติกสและซัพพลายเชน, วิทยาลัยโล

จิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา, ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561, 

หนา 56-68. 

 

10 การประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรภาครัฐท่ีสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

วุฒิชัย อารักษโพชฌงค, โญธิกา ผลาเลิศ, 

พรทิพย คําฟก, พัชรพร นิลนอยศรี และพี

รวิชญ สุนทรนันท 

วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล, คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล, ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – 

มิถุนายน 2561, หนา 208-239. 

 

11 การพัฒนากลยุทธเพ่ือจดัการคณุภาพขององคการธุรกิจการ นิโรธ เดชกําแหง และธีระวัฒน จนัทึก วารสารวิทยาลยันครราชสีมา สาขามนุษยศาสตรและ  
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

จัดงานแสดงสินคาในประเทศไทย สังคมศาสตร, วิทยาลัยนครราชสีมา, ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2 

เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561, หนา 161-172 

บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

     

     

 

 

ตารางท่ี 2.3-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ป พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (คาน้ําหนัก 0.80) 

ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมลูตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

     

     

บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

     

บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 1 

1 ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชความรุนแรงตอ

ผูอ่ืนของวัยรุนตอนกลาง 

กนกพร กระจางแสง, กมลพิพัฒน ชนะสิทธ์ิ 

และธีระวัฒน จันทึก 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี 

ปท่ี 12 ฉบับท่ี 27 เดือนมกราคม – เมษายน 2561, 

หนา 97-110. 

 

2 อิทธิพลของบรรยากาศองคการและการรับรูการสนับสนุน

จากองคการท่ีสงผลตอผลการปฏบัิติงานผานความสุขในการ

ทํางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต 

คมกริช นันทะโรจพงศ และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

วารสารการจดัการ, สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ, ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 21-38. 

 

3 การประยุกตใชประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพ่ือการ

พัฒนาอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตอยางยั่งยืน 

เฉลิมขวัญ เมฆสุข และธีระวัฒน จันทึก วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, วิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ, ปท่ี 14 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – 

เมษายน 2561, หนา 63-73. 

 

4 การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสรางแรงผลักดันทางการบริหารเชิง

สรางสรรคเพ่ือมุงสูวิธีการจดัการความปลอดภัย และอาชีวอ

นามัยในธุรกิจโรงแรม 

สมชาย รุงเรือง และธีระวัฒน จันทึก วารสารวิทยาลยัดุสติธานี, วิทยาลัยดุสติธานี, ปท่ี 12 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 50-68. 

 

5 การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง

สรางสรรคเพ่ือยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในอนาคต 

ดวงกมล ผองพรรณแข และธีระวัฒน จันทึก วารสารวิทยาลยัดุสติธานี, วิทยาลัยดุสติธานี, ปท่ี 12 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 88-

102. 

 

6 การพัฒนาครูมืออาชีพโดยใชการวิจัยจากประสบการณการ

เรียนรูอยางตอเน่ืองดวยการสรางสรรคคุณภาพวิชาการ 

นรินทร สังขรักษา, วรรณวีร บุญคุม และ

สุมาลี พงศติยะไพบูลย 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

2561, หนา 1639-1659. 

7 ปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจท่ีจะทํางานภายหลังเกษียณอายุ

ราชการของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

กัญญณัฐ โภคาพันธ, นรินทร สังขรักษา 

และสวรรยา ธรรมอภิพล 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 136-149. 

 

8 กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ: ทางเลอืกสําหรับผูประกอบการ

ธุรกิจนําเท่ียวของไทย 

กัลยา สวางคง และวิโรจน เจษฎาลักษณ Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 150-167. 

 

9 ผลกระทบของการมอบอํานาจดานจิตใจในงานท่ีมีตอความ

พึงพอใจ ความจงรักภักดี และประสิทธิภาพการทํางานใหกับ

พนักงานโครงการหลวง 

ภูธิป มีถาวรกุล และวิโรจน เจษฎาลักษณ Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 865-878. 

 

10 การดําเนินงาน สภาพแวดลอม และคณุภาพการบริการ 

กรณีศึกษา: สํานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวง

วัฒนธรรม 

พิมพภัทรา จําปาโชค และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 1878-1903. 

 

11 ความสามารถในการพัฒนาตนเองท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการ

ทํางานผานบุคลิกภาพแบบประนีประนอมของพนักงาน

มหาวิทยาลยัสายสนับสนุน 

พรธิดา เทพประสิทธ์ิ และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

วารสารปญญาภิวัฒน, สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน, 

ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 

107-120. 

 

12 Determinants of Survival and Thriving of SMEs in 

the Western Province of Thailand 

Taninrat Rattanapongpinyo Silpakorn University Journal of Social Sciences, 

Humanities and Arts, Silpakorn University, 

Vol.18 No.1 (January – April 2018), pp. 259-277. 

 

13 ปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการตัดสนิใจซื้อสินคาผานระบบ สิริชัย ดีเลิศ และสภุาวดี รตันพงศพันธ Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุมผูบริโภคตลาดเฉพาะกลุม ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 2303-2323. 

14 กระบวนการสงเสริมคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุของ

หมูบานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จ.เพชรบุร ี

สิริชัย ดีเลิศ และศิรริัตน สีดา Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 2324-2335. 

 

15 เปดกฎความสภุาพของแล็กคอฟฟ และหลักการความสุภาพ

ของลีช กับการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารท่ีสะทอนถึงความ

สุภาพในวัฒนธรรมตะวันออกไดจริงหรือ 

ณัฎฐนา ลีฬหรตันรักษ Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 1605-1617. 

 

16 ไทขาวในเวียดนาม: อัตลักษณรวมของกลุมชาติพันธุไท ภพ สวัสด ี วารสารวิชาการธรรมทรรศน, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ปท่ี 18 ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 223-235. 

 

17 ผลกระทบขององคประกอบของเกมบนเครอืขายสังคมตอการ

ยอมรับของผูสูงอาย ุ

ธาดาธิเบศร ภูทอง และธเนศพลร ชัยเจริญ

เสร ี

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 1567-1590. 

 

18 Performance Evaluation of Commercial Banks in 

Thailand by Using CAMEL Model 

Tidathip Panrod Silpakorn University Journal of Social Sciences, 

Humanities and Arts, Silpakorn University, 

Vol.18 No.1 (January – April 2018), pp. 171-188. 

 

19 การพัฒนาคุณภาพงานบริการทางการทองเท่ียวสําหรับกลุม

นักทองเท่ียวผูสูงอาย ุ

ปริญญา นาคปฐม และระชานนท ทวีผล วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ปท่ี 12 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 255-

269. 

20 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพ่ือการสรางแบรนดองคกร ศิระ ศรีโยธิน Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 2146-2162. 

 

21 รูปแบบ กลยุทธ และการสื่อสารภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคการภาครัฐ และภาคเอกชนท่ี

ปรากฏอยูในหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 

นิศาชล รัตนมณี และพิทักษ ศิริวงศ Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 597-615. 

 

22 เรื่องเลาการจัดการการสินคาเกษตรปลดักระทรวงเกษตร

และสหกรณผูไดรับโปรดเกลาฯ เปนพระยาแรกนาขวัญ 

ภูธิป มีถาวรกุล และพิทักษ ศิริวงศ Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 1921-1936. 

 

23 องคประกอบของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีของผูบริหารทางบัญชีท่ี

ทํางานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

ณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล วารสารวิชาชีพบัญชี, คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, ปท่ี 14 ฉบับท่ี 1 เดือน

มีนาคม 2561, หนา 5-24. 

 

24 แนวทางการพัฒนาบริการขนสงสาํหรับผูสูงอายุในเขตราช

เทวี กรุงเทพมหานคร 

วิโรจน เจษฎาลักษณ และเกศปกรณ แสง

เงิน 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 3032-3047. 

 

25 การจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพของแหลงทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธเพ่ือรองรับ

วิโรจน เจษฎาลักษณ และณัฐวุฒิ ช่ืนครุฑ Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

นักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวไทย 2561, หนา 3048-3060. 

26 พฤติกรรมและปจจัยท่ีมผีลตอการออมของผูสูงอายุในอําเภอ

เมือง จังหวัดนนทบุร ี

วิโรจน เจษฎาลักษณ และธนภรณ เน่ืองพล ี Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 3061-3074. 

 

27 กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของรานกาแฟ

สดในชุมชนสวนราชานุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี

วิโรจน เจษฎาลักษณ และธนัชพร ชาติวงศ Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 3075-3090. 

 

28 คุณภาพการใหบริการของรถโดยสารสาธารณะสําหรับ

ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

วิโรจน เจษฎาลักษณ และปริญญานันท ฉ่ัว

กุล 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 3091-3104. 

 

29 กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ

ผูประกอบการโรงงานเซรามิคเถาฮงไถ อําเภอเมือง จังหวัด

ราชบุร ี

วิโรจน เจษฎาลักษณ และพนิดา ไชยา Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 3105-3129. 

 

30 ความตองการและแนวทางการพัฒนาผลติภณัฑและสิ่ง

อํานวยความสะดวกภายในบานสําหรับผูสูงอายุในอําเภอบาน

โปง จังหวัดราชบุร ี

วิโรจน เจษฎาลักษณ และมิณณา เอ่ียม

วัฒนะ 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 3130-3143. 

 

31 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในหมูบานดอนเขง ตําบลบางแพ 

อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุร ี

วิโรจน เจษฎาลักษณ และศตพร เพียร

วิมังสา 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 3144-3156. 

 

32 กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ วิโรจน เจษฎาลักษณ และอรประภา ปจจัย Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ผูประกอบการรานคาเฟหมาใหญใจด ีในเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 3157-3174. 

33 ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจยัท่ีสงผลตอความจงรักภักดี

ของผูบริโภครานอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพฯ 

กรรณิการ สิทธิชัย และธีระวัฒน จันทึก Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 65-86. 

 

34 การจัดการสินคาคงคลังอยางมืออาชีพ จุฑาทิพย ลีลาธนาพิพัฒน และธีระวัฒน จัน

ทึก 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 226-241. 

 

35 การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน

ในสายการผลติ 

ชลิดา ชาญวิจิตร และธีระวัฒน จนัทึก Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 290-302. 

 

36 ปจจัยสูความสําเร็จของผูประกอบการเชิงสรางสรรค ในยุค

เศรษฐกิจสรางสรรค 

ทิบดี ทัฬหกรณ และธีระวัฒน จันทึก Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 396-410. 

 

37 ปรากฏการณความผาสุกขององคการท่ีมีความหลากหลาย

ในชวงวัยทํางาน: การศึกษาทฤษฎฐีานราก 

ปาริชาติ เยพิทักษ, ธีระวัฒน จันทึก และ

พิทักษ ศิริวงศ 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 633-644. 

 

38 ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจยัท่ีสงผลตอประสิทธิผลใน

การเปนองคการแหงการเรยีนรูของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พัชรกันย เมธาอัครเกียรติ และธีระวัฒน จัน

ทึก 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 717-739. 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

39 การพัฒนาตัวบงช้ีเชิงนโยบายการจัดการงานนิติวิทยาศาสตร

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางดานการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 

รพีพัฒน ศรีศิลารักษ, ธีระวัฒน จันทึก และ

พิทักษ ศิริวงศ 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 2075-2098. 

 

40 การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจฟตเนสกรณี

ศึกษาฟตเนสทเวนตี้วัน เขตเทศบาลนครปฐม จังหวัด

นครปฐม 

นํ้าฝน แยมรวมญาติ และธีระวัฒน จันทึก Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 2675-2686. 

 

41 การประยุกตใชความรูจากการฝกอบรมและสมรรถนะในการ

ดําเนินงานเชิงกลยุทธ 

สมบูรณ ศิรสิรรหิรญั, วุฒิชัย อารกัษ

โพชฌงค และฐิติกรณ ยาวิไชย จารึกศิลป 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 2318-2332. 

 

42 การติดตามความกาวหนาการประยุกตใชความรูจากการ

ฝกอบรมและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

สมบูรณ ศิรสิรรหิรญั, วุฒิชัย อารกัษ

โพชฌงค และสิทธิพร ชุลีธรรม 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 2304-2317. 

 

43 แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตลาดนํ้า

คลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

กมลพิพัฒน ชนะสิทธ์ิ และนรินทร สังข

รักษา 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี 

ปท่ี 12 ฉบับท่ี 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561, 

หนา 163-176. 

 

44 ความสามารถทางนวัตกรรมบริการ: ขอพิสูจนเชิงประจักษ

ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย 

ชยนันท จงเจริญชัยสกุล, วิโรจน เจษฎา

ลักษณ และจันทนา แสนสุข 

วารสารวิทยาลยัดุสติธานี, วิทยาลัยดุสติธานี, ปท่ี 12 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 69-87. 

 

45 คุณลักษณะความเปนผูประกอบการรุนใหมท่ีสงผลตอการ

ดําเนินธุรกิจผานความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ

สตารตอัพ 

วิไล พ่ึงผล และวิโรจน เจษฎาลักษณ วารสารวิทยาลยัดุสติธานี, วิทยาลัยดุสติธานี, ปท่ี 12 

ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561, หนา 303-

318. 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

46 การดํารงลักษณทางชาติพันธุและวัฒนธรรมมอญกระทุมมืด 

อําเภอไทรนอย ตําบลไทรใหญ จังหวัดนนทบุรี: ภาคปฏิบัติ

การทางวาทกรรมสูความยั่งยืนของชุมชน 

กนกพร กระจางแสง และพิทักษ ศิริวงศ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี 

ปท่ี 12 ฉบับท่ี 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561, 

หนา 11-23. 

 

47 คนขามเพศ: การใชชีวิตคู การสรางครอบครัว และการเลี้ยงดู

บุตร 

เฉลิมขวัญ เมฆสุข และพิทักษ ศิรวิงศ วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย, ปท่ี 10 ฉบับท่ี 

1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 37-51. 

 

48 การศึกษาภูมิปญญาและการอนุรกัษ ฟนฟูวิถีชีวิตชาวสวนสม

โอลุมแมนํ้านครชัยศร ี

นิภาวรรณ เจริญลักษณ, ธีรศักดิ์ อุนอารมณ

เลิศ และนรินทร สังขรักษา 

สักทอง: วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 

มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร, ปท่ี 24 ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 182-198. 

 

49 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะของครู

อาชีวศึกษาใหพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองดวยการวิจัยในช้ัน

เรียน 

นรินทร สังขรักษา, พิทักษ ศิริวงศ, สุมาลี 

พงศติยะไพบูลย และศิวกรณ เองฉวน 

Veridian E-Journal, บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 2852-2872. 

 

50 ความสัมพันธระหวางปจจยัดานการทํางบประมาณกับผลการ

ดําเนินงานองคการ โดยผานสวนเผื่องบประมาณ 

สุพรรณี หอมแชม และอิสราภรณ ทนุผล วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุร,ี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาเขตชลบุร,ี ปท่ี 14 ฉบับท่ี 3 เดือนมกราคม – 

มีนาคม 2561, หนา 180-191. 

 

51 แนวทางการจัดการพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบางตะบูนใหเปน

แหลงทองเท่ียวท่ีไรความเรงรีบ 

พนัชกร สิมะขจรบุญ Veridian E-Journal, บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 1924-1943. 

 

52 การออกแบบผลติภณัฑและบรรจภุัณฑขนมหวานพ้ืนถ่ินของ

ชุมชนเทศบาลตําบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือพัฒนาให

พนัชกร สิมะขจรบุญ และเอกรินทร จินดา Veridian E-Journal, บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

เปนสินคาทางการทองเท่ียว 2561, หนา 3634-3652. 

53 ความสัมพันธระหวางปจจยัสวนประสมทางการตลาดบริการ

กับความจงรักภักดีในการเลือกใชบริการโฮสเทลของ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในเขตอําเภอเมืองหัวหิน จังหวัด

ประจวบครีีขันธ 

รัชมงคล ทองหลอ, พรพิม ทองสุขงาม และ

จิระศักดิ์ ปนทองคํา 

Veridian E-Journal, บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 3566-3579. 

 

54 การศึกษาแนวทางการบริหารจดัการเพ่ือความยั่งยืนดวยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

กรณีศึกษา สามพรานโมเดล โดยมูลนิธิสังคมสุขใจ 

กิตติคณุ แสงนิล และสันติธร ภรูิภกัดี Veridian E-Journal, บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 168-181. 

 

55 การใหความหมายและสรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยท่ี

เหมาะสมในสังคมชนบทแบบวิถีชีวิตชาวสวน กรณีศึกษา

ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม: 

การศึกษาเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก 

อุทิศ ดวงผาสุข และสันติธร ภูรภิกัดี Veridian E-Journal, บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 1175-1194. 

 

56 การรับรูการสนับสนุนจากองคการท่ีมีผลตอประสิทธิภาพผล

การปฏิบัติงานผานความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท 

ผลิตภณัฑอาหารเสริม จํากัด กรุงเทพมหานคร 

ดวงใจ จันทรดาแสง และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

สักทอง: วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 

มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร, ปท่ี 24 ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 32-49. 

 

57 ปจจัยความสําเร็จของชมรมผูสูงอายุบานไรแค จังหวัด

เพชรบุร ี

สวรรยา ธรรมอภิพล, นันทิชา ออนละมัย 

และจรรยพร ตันเจริญ 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 352-365. 

 

58 การสังเคราะหรูปแบบการจัดการองคการมหาชนในประเทศ

ไทย 

กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, พรชัย เทพปญญา 

และนรินทร สังขรักษา 

วารสารการจดัการสมัยใหม, 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, ปท่ี 16 ฉบับท่ี 1 เดือน
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

มกราคม – มิถุนายน 2561, หนา 163-182. 

59 เรื่องเลาสูความสําเร็จ: การจัดการภูมิปญญาทองถ่ินสูการ

อนุรักษพันธุสมโอนครชัยศร ี

กุลลดา เลิศไสว และนรินทร สังขรักษา Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 1468-1482. 

 

60 รูปแบบและกลยุทธการจัดการพ้ืนท่ีสรางสรรคจังหวัด

เพชรบุรีตามบริบทสังคมประเทศไทย 4.0 

ลภสัรดา สหสัสพาศน และนรินทร สังข

รักษา 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 1056-1072. 

 

61 รูปแบบความหลากหลายของการจัดกิจกรรมการทองเท่ียววิถี

ชุมชนริมแมนํ้าแมกลองอยางสรางสรรคเพ่ือรองรับ

นักทองเท่ียวกลุมศักยภาพสูงของจังหวัดสมุทรสงคราม 

นรินทร สังขรักษา, ศักดิพันธ ตันวิมลรตัน 

และสภุาภรณ พรหมฤาษี 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 1756-1774. 

 

62 ตัวเลขลิขิตชีวิตเราไดหรือ?: อุดมการณชะตานิยมกับการรอย

เรียงตัวเลข 

ภพ สวัสด ี Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 982-1001. 

 

63 การประเมินศักยภาพรานอาหารเพ่ือรองรับการทองเท่ียวใน

เขตเทศบาลตําบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุร ี

พนัชกร สิมะขจรบุญ Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 830-849. 

 

64 ทิศทางสูมหาวิทยาลัยแหงการประกอบการดวยการพัฒนา

องคการ 

สุพิชชา ชีวพฤกษ, เฉลิมชัย กิตติศกัดิ์นาวิน 

และนลินณัฐ ดสีวัสดิ ์

วารสารการจดัการสมัยใหม, 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, ปท่ี 16 ฉบับท่ี 1 เดือน

มกราคม – มิถุนายน 2561, หนา 219-227. 

 

65 แนวทางการพัฒนาองคการผานการบริหารทรัพยากรมนุษย ดวงใจ จันทรดาแสง, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์ วารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร, มหาวิทยาลัยศลิปากร, ป  
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

เชิงกลยุทธของสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือการรบัการเปน

วิทยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชน จังหวัดนครปฐม 

นาวิน และนลินณัฐ ดสีวัสดิ ์ ท่ี 38 ฉบับท่ี 4 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561, หนา 

179-201. 

66 ผลกระทบของการตลาดผานสื่อสงัคมและดจิิทัลตอคณุคา

ของตราสินคาและความผูกพันของผูใชบริการสายการบิน 

ธาดาธิเบศร ภูทอง และจิโรจ โชตศิิริคุณ

วัฒน 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 2054-2076. 

 

67 ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรบัเว็บไซตสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการ

แบงปนขอมูลประสบการณการทองเท่ียว 

ธาดาธิเบศร ภูทอง Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 2077-2099. 

 

68 ผลกระทบของฟงกช่ัน เน้ือหาและความปลอดภัยของเว็บไซต

ตอความตั้งใจในการใชบริการการทองเท่ียวออนไลนอยาง

ตอเน่ือง 

ธาดาธิเบศร ภูทอง Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 2100-2117. 

 

69 ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคการของพยาบาลประจําหอผูปวยโรงพยาบาลภูมิพลอ

ดุลยเดช 

นรชัย ณ วิเชียร และวิโรจน เจษฎาลักษณ วารสารการจดัการสมัยใหม, 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, ปท่ี 16 ฉบับท่ี 1 เดือน

มกราคม – มิถุนายน 2561, หนา 101-115. 

 

70 กลยุทธการจดัการความสุขในการทํางานขององคการ: ปจจัย

เชิงสาเหตุและผลลัพธ 

ถิตรัตน พิมพาภรณ และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 543-566. 

 

71 ความพรอมดานเทคโนโลยสีารสนเทศ และการพัฒนา

ความสามารถดานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผานศักยภาพในการประยุกตใช

ปรวีร เขียววิจิตร และวิโรจน เจษฎาลักษณ Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 781-791. 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสงักัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

72 อิทธิพลของความทาทายและการมอบอํานาจรวมกับการ

คลอยตามในการทํางานท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานเชิง

สรางสรรคผานความผูกพันตอองคกรดานความรูสึกของ

พนักงานเจเนอเรช่ัน วาย 

ปฤณพร บุญรังษี และวิโรจน เจษฎาลักษณ Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 810-829. 

 

73 อิทธิพลของความสุขในการทํางาน ความไววางใจในองคกร 

และความมั่นคงในงาน สงผลตอความผูกพันและ

ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทผลิต

อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี 

พสชนันท บุญชวย และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 867-885. 

 

74 อิทธิพลของการรับรูการสนับสนุนจากองคการ หัวหนางาน 

และทีมงานท่ีมผีลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการ

สรางนวัตกรรมระดับบุคคลผานสมรรถนะหลักของบุคลากร 

ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พัชรกันย เมธาอัครเกียรติ และวิโรจน 

เจษฎาลักษณ 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 886-908. 

 

75 บรรยากาศการมอบอํานาจและการมอบอํานาจดานจิตใจ ท่ี

สงผลตอการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมผานความผูกพันตอ

องคการดานจิตใจ ของนักบัญชีบริษัทเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

วัลลภ วรรณโอสถ และวิโรจน เจษฎาลักษณ Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 1090-1104. 

 

76 อิทธิพลการรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางานและจากองคกร

ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานผานความผูกพันตอ

จิรัชญา ศุขโภคา และวิโรจน เจษฎาลักษณ Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

องคกรและความไววางใจของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมยาน

ยนต 

2561, หนา 1835-1852. 

77 อิทธิพลของการเสรมิพลังอํานาจในงานและการรับรูการ

สนับสนุนจากองคกรท่ีมีผลตอคณุภาพในการใหบริการผาน

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

วิภาวรรณ จันทรประชุม และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 2704-2179. 

 

78 The Innovation Model Development of Case-Based 

Learning Management Approach for Applied 

Research in Hospitality and Tourism Industry, 

Bachelor’s Degree Students, Hotel Management 

Faculty of Management Science, Silpakorn 

University – Phetchaburi IT Campus 

Nopparat Boonpienpon Veridian E-Journal, Silpakorn University, Vol. 11 

No. 5 (July – December 2018), pp. 1-13. 

 

79 การใหความหมาย และกระบวนการใหรางวัลแกตนเองของ

ผูสูงอายุท่ีประกอบธุรกิจสวนตัว ในอําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุร ี

รัชมงคล ทองหลอ และกัญณลัลนา สกุล

อภินันท 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 2531-2544. 

 

80 การสรางมูลคาเพ่ิมขององคกรธุรกิจท่ีปรากฏอยูบนฉลาก

ผลิตภณัฑบํารุงผิวหนาแบบซอง 

รัชมงคล ทองหลอ และวิศรุต ฉายางาม

มงคล 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 2545-2562. 

 

81 การใหความหมายและกระบวนการทํางานนอกเวลาของ

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยา

รุงศิริ มีแกว, วรรณรักษ งามแมน และ

พิทักษ ศิริวงศ 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

เขตเพชรบุร ี 2561, หนา 2596-2609. 

82 ปจจัยแวดลอมท่ีเก้ือหนุนตอการเปนผูประกอบการรุนเยาว 

กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

สําคัญสุด สีหตลุานนท และพิทักษ ศิริวงศ Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 1155-1168. 

 

83 กลยุทธการพัฒนาการทองเท่ียวชายแดน ดานสิงขร จังหวัด

ประจวบครีีขันธ 

นิธิกร มวงศรเขียว, อัฏฐมา นิลนพคุณ และ

นรินทร สังขรักษา 

วารสารการจดัการ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ, 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ, ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน 

– ธันวาคม 2561, หนา 27-40. 

 

84 การสรางธุรกิจบนโลกดิจิทัลของนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร: การศึกษาเพ่ือสรางทฤษฎีฐาน

ราก 

รัชมงคล ทองหลอ และชวนากร เมรินทร Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 3098-3112. 

 

85 ผลกระทบของการตลาดผานสื่อสงัคมและดจิิทัลตอความ

ตั้งใจในการซื้อของผูสูงอาย ุ

ธาดาธิเบศร ภูทอง Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 3194-3216. 

 

86 อิทธิพลของบุคลิกภาพและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีสงผลตอ

การตั้งใจใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ธาดาธิเบศร ภูทอง Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 3179-3193. 

 

87 การใหความหมาย ท่ีมาของความหมาย และกระบวนการ

เสรมิสรางภาวะผูนําในตนเองของวัยรุนกลุมเจเนอเรช่ันซี: 

การวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก 

คมกริช นันทะโรจพงศ และพิทักษ ศิริวงศ วารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ปท่ี 46 ฉบับท่ี 3 

เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561, หนา 1-28. 

 

88 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจการจัดการคณุภาพ สุรชัย ทุหมัด, ประสพชัย พสุนนท และธี วารสารสุทธิปริทัศน, มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย, ปท่ี  
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ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

องคการกับประสิทธิผล การปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ 

ระวัฒน จันทึก 32 ฉบับท่ี 102 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2561, หนา 

70-85. 

89 ลักษณะสวนบุคคล และลักษณะของงานท่ีมีผลตอ

ความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

จารุวรรณ เมืองเจรญิ และประสพชัย พสุ

นนท 

วารสารปญญาภิวัฒน, สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน, 

ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561, 

หนา 117-127. 

 

90 ปจจัยดานการทํางานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ

นักบัญชีบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

วัลลภ วรรณโอสถ และประสพชัย พสุนนท Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 971-982. 

 

91 ปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พัชรกันย เมธาอัครเกียรติ และประสพชัย 

พสุนนท 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 1944-1960. 

 

92 ปจจัยท่ีสงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ

ผูประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

วสุธิดา นักเกษม และประสพชัย พสุนนท Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 2148-2167. 

 

93 ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียน

เอกชนแหงหน่ึง 

สุพิชฌาย ลิม้ตระกูลไทย และประสพชัย พสุ

นนท 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 

2561, หนา 2437-2449. 

 

94 การเช่ือมโยงวิธีวิทยาการสรางทฤษฎีฐานรากสูการวิจัยเชิง

ปริมาณเพ่ือการศึกษาวิจยัพฤติกรรมองคการในยุคหลังนว

สมัย 

คมกริช นันทะโรจพงศ และประสพชัย พสุ

นนท 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 317-336. 
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ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

95 การใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยเพ่ือ

การศึกษาการดําเนินการท่ีเปนเลศิของสถานศึกษา 

นฤมล จิตรเอ้ือ และประสพชัย พสุนนท Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 2118-2135. 

 

96 การวิจัยแบบออกแบบแปลงรูป ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน และประสพชัย พสุ

นนท 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 2610-2622. 

 

97 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกขอคืนภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาผานบริการพรอมเพยของผูยื่นภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาทางระบบอินเทอรเน็ตในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม 

อณัศยาภา บุญรอด และประสพชัย พสุนนท Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 3040-3055. 

 

98 ปจจัยดานการประกอบอาชีพท่ีสงผลตอคณุภาพชีวิตผูสูงอายุ 

ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม: งานวิจัย

แบบผสมผสานวิธีการ 

ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน, นิศาชล รัตนมณี และ

ประสพชัย พสุนนท 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 3280-3294. 

 

99 การวิเคราะหคณุลักษณะของเจนเนอรเรช่ันวายยุคประเทศ

ไทย 4.0: กรณีศึกษานักศึกษาช้ันปท่ี 4 มหาวิทยาลัยเอกชน

แหงหน่ึง 

วิไล พ่ึงผล, ประสพชัย พสุนนท และธี

ระวัฒน จันทึก 

วารสารการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน, บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยันเรศวร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน – 

มิถุนายน 2561, หนา 152-170. 

 

100 การวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมและปจจัยในการเลือก

ซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

กมลพิพัฒน ชนะสิทธ์ิ, ประสพชัย พสุนนท 

และธีระวัฒน จันทึก 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี 

ปท่ี 12 ฉบับท่ี 27 เดือนมกราคม – เมษายน 2561, 

หนา 56-69. 

 

101 การวิเคราะหปจจยัและจัดกลุมการเลือกบริโภคผักปลอด

สารพิษของผูบรโิภคจังหวัดนครปฐม 

พสชนันท บุญชวย และประสพชัย พสุนนท วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี 

ปท่ี 12 ฉบับท่ี 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561, 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ
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หนา 52-63. 

102 การวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมการเลือกทําศลัยกรรม

เสรมิความงามของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

กนกพร กระจางแสง, ประสพชัย พสุนนท 

และธีระวัฒน จันทึก 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี 

ปท่ี 12 ฉบับท่ี 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561, 

หนา 64-75. 

 

103 ปจจัยท่ีมีผลตอการดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอลของขาราชการ

กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

นิศาชล รัตนมณ,ี ประสพชัย พสุนนท และธี

ระวัฒน จันทึก 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี 

ปท่ี 12 ฉบับท่ี 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561, 

หนา 197-211. 

 

104 ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในโรงแรมเขตอําเภอหัวหิน 

ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน, ประสพชัย พสุนนท 

และธีระวัฒน จันทึก 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี 

ปท่ี 12 ฉบับท่ี 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561, 

หนา 212-222. 

 

105 การสุมตัวอยางและการผสานขอมลูตามแบบแผนการวิจัย

แบบผสมวิธี 

กมลพิพัฒน ชนะสิทธ์ิ และประสพชัย พสุ

นนท 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี 

ปท่ี 12 ฉบับท่ี 29 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561, 

หนา 147-158. 

 

106 ทฤษฎีแหงวิทยาการการจดัการในการประยุกตใชเพ่ือ

ประสิทธิภาพขององคการ 

สุดารตัน พิมลรัตนกานต และประสพชัย พสุ

นนท 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี 

ปท่ี 12 ฉบับท่ี 29 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561, 

หนา 254-263. 

 

107 การวิเคราะหปจจยัความสําเร็จในการบริหารงานของสมาคม

การคา กระทรวงพาณิชย ตามหลกัระบบการบริหารงานและ

ประเมินผลท่ัวท้ังองคกร 

วิภาวรรณ จันทรประชุม และประสพชัย พสุ

นนท 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี 

ปท่ี 12 ฉบับพิเศษ เดือนตลุาคม 2561, หนา 107-116. 

 

108 ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเท่ียว ปฤณพร บุญรังสี และประสพชัย พสุนนท วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี  
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ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ปท่ี 12 ฉบับพิเศษ เดือนตลุาคม 2561, หนา 193-205. 

109 Factors Influencing Students’ Intention to Study 

Vocational Education Preparing for Professional 

Career 

Supitcha Cheevapruk, Prasopchai 

Pasunon and Thirawat Chantuk 

Journal of Research Methodology, Faculty of 

Education, Chulalongkorn University, Vol. 31 No. 

1 (January – April 2018), pp. 93-108. 

 

110 Faith Management in Thai Society: Case Study on 

Factor Analysis and Clustering to Worship the 

Vishnu of Siam Technology College’s Students 

Prakart Pawn Thongsawang and 

Prasopchai Pasunon 

International Journal of the Computer, the 

Internet and Management, Thailand Chapter of 

the Association for Computing Machinery – ACM 

& Thailand Chapter of the Computer Society of 

the IEEE, Vol. 26 No. 1 (January – April 2018), 

pp. 129-133. 

 

111 มาตรการในการควบคมุและตรวจสอบการดําเนินคดีอาญา

กับเจาหนาท่ีรัฐในกรณีวิสามัญฆาตกรรม 

รพีพัฒน ศรีศิลารักษ, ธีระวัฒน จันทึก และ

พิทักษ ศิริวงศ 

วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลยันเรศวร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – 

มิถุนายน 2561, หนา 7-26. 

 

112 การพัฒนาความสัมพันธเชิงสาเหตขุองตัวแบบคุณลักษณะ

บัณฑิตตอความพึงพอใจผูใชบัณฑติในอุตสาหกรรม 4.0 

วิไล พ่ึงผล และธีระวัฒน จันทึก วารสารการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน, บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยันเรศวร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน – 

มิถุนายน 2561, หนา 171-187. 

 

113 สมรรถนะทรัพยากรมนุษยดานอุตสาหกรรมไฟเบอร

คอมโพสิทท่ีพึงประสงคของประเทศไทย 

พิทักษ วราฤทธิชัย, พรชัย เทพปญญา และ

นรินทร สังขรักษา 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 

2561, หนา 1002-1022. 

 

114 รูปแบบการนําเสนอเน้ือหาทางการทองเท่ียวผานตัวแทนผู ณัฐณิชา เขียวจันทร และสิริชัย ดีเลิศ Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
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ใหบริการจองโรงแรมและทองเท่ียวออนไลนท่ีสงผลตอความ

ตั้งใจทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียของนักทองเท่ียวชาวไทย ใน

กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี 

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 

2561, หนา 589-606. 

115 การวิเคราะหองคประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางานของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

นฤมล จิตรเอ้ือ, ประสพชัย พสุนนท และธี

ระวัฒน จันทึก 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ปท่ี 15 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561, หนา 193-

219. 

 

116 การรับรูบรรยากาศองคการ ความผูกพันตอองคการและ

พฤติกรรมการทํางานเชิงสรางสรรคของบุคลากรสายวิชาการ

มหาวิทยาลยัของรัฐ 

นฤมล จิตรเอ้ือ, สุดารัตน พิมลรตันกานต 

และประสพชัย พสุนนท 

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, ปท่ี 9 ฉบับ

ท่ี 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561, หนา 67-86. 

 

117 การกําหนดรูปแบบรายการอาหารเพ่ือสุขภาพสาํหรับ

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานลพบุร ี

อภิสรา จันทรชิต และระชานนท ทวีผล วารสารวิทยาลยัดุสติธานี, วิทยาลัยดุสติธานี, ปท่ี 12 

ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561, หนา 247-

258. 

 

118 การสรางมูลคาเพ่ิมท่ีปรากฏอยูบนปายฉลากสินคาอาหาร

เสรมิประเภทนํ้ามันปลาของผูสูงอายุ 

รัชมงคล ทองหลอ, ธารารัตน ปานศรี และ

สมบูรณ เหมือนศรีพล ี

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 

2561, หนา 1297-1312. 

 

119 อนาคตทองถ่ินไทยท่ีมิใชรัฐสวนกลาง: สิ่งท่ีขาดหายไปจาก

การกระจายอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สุรภัทร พิไชยแพทย วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, คณะ

รัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ปท่ี 10 

ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561, หนา 331-

356. 
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120 โมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลคณุภาพการบริการท่ีสงผลตอความ

พึงพอใจ ความไวเน้ือเช่ือใจและความจงรักภักดีของลูกคา

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุร ี

โสภติ มนตฉันทะ และวงศลดัดา วีระ

ไพบูลย 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 

2561, หนา 2981-2996. 

 

121 อิทธิพลของความสัมพันธระหวางพนักงานกับองคกรท่ีมีตอ

ความตั้งใจอยูกับองคกรผานความผูกพันของพนักงาน 

คณากร สุขคันธรักษ และชวนช่ืน อัคคะ

วณิชชา 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 

2561, หนา 1564-1581. 

 

122 ปจจัยท่ีสงผลตอการติดตั้งอุปกรณรับชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสกับธนาคารพาณิชยของผูประกอบการธุรกิจ 

SME ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม 

ชันพัชญ เอกรัตนวัฒน และชวนช่ืน อัคคะ

วณิชชา 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 

2561, หนา 1853-1869. 

 

123 ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑเพ่ือ

สิ่งแวดลอม 

พรพรรณ พันธแจม และชวนช่ืน อัคคะ

วณิชชา 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 

2561, หนา 2266-2281. 

 

124 ปจจัยเหตุและผลของพฤติกรรมสรางสรรคนวัตกรรมของ

พนักงานธนาคารกรุงเทพ เขตจังหวัดนครปฐม 

แกวตา ศรอดิศักดิ์ และชวนช่ืน อัคคะ

วณิชชา 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 

2561, หนา 1531-1545. 

 

125 เทคโนโลยีแหงตัวตนสูความสําเร็จของเด็กจากชุมชนแออัด ณัฐพัชร อภิรุงเรืองสกุล และพิทักษ ศิริวงศ Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 

2561, หนา 608-623. 

 

126 The Demographic and the Marketing Mix Factors 

Affected Decision Making Process of International 

Nopparat Boonpienpon Veridian E-Journal, Silpakorn University, Vol. 11 

No. 5 (July – December 2018), pp. 279-294. 
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Tourists to Stay in a Hostel, Case Study: Khaosan 

Road, Bangkok District 

127 กลยุทธการดาํเนินงานของผูประกอบการรานเทพินทรชีสเชค

ไสสับปะรด 

พนัชกร สิมะขจรบุญ และภัทราภรณ โพธ์ิ

สงา 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 

2561, หนา 2349-2364. 

 

128 การวิเคราะหความสําคญัและผลการดําเนินงานของแอป

พลิเคชันกาแล็คซี่ก๊ิฟทเพ่ือสิทธิพิเศษ 

พนัชกร สิมะขจรบุญ และประภัสสร แสน

วงศ 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 

2561, หนา 2332-2348. 

 

129 ผลกระทบของภาพลักษณดิจิทัลของจุดหมายปลายทางการ

ทองเท่ียวผานแพลตฟอรมสื่อสังคมตอคุณคาเชิงความ

เพลิดเพลินทางอารมณและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะ

เดินทางไปทองเท่ียว 

ธาดาธิเบศร ภูทอง Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 

2561, หนา 2193-2218. 

 

130 ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและความคดิ

สรางสรรคของพนักงาน สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยศลิปากร 

นพรัตน มีศรี และอมรินทร เทวตา Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 

2561, หนา 21-34. 

 

131 ถอดรหัสการประกอบการธุรกิจสตารทอัพของไทยยุค 4.0 วิไล พ่ึงผล และนรินทร สังขรักษา วารสารวิทยาลยัดุสติธานี, วิทยาลัยดุสติธานี, ปท่ี 12 

ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561, หนา 329-

348. 

 

132 รูปแบบการจดัการธนาคารความดเีพ่ือเสรมิสรางความอยูเย็น

เปนสุขและการเปลี่ยนผานการเรยีนรูเชิงสรางสรรคดวยการ

นรินทร สังขรักษา, สมบูรณ ยืนยงสุวรรณ 

และสมชาย ลักขณานุรักษ 

วารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร, มหาวิทยาลัยศลิปากร, ป

ท่ี 18 ฉบับท่ี 6 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561, 
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จัดการตนเอง หนา 1-23. 

133 A Conceptual Framework Proposing the Impact of 

the Guanxi with Trust and Information Sharing on 

Business Performance 

Wanvisa Chaikij Veridian E-Journal, Silpakorn University, Vol. 11 

No. 5 July – December 2018, pp. 450-467. 

 

134 กลยุทธการตลาดท่ีเหมาะสมกับรานอาหาร/ภัตตาคารในเขต

กรุงเทพมหานคร 

อัฏฐมา บุญปาลิต วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 

(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร), สถาบันเทคโนโลยีแหง

สุวรรณภมู,ิ ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

2561, หนา 108-123. 

 

135 การพัฒนาเสนทางเดินเทาภายในแหลงทองเท่ียวจุดชมวิว

เสมด็นางชี ตําบลคลองเคียน อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 

วรรณวิษา รัตตพงษ และสันติธร ภูริภักด ี วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา, ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561, 

หนา 216-225. 

 

136 ปจจัยการเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

พัชรกันย เมธาอัครเกียรติ และสันติธร ภูริ

ภักด ี

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 2327-2348. 

 

137 การพัฒนาองคความรูสําหรับการสรางมลูคาเพ่ิมผลิตภณัฑ

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันแกผูประกอบการ

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

ประจวบครีีขันธ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 

สันติธร ภูริภักด ี Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 2153-2168. 

 

138 การจดัการองคกรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey ท่ีเอ้ือตอ กรรณิการ สิทธิชัย และสันติธร ภูริภักด ี Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
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การเปนองคกรนวัตกรรม กรณีศึกษาองคกรท่ีไดรางวัล

องคกรนวัตกรรมยอดเยี่ยม 

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 

2561, หนา 1419-1435. 

139 Causes and Effects of Educational Innovation in 

Thailand Public University 

Tidathip Panrod International Journal of the Computer, the 

Internet and Management, Thailand Chapter of 

the Association for Computing Machinery – ACM 

& Thailand Chapter of Computer Society of the 

IEEE, Vol. 26 No. 3 September – December 

2018, pp. 85-89. 

 

140 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจใชบริการชําระคาสินคาหรือ

บริการผานแอพพลิเคช่ัน true money wallet 

พนัชกร สิมะขจรบุญ และสาริก ศลิ

ปาภินันท 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 

2561, หนา 3104-3120. 

 

141 ปจจัยเหตุของความพึงพอใจท่ีมีตอความภักดีของลูกคา: กรณี

เว็บไซตบิวตี้คูล 

พนัชกร สิมะขจรบุญ และตตยิา คูมงคลชัย Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 

2561, หนา 3121-3139. 

 

142 Cultural-Fit Management: Sustainable Success 

Factor of Thailand Public University 

Taninrat Rattanapongpinyo International Journal of the Computer, the 

Internet and Management, Thailand Chapter of 

the Association for Computing Machinery – ACM 

& Thailand Chapter of Computer Society of the 

IEEE, Vol. 26 No. 3 September – December 

2018, pp. 85-89. 

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 167 
 



ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

143 องคประกอบความเอาใจใสพิเศษของพนักงานบริการใน

โรงแรมประเภทบูติคประเทศไทย 

ระชานนท ทวีผล, ธีระวัฒน จันทึก และ

พิทักษ ศิริวงศ 

วารสารวิทยาลยัดุสติธานี, วิทยาลัยดุสติธานี, ปท่ี 12 

ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม 2561, หนา 1-18. 

 

144 ความเอาใจใสของพนักงานโรงแรมบูติค ระชานนท ทวีผล และธีระวัฒน จนัทึก วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา, ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561, 

หนา 188-211. 

 

145 การวิเคราะหปจจยั 12 ประการ (Q12 ของ Gallup) ท่ีสงผล

ตอพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานสัญชาติไทยท่ีทํางาน

ในรานอาหาร จังหวัดนนทบุร ี

กรรณิการ สิทธิชัย และประสพชัย พสุนนท Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 

2561, หนา 256-274. 

 

146 การวิจัยเชิงเอกสารเพ่ือสังเคราะหองคประกอบและวิเคราะห

ความสัมพันธของแนวคิดการจัดการสมรรถนะการประกอบ

อาชีพของคนพิการ: บริบทของสถานการณกระบวนทัศน 

และแนวคิดท่ีใหความสําคญักับสมรรถนะของมนุษยทุกคน 

ฐิติวัจน ทองแกว และประสพชัย พสุนนท Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 

2561, หนา 2162-2192. 

 

147 แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ

มหาวิทยาลยักับสังคม 

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, ชิดชนก เชิง

เชาว และเกษตรชัย และหีม 

วารสารการจดัการสมัยใหม, 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, ปท่ี 16 ฉบับท่ี 2 เดือน

กรกฎาคม – ธันวาคม 2561, หนา 1-15. 

 

148 การประยุกตใชวงจรคุณภาพเพ่ือสรางนวัตกรรมกิจกรรมใน

การปองกันยาเสพติดในโรงเรียนมธัยมศึกษา 

อมรินทร เทวตา วารสารการจดัการสมัยใหม, 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, ปท่ี 16 ฉบับท่ี 2 เดือน

กรกฎาคม – ธันวาคม 2561, หนา 97-104. 

 

149 รูปแบบการดําเนินชีวิตและการปรบัตัวของขาราชการครูหลัง ปทมาพร เกิดแจง และสวรรยา ธรรมอภิพล วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะ  
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เกษียณในสังกัดกลุมโรงเรยีนมาลยัแมน จังหวัดนครปฐม ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ปท่ี 10 ฉบับ

ท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561, หนา 395-410. 

150 กลไกทางจรยิธรรมของผูนําเพ่ือการจัดการความขัดแยงใน

องคการ 

วุฒิชัย อารักษโพชฌงค และลักขิกา วารี

สมบูรณ 

RMUTT Global Business and Economics Review, 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุร,ี ปท่ี 13 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

2561, หนา 17-34. 

 

151 การศึกษาความเปนไปไดในการเปดรับนักศึกษาของหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการศลิปะการ

ประกอบอาหาร คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ธีระวัฒน จันทึก และชิษณุพงศ ศริิโชติ

นิศากร 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 

2561, หนา 3037-3052. 

 

152 แบบแผนของผูนํากับประสิทธิภาพในการทํางานของการ

ทํางานแบบเปนอิสระของพนักขาย 

โกศล นวมบาง และวิโรจน เจษฎาลักษณ วารสารเกษมบัณฑิต, มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต, ปท่ี 19 

ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน – ตุลาคม 2561, หนา 227-

238. 

 

153 สมรรถนะของผูพิการในการปฏิบัติงานบริการสวนหนาใน

ธุรกิจโรงแรม เปรียบเทียบมมุมองระหวางธุรกิจโรงแรม

ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 

ฐิติวัจน ทองแกว, วิรัญญา สุทธิกุล และ

วิโรจน เจษฎาลักษณ 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน มหาวิทยาลยัราช

ภัฏอุบลราชธานี, บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี, ปท่ี 13 ฉบับท่ี 2 เดอืนกรกฎาคม – 

ธันวาคม 2561, หนา 29-40. 

 

154 ปจจัยสาเหตุและผลลัพธของสมรรถนะในการปฏบัิติงานของ

พนักงานฝกปฏิบัติงานในบริษัทเอกชน 

จารุวรรณ เมืองเจรญิ และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยหอการคา

ไทย, ปท่ี 38 ฉบับท่ี 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 

2561, หนา 14-28. 
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155 ความเครยีดและผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงานใน

หนวยงานดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลยัในกํากับของ

รัฐ 

สุรชัย ทุหมัด และวิโรจน เจษฎาลกัษณ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศลิปะ, สถาบันวัฒนธรรม

และศลิปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปท่ี 19 ฉบับ

ท่ี 2 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561, หนา 151-165. 

 

156 ปจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธของศกัยภาพองคการแหงการ

เรียนรู 

ชัชราวรรณ มีทรัพยทอง, วิโรจน เจษฎา

ลักษณ และจันทนา แสนสุข 

วารสารธุรกิจปริทัศน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต,ิ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 เดือน

มกราคม – มิถุนายน 2561, หนา 219- 238. 

 

157 ศักยภาพองคการแหงการเรียนรูและความสามารถทาง

นวัตกรรม: หลักฐานเชิงประจักษของอุตสาหกรรมธุรกิจสิ่ง

ทอในประเทศไทย 

ชัชราวรรณ มีทรัพยทอง, วิโรจน เจษฎา

ลักษณ และจันทนา แสนสุข 

วารสารธุรกิจปริทัศน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต,ิ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 เดือน

กรกฎาคม – ธันวาคม 2561, หนา 197-216. 

 

158 อิทธิพลของคุณลักษณะงานและคณุภาพชีวิตในการทํางานท่ี

มีตอการบริการท่ีเปนเลิศผานความผูกพันในอาชีพของ

พนักงานโรงแรมในอําเภอหัวหิน 

ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี 

ปท่ี 12 ฉบับท่ี 29 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561, 

หนา 241-253. 

 

159 การแบงปนความรูเชิงปรนัยและการแบงปนความรูท่ีชัดแจง: 

ปจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ 

กัลย ปนเกษร, วิโรจน เจษฎาลักษณ และจิ

ราวรรณ คงคลาย 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี 

ปท่ี 12 ฉบับพิเศษ เดือนตลุาคม 2561, หนา 238-248. 

 

160 ความตองการในงานและทรัพยากรในงานท่ีสงผลตอความ

ตั้งใจลาออกผานความเหน่ือยหนายในงานของพนักงานขาย

รถยนตช้ันนํา 

ศิรวิชญ สุประดิษฐ และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 2781-2800. 

 

161 การศึกษาอิทธิพลของการรับรูความยุติธรรม ผานพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรและการรับรูการสนับสนุนจาก

องคกร สงผลตอผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล พนักงานขาย

อรุโณทัย จันทวงษ และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 3339-3360. 
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สินคาปลอดอากร 

162 ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลลัพธของความสามารถในการ

จัดการกลยุทธการจดัหาระดับโลก: หลักฐานเชิงประจักษของ

อุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย 

โสภยี คําเหลา, วิโรจน เจษฎาลักษณ และ

จันทนา แสนสุข 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, หนา 3513-3541. 

 

163 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมีจติสาํนึกและแบบเปดรับ

ประสบการณท่ีสงผลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจผาน

คุณลักษณะการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) ในกรุงเทพมหานคร 

กรรณิการ สิทธิชัย และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

Veridian E-Journal, บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 

2561, หนา 275-292. 

 

164 Potential and Readiness of Tourism Supply of 

Second-tier Destinations in Thailand under the LINK 

Project 

Jiratchaya Chotsopanon, Supparat 

Sangchatkaew, Sabaithip 

Mongkolnimitr, Supalux Sri-sumang 

and Rerkrat Pakkantorn 

Veridian E-Journal, Silpakorn University, Vol. 11 

No. 5 July - December 2018, pp. 340-354. 

 

165 พฤติกรรมการเปนผูประกอบการของวัยรุนไทย: อิทธิพลของ

การรับรูความสามารถตนเองและการรับรูการสนับสนุนทาง

สังคมตอความตั้งใจในการเปนผูประกอบการในบรบิท

วัฒนธรรมแบบรวมกลุม 

คมกริช นันทะโรจพงศ, ภูธิป มีถาวรกุล 

และประสพชัย พสุนนท 

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, ปท่ี 9 ฉบับ

ท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561, หนา 44-59. 

 

166 การวิเคราะหปจจยัท่ีมีผลตอการทําธุรกรรมทางการเงินผาน 

QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ณัฐพัชร อภิรุงเรืองสกุล และประสพชัย พสุ

นนท 

วารสารปญญาภิวัฒน, สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน, 

ปท่ี 10 ฉบับพิเศษ เดือนกรกฎาคม 2561, หนา 26-40. 

 

167 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการเชิงสรางสรรค 

ทิบดี ทัฬหกรณ และประสพชัย พสุนนท วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ, 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ, ปท่ี 11 

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 171 
 



ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561, หนา 46-

76. 

168 ปจจัยความสําเร็จในการพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: 

กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

กิตติคณุ แสงนิล, ประสพชัย พสุนนท และธี

ระวัฒน จันทึก 

วารสารวิทยาลยัดุสติธานี, วิทยาลัยดุสติธานี, ปท่ี 12 

ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561, หนา 463-

481. 

 

169 ปจจัยท่ีมีผลตอการดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอลของขาราชการ

กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

นิศาชล รัตนมณ,ี ประสพชัย พสุนนท และธี

ระวัฒน จันทึก 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี 

ปท่ี 12 ฉบับท่ี 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561, 

หนา 197-211. 

 

170 ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในโรงแรมเขตอําเภอหัวหิน 

ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน, ประสพชัย พสุนนท 

และธีระวัฒน จันทึก 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี 

ปท่ี 12 ฉบับท่ี 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561, 

หนา 212-222. 

 

บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลูTCI กลุมท่ี 1 
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ตารางท่ี 2.3-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ และไดรับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      

ป พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (คาน้ําหนัก 1.00) 

ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1 Moving from Policy to the Implementation and 

Management of Government Organizations for 

Clean and Green City Concepts in Malaysia 

Thongphon Promsaka Na 

Sakolnakorn 

The International Journal of Sustainability 

Policy and Practice, Vol. 14 No. 3, 2018, pp. 17-

32. 

 

บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

     

     

ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร    

ลําดับท่ี ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและตางประเทศ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออกใหเพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

     

     

ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

ลําดับท่ี ช่ือผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

     

     

ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

ลําดับท่ี ช่ือผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจาของผลงานและผูรวม หนวยงานท่ีวาจาง หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

     

     

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

ลําดับท่ี ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการ

จดทะเบียน 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออกใหเพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

     

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

ลําดับท่ี ช่ือผลงานวิชาการ ช่ือเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

1 ตํารา เรื่อง เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก เลขท่ีคําสั่งแตงตั้ง 1466/2561 ลว 11 ก.ย. 61  

     

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

ลําดับท่ี ช่ือผลงานวิชาการ ช่ือเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัย

นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

1 ตํารา เรื่อง ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผศ.ดร.ณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล   

2 ตํารา เรื่อง ธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร อ.ดร.อัฏฐมา บุญปาลิต   

     

 

ตารางท่ี 2.3-6 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพร ป พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  

ลําดับท่ี ชื่องานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงานและผูรวม แหลงเผยแพร หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (คาน้ําหนัก 0.20) 

     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คาน้ําหนัก 0.40) 

     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60) 

     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (คาน้ําหนัก 0.80) 

     

     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (คาน้ําหนัก 1.00) 
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ตารางท่ี 2.3-7 บทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน 

ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (ชื่อ

บทความวิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีนําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ

บทความวิจัยชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

1 วัชรภัสร แชบัว, ฐนิชา คล้ําชานา 

และพิทักษ ศิริวงศ 

กระบวนการสรางพ้ืนท่ีทางสังคมของชมรม

ผูสูงอายุเมตตาประชารักษ ไรขิง, Veridian E-

Journal, ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - 

เมษายน 2560, หนา 1774-1786. 

พระครูใบฎีกาอภิชาต ิธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธิชัย

พงศ), พระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม (ภูโคก

หวาย), พระครูวิลาศกาญจนธรรม, จินดาภา เรง

มีศรีสุข และสัญญา สดประเสริฐ. การสราง

เครือขายความรวมมือในการเสริมสรางสุขภาวะ

ผูสูงอายุขององคกรชุมชน ในอําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม, วารสารการบริหารทองถ่ิน, ปท่ี 

11 ฉบับท่ี 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561, 

หนา 76-90. 

  

2 ภาพิมล ธนรุงเจริญกิจ, ศศิรัศมิ์ โสม

โสพิน และพิทักษ ศิริวงศ 

การรับรูภาพลักษณและรูปแบบของกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมในความตองการของ

พนักงานโรงพยาบาลเทพากร จังหวัดนครปฐม, 

Veridian E-Journal, ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3 เดือน

กันยายน - ธันวาคม 2560, หนา 1899-1913. 

นิศาชล รัตนมณี และพิทักษ ศิริวงศ. รูปแบบ 

กลยุทธ และการสื่อสารภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคการภาครัฐและ

ภาคเอกชนท่ีปรากฏอยูในหนังสือพิมพ

ประชาชาติธุรกิจ, Veridian E-Journal, ปท่ี 11 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 

597-615. 

  

3 ไขมุกด วิกรัยศักดา และพิทักษ ศิริ

วงศ 

แนวปฏิบัติท่ีดสีูการบริการเชิงสรางสรรคของ

โรงแรมระดบั 5 ดาว เขตกรุงเทพมหานคร, 

Veridian E-Journal, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน 

- ธันวาคม 2559, หนา 131-150. 

ปฤณพร บุญรังสี และประสพชัย พสุนนท. 

ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการโรงแรมของ

นักทองเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร, 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปท่ี 12 ฉบับ

  

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 176 
 



ลําดับ

ท่ี 
ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน 

ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (ชื่อ
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วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ท่ี 29 (พิเศษ) เดือนตุลาคม 2561, หนา 193-205. 

4 ปริญญา หรุนโพธ์ิ และพิทักษ ศิรวิงศ เรื่องเลาชีวิตหมอนวดเกย ณ โรงนวด จังหวัด

กรุงเทพมหานคร, Veridian E-Journal, ปท่ี 9 ฉบับ

ท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2559, หนา 194-

206. 

ปพิชญา อุปถัมภากุล และเจรญิชัย เอกมา

ไพศาล. ภาพเหมารวมทางเพศของหมอนวด

แผนไทยหญิง: กรณีศึกษารานนวดแผนไทย เขต

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุร,ี วารสารศิลปศาสตร, 

ปท่ี 18 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 

2561, หนา 74-102. 

  

5 จันทรพร ชวงโชติ, นําชัย ทนุผล และ

พิทักษ ศิริวงศ 

บานพุเข็มชุมชนหลังเข่ือน: กระบวนทัศนของ

ชาวบานตอการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศบน

ฐานชุมชนพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน

จังหวัดเพชรบุร,ี Veridian E-Journal, ปท่ี 8 ฉบับท่ี 

2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558, หนา 408-

419. 

จันทรทิพย เผือกรมโพธ์ิ, บุญธิดา มวงศรีเมืองด,ี 

ปนัดดา ลาภเกิน, ปญญา ไวยบุญญา และ

ประภสัสร ยอดสงา. ความคิดเห็นของ

นักทองเท่ียวและประชาชนโดยรอบตอการ

จัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยฝกอบรมท่ี 6 

เจ็ดคด-โปงกอนเสา ต.ทามะปราง อ.แกงคอย จ.

สระบุร,ี Veridian E-Journal, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 1419-1434. 

  

6 กีรต ิเชาวตฤษณาวงษ, ณัฐณี หาสิต

พานิชกุล, ฐิตินันท ทองสาด และ

พิทักษ ศิริวงศ 

การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคเพ่ือ

ทําการเกษตรสูการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืน ภายใต

ความพอพียงของชุมชนปฐมอโศก, Veridian E-

Journal, ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 

2557, หนา 100-110. 

อัจฉรา สุขกลั่น, เกษราภรณ สุตตาพงศ และ

นนทิภัค เพียรโรจน. กลยุทธการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน ของผูประกอบการ

เกษตรอัจฉรยิะ, วารสารนักบริหาร, ปท่ี 38 ฉบับ

ท่ี 1 ป 2561, หนา 91-100. 

  

7 ประสพชัย พสุนนท และพิทักษ ศิริ ประสิทธิภาพและกุญแจแหงความสําเรจ็ในการ อุทิศ ดวงผาสุข และสันติธร ภูริภกัดี. การให   
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วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

วงศ ดําเนินการสหกรณการเกษตร: การศึกษาเพ่ือ

สรางทฤษฎีฐานราก, Veridian E-Journal, ปท่ี 6 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2556, หนา 
610-628. 

ความหมายและสรางรูปแบบการจดัการขยะมูล

ฝอยท่ีเหมาะสมในสังคมชนบทแบบวิถีชีวิต

ชาวสวน กรณีศึกษาตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพ

วา จังหวัดสมุทรสงคราม: การศึกษาเพ่ือสราง

ทฤษฎีฐานราก, Veridian E-Journal, ปท่ี 11 ฉบับ

ท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 1175-

1194. 

8 พิทักษ ศิริวงศ และปทมอร เส็งแดง การทองเท่ียวของผูพิการทางการเคลื่อนไหวใน

สังคมไทย, Veridian E-Journal, ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 

เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2554, หนา 221-228. 

ลาวรรณ เหมพิจิตร และภริาช รัตนันต. การ

จัดการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคของกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง 2, วารสารวิชาการและวิจัย

สังคมศาสตร, ปท่ี 13 ฉบับท่ี 38 เดอืนพฤษภาคม 

- สิงหาคม 2561, หนา 75-88. 

  

9 กมลพิพัฒน ชนะสิทธ์ิ, ประสพชัย พสุ

นนท และธีระวัฒน จันทึก 

การวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมและปจจัย

ในการเลือกซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

ขจองนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร,ี ปท่ี 

12 ฉบับท่ี 27 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, 

หนา 56-69. 

กมลพิพัฒน ชนะสิทธ์ิ และประสพชัย พสุนนท. 

การสุมตัวอยางและการผสานขอมลูตามแบบ

แผนการวิจัยแบบผสมวิธี, วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลยัธนบุร,ี ปท่ี 12 ฉบับท่ี 29 เดือน

กันยายน - ธันวาคม 2561, หนา 147-158. 

  

10 คมกริช นันทะโรจพงศ, ประสพชัย 

พสุนนท และธีระวัฒน จันทึก 

องคประกอบของคุณลักษณะการมีภาวะผูนํา เพ่ือ

การพัฒนานักศึกษาบริหารธุรกิจในยุคประเทศ

ไทย 4.0, วารสารพฤติกรรมศาสตรเพ่ือการพัฒนา

สุภาวด ีลาภเจริญ. ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง, วารสาร

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ปท่ี 24 ฉบับท่ี 2 
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บทความวิจัยชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เดือนสิงหาคม 2560, หนา 178-

202. 
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561, หนา 28-38. 

11 ประไพพิมพ สุธีวสินนนท และ

ประสพชัย พสุนนท 

กลยุทธการเลือกตัวอยางสาํหรับการวิจัยเชิง

คุณภาพ, วารสารปาริชาต, ปท่ี 29 ฉบับท่ี 2 เดือน

ตุลาคม - ธันวาคม 2559, หนา 31-48. 

กมลพิพัฒน ชนะสิทธ์ิ และประสพชัย พสุนนท. 

การสุมตัวอยางและการผสานขอมลูตามแบบ

แผนการวิจัยแบบผสมวิธี, วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลยัธนบุร,ี ปท่ี 12 ฉบับท่ี 29 เดือน

กันยายน - ธันวาคม 2561, หนา 147-158. 

  

12 สกุล จรยิาแจมสิทธ์ิ และประสพชัย 

พสุนนท 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทองเท่ียว

ในประเทศไทยของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ, 

วารสารวิทยาลยัดุสติธานี, ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 ป 

พ.ศ. 2559, หนา 105-114. 

ศิวรัตน กุศล และธรรญชนก เพชรานนท. ปจจัย

ท่ีมีผลตอนักทองเท่ียวในการตัดสนิใจมา

ทองเท่ียวโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมแมนํ้าแมงอน 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอฝาง จังหวด

เชียงใหม, วารสารสุทธิปริทัศน, ปท่ี 32 ฉบับท่ี 

101 เดือนมกราคม - มีนาคม 2561, หนา 134-

148. 

  

13 วรชัย สิงหฤกษ และประสพชัย พสุ

นนท 

ปจจัยท่ีมีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน

การบริหารจัดการ ของชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด, วารสารการจัดการ

สมัยใหม, ปท่ี 14 ฉบับท่ี 1 ป พ.ศ. 2559, หนา 67-

75. 

สามารถ อัยกร, จิตติ กิตติเลิศไพศาล, ชาติชัย 

อุดมกิจมงคล และวัชรพงษ อินทรวงศ. อิทธิพล

ของปจจัยวัฒนธรรมองคการภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงหลักธรรมาภิบาลตอผลการ

ปฏิบัติงานขององคการ: กรอบแรวคิดการวิจัย, 

วารสารราชพฤกษ, ปท่ี 16 ฉบับท่ี 2 ป พ.ศ. 

2561, หนา 9-17. 
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บทความวิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีนําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ

บทความวิจัยชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

14 อภิลักษณ ธรรมวิมตุติ และประสพ

ชัย พสุนนท 

อิทธิพลของทัศนคต ิการคลอยตามบรรทัดฐาน

ของกลุมอางอิง การควบคุมพฤติกรรมและ

บุคลิกภาพแบบเปดเผยท่ีมตีอพฤติกรรมการดืม่

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาหญิง ระดับ

ปริญญตรี มหาวิทยาลยัราชภฏักลุมภูมิภาค

ตะวันตก, Veridian E-Journal, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม - เมษายน 2559, หนา 1533-1548. 

เผาไทย สินอําพล และนฤภัค จันทิมา. 

ผลกระทบและแนวทางแกไขปญหาจากการ

เขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาหญิงใน

มหาวิทยาลยัในจังหวัดเชียงใหม, Veridian E-

Journal, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - 

เมษายน 2561, หนา 679-697. 

  

15 พงศกร เอ่ียมสอาด, ศุภกร ลิ้ม

คุณธรรมโม และประสพชัย พสุนนท 

ปจจัยความเปนองคการแหงการเรียนรูและ

นวัตกรรมองคการท่ีมีอิทธิพลตอผลการ

ดําเนินงานของอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน 

กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร, วารสารการจดัการ

สมัยใหม, ปท่ี 14 ฉบับท่ี 1 ป พ.ศ. 2559, หนา 
129-141. 

จันทนา อุดม, ไพโรจน บุตรชีวัน และนงนุช 

ไพบูลยรัตนานนท. โมเดลการวิเคราะห

องคประกอบนวัตกรรมการบริหารจัดการองคกร

แหงการเรียนรู คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุมรัตนโกสนิทร, วารสาร

เทคโนโลยีภาคใต, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1เดือน

มกราคม - มิถุนายน 2561, หนา 67-78.  

  

16 ปญญาพร ฐิติพงศ และประสพชัย 

พสุนนท 

แรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในบริษัทกอสราง: กรณีศึกษา บริษัท 

อินเตอร เอ็กซเพิรท คอนสตรัคช่ัน จํากัด, 

Veridian E-Journal, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน 

- ธันวาคม 2559, หนา 1275-1292. 

มานี แสงหิรัญ, พนมพร ศิริถาพร และสุกัญญา 

รุจิเมธาภาส. ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการ

ฝกประสบการณวิชาชีพคร ูมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ, Veridian E-Journal} ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 879-894. 

  

17 กัลยา สวางคง และประสพชัย พสุ

นนท 

การศึกษาดัชนีศักยภาพแหลงทองเท่ียว 

กรณีศึกษา แหลงทองเท่ียวประเภทนํ้าตกใน

จันทรทิพย เผือกรมโพธ์ิ, บุญธิดา มวงศรีเมืองด,ี 

ปนัดดา ลาภเกิน, ปญญา ไวยบุญญา และ
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บทความวิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีนําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ

บทความวิจัยชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

จังหวัดสระบุร,ี Veridian E-Journal, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม - เมษายน 2559, หนา 1157-1172. 

ประภสัสร ยอดสงา. ความคิดเห็นของ

นักทองเท่ียวและประชาชนโดยรอบตอการ

จัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยฝกอบรมท่ี 6 

เจ็ดคด-โปงกอนเสา ต.ทามะปราง อ.แกงคอย จ.

สระบุร,ี Veridian E-Journal, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 1419-1434. 

18 วสันต สุทธาวาศ และประสพชัย พสุ

นนท 

ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมสรางนวัตกรรมระดับ

บุคคลในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน, Veridian E-Journal, ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 เดือน

มกราคม - เมายน 2558, หนา 530-545. 

บุษบา บัวสมบูรณ, สรัญญา จันทรชูสกุล, พินดา 

วราสุนนท และณัฐกิตติ์ นาทา. การสํารวจ

นวัตกรรมการสอนอานและเขียนภาษาไทยของ

ครูในระดับช้ันประถมศึกษา, วารสารศิลปากร

ศึกษาศาสตรวิจัย, ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 เดือน

มกราคม - มิถุนายน 2561, หนา 28-43. 

  

19 หน่ึงฤทัย เซี่ยงฉิน และประสพชัย 

พสุนนท 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม

การบริโภคกาแฟ ของรานกาแฟสตารบัคส และ

รานทัม เอ็น ทัมส คอฟฟ สาขาวิคตอเรีย การ

เดนส, Veridian e-journal, ปท่ี 8 ฉบับท่ี 3 เดือน

กันยายน - ธันวาคม 2558, หนา 461-477. 

รัฐนันท พงศวิริทธ์ิธร, สุธีมนต ทรงศิริโรจน, 

ภาคภูมิ ภัควิภาส, กัญวรา สมใจ และกัญญ

กาญจน ไซเออรส. สวนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลตอการตดัสินใจเลือกซื้อผลิตภณัฑของราน

กาแฟอาขา อามา, วารสารบริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, ปท่ี 13 ฉบับท่ี 2 

เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561, หนา 169-179. 

  

20 ประสพชัย พสุนนท การประเมินความเช่ือมั่นระหวางผูประเมินโดยใช

สถิติแคปปา, วารสารวิชาการศลิปศาสตร

ศศิธร ชุตินันทกุล, ไพรัตน วงษนาม และสมพงษ 

ปนหุน. ผลการเปรียบเทียบคะแนนดวยวิธีเคอ
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ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (ชื่อ

บทความวิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีนําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ

บทความวิจัยชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ประยุกต, ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 ป พ.ศ. 2558, หนา 2-

20. 
เนลและวิธี IRT ภายใตเง่ือนไขท่ีแตกตางกัน, 

วารสารศึกษาศาสตร มสธ., ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561, หนา 294-306. 

21 ประสพชัย พสุนนท ความเท่ียงตรงของแบบสอบถามสาํหรับงานวิจัย

ทางสังคมศาสตร, วารสารสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ปท่ี 18 ป พ.ศ. 

2558, หนา 375-396. 

โสวริทธ์ิธร จันทรแสงศร,ี ปานจิตร หลงประดิษฐ 

และพสชนันท นิรมติรไชยนนท. การประเมิน

ความตองการจําเปนของการศึกษาหลักสตูร

ศึกษาศาสตรดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาการจัดการ

การศึกษา (นานาชาติ), Veridian E-Journal, ปท่ี 

11 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561, 

หนา 141-159. 

  

22 ประสพชัย พสุนนท ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในการวิจัยเชิง

ปริมาณ, วารสารปาริชาต, ปท่ี 27 ฉบับท่ี 1 ป 

พ.ศ. 2557, หนา 144-163. 

ปรเมษฐ ดําชู และสุวารี นามวงศ. การวิเคราะห

โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันของสวนตอ

ประสานกับผูใชบนเว็บไซต ของนักทองเท่ียวเชิง

การแพทยในประเทศไทย, วารสารบริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, ปท่ี 13 ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 70-85. 

  

23 สานิตย หนูนิล และประสพชัย พสุ

นนท 

ปจจัยท่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมสนับสนุนการเปน

โรงแรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษา 

โรงแรมดุสติ ปริ๊นเซส ศรีนครินทร, วารสาร

วิทยาลัยดสุิตธานี, ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 ป พ.ศ. 2557, 

หนา 16-33. 

อนันต สุนทราเทธากุล. การพัฒนาโปรแกรม

ฝกอบรมการจัดการความหลากหลายในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัด

อุบลราชธานี, วารสารบัณฑติวิทยาลัย 

พิชญทรรศน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 
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ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (ชื่อ

บทความวิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีนําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ

บทความวิจัยชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ปท่ี 13 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 

2561, หนา 167-178. 

24 ประสพชัย พสุนนท และสุดา 

ตระการเถลิงศักดิ ์

การประเมินประสิทธิภาพสหกรณการเกษตรใน

จังหวัดเพชรบุรีดวยวิธีการ DEA และ WPF-DEA, 

วารสารการจดัการสมัยใหม, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 ป 

พ.ศ. 2556, หนา 87-101. 

ฉันธะ จันทะเสนา. ประสิทธิภาพการใช

งบประมาณและการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 

วารสารพัฒนบริหารศาสตร, ปท่ี 58 ฉบับท่ี 2 ป 

พ.ศ. 2561, หนา 78-99. 

  

25 ประสพชัย พสุนนท การประเมินประสิทธิภาพองคกรดวยวิธีการ DEA: 

ตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC, วารสาร

บริหารธุรกิจ, ปท่ี 29 ฉบับท่ี 112 ป พ.ศ. 2549, 

หนา 31-44. 

อดิศักดิ ์ธีรานุพัฒนา และวราพร บุญจอม. การ

พัฒนาตัวแบบเพ่ือการวิเคราะหประสิทธิภาพ

ของธนาคารพาณิชย โดยใชกรอบแนวคิด 

CAMEL สําหรับการวิเคราะห Data Envelopment, 

วารสารบริหารธุรกิจ, ปท่ี 41 ฉบับท่ี 158 เดือน

เมษายน - มิถุนายน 2561, หนา 19-47. 

  

26 อภิลักษณ ธรรมวิมตุต ิและธีระวัฒน 

จันทึก 

ทุนมนุษยเชิงนวัตกรรมและสรางสรรคของ

ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน, Veridian E-Journal, 

ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 เดอืนมกราคม - เมษายน 2560, 

หนา 1572-1589. 

ทิพยวรรณ สุขใจรุงวัฒนา. กระบวนทัศนกระแส

ทางเลือก: ยุทธศาสตรการขับเคลือ่นเศรษฐกิจ

สรางสรรคในสังคมไทย, Veridian E-Journal, ปท่ี 

11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, 

หนา 411-427. 

  

27 ปุณญารัตน เดนไตรรตัน และธี

ระวัฒน จันทึก 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคในการเลือกซื้อ

คอนโดมีเนียมแบบโลวไรสในเขตภาษีเจรญิ, 

Veridian E-Journal, ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3 เดือน

กันยายน - ธันวาคม 2560, หนา 853-867. 

กรรณิการ สิทธิชัย และธีระวัฒน จันทึก. 

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจยัท่ีสงผลตอ

ความภักดีของผูบริโภครานอาหารเพ่ือสุขภาพ 

ในเขตกรุงเทพฯ, Veridian E-Journal, ปท่ี 11 
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ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (ชื่อ

บทความวิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีนําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ

บทความวิจัยชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 
65-86. 

28 สมชาย รุงเรือง และธีระวัฒน จันทึก รูปแบบการพัฒนาผูนําสูการสรางแรงผลักดันเชิง

สรางสรรค, Veridian E-Journal, ปท่ี10 ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม - เมษายน 2560, หนา 1-15. 

จารุวรรณ บุญพรมมา และขวัญฤดี ตันตระ

บัณฑิตย. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของ

ผูบริหารและความพึงพอใจในการทํางานของนัก

บัญชี สํานักงานบัญชี ในจังหวัดขอนแกน, 

Veridian E-Journal, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือน

มกราคม - เมษายน 2561, หนา 1450-1466. 

  

29 พสุธิดา ตันตราจณิ และธีระวัฒน จัน

ทึก 

การพัฒนาภาวะผูนําของบุคลากรรุนใหมเพ่ือมุงสู

องคการแหงการเรยีนรู, Veridian E-Journal, ปท่ี 9 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2559, หนา 

932-948. 

ชาญวุฒิ วงศเพ็ง, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ 

และกัมปนาท บริบูรณ. การพัฒนาภาวะผูนํา

สําหรับขาราชการสํานักงานศึกษาธิการภาค, 

Veridian E-Journal, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือน

มกทราคม - เมษายน 2561, หนา 1540-1556. 

  

30 วุฒิชัย ผาสุขกานนท และธีระวัฒน 

จันทึก 

ผูนํากับการพัฒนาศักยภาพทีมขายพรอมคุณภาพ

การใหบริการ, Veridian E-Journal} ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 

เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559, หนา 108-121. 

ไพโรจน วิไลนุช. การสื่อสารระหวางพนักงาน

ขายและลูกคาในบริบทธุรกิจเครื่องสําอาง, 

Veridian E-Journal, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือน

มกราคม - เมษายน 2561, หนา 1306-1319. 

  

31 ปรันธ ชิณโชติ และธีระวัฒน จันทึก รูปแบบการจดัการการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค

ของสวนผึ้ง, Veridian E-Journal, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม - เมษายน 2559, หนา 250-268. 

ยุวร ีโชคสวนทรัพย. การใชวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือ

พัฒนาสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค: กรณีศึกษา

ชุมชนเกาะศาลเจา เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร, วารสารสุทธิปรทัิศน, ปท่ี 32 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน 

ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (ชื่อ

บทความวิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีนําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ

บทความวิจัยชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ฉบับพิเศษ 1 ป พ.ศ. 2561, หนา 15-27. 

32 วุฒิชัย ลิ้มอรุโณทัย และธีระวัฒน จัน

ทึก 

การนําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ

การบริการของท่ีพักอาศัย: คอนโดมิเนียม, 

Veridian E-Journal, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม 

- เมษายน 2559, หนา 341-355. 

จุฑาทิพย ลีลาธนาพิพัฒน และธีระวัฒน จันทึก. 

การจัดการสินคาคงคลังอยางมืออาชีพ, Veridian 

E-Journal, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - 

เมษายน 2561, หนา 226-241. 

  

33 บุญสืบ โพธ์ิศรี และธีระวัฒน จันทึก การบริหารหลักสูตรเพ่ือสรางคุณลักษณะแรงงาน

ฝมืออาชีพในระดับอาชีวศึกษา, Veridian E-

Journal, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 

2559, หนา 1268-1287. 

นะโรดม อินตะปน, ประเสริฐ จรรยาสุภาพ และ

ธรรญชนก เพชรานนท. วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของ

วิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงูในประเทศ

ไทย, Journal of Population and Social Studies, 

ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3 ป พ.ศ. 2561, หนา 208-225. 

  

34 ประพนธ เล็กสุมา และธีระวัฒน จัน

ทึก 

บทบาทและความสําคญัในการเขารวมงานจัด

แสดงสินคาระดับนานาชาติของผูประกอบการ

อุตสาหกรรมอาหาร, Veridian E-Journal, ปท่ี 9 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2559, หนา 

1585-1594. 

นวพร บุญประสม. แนวทางการพัฒนาสถานท่ี

จัดงานประเภทหองจัดงานแสดงสนิคาและ

นิทรรศการ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมไมซ: 

กรณีศึกษาสถานท่ีจัดงานในเขต

กรุงเทพมหานคร, วารสารวิชาการเซาธอีสท

บางกอก (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร), 

ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 

2561, หนา 93-104. 

  

35 พิราพร นุชประเสริฐ และธีระวัฒน การศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตขุองปจจัยบาง วิไล พ่ึงผล และธีระวัฒน จันทึก. การพัฒนา   

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 185 
 



ลําดับ

ท่ี 
ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน 

ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (ชื่อ

บทความวิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีนําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ

บทความวิจัยชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

จันทึก ประการท่ีสงผลตอความตระหนักรูในหลอดไฟ

แอลอีดีเพ่ือประหยัดพลังงาน, วารสารราชมงคล

ลานนา, ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 ป พ.ศ. 2559, หนา 38-51. 

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแบบคุณลักษณะ

บัณฑิตตอความพึงพอใจผูใชบัณฑติใน

อุตสาหกรรม 4.0 กรณศีึกษาความคิดเห็นของ

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร, วารสารการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 

(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร), ปท่ี 11 ฉบับท่ี 

2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561, หนา 171-187. 

36 พัชรสิตา เพชรประดับ และธีระวัฒน 

จันทึก 

พฤติกรรมการเลือกซื้อนิตยสารของพนักงาน

บริษัทแหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร, Veridian 

E-Journal, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - 

เมษายน 2559, หนา 668-678. 

นันทพร เขียนดวงจันทร, ขวัญกมล ดอนขวา 

และสรียา วิจติรเสถียร. พฤติกรรมผูบรโิภคใน

การซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลนของคนใน

กลุมเจเนเรชันวาย, Veridian E-Journal, ปท่ี 11 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 

561-577. 

  

37 บุญสืบ โพธ์ิศรี และธีระวัฒน จันทึก การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน

อาชีวศึกษาเพ่ือมุงเนนการผลิตแรงงานมืออาชีพ, 

Veridian E-Journal, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เดือน

พฤษภาคม - สิงหาคม 2559, หนา 216-229. 

พัชราวลัย สังขศรี. พุทธวิธีกับการบริหาร

การศึกษา, Veridian E-Journal, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 1260-1270. 

  

38 อรุณรุง เอ้ืออารสีุขสกุล และธี

ระวัฒน จันทึก 

การบริหารจัดการคนเกงเชิงกลยุทธ: ปจจัยสําคัญ

สูความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน, 

Veridian E-Journal, ปท่ี 8 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน 

-ธันวาคม 2558, หนา 1096-1112. 

วารุณ ีมิลนิทปญญา. การพัฒนากิจกรรมในการ

บริหารจดัการคนเกงมีอิทธิพลตอความภักดี

องคการ ของอาจารยมหาวิทยาลยัเอกชนใน

เครือขายเบญจมติร, วารสารวิทยาลัย
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน 

ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (ชื่อ

บทความวิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีนําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ

บทความวิจัยชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

พาณิชยศาสตรบูรพาปริทัศน, ปท่ี 13 ฉบับท่ี 1 ป 

พ.ศ. 2561, หนา 21-38. 

39 วิไล พ่ึงผล และวิโรจน เจษฎาลักษณ คุณลักษณะความเปนผูประกอบการรุนใหมท่ี

สงผลตอการดาํเนินธุรกิจผานความไดเปรียบ

ทางการแขงขันของธุรกิจสตารตอัพ, วารสาร

วิทยาลัยดสุิตธานี, ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2 เดือน

พฤษภาคม - สิงหาคม 2561, หนา 303-318. 

วิไล พ่ึงผล และนรินทร สังขรักษา. ถอดรหัสการ

ประกอบการธุรกิจสตารทอัพของไทยยุค 4.0, 

วารสารวิทยาลยัดุสติธานี, ปท่ี 12 ฉบับท่ี 3 

เดือน กันยายน - ธันวาคม 2561, หนา 329-348. 

  

40 สานิตย หนูนิล, วิโรจน เจษฎาลักษณ 

และจันทนา แสนสุข 

ปจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธของความรับผดิชอบ

ตอสังคมเชิงกลยุทธ: การศึกษาเชิงประจักษธุรกิจ

โรงแรมในประเทศไทย, จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน

, ปท่ี 39 ฉบับท่ี 153 ป พ.ศ. 2560, หนา 59-84. 

สานิตย หนูนิล. การสรางความผูกพันกับผูมีสวน

ไดสวนเสีย: ปจจัยสูความสําเร็จในการ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร, วารสารนัก

บริหาร, ปท่ี 38 ฉบับท่ี 1 ป พ.ศ. 2561, หนา 37-

45. 

  

41 กนกพร กระจางแสง และวิโรจน 

เจษฎาลักษณ 

อิทธิพลของแรงจูงใจในการทํางานและการ

สนับสนุนจากองคกรท่ีสงผลตอคณุภาพในการ

ปฏิบัติงานผานความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากรโรงพยาบาลนครธน, วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลยัธนบุร,ี ปท่ี 11 ฉบับท่ี 26 เกือน

กันยายน - ธันวาคม 2560, หนา 116-129. 

ธิปตย โสตถิวรรณ. การศึกษาความไม

แปรเปลีย่นโมเดลคุณภาพชีวิตการทํางานของครู

กรุงเทพและปรมิณฑล, วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลยัธนบุร,ี ปท่ี 12 ฉบับท่ี 28 เดือน

พฤษภาคม - สิงหาคม 2561, หนา 76-84. 

  

42 สมสกุล เบานิด และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

การจัดการแรงงานตางดาวของสถาน

ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลในอําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร, Veridian E-Journal, ปท่ี 10 

วนิตา บุญโฉม และณัฐพศตุม ภัทธิราสินสิริ. การ

ตัดสินใจจางแรงงานคางดาวถูกกฎหมายของ

ผูประกอบการในจังหวัดขอนแกน, วารสาร
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน 

ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (ชื่อ

บทความวิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีนําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ

บทความวิจัยชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2560, หนา 
1376-1393. 

สมาคมนักวิจัย, ปท่ี 23 ฉบับท่ี 3 ป พ.ศ. 2561, 

หนา 87-97. 

43 ปารมี พัฒนดุล และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภณัฑเพ่ือ

สิ่งแวดลอมของผูบริโภค อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุร,ี Veridian E-Journal, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เดือน

พฤษภาคม - สิงหาคม 2559, หนา 857-872. 

ปนกนก วงศปนเพ็ชร. ปจจัยเชิงเหตุและผลท่ี

เก่ียวของกับพฤติกรรมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ของพนักงานในสํานักงานสีเขียว, Veridian E-

Journal, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - 

เมษายน 2561, หนา 645-661. 

  

44 อุมาพร กาญจนคลอด, วิโรจน 

เจษฎาลักษณ และจันทนา แสนสขุ 

ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาล

ในประเทศไทย, Veridian E-Journal, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 

2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559, หนา 2158-

2171. 

สิทธิกร คงสืบชาติ และรัฐ กันภัย. แนวทางการ

บริหารท่ีสงผลตอการจดับริการสาธารณะของ

องคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุร,ี Veridian E-Journal, ปท่ี 11 ฉบับ

ท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 1120-

1135. 

  

45 นภาลัย ธนะวัฒน และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

การดําเนินธุรกิจและการจดัการโลจิสติกสของ

ผูประกอบการธุรกิจดาวเรืองในจังหวัดนครปฐม, 

Veridian E-Journal, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน 

- ธันวาคม 2559, หนา 507-526. 

ญาณิศา เผื่อนเพาะ. ประเภทของรานอาหารกับ

คุณลักษณะผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, Veridian E-Journal, 

ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, 

หนา 303-321. 

  

46 ทศพร บุญวัชราภัย, วิโรจน เจษฎา

ลักษณ และขวัญฤด ีตันตระบัณฑติย 

ความคิดสรางสรรคขององคกรเพ่ือสราง

นวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติกไทย, วารสาร

วิทยาการจัดการสมัยใหม, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เดือน

กัลย ปนเกษร, วิโรจน เจษฎาลักษณ และจิราวร

รณ คงคลาย. การแบงปนความรูเชิงปรนัยและ

การแบงปนความรูท่ีชัดแจง: ปจจัยเชิงสาเหตุ
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน 

ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (ชื่อ

บทความวิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีนําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ

บทความวิจัยชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

กรกฏาคม - ธันวาคม 2559, หนา 131-145. และผลลัพธ, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

, ปท่ี 12 ฉบับท่ี 29 (พิเศษ) เดือนตลุาคม 2561, 

หนา 238-248. 

47 พัชรกันต นิมิตรศดิกุล และวิโรจน 

เจษฎาลักษณ 

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยของ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม, Veridian E-Journal, 

ปท่ี 9 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2559, 

หนา 631-652. 

ณอภัย พวงมะลิ, มนัส สุวรรณ, สมาน ฟูแสง 

และเรืองวิทย นนทภา. การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยโดยการปฏบัิติวิปสสนากรรมฐานตามแนว

สติปฏฐานสี,่ Veridian E-Journal, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 

1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 1588-

1604 

  

48 วิสาข โชคพรหมอนันต และวิโรจน 

เจษฎาลักษณ 

คุณลักษณะของผูประกอบการท่ีมคีวามสําเร็จใน

การดําเนินธุรกิจ ของผูประกอบการรานคาใน

ตลาดนํ้าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม, Veridian E-

Journal, ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม - 

สิงหาคม 2558, หนา 967-988. 

ญาณิศา เผื่อนเพาะ. ประเภทของรานอาหารกับ

คุณลักษณะผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, Veridian E-Journal, 

ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, 

หนา 303-321. 

  

49 ฐิติชัย อธิคมกุลชัย และวิโรจน 

เจษฎาลักษณ 

การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ

รับซื้อขยะรไีซเคิลในจังหวัดนครปฐม, Veridian E-

Journal, ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม - 

สิงหาคม 2558, หนา 2092-2110. 

สุวนาถ ทองสองยอด และภีรกาญจน ไคนุนนา. 

แนวทางการพัฒนาชองทางการตลาดของ

ผลิตภณัฑเกลือตําบลบานา จังหวัดปตตานี, 

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการ

สื่อสาร, ปท่ี 13 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - 

เมษายน 2561, หนา 14-28. 

  

50 ฐิติมา ผการัตนสกุล และวิโรจน กลยุทธในการดําเนินธุรกิจเสื้อผาแฟช่ันผาน ฐปนนันท สัญญากรณ, ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ   
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ท่ี 
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ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (ชื่อ

บทความวิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีนําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ

บทความวิจัยชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

เจษฎาลักษณ เครือขายสังคมออนไลน, Veridian E-Journal, ปท่ี 

8 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2558, หนา 

538-552. 

และประสิทธิชัย นรากรณ. อิทธิพลของเน้ือหาท่ี

ถูกสรางจากธุรกิจ เน้ือหาท่ีถูกสรางจากผูใชและ

การรับรูตราสินคาท่ีสงผลตอคุณภาพท่ีรับรูได

และความภักดีในตราสินคาบนเครอืขายสังคม

ออนไลน ของผูใชบริการรานอาหารเพ่ือสุขภาพ 

จังหวัดเชียงใหม, Veridian E-Journal, ปท่ี 11 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 
322-342. 

51 รัตนภัทร สุวรรณสิทธ์ิ และวิโรจน 

เจษฎาลักษณ 

การรับรูการสนับสนุนจากองคท่ีมอิีทธิพลตอ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานผานสมรรถนะหลัก

ของบุคลากรสํานักงานประกันสังคม, Veridian E-

Journal, ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม - 

สิงหาคม 2558, หนา2217-2235. 

ปยธิดา คูหิรัญญรตัน, บัณฑิต ชุมวรฐาย,ี ยุทธ

พงศ วงศสวัสดิวัฒน และดวงดาว ประทิพย

อาราม. พฤติกรรมการสื่อสารภายในองคกร การ

รับรูการสนับสนุน จากองคกรตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, วารสารนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัขอนแกน สาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม - 

สิงหาคม 2561, หนา 73-88. 

  

52 วิโรจน เจษฎาลักษณ และชนัญชิดา 

เจริญวัฒน 

ลักษณะการบรโิภคสินคาและบริการของแรงงาน

ตางดาวและการปรับตัวของการประกอบการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม กรณีศึกษา

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร, Veridian E-

เผด็จ ทุกขสูญ, จักรกฤษณ ขําทอง และภูรีพัฒน 

กัณฑาบุญ. สวนประสมการตลาดและการ

จัดการโลจสิติกสของภาคการเกษตร ในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, Veridian E-Journal, 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน 

ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (ชื่อ

บทความวิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีนําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ

บทความวิจัยชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

Journal} ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม - 

สิงหาคม 2558, หนา 1102-1113. 

ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, 

หนา1271-1292. 

53 สุเทพ ศรีบุญเพ็ง และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

การประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

การดําเนินธุรกิจของรานชัยเจริญเมล็ดพันธุขาว 

ตําบลดอนกํายาน อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร,ี 

Veridian E-Journal, ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือน

พฤษภาคม - สิงหาคม 2558, หนา 1377-1392. 

ชรินทร มั่งคั่ง. การถายทอดองคความรูศาสตร

พระราชาของครูศูนยการเรียนรูชุมชนเพ่ือ

สงเสริมความเปนพลเมืองวิถีเขียวของผูเรียนใน

พ้ืนท่ีโครงการหลวง ภาคเหนือของไทย, Veridian 

E-Journal, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - 

เมษายน 2561, หนา 1503-1521. 

  

54 ศศิธร เหลาเทง และวิโรจน เจษฎา

ลักษณ 

อิทธิพลของกิจกรรมสรางสุขในองคกรตาม

แนวทางความสุข 8 ประการ ท่ีมีตอความสุขใน

การทํางาน ประสิทธิภาพการทํางาน และความ

ตั้งใจในการลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน, 

Veridian E-Journal, ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 เดือน

พฤษภาคม - สิงหาคม 2557, หนา 988-1006. 

อธิวัฒน เจี่ยวิวรรธนกุล และอุทัยทิพย เจี่ย

วิวรรธนกุล. ความสุขของแรงงานไทยและพมา: 

กรณีศึกษาในโรงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป, 

วารสารเกษมบัณฑิต, ปท่ี 19 ฉบับพิเศษ เดือน

มีนาคม 2561, หนา 71-88. 

  

55 วิโรจน เจษฎาลักษณ ความสัมพันธระหวางความยุตธรรมดานผลลัพธ

และดานกระบวนการกับพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคกร และผลการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีผานการรับรูการสนับสนุนจาก

องคกร, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปท่ี 30 

ฉบับท่ี 2 ป พ.ศ. 2553, หนา 65-81. 

ชัชวาล อรวงศศุภทัต และศรณัย พิมพทอง. 

ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมผีลตอความจงรักภักดีของ

องคการของวิศวกรสื่อสารโทรคมนาคมเจนเนอ

เรช่ันวายในรัฐวิสาหกิจดานสื่อสารโทรคมนาคม

ไทย, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยัหอการคา

ไทย, ปท่ี 38 ฉบับท่ี 3 เดือนกรกฎาคม - 

กันยายน 2561, หนา 29-47. 
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56 สุวุฒิ วรวิทยพินิต, วรรณวีร บุญคุม 

และนรินทร สังขรักษา 

การพัฒนารูปแบบการจัดการศูนยการเรยีนรูวิถี

เมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง, Veridian E-Journal, ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 

เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560, หนา 1657-

1674. 

กิตติคณุ แสงนิล และสันติธร ภูรภิกัดี. การศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืนดวย

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของวิสาหกิจเพ่ือ

สังคม กรณีศึกษา สามพรานโมเดล โดยมูลนิธิ

สังคมสุขใจ, Veridian E-Journal, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 168-182. 

  

57 ขวัญยิหวา ไชยมาลา และอิสราภรณ 

ทนุผล 

ความสัมพันธระหวางการทําความรับผิดชอบตอ

สังคมกับผลการดําเนินงานขององคกร, วารสาร

สหศาสตรศรีปทุม, ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 เดือนมิถุนายน 

- กันยายน 2560, หนา 1-9. 

วิไลวรรณ โพนศิริ และอําพล ชะโยมชัย. 

ความสัมพันธระหวางความรับผดิชอบตอสังคม

กับผลประกอบการทางการเงินของบริษัทจด

ทะเบียนไทยในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว, 

วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุร,ี ปท่ี 15 ฉบับท่ี 1 

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561, หนา 87-97. 

  

58 จุฑามาศ มีนอย และดาวลอย กาญ

จนมณีเสถียร 

ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับ

ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสรรพากรในเขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร, Veridian E-Journal, ปท่ี 4 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2554, หนา 

567-579. 

กิตติศักดิ ์แสงทอง, พุธวิมล คชรัตน และศิริ

ลักษณ หนูทอง. บทบาทหนาท่ีกับความฉลาด

ทางอารมณของกํานัน ผูใหญบาน อําเภอทุงสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช, วารสารการบริหาร

ทองถ่ิน, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 ป พ.ศ. 2561, หนา 
155-178. 

  

59 ประพล เปรมทองสุข ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อโฟมลางหนาแบบโคลน ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร, Veridian E-Journal, ปท่ี 9 

กนกนภัส ตั้งใจไวศักดิ์ และชิณโสณ วิสิฐนิธิกิจา. 

กระบวนการการตดัสินใจเลือกทําศัลยกรรม

ตกแตงเสริมจมูกดวยซลิโคนแมนทีส ในเขต
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(cited) 
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ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2559, หนา 
1027-1039. 

กรุงเทพมหานคร, Veridian E-Journal, ปท่ี 11 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 
52-64. 

60 มนัสสินี บุญมีศรีสงา การใหความหมายรูปแบบและกลยุทธการตลาด

การทองเท่ียวแบบดารกทัวรรึซึ่ม พ้ืนท่ีจังหวัด

กาญจนบุร,ี Veridian E-Journal, ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 

เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558, หนา 571-592. 

ลาวรรณ เหมพิจิตร และภริาช รัตนันต. การ

จัดการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคของกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง 2, วารสารวิชาการและวิจัย

สังคมศาสตร, ปท่ี 13 ฉบับท่ี 38 เดอืนพฤษภาคม 

- สิงหาคม 2561, หนา 75-88. 

  

61 มนัสสินี บุญมีศรีสงา การพัฒนารูปแบบและกลยุทธการตลาดการ

ทองเท่ียวเชิงรุกในแหลงทองเท่ียวท่ีมีบทเรียน

จากความสญูเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ใน

ภูมิภาคตะวันตก ประเทศไทย, Veridian E-

Journal, ปท่ี 8 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน - 

ธันวาคม 2558, หนา 755-780. 

ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ, จินณพัษ ปทุมพร และ

ราณี อิสิชัยกุล. ผลกระทบของการทองเท่ียววิถี

เมืองจากการขยายตัวของเมอืงขอนแกน 

ประเทศไทย, Veridian E-Journal, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 

4 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561, หนา 32-46. 

  

62 มนัสสินี บุญมีศรีสงา, ภาพิมล 

ปนแกว และปาลินี สกุลตั้งมณรีัตน 

ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมของ

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอตลาดฉัตรศลิาใน

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ, Veridian E-

Journal, ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 

2556, หนา 648-660. 

สิริภัทร โชติชวง, นนทิภัค เพียรโรจน, ณัฐมน 

ราชรักษ และวีระศักดิ์ คงฤทธ์ิ. ทัศนคตดาน 7 

Greens ท่ีมีผลตอการรับรูภาพลักษณดานการ

ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวในเกาะสมุย, วารสาร

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, ปท่ี 

13 ฉบับท่ี 1 ป พ.ศ. 2561, หนา 124-136. 

  

63 ศิระ ศรโียธิน การสรางแบรนดภายในองคกร และความ กัลยา สวางคง และวิโรจน เจษฎาลักษณ. กล   
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(cited) 
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ไดเปรียบในการแขงขัน, Veridian E-Journal, ปท่ี 

10 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560, 

หนา 1011-1024. 

ยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ: ทางเลือกสําหรับ

ผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวของไทย, Veridian E-

Journal, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - 

เมษายน 2561, หนา 150-167. 

64 ศิระ ศรโียธิน การสื่อสารองคกร: เครื่องมือสําคญัของนักการ

ตลาดในยคุ Thailand 4.0, Veridian E-Journal, ปท่ี 

10 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560, หนา 
1267-1276. 

นิศาชล รัตนมณี และพิทักษ ศิริวงศ. รูปแบบ 

กลยุทธ และการสื่อสารภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคการภาครัฐและ

ภาคเอกชนท่ีปรากฏอยูในหนังสือพิมพ

ประชาชาติธุรกิจ, Veridian E-Journal, ปท่ี 11 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 

597-615. 

  

65 นพรัตน บุญเพียรผล แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของธุรกิจ

รานอาหารสําหรับนักทองเท่ียวนานาชาติในเขต

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ, Veridian E-

Journal, ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - 

เมษายน 2560, หนา 61-76. 

ญาณิศา เผื่อนเพาะ. ประเภทของรานอาหารกับ

คุณลักษณะผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, Veridian E-Journal, 

ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, 

หนา 303-321. 

  

66 ระชานนท ทวีผล, วิมลิน อภิชนเอก

สิทธ์ิ, สุกฤษรา แสนคําหมื่น และธน

พร ตั้งจิตรสําราญ 

ผลกระทบจากความเครยีดตอการปฏิบัติงานและ

แนวทางการจัดการความเครียดของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา: โรงแรม เดอะ เซนต

รีจิส กรุงเทพฯ, วารสารวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา, ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1 

ระชานนท ทวีผล, ธีระวัฒน จันทึก และพิทักษ 

ศิริวงศ. องคประกอบความเอาใจใสพิเศษของ

พนักงานบริการในโรงแรมประเภทบูติคประเทศ

ไทย, วารสารวิทยาลัยดุสติธานี, ปท่ี 12 ฉบับ

พิเศษ เดือนพฤษภาคม 2561, หนา 1-18. 
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(cited) 
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ป พ.ศ. 2558, หนา 29-42. 

67 คมกริช นันทะโรจพงศ, เฉลมิชัย 

กิตติศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ ์

เครื่องมือการพัฒนาองคการในยดุเศรษฐกิจดิจิทัล

สําหรับการเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง, 

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการ

สื่อสาร, ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม - 

ธันวาคม 2560, หนา 23-34. 

ส.ศิริชัย นาคอุดม และรุงรวี จิตภกัดี. 

ความสามารถในการแขงขันของกิจการเพ่ือ

สังคมของประเทศไทย, วารสารบริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, ปท่ี 13 ฉบับท่ี 2 

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561, หนา 111-120. 

  

68 กมลพิพัฒน ชนะสิทธ์ิ, เฉลิมชัย กิตติ

ศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ ์

จริยธรรมในการตัดสินใจกับการพัฒนาองคการ, 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปท่ี 11 ฉบับ

ท่ี 26 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560, หนา 142-

155. 

วณิฎา ศิริวรสกุล และวัชรินทร อินทพรหม. 

รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายหมูบานรักษาศีล 

5 ใหประสบความสําเร็จ, ปท่ี 12 ฉบับท่ี 29 เดือน

กันยายน - ธันวาคม 2561, หนา 203-209. 

  

69 ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน, เฉลิมชัย กิตติ

ศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ ์

ภาวะผูนํากับการพัฒนาองคการโดยใชหลักพรหม

วิหาร 4, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร,ี ปท่ี 

11 ฉบับท่ี 26 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560, 

หนา162-171. 

ประกายทิพย พิชัย, ชษาพิมพ สัมม, วาสนา 

ดวงใจ, ผกาทิพย สุระบุตร และศลาฆนันท หงษ

สวัสดิ์. การสงเสรมิคุณธรรมสําหรบัเยาวชน โดย

ใชการเรียนรูแบบรวมมือและทีมเปนฐาน, 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปท่ี 12 ฉบับ

พิเศษ เดือนตุลาคม 2561, หนา 117-126. 

  

70 สุดารตัน พิมลรัตนกานต, เฉลิมชัย 

กิตติศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ ์

ปจจัยดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอ

การพัฒนาองคการ, Veridian E-Journal, ปท่ี 10 

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2560, หนา 

1643-1660. 

รติรตัน วรวงษวุฒิไกร และสมัมา รธนิธย. ภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอ

วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 7 จังหวัดปราจีนบุร,ี Veridian E-Journal, ปท่ี 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน 

ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (ชื่อ

บทความวิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีนําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ

บทความวิจัยชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, 

หนา 895-909. 

 
ตารางท่ี 2.3-8 บทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน 

ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (ชื่อบทความ

วิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี วัน-เดือน-

ป และเลขหนา) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีนําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ

บทความวิจัยชื่อวารสารท่ีตีพิมพ ปท่ี ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปท่ีไดรับอางอิง 

(cited) 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

2.1 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 

2.2 > 1: 70,000 บาท 1: 300,669.51 5 คะแนน 

2.3 รอยละ 40 รอยละ 178.00 5 คะแนน 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2 

จุดเดน 

1. คณะมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร จํานวนมาก โดยเฉพาะในวารสาร TCI1, TCI2 ท่ีมีคาน้ําหนัก

และคะแนนท่ีสูง 

2. คณะไดรับแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกคณะเปนจํานวนมาก เม่ือเทียบจากแหลงทุน

ภายใน คิดเปนสัดสวนประมาณ 13 : 1 แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการหาแหลงทุนวิจัย 

3. คณะมีการสนับสนุนผลิตผลงานวิจัย ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ท้ังในรปูแบบของการ

สนับสนุนการเขารวมอบรมดานการวิจัย คาเดินทางในการนําเสนอผลงาน คาตีพิมพเผยแพรและเงินรางวัล

สนับสนุน สงผลใหมีผลงานวิจยัตีพิมพเผยแพรจํานวนมากในป 2561 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรยกระดับผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง ซ่ึงมีคาน้ําหนักคอนขางนอย ใหไป

ตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีคาน้ําหนักสูงข้ึน  เช่น TCI1 ,TCI2 

2. ผลงานวิจัยเกิดการกระจุกตัวอยูท่ีอาจารยบางทาน คณะควรสงเสริมใหอาจารยทุกทานไดมีสวน

ในการผลิตผลงาน 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ    

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

ม ี ไมม ี

1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม

และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก

สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

2 โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชน

จากการบริการวิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  

3 โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการท่ีบริการ

แบบใหเปลา 

  

4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคม

ในขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

  

5 นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการ

สังคม 

  

6 คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน   

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว:       4   เกณฑประเมิน    :  3 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        6   เกณฑประเมิน   :   5 คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :          6       ผลการดําเนินงาน               บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :       6      เกณฑประเมิน :   5 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักถึงความสําคัญของการบริการวิชาการแกสังคม

ซ่ึงเปนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกาท่ีพึงใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยในป

การศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของชุมชนและสังคม โดยไดนําผลการประเมินจากปการศึกษา 2560 มาใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินการในปการศึกษา 2561 ซ่ึงสามารถสรุปผลการดําเนินการไดดังนี้ 

1. ดําเนินการจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป 2561 ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม

โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 
 

คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินกิจกรรมและโครงการบรกิารวิชาการแกชุมชนและ

สังคม ท้ังโครงการท่ีแสวงหารายไดและโครงการท่ีบริการแบบใหเปลา ในปการศึกษา 2561 / ปงบประมาณ 2562 

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ไดจัดทําแผนบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม โดยได

นําขอเสนอแนะจากการจัดทําโครงการบริการวิชาการในปการศึกษา 2560 / ปงบประมาณ 2561 มาปรับปรุงและแกไข

ขอบกพรอง พรอมท้ังกําหนดตัวบงชความสําเร็จของแผนและโครงการบริการวิชากการ และเสนอคณะกรรมการประจําคณะ

วิทยาการจัดการ เพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ดังน้ี  
 

1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  

งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1,732,825 บาท 

งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 29,693,000 บาท 

1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

สามารถดําเนินงานโครงการบริการวิชาการไดตามแผนงานท่ีกําหนดไวและสามารถดําเนินงานโครงการ

บริการวิชาการไดสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือใหการดําเนินโครงการบริการวิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดกําหนดตัวช้ีวัดท่ี

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร คณะวิทยาการจัดการ ป 2560 – 2563 สําหรับโครงการบริการวิชาการ ดังน้ี 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน (จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ี

คณะวิทยาการจัดการกําหนดไว จํานวน 10 โครงการ และสามารถดาํเนินการไดสําเร็จ จํานวน 26 โครงการ) 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการขามศาสตรหรือรวมกันระหวางคณะวิทยาการจัดการและ

หนวยงานทองถ่ิน (จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีคณะวิทยาการจัดการกําหนดไว จํานวน 7 โครงการ 

และสามารถดําเนินการไดสําเร็จ จํานวน 12 โครงการ 

3. จํานวนรายไดจากการบริการวิชาการ (จํานวนเรายไดจากการบริการวิชาการท่ีคณะวิทยาการจัดการ 

กําหนด จํานวน 18,169,000 บาท และจํานวนเงินรายไดจากการบริการวิชาการหนวยงานภายนอก 

จํานวน 29,693,000 บาท 

 

 

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 199 
 



กระบวนการบริการทางวิชาการแกสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอแผนการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจยัและบริการวิชาการ 

เสนอแผนการดําเนินงานคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ฝายวจิัยและบริการวิชาการ (ราง) แผนการดําเนินงานการใหบริการทางวิชาการ 

ปรับแกจนผานมติกรรมการ 

ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการตามแผน 

ปรับปรุงแผนการดําเนินงานการใหบริการทางวิชาการ รอบ 4 เดือน และ 8 เดือน 

เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ปรับแกจนผานมติกรรมการ 

ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการตามแผน 

สรุปผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
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2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการเพ่ือให

เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกําหนดชุมชนเปาหมาย เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนบริการวิชาการ

ประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม พรอมท้ังจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการเพ่ือการ

พัฒนานักศึกษา ชุมชนและสังคม และบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยในการดําเนินโครงการบริการวิชาการของ

แตละโครงการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไดวางแผนสําหรับการใชประโยชนเพ่ือใหเกิดผลตอการ

พัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ดังน้ี 
 

โครงการ 

(งบประมาณภายในคณะ) 

ผูรับประโยชน 

 

การนําไปใชประโยชน 

 

1. สรางระบบและกลไกการบริการวิชาการระดับคณะ

วิชาเพื่อกําหนดแผนการสงเสริมและแนวทางการ

บริการวิชาการ 

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

นักศึกษา 

ศิษยเกา 

บุคคลทั่วไป 

มีระบบและกลไกการบริการวิชาการระดับคณะ

วิชาที่เอื้อประโยชนตอผูรับบริการ แนบคูมือ

และ Flowchart  

2. โครงการบริการวิชาการที่เปนความรวมมือระหวาง

คณะกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการที่เกิดจาก

รวมมือระหวางคณะกับหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยที่สามารถตอบสนองความ

ตองการของชุมชนได 

2.1 โครงการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท 

(OTOP นวัตวถิี) ตามโครงการชุมชน

ทองเที่ยว OTOP นวัตวถิี ในพื้นที่จังหวดั

เพชรบุรี 

บานนาพรม 

บานนาพันสาม 

บานหาดเจาสําราญ  จ.เพชรบุรี 

ไดขอมูลเชื่อมโยงของพื้นที่ในพื้นที่ชุมชนที่เปน

อาหารพื้นถิ่นรสไทยแท จากการคนหาอัต

ลักษณเฉพาะดาน 

2.2 โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชน

ทองเที่ยว OTOP นวัตวถิี ในพื้นที่อาํเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

บานนาพรม 

บานนาพันสาม 

บานหาดเจาสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ไดขอมูลเชื่อมโยงของพื้นที่ชุมชน เปนเสนทาง

การทองเที่ยวแตละทองถิ่น ดวยการออกแบบ

กิจกรรมการทองเที่ยวและเชื่อมโยงเสนทาง

การทองเที่ยว 

2.3 โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชน

ทองเที่ยว OTOP นวัตวถิี ในพื้นที่ อําเภอ

ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

บานดอนขุนหวย 

บานรางจิก 

บานบางเกตุ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 

ไดขอมูลเชื่อมโยงของพื้นที่ชุมชน เปนเสนทาง

การทองเที่ยวแตละทองถิ่น ดวยการออกแบบ

กิจกรรมการทองเที่ยวและเชื่อมโยงเสนทาง

การทองเที่ยว 

2.4 โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชน

ทองเที่ยว OTOP นวัตวถิี ในพื้นที่ อําเภอ

บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

บานดอนใน 

บานบางขุนไทร 

บานลัดลาง 

บานกลางพัฒนา 

บานบางแกว อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 

ไดขอมูลเชื่อมโยงของพื้นที่ชุมชน เปนเสนทาง

การทองเที่ยวแตละทองถิ่น ดวยการออกแบบ

กิจกรรมการทองเที่ยวและเชื่อมโยงเสนทาง

การทองเที่ยว 

2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ

บริการธุรกจิอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

(พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ) 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ใน 

 จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี  

และจ.ประจวบคีรีขันธ 

เกิดการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมกลุมเปาหมาย จํานวนวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑที่

กําหนด 

2.6 โครงการคนหาและสรางมูลคาเพิ่มจากอัต

ลักษณ เร่ือวราว เร่ืองเลาของชุมชน 

แหลงทองเที่ยวชุมชน ใน 6 ภูมิภาค 

ภาคเหนือ 

ไ ด เ ส น ท า ง กิ จ ก ร รม ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ที่ มี

ลักษณะเฉพาะ 
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โครงการ 

(งบประมาณภายในคณะ) 

ผูรับประโยชน 

 

การนําไปใชประโยชน 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันตก 

ภาคกลาง 

ภาคใต 

ชุมชนและผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวมีส่ือใน

การนําชมแกนักทองเที่ยวได 

2.7 โครงการกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนาํดาน

การพัฒนาผลิตภัณฑบนพื้นฐานทางทุน

วัฒนธรรมและภูมปิญญาใหมอีัตลักษณที่โดด

เดน (ภาคกลาง ภาคใต) 

ชุมชน (ภาคกลางและภาคใต) มีตนแบบผลิตภัณฑที่แสดงถึงเอกลักษณของ

ชุมชน 

 

2.8 โครงการสงเสริมธุรกิจประมงพื้นบาน กลุมเกษตรกรทําประมงปากน้ําปราณ  

จ.ประจวบคีรีขันธ 

นักศึกษา 

นักศึกษาไดเรียนรัวิถีชีวิตประมงพื้นบาน การ

ทําวิสาหกิจชุมชนและไดรวมกิจกรรมสงเสริม

ประมงพื้นบาน 

2.9   โครงการนองแยกแลกยิ้ม ครูและนักเรียนโรงเรียนบานหนองครา 

จ.ประจวบคีรีขันธ 

นักศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนบานหนองครามีความรูความ

เขาใจเร่ืองการตัดแยกขยะอยางถูกวิธี จน

นําไปสูการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

2.10   โครงการจิตอาสาโรงเรียนบานหนองไก

เถื่อน 

นักศึกษา 

นักเรียนโรงเรียน 

บานหนองไกเถื่อน 

อาคารและสถานท่ีของโรงเรียนบานหนองไก

เถื่อนไดรับการปรับปรุง 

นักศึกษาไดทําประโยชนสาธารณะและเรียนรู

การทํางานรวมกัน 

2.11  โครงการศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการชมุชน ชุมชนไทแสก จ.นครพนม 

นักศึกษา 

มีแผนสวัสดิการวิสาหกิจชุมชน 

2.12   โครงการศิลปากรอาสาเพือ่ผูปวยนอนติด

เตียง 

นักศึกษา 

ผูปวยนอนติดเตียง  

โรงพยาบาลทามะกา  

จ.กาญจนบุรี 

ผูปวยนอนติดเตียงโรงพยาบาลทามะกา  

จ.กาญจนบุ รี  ได รับหมอนที่ทําจากหลอด

พลาสติกซ่ึงระบายความรอนไดดีสามารถปรับ

รูปทรงหมอนให เข ากับสรีระของผูปวยที่

แตกตางกัน 

2.13  โครงการศิลปากรจิตอาสา จดัหาถุงผาเพื่อ

โรงพยาบาล 

สังคม 

นักศึกษา 

นักศึกษาไดเก็บขยะเพื่อลดมลพิษใหกับส่ิงแวด

ลอและสามารถสรางรายไดเพื่อนํามาสมทบ

รวมกันสกรีนถุงผาเพื่อมอบใหกับโรงพยาบาล

หัวหิน             เปนการรณรงคงดใช

ถุงพลาสติก 

2.14  โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนสูการพัฒนา

ทักษะชีวิต 

นักศึกษา 

ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดชางแทง 

กระจาด จ.เพชรบุรี 

มีส่ือการเรียนการสอนเพื่อมอบใหกับโรงเรียน

วัดชางแทงกระจาด 

2.15  โครงการจิตอาสาชวยงานโรงพยาบาล นักศึกษา 

สังคม 

สามารถนํ าความ รูที่ ได จากการช วยงาน

โรงพยาบาลไปใชประโยชนตอสังคมและ

สวนรวม 

2.16  โครงการหมอนหลอดเพื่อผูปวยติดเตียง ผูปวยที่พักอยูใน 

โรงพยาบาลหัวหิน 

นักศึกษา 

ผูปวยนอนติดเตียงไดรับหมอนที่ทําจากหลอด

พลาสติกซ่ึงระบายความรอนไดดีสามารถปรับ

รูปทรงหมอนให เข ากับสรีระของผูปวยที่

แตกตางกัน และนักศึกษาไดตระหนักถึงการ
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โครงการ 

(งบประมาณภายในคณะ) 

ผูรับประโยชน 

 

การนําไปใชประโยชน 

 

รักษาส่ิงแวดลอม 

2.17  โครงการจิตอาสา: คายสถานีน้าํใจ คร้ังที่ 3 ครูและนักเรียนโรงเรียน 

บานเพียงหลวง  

จ.กาญจนบุรี 

นักศึกษา 

อาคารและสถานที่โรงเรียนบานเพียงหลาวง

ไดรับการปรับปรุง 

นักศึกษาไดเรียนรูการทํางานรวมกัน และมี

ความสัมพันธือันดีตอกัน 

2.18  โครงการพี่สอน นองทํา เดบิตปา เครดิต

มลพิษ เด็กศิลปบัญชี ทําดีเปนตํานาน 

นักศึกษา 

ชุมชน 

สังคม 

เพิ่มตนกลาในปาชายเลนอยางนอย 300 ตน  

ลดปริมาณขยะ สงเสริมส่ิงแวดลอมไรมลพิษ 

2.19 โครงการกลองนมก็รมได สังคม 

นักศึกษา 

ลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัย 

 

3. โครงการจัดทําหนังสือเพื่อบริการวิชาการ คณะ

วิทยาการจัดการ 

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

นักศึกษา 

บุคคลทั่วไป 

จัดทําหนังสือเพื่อเผยแพรผลงานโครงการ

บริการวิชาการของคณะฯ 

4. โครงการบริการวิชาการรวมระหวางสาขาวิชา

ภายในคณะวิทยาการจัดการ 

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

นักศึกษา 

บุคคลทั่วไป 

ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการที่เกิดจาก

ความรวมมือระหวางสาขาวิชาภายในคณะ

วิทยาการจัดการท่ีสามารถตอบสนองความ

ตองการของชุมชน และสังคมได 

4.1 โครงการการจดทะเบียนจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน

บานแข 

สมาชิกชุมชนบานแข  

อ.คําชะอี  

จ.มุกดาหาร 

ชุมชนสามารถจัด ต้ังและจดทะเบียนกลุม

วิสาหกิจชุมชน พรอมทั้งสามารถจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคาใหแกชุมชนได 

5. โครงการบ ริการวิชาการร วมระหวางคณะ

วิทย าก า รจั ดก ารและคณะวิ ช าอื่ น  ๆ  ใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

นักศึกษา 

บุคคลทั่วไป 

ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการที่เกิดจาก

ความรวมมือระหวางคณะวิทยาการจัดการกับ

คณะวิชาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตใหกับ

แหลงชุมชน 

5.1 โครงการขยายผลธนาคารปูมาในพื้นที่

ชายฝงอาวไทยฝงตะวันตกในเขตจังหวัด

เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธเพื่อ

การฟนฟูทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน 

จ.เพชรบุรี (อ.เมือง, อ.ชะอํา) 

จ.ประจวบฯ (อ.หังหิน,  

อ.ปราณบุรี, อ.สามรอยยอด, อ.กุยบุรี, 

อ.เมือง 

เกิดธนาคารปูมาในพื้นที่เปาหมายที่มีศักยภาพ

ในการเพาะพันธุและปลอยลูกปูมาคืนสูทะเล 

และสามารถพัฒนาธนาคารปูมาของชุมชนให

เปนศูนยเ รียนรูดานการอนุ รักษทรัพยากร

สัตวนน้ํา และเปนแหลงทองเที่ยวใหมในพื้นที่ 

อีกทั้งสงเสริมอาชีพและรายไดใหกับสมาชิกใน

ชุมชน 

6. แผนการจัดต้ังและแผนการดําเนินการศูนยความ

เปนเลิศดานการจัดการ 

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

นักศึกษา 

บุคคลทั่วไป 

ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

มีการแผนการจัดต้ังศูนยความเปนเลิศดานการ

จัดการเพื่อมุงเนนทํางานวิจัย สรางนวัตกรรม 

และสรางองคความรูใหม ที่จะนําไปสูการ

พัฒนานวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนา

ชุมชน สังคมและประเทศชาติในดานตาง ๆ 

พ ร อ ม กั บ ร ว ม มื อ กั บ ภ า ค เ อ ก ช น แ ล ะ

ภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอยอดองคความรูสูการ

ผลิตสินคา และสรางนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ

เพิ่มขึ้น 
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โครงการ 

(งบประมาณภายในคณะ) 

ผูรับประโยชน 

 

การนําไปใชประโยชน 

 

7. โครงการสํารวจความตองการในการบริการ ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มีการดําเนินโครงการสํารวจความตองการใน

การบริการทางวิชาการใหกับแหลงชุมชน เพื่อ

จัดทําโครงการที่ชวยพัฒนาและแกไขปญหา

และตอบสนองความตองการของชุมชน และ

สามารถนําไปแกไขปญหาได 

8. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกับองคกร

ธุรกิจ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร  

นักศึกษา 

บุคลากรจากหนวยงานภายนอก 

มีการดําเนินโครงการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ

รวมกับองคกรธุรกิจ  

8.1 โครงการประเมินศักยภาพและความตองการ

ของชุมชนเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

พื้นที่นาเกลือ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร 

พื้นที่ที่เปนถิ่นอาศัยของพลับพลึงธารใน 

ต.นาคา จ.ระนอง 

พื้นที่ที่เปนถิ่นอาศัยของพลับพลึงธารใน 

ต.คุระ จ.พังงา 

 

ประเมินฐานทรัพยากรและศักยภาพทางสังคม

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมดานการ

ทองเที่ยวทั้ง 3 พื้นที่ไดสําเร็จ 

นําวคามตองการของชุมชนในการใชการ

ทองเที่ยวเปนหนึ่งในเคร่ืองมือเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืนของชุมชนบนฐานทรัพยากรที่ชุมชนมี 

8.2 โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน

ภาษาอังกฤษ (English for MICE) 

พนักงานระดับปฏิบัติการสายงานชาง

ไฟฟา ชางกอสรางคูหา หรือ เจาหนาที่

ระดับปฏิบัติการมนอุตสาหกรรมไมซ 

พนักงานระดับปฏิบัติการไดรับบความรูทักษะ

ดานภาษาอังกฤษของอุตสาหกรรมไมซ 

มีมาตรฐานฝมือแรงงานดานภาษาอังกฤษใน

สาขาชางไฟฟาไมซ และสายงานอื่นที่เกี่ยวของ 

8.3 โครงการถายทอดคงามรูอุตสาหกรรมไมซ 

และอีเวนทใหกบัครูแนะแนว (สพฐ.) เขต

ภาคกลาง 

ครูแนะแนวของโรงเรียนในเขตภาค

กลาง 

อาจารยแนะแนวของโรงเรียนเขตภาคกลางมี

ความรูความเขาใจในสาขาวิชาดาน MICE and 

Events เพิ่มขึ้น สามารถใหคําแนะนําและ

สถาบันที่แดสอนได 

8.4 โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน

ระดับปฐมวัยและหลักสูตรการวิจยัในเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ผูดํารงตําแหนงครู และครูผูชวย 

ครูผูดูแลเด็ก ลูกจางตามภารกิจ 

ผูเขารับการฝกอบรมมีความสามารถในการ

บริการจัดการทรัพยากรไดอยางคุมคา 

ผุเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดไป

ปรับใชกับการทํางานฝในองคกรและประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9. โครงการยุวมัคคุเทศก จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนโรงเรียนมัธยมและเยาวชน 

ในเขตจ.เพชรบุรี 

บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรครู  

ระดับมัธยมศึกษา 

บุคคลทั่วไป 

มีการดําเนินโครงการยุวมัคคุเทศก เพื่อสราง

ความเขาใจการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

และเสริมสรางความรู ความเขาใจและจิตสํานึก

รักทองถิ่น แกนักเรียน นักศึก และชุมชนในเขต

จังหวัดเพชรบุรี  

10. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SME บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร  

บุคลากรจากหนวยงานภายนอก 

มี ก า ร ดํ า เ นิ น โ ค ร งก า รพัฒ นา ศัก ยภา พ

ผูประกอบการ SME  
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3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 

โครงการ 

(งบประมาณภายนอกคณะ) 

ผูรับประโยชน  

 

การนําไปใชประโยชน 

 

โครงการการจดทะเบียนจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนบาน

แข 

*/โครงการนี้จัดขึ้นเนื่องจากเปนความตองการของ

ชุมชนท่ีตองการดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ัง

วิ ส าหกิ จชุ มชน  โดยนัก ศึกษาและอาจารย

ผู รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

รวมกับหลักสูตรการจัดการชุมชน คณะวิทยาการ

จัดการไดดําเนินการจัดอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ

การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน 

สมาชิกชุมชนบานแข  

อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

ชุมชนสามารถจัด ต้ั งและจดทะเบียนก ลุม

วิสาหกิจชุมชน พรอมทั้งสามารถจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคาใหแกชุมชนได 

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก จังหวัดเพชรบุรี 

*/โครงการนี้ไดจัดขึ้นอยางตอเนื่องทุกปเนื่องจากมี

ผูใหความสนใจเพิ่มขึ้น และดําเนินโครงการตาม

ขอเสนอแนะจากผลการดําเนินงานคร้ังที่ผานมา 

นักเรียนโรงเรียนมัธยม 

และเยาวชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ครู ระดับมัธยมศึกษา 

ผูสนใจทั่วไป 

- เยาวชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท

ของโรงเรียนตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน 

- เยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุกรักษและธํารง

รักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของตนเอง  

- เยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน 

ยุวมัค คุ เทศก  มี จิ ต สํานึก ในการเปนยุ ว

มัค คุ เทศก  ห รือ ตั วแทย เผยแพร แหล ง

ทองเที่ยวของจังหวัด 

และสามาระปฏิบัติหนาที่เปนยุวมัคคุเทศกได 

- เยาวชนมีภาวะการเปนผูนําในการอนุกรักษ

ทรัพยากรการทองเที่ยวในจังหวัดของตนเอง

ใหมีความยั่งยืนตอไป 

- สามารถนําไปตอยอดในการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีได 

โครงการนองแยกแลกยิ้ม นักศึกษาคณะฯ 

ครูและนักเรียน  

โรงเรียนบานหนองครา  

จ.ประจวบคีรีขันธ 

- นักเรียนมีความรูเร่ืองการคัดแยกขยะอยาง

ถูกวิธี 

- นักศึกษาไดรับการพัฒนาผลการเรียนรูตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกิดทักษะ

คุณธรรม จริยธรรม ทักษะความรู ทักษะทาง

ปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศสอดคลองกับการพัฒนาทักษะ

ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

- สั ง คม ได รั บคว าม รู ท า ง วิ ช า ก ารและมี

ความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนทองถิ่น

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
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4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอกรรมการ

ประจําคณะเพ่ือพิจารณา  

โครงการ 

(งบประมาณภายในคณะ) 

ผูรับประโยชน 

 

การนําไปใชประโยชน 

 

การประเมินความสําเร็จ 

ตามตัวบงชี ้

ดําเนินการ

สําเร็จ 

ดําเนินการ

ไมสําเร็จ 

1. สรางระบบและกลไกการบริการวิชาการระดับคณะ

วิชาเพื่อกําหนดแผนการสงเสริมและแนวทางการ

บริการวิชาการ 

บุคลากรคณะวิทยาการ

จัดการ 

นักศึกษา 

ศิษยเกา 

บุคคลทั่วไป 

มีระบบและกลไกการบริการ

วิชาการระดับคณะวิชาที่เอือ้

ประโยชนตอผูรับบริการ แนบคูมือ

และ Flowchart  

  

2. โครงการบริการวิชาการที่เปนความรวมมือระหวาง

คณะกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัย 

มีการดําเนินโครงการบริการ

วิชาการที่เกิดจากรวมมือระหวาง

คณะกับหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของชุมชนได 

  

2.1 โครงการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท 

(OTOP นวัตวถิี) ตามโครงการชุมชนทองเที่ยว 

OTOP นวัตวถิี ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

บานนาพรม 

บานนาพันสาม 

บานหาดเจาสําราญ  จ.

เพชรบุรี 

ไดขอมูลเชื่อมโยงของพื้นที่ในพื้นที่

ชุมชนที่เปนอาหารพื้นถิ่นรสไทย

แท จากการคนหาอัตลักษณเฉพาะ

ดาน 

  

2.2 โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชน

ทองเที่ยว OTOP นวัตวถิี ในพื้นที่อาํเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

บานนาพรม 

บานนาพันสาม 

บานหาดเจาสําราญ อ.

เมือง จ.เพชรบุรี 

ไดขอมูลเชื่อมโยงของพื้นที่ชุมชน 

เปนเสนทางการทองเที่ยวแตละ

ทองถิ่น ดวยการออกแบบกิจกรรม

การทองเที่ยวและเชื่อมโยงเสนทาง

การทองเที่ยว 

  

2.3 โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชน

ทองเที่ยว OTOP นวัตวถิี ในพื้นที่ อําเภอ

ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

บานดอนขุนหวย 

บานรางจิก 

บานบางเกตุ อ.ชะอํา จ.

เพชรบุรี 

ไดขอมูลเชื่อมโยงของพื้นที่ชุมชน 

เปนเสนทางการทองเที่ยวแตละ

ทองถิ่น ดวยการออกแบบกิจกรรม

การทองเที่ยวและเชื่อมโยงเสนทาง

การทองเที่ยว 

  

2.4 โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชน

ทองเที่ยว OTOP นวัตวถิี ในพื้นที่ อําเภอบาน

แหลม จังหวัดเพชรบุรี 

บานดอนใน 

บานบางขุนไทร 

บานลัดลาง 

บานกลางพัฒนา 

บานบางแก ว  อ .บาน

แหลม จ.เพชรบุรี 

ไดขอมูลเชื่อมโยงของพื้นที่ชุมชน 

เปนเสนทางการทองเที่ยวแตละ

ทองถิ่น ดวยการออกแบบกิจกรรม

การทองเที่ยวและเชื่อมโยงเสนทาง

การทองเที่ยว 

  

2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ

บริการธุรกจิอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่

จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ) 

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม 

ในอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป 

แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท่ี

เกี่ยวของ ใน 

 จ .สมุทรสงคราม  จ .

เกิดการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย อมก ลุ ม เป าหมาย 

จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นตาม

เกณฑที่กําหนด 
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โครงการ 

(งบประมาณภายในคณะ) 

ผูรับประโยชน 

 

การนําไปใชประโยชน 

 

การประเมินความสําเร็จ 

ตามตัวบงชี ้

ดําเนินการ

สําเร็จ 

ดําเนินการ

ไมสําเร็จ 

เพชรบุรี  

และจ.ประจวบคีรีขันธ 

2.6 โครงการคนหาและสรางมูลคาเพิ่มจากอัต

ลักษณ เร่ือวราว เร่ืองเลาของชุมชน 

แหลงทองเที่ยวชุมชน 

ใน 6 ภูมิภาค 

ภาคเหนือ 

ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันตก 

ภาคกลาง 

ภาคใต 

ไดเสนทางกิจกรรมการทองเที่ยวที่

มีลักษณะเฉพาะ 

ชุมชนและผูที่ เกี่ยวของกับการ

ทองเที่ ยวมี ส่ือ ในการนําชมแก

นักทองเที่ยวได 

  

2.7 โครงการกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนาํดานการ

พัฒนาผลิตภัณฑบนพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรม

และภูมิปญญาใหมีอัตลักษณที่โดดเดน (ภาค

กลาง ภาคใต) 

ชุมชน (ภาคกลางและ

ภาคใต) 

มีตนแบบผลิตภัณฑที่ แ สดงถึ ง

เอกลักษณของชุมชน 

 

  

2.8 โครงการสงเสริมธุรกิจประมงพื้นบาน กลุมเกษตรกรทําประมง

ปากน้ําปราณ  

จ.ประจวบคีรีขันธ 

นักศึกษา 

นักศึกษาไดเรียนรัวิถีชีวิตประมง

พื้นบาน การทําวิสาหกิจชุมชนและ

ไดร วมกิจกรรมสงเสริมประมง

พื้นบาน 

  

2.9   โครงการนองแยกแลกยิ้ม ครูและนักเรียนโรงเรียน

บานหนองครา 

จ.ประจวบคีรีขันธ 

นักศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนบานหนองครามี

ความรูความเขาใจเร่ืองการตัดแยก

ขยะอยางถูกวิธี จนนําไปสูการคัด

แยกขยะในครัวเรือน 

  

2.10   โครงการจิตอาสาโรงเรียนบานหนองไกเถื่อน นักศึกษา 

นักเรียนโรงเรียน 

บานหนองไกเถื่อน 

อาคารและสถานที่ของโรงเรียน

บ า นหนอง ไก เ ถื่ อ น ได รั บก า ร

ปรับปรุง 

นักศึกษาไดทําประโยชนสาธารณะ

และเรียนรูการทํางานรวมกัน 

  

2.11  โครงการศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการชมุชน ชุ ม ช น ไ ท แ ส ก  จ .

นครพนม 

นักศึกษา 

มีแผนสวัสดิการวิสาหกิจชุมชน   

2.12   โครงการศิลปากรอาสาเพือ่ผูปวยนอนติดเตียง นักศึกษา 

ผูปวยนอนติดเตียง  

โรงพยาบาลทามะกา  

จ.กาญจนบุรี 

ผูปวยนอนติดเตียงโรงพยาบาลทา

มะกา  

จ.กาญจนบุรี ไดรับหมอนที่ทําจาก

หลอดพลาสติกซ่ึงระบายความรอน

ไดดีสามารถปรับรูปทรงหมอนให

เขากับสรีระของผูปวยที่แตกตาง

กัน 

  

2.13  โครงการศิลปากรจิตอาสา จดัหาถุงผาเพื่อ สังคม นักศึกษาไดเก็บขยะเพื่อลดมลพิษ   
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โครงการ 

(งบประมาณภายในคณะ) 

ผูรับประโยชน 

 

การนําไปใชประโยชน 

 

การประเมินความสําเร็จ 

ตามตัวบงชี ้

ดําเนินการ

สําเร็จ 

ดําเนินการ

ไมสําเร็จ 

โรงพยาบาล นักศึกษา ใหกับส่ิงแวดลอและสามารถสราง

รายได เพื่อนํามาสมทบรวมกัน

ส ก รี น ถุ ง ผ า เ พื่ อ ม อ บ ใ ห กั บ

โรงพยาบาลหัวหิน             เปน

การรณรงคงดใชถุงพลาสติก 

2.14  โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนสูการพัฒนา

ทักษะชีวิต 

นักศึกษา 

ครูและนักเรียนโรงเรียน

วัดชางแทง 

กระจาด จ.เพชรบุรี 

มี ส่ือการเรียนการสอนเพื่อมอบ

ใหกับโรงเรียนวัดชางแทงกระจาด 

  

2.15  โครงการจิตอาสาชวยงานโรงพยาบาล นักศึกษา 

สังคม 

สามารถนําความรูที่ ไดจากการ

ช ว ย ง า น โ ร ง พ ย า บ า ล ไ ป ใ ช

ประโยชนตอสังคมและสวนรวม 

  

2.16  โครงการหมอนหลอดเพื่อผูปวยติดเตียง ผูปวยที่พักอยูใน 

โรงพยาบาลหัวหิน 

นักศึกษา 

ผูปวยนอนติดเตียงไดรับหมอนที่ทํา

จากหลอดพลาสติกซ่ึงระบายความ

รอนไดดีสามารถปรับรูปทรงหมอน

ใหเขากับสรีระของผูปวยที่แตกตาง

กัน และนักศึกษาไดตระหนักถึง

การรักษาส่ิงแวดลอม 

  

2.17  โครงการจิตอาสา: คายสถานีน้าํใจ คร้ังที่ 3 ครูและนักเรียนโรงเรียน 

บานเพียงหลวง  

จ.กาญจนบุรี 

นักศึกษา 

อาคารและสถานที่โรงเรียนบาน

เพียงหลาวงไดรับการปรับปรุง 

นัก ศึกษาได เ รี ยน รู การทํ า งาน

รวมกัน และมีความสัมพันธือันดีตอ

กัน 

  

2.18  โครงการพี่สอน นองทํา เดบิตปา เครดิต

มลพิษ เด็กศิลปบัญชี ทําดีเปนตํานาน 

นักศึกษา 

ชุมชน 

สังคม 

เพิ่มตนกลาในปาชายเลนอยางนอย 

300 ตน  

ลดปริมาณขยะ สงเสริมส่ิงแวดลอม

ไรมลพิษ 

  

2.19 โครงการกลองนมก็รมได สังคม 

นักศึกษา 

ลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัย 

 

  

3. โครงการจัดทําหนังสือเพื่อบริการวิชาการ คณะ

วิทยาการจัดการ 

บุคลากรคณะวิทยาการ

จัดการ 

นักศึกษา 

บุคคลทั่วไป 

จัดทําหนังสือเพื่อเผยแพรผลงาน

โครงการบริการวิชาการของคณะฯ 

  

4. โครงการบริการวิชาการรวมระหวางสาขาวิชา

ภายในคณะวิทยาการจัดการ 

บุคลากรคณะวิทยาการ

จัดการ 

นักศึกษา 

บุคคลทั่วไป 

ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ

มหาวิทยาลัย 

มี ก า ร ดํ า เนิ น โ ครงการบ ริกา ร

วิชาการที่ เกิดจากความรวมมือ

ระหวางสาขาวิชาภายในคณะ

วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร ที่ ส า ม า ร ถ

ตอบสนองความตองการของชุมชน 

และสังคมได 
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โครงการ 

(งบประมาณภายในคณะ) 

ผูรับประโยชน 

 

การนําไปใชประโยชน 

 

การประเมินความสําเร็จ 

ตามตัวบงชี ้

ดําเนินการ

สําเร็จ 

ดําเนินการ

ไมสําเร็จ 

4.1 โครงการการจดทะเบียนจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน

บานแข 

สมาชิกชุมชนบานแข  

อ.คําชะอี  

จ.มุกดาหาร 

ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ จั ด ต้ั ง แ ล ะ จ ด

ทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชน พรอม

ทั้งสามารถจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การคาใหแกชุมชนได 

  

5. โครงการบริการวิชาการรวมระหวางคณะวิทยาการ

จัดการและคณะวิชาอื่น  ๆ ในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

บุคลากรคณะวิทยาการ

จัดการ 

นักศึกษา 

บุคคลทั่วไป 

ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ

มหาวิทยาลัย 

มี ก า ร ดํ า เนิ น โ ครงการบ ริกา ร

วิชาการที่ เกิดจากความรวมมือ

ระหวางคณะวิทยาการจัดการกับ

คณะวิชาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย

ศิลปากรเพื่ อพัฒนา เศรษฐกิ จ 

สังคมและคุณภาพชีวิตใหกับแหลง

ชุมชน 

  

5.1 โครงการขยายผลธนาคารปูมาในพื้นที่ชายฝง

อาวไทยฝงตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรี

และจังหวัดประจวบคีรีขันธเพื่อการฟนฟู

ทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน 

จ.เพชรบุรี (อ.เมือง, อ.

ชะอํา) 

จ.ประจวบฯ (อ.หังหิน,  

อ.ปราณบุรี, อ.สามรอย

ยอด, อ.กุยบุรี, อ.เมือง 

เกิดธนาคารปูมาในพื้นที่เปาหมาย

ที่มีศักยภาพในการเพาะพันธุและ

ปล อย ลูกปูม า คืน สู ทะ เล และ

สามารถพัฒนาธนาคารปูมาของ

ชุมชนใหเปนศูนยเรียนรูดานการ

อนุรักษทรัพยากรสัตวนน้ํา และ

เปนแหลงทองเที่ยวใหมในพื้นที่ อีก

ทั้งสงเสริมอาชีพและรายไดใหกับ

สมาชิกในชุมชน 

  

6. แผนการจัดต้ังและแผนการดําเนินการศูนยความ

เปนเลิศดานการจัดการ 

บุคลากรคณะวิทยาการ

จัดการ 

นักศึกษา 

บุคคลทั่วไป 

ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ

มหาวิทยาลัย 

มีการแผนการจัดต้ังศูนยความเปน

เลิศดานการจัดการเพื่อมุ ง เนน

ทํางานวิจัย สรางนวัตกรรม และ

สรางองคความรูใหม ที่จะนําไปสู

ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ที่ เ ป น

ประโยชนต อการพัฒนาชุมชน 

สังคมและประเทศชาติในดานตาง 

ๆ พรอมกับรวมมือกับภาคเอกชน

และภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอยอด

องคความรูสูการผลิตสินคา และ

สรางนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ

เพิ่มขึ้น 

  

7. โครงการสํารวจความตองการในการบริการ ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ

มหาวิทยาลัย 

มีการดําเนินโครงการสํารวจความ

ตองการในการบริการทางวิชาการ

ให กั บแหล งชุ ม ชน  เพื่ อ จั ดทํ า

โครงการที่ชวยพัฒนาและแกไข

ปญหาและตอบสนองความตองการ

ของชุมชน และสามารถนําไปแกไข

ปญหาได 
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โครงการ 

(งบประมาณภายในคณะ) 

ผูรับประโยชน 

 

การนําไปใชประโยชน 

 

การประเมินความสําเร็จ 

ตามตัวบงชี ้

ดําเนินการ

สําเร็จ 

ดําเนินการ

ไมสําเร็จ 

8. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกับองคกร

ธุรกิจ 

บุคลากรมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  

นักศึกษา 

บุคลากรจากหนวยงาน

ภายนอก 

มีการดําเนินโครงการฝกอบรมเชิง

ปฎิบัติการรวมกับองคกรธุรกิจ  

  

8.1 โครงการประเมินศักยภาพและความตองการ

ของชุมชนเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

พื้นที่นาเกลือ ต.โคกขาม 

จ.สมุทรสาคร 

พื้นที่ที่เปนถิ่นอาศัยของ

พลับพลึงธารใน ต.นาคา 

จ.ระนอง 

พื้นที่ที่เปนถิ่นอาศัยของ

พลับพลึงธารใน ต.คุระ 

จ.พังงา 

 

ป ร ะ เ มิ น ฐ า น ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ

ศักยภาพทางสังคมวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมดานการ

ทองเที่ยวทั้ง 3 พื้นที่ไดสําเร็จ 

นําวคามตองการของชุมชนในการ

ใ ช ก า รท อ ง เ ที่ ย ว เ ป น ห นึ่ ง ใ น

เคร่ืองมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของชุมชนบนฐานทรัพยากรที่

ชุมชนมี 

  

8.2 โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน

ภาษาอังกฤษ (English for MICE) 

พ นั ก ง า น ร ะ ดั บ

ปฏิบัติการสายงานชาง

ไฟฟา ชางกอสรางคูหา 

หรือ เจาหนาที่ ระ ดับ

ป ฏิ บั ติ ก า ร ม น

อุตสาหกรรมไมซ 

พนักงานระดับปฏิบัติการไดรับบ

ความรูทักษะดานภาษาอังกฤษของ

อุตสาหกรรมไมซ 

มี ม าตรฐานฝ มื อ แร ง งานด า น

ภาษาอังกฤษในสาขาชางไฟฟาไมซ 

และสายงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  

8.3 โครงการถายทอดคงามรูอุตสาหกรรมไมซ 

และอีเวนทใหกบัครูแนะแนว (สพฐ.) เขตภาค

กลาง 

ครูแนะแนวของโรงเรียน

ในเขตภาคกลาง 

อาจารยแนะแนวของโรงเรียนเขต

ภาคกลางมีความรูความเขาใจใน

สาขาวิชาดาน MICE and Events 

เพิ่มขึ้น สามารถใหคําแนะนําและ

สถาบันที่แดสอนได 

  

8.4 โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน

ระดับปฐมวัยและหลักสูตรการวิจยัในเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

ผูดํารงตําแหนงครู และ

ครูผูชวย 

ครูผูดูแลเด็ก ลูกจางตาม

ภารกิจ 

ผู เ ข า รั บ ก า ร ฝ ก อ บ ร ม มี

ความสามารถในการบริการจัดการ

ทรัพยากรไดอยางคุมคา 

ผุเขารับการฝกอบรมสามารถนํา

คว าม รู ท่ี ไ ด ไ ปป รับ ใช กั บ ก า ร

ทํางานฝในองคกรและประชาชนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

  

9. โครงการยุวมัคคุเทศก จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนโรงเรียนมัธยม

และเยาวชน 

ในเขตจ.เพชรบุรี 

บุคลากรมหาวิทยาลัย

ศิลปากรครู  

ระดับมัธยมศึกษา 

บุคคลทั่วไป 

มีการดําเนินโครงการยุวมัคคุเทศก 

เ พื่ อ ส ร า ง ค ว า ม เ ข า ใ จ ก า ร

พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

และเสริมสรางความรู ความเขาใจ

แ ล ะ จิ ต สํ า นึ ก รั ก ท อ ง ถิ่ น  แ ก

นักเรียน นักศึก และชุมชนในเขต

จังหวัดเพชรบุรี  
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โครงการ 

(งบประมาณภายในคณะ) 

ผูรับประโยชน 

 

การนําไปใชประโยชน 

 

การประเมินความสําเร็จ 

ตามตัวบงชี ้

ดําเนินการ

สําเร็จ 

ดําเนินการ

ไมสําเร็จ 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SME บุคลากรมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  

บุคลากรจากหนวยงาน

ภายนอก 

มี ก า ร ดํ า เ นิ น โคร งก า รพัฒนา

ศักยภาพผูประกอบการ SME  

  

 

5. นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม  

ขอเสนอแนะท่ีไดมาจากแตละโครงการ โดยอธิบาย ดังน้ี  

แหลงงบประมาณ ปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไข 

งบประมาณภายในคณะ การขาดความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรม

และโครงการบริการวิชาการแมวาบางพื้นท่ีมี

หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชนให

การสนับสนุนทําใหชุมชนเกิดความต่ืนตัวแตขาด

ความตอ เนื่ อ ง  เนื่ อ งจากระยะ เวลา  และ

งบประมาณที่จํากัด  

เสนอใหดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการที่มีการติดตามผลการ

ดําเนินงานภายหลังจากเสร็จส้ินโครงการ

เพื่อใหสามารถสํารวจความยั่งยืนของ

โครงการบริการวิชาการได 

งบประมาณภายนอกคณะ แหลงทุนมีจํากัดและไมตอเนื่องทําใหไมสามารถ

ดําเนินการพัฒนาโครงการบริการวิชาการไดอยาง

ตอเนื่อง 

ฝายวิจัยและบริการวิชาการดําเนินการ

จัดหาแหล งทุ น เพื่ อ ให ผู สน ใจ เขี ยน

ขอเสนอโครงการเพื่อนํางบประมาณจาก

แหลงทุนภายนอกมาดําเนินการโครงการ

บริการวิชาการหรือจัดทําความรวมมือ

ระหวางองคกรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ

ทํากิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ

รวมกันระหวางหนวยงานเพื่อสรางความ

ยั่งยืนใหแกชุมชนและสังคมรวมถึงเปน

การสรางความยั่งยืนใหแกโครงการดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 211 
 



6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน  

โครงการ ผูรับประโยชน การนําไปใชประโยชน หนวยงานรวม 

1. โครงการการจดทะเบียนจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน

บานแข 

 

สมาชิกชุมชนบานแข 

อ.คําชะอี จ.มกุดาหาร 

ชุมชนสามารถจัดต้ังและจดทะเบยีนกลุม

วิสาหกจิชุมชน พรอมทั้งสามารถจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการคาใหแกชุมชนได 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

และคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. โครงการขยายผลธนาคารปูมาในพื้นที่ชายฝง

อาวไทยฝงตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรีและ

จังหวัดประจวบคีรีขันธเพื่อการฟนฟูทรัพยากร

ชายฝงอยางยั่งยืน 

จ.เพชรบุรี (อ.เมือง, อ.

ชะอํา) 

จ.ประจวบฯ (อ.หังหิน,  

อ.ปราณบุรี, อ.สามรอย

ยอด, อ.กุยบุรี,  

อ.เมือง 

เกิดธนาคารปูมาในพื้นที่ เปาหมายที่มี

ศักยภาพในการเพาะพันธุและปลอยลูกปู

มาคืนสูทะเล และสามารถพัฒนาธนาคาร

ปูมาของชุมชนใหเปนศูนยเรียนรูดานการ

อนุรักษทรัพยากรสัตวนน้ํา และเปนแหลง

ทองเที่ยวใหมในพื้นที่ อีกทั้งสงเสริมอาชีพ

และรายไดใหกับสมาชิกในชุมชน 

คณะสัตวศาสตรและ 

เทคโนโลยีการเกษตร 

และคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก.3.1.1-1 แผนบริการวิชาการ ปการศึกษา 2561/ปงบประมาณ 2562 

วก.3.1.1-2 โครงการพัฒนาอาหารพ้ืนถ่ินรสไทยแท (OTOP นวัตวิถี) ตามโครงการชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุร ี

วก.3.1.1-3 โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุร ี

วก.3.1.1-4 โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี ในพ้ืนท่ีอําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุร ี

วก.3.1.1-5 โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี ในพ้ืนท่ีอําเภอบานแหลม 

จังหวัดเพชรบุร ี

วก.3.1.1-6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติและการบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ) 

วก.3.1.1-7 โครงการกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําดานการพัฒนาผลิตภณัฑบนพ้ืนฐานทางทุนวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาใหมีอัตลักษณท่ีโดดเดน (ภาคกลาง ภาคใต) 

วก.3.1.1-8 โครงการสงเสริมธุรกิจประมงพ้ืนบาน 

วก.3.1.1-9 โครงการนองแยกแลกยิ้ม 

วก.3.1.1-10 โครงการคายจิตอาสาโรงเรียนบานหนองไกเถ่ือน 

วก.3.1.1-11 โครงการศึกษาดูงานจัดสวัสดิการชุมชน 

วก.3.1.1-12 ศิลปากรอาสาเพ่ือผูปวยนอนติดเตียง 

วก.3.1.1-13 ศิลปากรจติอาสา จัดหาถุงผาเพ่ือโรงพยาบาล 

วก.3.1.1-14 โครงการจติอาสาพัฒนาชุมชนสูการพัฒนาทักษะชีวิต 

วก.3.1.1-15 จิตอาสาชวยงานโรงพยาบาล 

วก.3.1.1-16 โครงการหมอนหลอดเพ่ือผูปวยตดิเตียง 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 212 
 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก.3.1.1-17 จิตอาสา : คายสถานีนํ้าใจ ครั้งท่ี 3 

วก.3.1.1-18 พ่ีสอน นองทํา เดบิตปา เครดิตมลพิษ เด็กศิลปบัญชี ทําดเีปนตํานาน 

วก.3.1.1-19 กลองนมก็รมได 

วก.3.1.1-20 การจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบานเข 

วก.3.1.1-21 การขยายผลธนาคารปูมาในพ้ืนท่ีชายฝงอาวไทยฝงตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด

ประจวบครีีขันธเพ่ือการฟนฟูทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน 

วก.3.1.1-22 โครงการประเมินศักยภาพและความตองการของชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน" 

วก.3.1.1-23 โครงการจดัอบรมหลักสูตรระยะสัน้ภาษาอังกฤษ (English for MICE)  

วก.3.1.1-24 โครงการถายทอดความรูอุตสาหกรรมไมซ และอีเวนทใหกับครูแนะแนว (สพฐ.) เขตภาคกลาง 

วก.3.1.1-25 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดวย CIE Approach การวิจัยในช้ันเรียนและพัฒนาเด็กเล็ก 

วก.3.1.1-26 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก จังหวัดเพชรบุร ี 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

3.1 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 3 

จุดเดน 

- คณะมีการจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปสอดคลองความตองการของสังคม โดยมีการ

ดําเนินโครงการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะโครงการยุวมัคคุเทศก มีความสอดคลองกับนโยบาย

ของทองเท่ียวของจงัหวัด และโครงการนองแยกแลกยิ้ม ท่ีเปนโครงการท่ีบูรณาการการเรียนการสอนกับ

บริการวิชาการสูชุมชน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

          - 
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ    

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 - 7 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

ม ี ไมม ี

1 กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

2 จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให

สามารถดําเนินการไดตามแผน 

  

3 กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

  

6 เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน 

  

7 กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับใน

ระดับชาติ  

  

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว:       4   เกณฑประเมิน    :  3 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        7   เกณฑประเมิน   :  5 คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :          7       ผลการดําเนินงาน              บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :       7      เกณฑประเมิน :   5 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือเปนผูรับผิดชอบ โดยมีหนาท่ีในการประสานงานการดําเนินการดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ 

 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2560 

– 2564) จากแผนยุทธศาสตรท่ี 4 ของคณะวิทยาการจัดการ คือ การอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดคุณคา มูลคาดวยองคความรูดานการจัดการ โดยกําหนด

เปาประสงคของแผนไว คือ การบรูณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินสูการจัดการเรียนการสอน 

เสริมสรางขีดความสามารถของนักศึกษาและชุมชนในการสรางมูลคา และคุณคาจากศิลปวัฒนธรรม และมี

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนจํานวน 2 ตัว ดังนี้ 1) จํานวนโครงการการอนุรักษ สงเสริม และสรางคุณคา

ศิลปวัฒนธรรม 2) รอยละ 80 ของนักศึกษาและบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาและบุคลากรท้ังหมด 

 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการกํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยมีการรายงานติดตามทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนรอบระยะเวลา 6 เดือน มีการประเมิน

ติดตามความสําเร็จของวัตถุประสงคโครงการ 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ในปการศึกษา 2561  คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยบรรลุวัตถุประสงคตัวชี้วัดของแผน และทุกโครงการมีระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการไมนอยกวา 3.51 ท้ังนี้มีการรายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด

ความสําเร็จของแผน เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการพิจารณาตอไป 

 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะฯ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรค เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะวิทยาการจัดการ โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2562/ปการศึกษา 2561 ไดพิจารณาผลการดําเนินการและเห็นควรในการ

ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมควรมีการประสานงานกับหนวยงานทองถ่ินเพ่ือ

เปนการสรางเครือขายวัฒนธรรมทองถ่ินเพชรบุรีแกนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป และควรเพ่ิมกิจกรรมใหมีความ

นาสนใจยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ควรดําเนินการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2562 ปงบประมาณ 

2563 เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ในครั้งตอไป  
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 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพรกิจกรรมดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนในรูปแบบตางๆ อาทิ การสงเสริมนักศึกษาเขารวมการแขงขัน 

การจัดกิจกรรมซ่ึงเปดโอกาสใหแกผูสนใจท่ัวไปและชุมชนเขารวม  การจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ  

ตลอดจนการสนับสนุนใหคณาจารยเผยแพรความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมตอชุมชน สังคม รวมกับนักศึกษา   

โดยไดเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 3 ชองทาง ไดแก  1) ผานทาง

เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ งานประชาสัมพันธ การเผยแพรภาพกิจกรรม 2) เฟสบุคของฝายกิจการ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และ3) จอโทรทัศนเพ่ือการประชาสัมพันธในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี  อาทิเชน 

 - โครงการวันคลายสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปกร โดยคณะฯ รวมจัดกิจกรรมเพ่ือแนะนํา 

ประชาสัมพันธ และนําเสนอความโดดเดนของคณะ ในโครงการ Faculty of Management Science Open 

House 2018 เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรและเปนสื่อกลางในการถายทอดความเปนคณะวิทยาการจัดการ 

ตลอดจนความสําเร็จในภารกิจท่ีผานมาของคณะฯ อันจะนํามาซ่ึงความนาเชื่อถือ ชื่อเสียง และภาพลักษณท่ีดี

ตอไป 

 - โครงการสงเสริมการแตงกายผาไทยรวมสมัย สืบสานวัฒนธรรมไทย เพ่ือรวมอนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมดานการแตงกายดวยผาไทย และปลูกฝงศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทย 

 - โครงการสืบสารวัฒนธรรม ทําบุญเลี้ยงพระ ปใหม 2562 เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทย การ

คงไวซ่ึงพระพุทธศาสนาและความเปนสิริมงคลแกบุคลากรคณะ รวมท้ังปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรมีคุณธรรม 

จริยธรรม และเห็นคุณคาความเปนไทย 

 - โครงการศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศการเผยแพรวัฒนธรรม รําลึก 237 ป กรุงรัตนโกสินทร เพ่ือ

สงเสริมกิจกรรมดาน ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการเผยแพรวัฒนธรรม รําลึก 237 ป กรุงรัตนโกสินทร ใหกับ

นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ไดมีความรูและความเขาใจศิลปวัฒนธรรมในชวงดังกลาว 

 - โครงการ เทศนมหาชาติ เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทย และไดฝก

ประสบการณในการจัดงานกิจกรรม 

 7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ  

 คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ไดรับ

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันเยาวชนนานาชาติ The Belt and Road International Skills Competition 

2019 ณ เมือง ฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันท่ี 26 – 31 พฤษภาคม 2562 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก.4.1.1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม 

วก.4.1.2-1 แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําป

การศึกษา 2561/ ปงบประมาณ 2562 

วก.4.1.3-1 รายงานผลการดําเนินงานแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2562/ปการศึกษา 

2561 (รอบ 6 เดือน) 

วก.4.1.4-1 รายงานผลการดําเนินงานแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2562/ปการศึกษา 

2561 

วก.4.1.4-2 ผลการประเมินความสําเร็จตามตวัช้ีวัดความสําเร็จของแผน 

วก.4.1.5-1 รายงานการประชุมกรรมการคณะฯ 14/2562 ลว 15 ส.ค. 62 

วก.4.1.6-1 เว็บไซตคณะวิทยาการจดัการ งานประชาสมัพันธ การเผยแพรภาพกิจกรรม เฟสบุคของฝายกิจการ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  จอโทรทัศนเพ่ือการประชาสัมพันธ 

วก.4.1.6-2 โครงการสงเสริมการแตงกายผาไทยรวมสมัย สืบสานวัฒนธรรมไทย 

วก.4.1.6-3 โครงการสืบสารวัฒนธรรม ทําบุญเลี้ยงพระ ปใหม 2562 

วก.4.1.6-4 โครงการศลิปวัฒนธรรม “นิทรรศการเผยแพรวัฒนธรรม รําลึก 237 ป กรุงรัตนโกสินทร 

วก.4.1.6-5 โครงการ เทศนมหาชาต ิ

วก.4.1.6-6 โครงการวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําป พ.ศ.2561 

วก.4.1.7-1 หนาเว็บไซตคณะวิทยการการจัดการ 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

4.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 4 

จุดเดน 

1. คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. คณะมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการเพ่ือสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การจัดทําแผนระยะยาวดานการทําดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการกําหนด

เปาหมายของแผนใหชัดเจน 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน

และเอกลักษณของคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ    

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 – 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

ม ี ไมม ี

1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะ

และสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบัน

และเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติ

การประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกล

ยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแต

ละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การ

จัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร

หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ

แขงขัน 

  

3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุ

ปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผล

ตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางชัดเจน 

  

5 คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณ

ตรง และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดาน

การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

  

6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

  

7 ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ี   
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ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

ม ี ไมม ี

เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ

ท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ  
 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว:       7   เกณฑประเมิน    :  5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        7   เกณฑประเมิน   :  5 คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :          7       ผลการดําเนินงาน               บรรลุเปาหมาย  

เปาหมายปตอไป :       7      เกณฑประเมิน :   5 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและ

พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ี

และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 คณะผูบริหารของคณะฯ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ พ.ศ. 2560-2563 มีกระบวนการ

เริ่มตนจากการวิเคราะห SWOT Analysis เพ่ือทราบ ถึงปญหา อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน ของคณะฯ เพ่ือ

นําขอมูลดังกลาวมาจัดทําแผนของคณะฯ ซ่ึงแผนยุทธศาสตรประกอบไปดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตร

ท่ี 1 ดานการจัดการศึกษา  ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัยและสรางสรรค  ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานบริการวิชาการ  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ และ ยุทธศาสตรท่ี 6 

ดานความเปนสากล โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดของแผนฯ พ.ศ. 2560-2563 ท้ังสิ้น 41 ตัวชี้วัด มีการวัดคา

ความสําเร็จของแผนฯ แตละยุทธศาสตร เปาหมายรอยละ 80 ทุกประเด็นยุทธศาสตร และกําหนด

ผูรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตร เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2559 และไดรับการอนุมัติแผนยุทธศาสตรของคณะฯ 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร วันท่ี 19 ตุลาคม 2559 ทางคณะฯ จึงไดนําแผนยุทธศาสตรของ

คณะฯ มาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะฯ ประจาํป 

 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดนําเสนอแนวทางในการพัฒนาคณะฯ ในป 2561 เสนอตอท่ีประชุม

คณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมสัมมนาคณะวิทยาการจัดการประจําป 2561 เพ่ือใหบุคลากรของคณะฯ 

รับทราบวาคณะฯ จะมีแนวทางในการพัฒนาคณะฯ ในป 2561 ไปในแนวทางใดบาง เพ่ือใหผลการดําเนินงาน

ของคณะดําเนินการไปตามแนวทางท่ีไดตั้งไว  

คณะฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินรองรับแผนยุทธศาสตรของคณะฯ เพ่ือใหสามารถดําเนินการ

ไดบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ในแผนกลยุทธทางการเงิน นั้นไดแสดงถึงแผนทรัพยากรทางการเงิน แนวทางในการ

จัดหาทรัพยากรดานการเงิน แนวทางการพิจารณาจัดการงบประมาณ และการประเมินทรัพยากรท่ีตองจัดหา
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สําหรับการดําเนินการตามกลยุทธ รวมถึงตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินงานตามกลยุทธท่ีเก่ียวกับการเงิน 

โดยคณะฯ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร การวางแผนใชเงินและควบคุม

การเงินและการบริหารการเงิน แหลงงบประมาณจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได 

 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร 

สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพ่ือ

วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน

การแขงขัน 

คณะวิทยาการจัดการ มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยทุกหลักสูตร และรายงานผลการดําเนินงานของ

คณะฯ อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ในการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ การวิเคราะหตนทุนตอหนวยทุกหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 พบวา มีหลักสูตรท่ีเปดการเรียน

การสอน จํานวน 14 หลักสูตร โดยในภาพรวมมีตนทุนตอหนวยลดลง จํานวน 5 หลักสูตร เม่ือเทียบกับป

การศึกษา 2560 ท้ังนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตเปนหลักสูตรใหม และเปดรับนักศึกษาในภาค

การศึกษาภาย ซ่ึงมีนักศึกษาสมัครเขารศึกษาไมตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด จึงชะลอการเปดภาคเรียน ทําให

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตไมมีตนทุนตอหลักสูตร เนื่องจากใชงบประมาณจากสวนกลางคณะฯ ในการ

ดําเนินงาน รายละเอียดดังนี้  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร 

ตนทุนตอหนวยตอหลักสูตรตอ

นักศึกษาเต็มเวลา(FTES) 

ปการศึกษา 

2560 

ปการศึกษา 

2561 

1 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว 71,758.22 75,380.14 

2 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน 78,943.73 76,122.65 

3 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  63,730.56 76,765.26 

4 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 80,346.90 74,372.88 

5 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 64,246.77 76,342.81 

6 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 67,909.20 77,403.64 

7 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 65,198.10 75,861.57 

8 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท  58,788.26 79,346.93 

9 หลักสตูรบัญชีบัณฑติ  62,119.29 78,425.70 

10 หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  345,596.63 86,805.82 

11 หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  109,487.82 83,698.26 

12 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาการจัดการ  84,594.77 83,718.28 

13 หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการนวัตกรรมทางธุรกิจ  - 101,846.56 

14 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัีณฑิต  - 183,750.00 

15 หลักสตูรบริหารธุรกิจดุษฎบัีณฑติ  - - 
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 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจาก

ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหดับ

ความเส่ียงลดลงจากเดิม 

 คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุ

ปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ

ของคณะและใหดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมได 9 เรื่อง จากท้ังหมด 19 เรื่อง 

1. ความเสี่ยงดานการพัฒนาหลักสูตร ไดแก 

 1.1 เรื่องจํานวนบุคลากรสายวิชาการไมสอดคลองและเพียงพอตอการพัฒนาหลักสูตร และมีคุณวุฒิ

ไมตรงตามสาขาวิชา คณะไดดําเนินการสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการศึกษาตอในสาขาท่ีขาดแคลน โดยปนี้

มีผูลาศึกษาตอจํานวน 6 ราย โอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากระดับปานกลางอยูในระดับต่ํา เนื่องจากสามารถ

ผลักดันและสงเสริมใหบุคลากรมีคุณวุฒิสูงข้ึน แนวทางจัดการยังคงใหความสําคัญในการติดตามความกาวหนา

ตอไป 

1.2 เรื่องอาจารยยังขาดความรูความเขาใจ การจัดทําหลักสูตรตามแนวทาง OBE และระบบการ

ประเมินแบบ AUN-QA ซ่ึงจะเริ่มใชในปการศึกษา 2562 คณะฯจัดโครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร: AUN QA Implementation and Gap Analysis” เม่ือวันท่ี 5-6 มิถุนายน 

2562 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงลดลง จากระดับปานกลางอยูในระดับตํ่า เนื่องจากอาจารยมีความรูความ

เขาใจมากข้ึน แตยังมีประเด็นท่ีตองศึกษาเพ่ิมเติม แนวทางจัดการยังคงใหความสําคัญในจัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการตอไป 

1.3 หลักสูตรใหมเปดไมทันตามแผนงาน คณะติดตามปรับแกเพ่ือใหหลักสูตรใหมเปดทันตามแผนฯ 

โอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากระดับสูงมากอยูในระดับสูง เนื่องจากอยูระหวางดําเนินการทางระบบ แนวทาง

จัดการยังคงใหความสําคัญในการติดตามความกาวหนาตอไป 

2. ความเสี่ยงดานการผลิตบัณฑิต เรื่องการมีสวนรวมของศิษยเกาในการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนกับคณะฯ ยังมีนอย คณะฯ ไดเพ่ิมชองทางใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

โอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากระดับสูงมากอยูในระดับสูง โอกาสในการเกิดความเสี่ยงลดลง เนื่องจากศิษย

เกาไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอนมากข้ึน โดยมีการทําแบบสํารวจความตองการท่ีจะ

พัฒนาการเรียนการสอนจากศิษยเกา 

3. ความเสี่ยงดานคุณภาพของสภาพแวดลอมการเรียนรู ไดแก 

3.1 เรื่องการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอความตองการของบัณฑิต

ในการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิตตองดําเนินการอยางตอเนื่อง คณะฯ จัดซ้ือครุภัณฑโตะเกาอ้ีท่ีเหมาะสม

สําหรับการเรียนรู ท่ีเม่ืองทองธานี และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพ้ืนท่ีคณะฯ เมืองทองธานี  

โอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากระดับปานกลางอยูในระดับต่ํา เนื่องจากสามารถพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือ

ตอความตองการฯ แนวทางจัดการยังคงใหความสําคัญในการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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3.2 เรื่องอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมเปนแบบรวมศูนยไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาการเรียนการ

สอนในบางหลักสูตร คณะฯ ไดพัฒนาพ้ืนท่ีสําหรับแหลงเรียนรูนอกหองเรียน บริเวณโถงอาคารเรียนรวม1 

และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารระหวางวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเมืองทองธานี โอกาสใน

การเกิดความเสี่ยงอยูในระดับลดลง เนื่องจากสามารถพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอความตองการฯ แนวทาง

จัดการยังคงใหความสําคัญในการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

4. ความเสี่ยงดานการพัฒนาบุคลากร เรื่องการสื่อสารภายในองคกรและภายนอกองคกร คณะฯ 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารระหวางวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเมืองทองธานี โอกาสในการ

เกิดความเสียงลดลงจากระดับปานกลางอยูในระดับต่ํา คณะจึงมีแนวทางในการใหความสําคัญในการควบคุม

ความเสี่ยงตอไป 

5. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย เรื่องการดําเนินงานเก่ียวกับระบบความปลอดภัยของอาคารและ

ทรัพยสินของคณะและหนวยงานยังตองดําเนินการใหเปนระบบ โดยคณะฯ ติดต้ังและปรับปรุงระบบรักษา

ความปลอดภัยโดยกลองวงจรปด โอกาสในการเกิดความเสียงจากระดับสูงมาก ลดลงอยูในระดับปานกลาง 

เนื่องจากสามารถสอดสองดูแลความปลอดภัยไดตลอดเวลา คณะมีแนวทางในการใหความสําคัญในการ

ควบคุมความเสี่ยงตอไป 

6. ความเสี่ยงดานการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่องผลงานวิชาการงานวิจัยและบทบาทของคณาจารย

ประจําในเชิงวิชาการท่ีสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของชุมชนยังมีนอย ซ่ึงคณะฯ ได

จัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยรวมกับชุมชนและทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน "คณะฯ จัดโครงการบริการ

วิชาการท่ีเปนความรวมมือระหวางคณะกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย "คณะฯ จัดโครงการบริการ

วิชาการยุวมัคคุเทศก จังหวัดเพชรบุรี" "คณะฯ จัดโครงการบริการวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร" 

โอกาสในการเกิดความเสียงจากระดับสูงมาก ลดลงอยูในระดับสูง เนื่องจากสามารถบริการวิชาท่ีตอบสนอง

ความตองการของชุมชนไดเพ่ิมข้ึน โดยคณะฯ ยังคงดําเนินการตอไป 

ซ่ึงคณะฯ ยังคงติดตามประเมินผลความเสี่ยงตางๆ ตอไป และจะบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่อง

ตางๆ ท่ีความเสี่ยงยังคงอยูในระดับเดิมตอไป 

 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยาง

ชัดเจน 

 ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการนอกเหนือจากการบริการองคกรตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไว ยัง

คํานึงถึงสภาพแวดลอมและปจจัยอ่ืน ท่ีเปนประโยชนตอองคกรเปนสําคัญ ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล 10 ประการมาใชในการบริหารงานท่ีดี 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะมีการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแผนปฏิบัติ พรอมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของคณะมาใชในการบริหารจัดการและเพ่ิมความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล เพ่ือใหคณะสามารถใช
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ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังดานตนทุน แรงงาน ระยะเวลา และการพัฒนาขีดความสามารถใน

การปฏิบัติราชการตามพันธกิจ ประกอบดวย 

- สารสนเทศหลักสูตร  http://www.cloud.ms.su.ac.th/HTCOMNET 

- สารสนเทศผูสําเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทํา   

http://www.ms.su.ac.th/Default.aspx?tabid=111&language=th-

THhttp://www.ms.su.ac.th/Default.aspx?tabid=111&language=th-TH 

- ระบบงานวิจัยและงานสรางสรรคคณะวิทยาการจัดการ 

http://www.ms.su.ac.th/Default.aspx?tabid=100&language=th-TH 

- ระบบเครือขายสังคมออนไลน https://www.facebook.com/mssilpakorn/ 

- ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส http://doc.su.ac.th/DocClient/ 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) และ 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  

ในปการศึกษา 2561 คณะแสดงความรับผิดชอบตามพันธกิจดวยการใหบริการวิชาการแกสังคมและการวิจัย 

โดยไดรับความเชื่อม่ันและความไววางใจจากหนวยงานภายนอกท่ีสนับสนุนงบประมาณ และสามารถ

ตอบสนองตอความคาดหวังหรือความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความ

หลากหลายและมีความแตกตางกัน สามารถสรุปขอมูลได ดังนี้ 

  งานบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2562 

  1. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ (English for MICE) เปนโครงการภายใต

การดําเนินงานของโครงการการตั้งศูนยเครือขายดานการศึกษาไมซในภูมิภาค (กลาง) ในการสรางความรูความ

เขาใจใหกับผู ท่ีทํางานในอุตสาหกรรมไมซในระดับปฏิบัติการสายงานชางไฟฟา ชางกอสรางคูหา หรือ

เจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซตลอดจน นักศึกษาท่ีสนใจอุตสาหกรรมไมซ โดยการฝกอบรม

ครั้งนี้ เพ่ือเปนการรองรับเรื่องการมีมาตรฐานฝมือแรงงานใน สาขาชางไฟฟาไมซ และผูปฏิบัติการในสายงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาใหความรูทักษะดานภาษาอังกฤษของอุตสาหกรรมไมซ (English Technical Term 

for MICE) ในการรองรับงานในระดับนานาชาติตอไป งบประมาณในการดําเนินการ 100,000 บาท ระยะเวลา

ดําเนินโครงการ ระหวางเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 

  2. โครงการถายทอดความรูอุตสาหกรรมไมซ และอีเวนทใหกับครูแนะแนว (สพฐ.) เขตภาค

กลาง รวมกับสํานักงานสงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. ในการเปน

ศูนยเครือขายดานการศึกษาไมซภูมิภาคกลาง (MICE Academic Cluster- Central Region) เพ่ือเสริมสราง

ความรู ความเขาใจ และรูจักอุตสาหกรรมไมซ และอีเวนทใหกับคูรแนะแนว (สพฐ.) เขตภาคกลาง และเพ่ือให

อาจารยแนะแนวของโรงเรียนในเขตภาคกลาง สามารถใหคําแนะนําในสาขาวิชาและวิชาชีพนี้ได งบประมาณ

ในการดําเนินการ 350,000 บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ ระหวางเดือนมีนาคม 2562 

  3. โครงการ I Program 2019 (ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณในธุรกิจดาน 

“Incentive”) เปนการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและแลกเปลี่ยนประสบการณในธุรกิจดาน Incentive 

ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ี MICE Academic Cluster ภาคกลาง ไดดําเนินการจัด
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ใหกับนักศึกษาท่ีศึกษาในศาสตรท่ีเก่ียวของและมุงหวังท่ีจะประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรม MICE สงเสริมให

นักศึกษาไดเพ่ิมพูนประสบการณตางๆ และเปดมุมมองดานธุรกิจ MICE โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ 

Incentive Travel เปนอยางดี งบประมาณในการดําเนินการ 150,000 บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ระหวางวันท่ี 8-17 มิถุนายน 2562 

  4. โครงการฝกอบรมปฏิบัติการดวย CIE Approach “การวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก” เปนโครงการการภายใตความรวมมือทางวิชาการรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูรับการฝกอบรมมีความรูและทักษะเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอน และสามารถนําประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการทํางาน รวมถึงสราง

จิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตน โดยคํานึกถึงประโยชนขององคกรและประชาชนเปนหลัก 

งบประมาณในการดําเนินการ 1,071,000 บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ ระหวางวันท่ี 4 – 19 มีนาคม 

2562 

  5.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศสําหรับชุมชน เปนโครงการบริการ

วิชาการ โดยสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับองคการระหวาง

ประเทศเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติ เพ่ือเปดโอกาสใหตัวแทนชุมชนทองเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีนาเกลือ 

ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีเปนถ่ินอาศัยของนกชายเลนปานซอน และพ้ืนท่ีตําบลนาคา 

อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง กับ ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ท่ีเปนถ่ินอาศัยของพลับพลึงธารใน 

ไดเขารวมอบรมเพ่ือสงเสริมใหเกิดมัคคุเทศก (ไกด) ทองถ่ิน เสริมสรางความรูดานทักษะการพูดในท่ีสาธารณะ

และการพัฒนาบุคลิกภาพ งบประมาณดําเนินการ 203,000 บาท  

  6. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก จังหวัดเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปน

โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเปดโอกาส

ใหนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 5 แหง อาทิ 

โรงเรียนบานดอกมะกอก โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา โรงเรียนพุหวาย โรงเรียนหุบกะพง และโรงเรียนบานดอน

ขุนหวยไดเขารวมอบรมการเปนมัคคุเทศกฝกหัด ณ อุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี อําเภอเมือง จังหวัด

เพชรบุรี งบประมาณดําเนินการ 240,000 บาท ระหวางวันท่ี 24-26 พฤษภาคม 2562 

  7. โครงการกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําดานการพัฒนาผลิตภัณฑบนพ้ืนฐานทางทุน

วัฒนธรรมและภูมิปญญาใหมีอัตลักษณท่ีโดดเดน (ภาคกลาง ภาคใต) เปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจาก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือใหคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการ 

เพ่ือสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ใหเกิด

มูลคาเพ่ิม และสรางอัตลักษณท่ีโดดเดนแกสินคาไทย งบประมาณดําเนินการ 11,730,000 บาท 
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  งานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2562 

  1. โครงการวิจัยเรื่อง โครงการคนหาและสรางมูลคาเพ่ิมจากอัตลักษณ เรื่องราว เรื่องเลาของ

ชุมชน งบประมาณดําเนินการ 9,250,000 บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการระหวาง 28 กันยายน 2561 – 26 

มีนาคม 2562 

  2. โครงการวิจัยเรื่อง การสํารวจขอมูลเชิงพ้ืนท่ีดานการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน

โดยรอบตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี งบประมาณดําเนินการ 375,000 บาท ระยะเวลาดําเนิน

โครงการระหวาง 17 มกราคม – 17 สิงหาคม 2562 

  3. โครงการวิจัยเรื่อง โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือเตรียมความพรอมของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาสูผูประกอบการรุนเยาวอยางสรางสรรค งบประมาณดําเนินการ 982,000 บาท ระยะเวลา

ดําเนินโครงการระหวาง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

  4. โครงการวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการกระจายรายไดของกลุม

ประเทศรายไดปานกลางและความเก่ียวของของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล : การสรางแนวทางลดความเหลื่อมล้ํา

ของประเทศไทยภายใตหลักฐานระดับสากล งบประมาณดําเนินการ 80,000 บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ

ระหวาง 17 เมษายน – 30 ธันวาคม 2562 

  5) หลักความโปรงใส (Transparency) และ 6) หลักการมีสวนรวม (Participation) 

ผูบริหารคณะมีความมุงม่ันบริหารงานตามหลักความโปรงใสและหลักการมีสวนรวม โดยกําหนดใหมีผูแทน

บุคลากรภายในคณะ มีสวนรวมเปนคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือใหมีโอกาสรับทราบ ติดตาม และ

ตรวจสอบการบริหารงานของคณะฯ  นอกจากนี้ ยังกําหนดใหมีบุคคลภายนอกคณะฯ รวมเปนกรรมการ  

ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหตัวแทนของบุคลากรไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ทิศทางการบริหารงาน 

รวมถึงรับทราบและตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหารคณะไดอยางโปรงใส  และเพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามหลักความโปรงใส คณะกําหนดใหมีการตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ เปนประจําทุกป โดยมีการ

แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะจากบุคลากรในหนวยงาน  

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ผูบริหารคณะ มีการบริหารงานแบบ

กระจายอํานาจโดยคณบดีแตงต้ังรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาหลักสูตร หัวหนาสวนงานภายในคณะ เพ่ือ

ดูแลกํากับงานดานตางๆ ของคณะฯ  นอกจากนี้  คณะมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ีประกอบดวย

บุคลากรจากทุกสวนงานรวมเปนกรรมการ เพ่ือเปนการระดมความคิดในการพิจารณาตัดสินใจดําเนินกิจกรรม

ตางๆ  

8) หลักนิติธรรม (Rule of law) ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ นํากฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศในการบริหารและการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรของมหาวิทยาลัย มาใชในการบริหารงาน ท้ังนี้

บุคลากร สามารถเขาถึง กฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ผานชองทางการสื่อสารของคณะฯ ไดแก 

หนังสือเวียน ระบบสารสนเทศภายใน  

9) หลักความเสมอภาค (Equity) ผูบริหารคณะใหความสําคัญกับหลักความเสมอภาคท้ังใน

ดานการบริหารและการใหบริการ โดยผูบริหารคณะฯ สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับ มีสวนรวมในการ
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บริหารงานและรวมกิจกรรมตางๆ ท้ังภายในและภายนอก โดยมีโอกาสไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

ตามความสามารถของตนอยางเทาเทียมกัน   

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus oriented) ผูบริหารคณะใหความสําคัญกับการนํา

หลักการตัดสินใจโดยฉันทามติมาใชในการตัดสินใจทางการบริหาร  ตัวอยางสําคัญท่ีแสดงถึงการยึดหลัก

มุงเนนฉันทามติ คือ กระบวนการตัดสินใจในท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ และท่ีประชุมบุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ ในการพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบในเรื่องตางๆ  ท้ังประเด็นเชิงนโยบาย  

การบริหาร แนวทางการปฏิบัติ และการแกปญหาความขัดแยง โดยอาศัยฉันทามติของท่ีประชุมท่ีมีการยอมรับ

ในหลักการและเหตุผลเพ่ือใหไดขอยุติรวมกัน   
 

 5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และ

แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย 

จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดโครงการการจัดการความรู เพ่ือใหครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต

บัณฑิตและดานวิจัย อาทิเชน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 

(E-Learning)” เพ่ือถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรูเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน และสามารถนําความรูไปประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- โครงการอบรม เรื่อง การใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล EBSCO เพ่ือเขาใจการบวนการ

ทํางาน การสืบคนและจัดการระบบฐานขอมูลดังกลาว และนําไปพัฒนาศักยภาพการทํางานอยางเหมาะสม 
 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 5 ป (ปการศึกษา 2560-2564) โดยให

ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี

แผนกําหนดใหบุคลากรตองไดรับการอบรมอยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีการจัดสรรงบประมาณในการเขารวม

ประชุม อบรม สัมมนา รายละ 8,000 บาทตอปการศึกษา 
 

 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

พันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณเปนสวนหนึ่งของการ

บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

 คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีใหสถาบันอุดมศึกษานําตัวบงชี้และ
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เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีพัฒนาข้ึนไปใชในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถาบันศึกษา ซ่ึงคณะฯ มีการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา ท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย และไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมิน ผูทรงคุณวุฒิเปนประจําตอเนื่องในทุกป 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก. 5.1.1-1 ขอมูลการวิเคราะห SWOT ของคณะวิทยาการจัดการ 

วก. 5.1.1-2 แผนยุทธศาสตร คณะวิทยาการจดัการ 

วก. 5.1.1-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการเงิน 

วก. 5.1.1-4 แผนกลยุทธทางการเงิน 

วก. 5.1.1-5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงิน 

วก. 5.1.2-1 รายงานการวิเคราะหตนทุนตอหนวย 

วก. 5.1.3-1 คําสั่งคณะวิทยาการจดัการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

วก. 5.1.3-2 แผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ 

วก. 5.1.3-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

วก. 5.1.4-1 คําสั่งแตงตั้งผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

วก. 5.1.4-2 โครงการบริการวิชาการ 

- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ (English for MICE) 

- โครงการถายทอดความรูอุตสาหกรรมไมซ และอีเวนทใหกับครูแนะแนว (สพฐ.) เขตภาคกลาง 

- โครงการ I Program 2019 (ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณในธุรกิจดาน “Incentive”) 

- โครงการฝกอบรมปฏิบัติการดวย CIE Approach “การวิจัยในช้ันเรียนและพัฒนาเด็กศูนยพัฒนาเดก็เล็ก” 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศสําหรับชุมชน 

- โครงการอบรมยุวมัคคเุทศก จังหวัดเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- โครงการกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําดานการพัฒนาผลิตภณัฑบนพ้ืนฐานทางทุนวัฒนธรรมและภมูิปญญา

ใหมีอัตลักษณท่ีโดดเดน (ภาคกลาง ภาคใต) 

วก. 5.1.4-3 โครงการวิจัย 

- โครงการคนหาและสรางมลูคาเพ่ิมจากอัตลักษณ เรื่องราว เรื่องเลาของชุมชน 

- การสํารวจขอมลูเชิงพ้ืนท่ีดานการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนโดยรอบตลาดนํ้าดําเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุร ี

- โครงการสงเสรมิพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือเตรียมความพรอมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสูผูประกอบการ

รุนเยาวอยางสรางสรรค 

- โครงการวิจัยปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมอิีทธิพลตอการกระจายรายไดของกลุมประเทศรายไดปานกลางและความ

เก่ียวของของดัชนีช้ีวัดธรรมาภิบาล : การสรางแนวทางลดความเหลือ่มล้ําของประเทศไทยภายใตหลักฐาน

ระดับสากล 

วก. 5.1.4-4 คําสั่งมหาวิทยาลัย แตงตั้งรองคณบดีและผูชวยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 227 
 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก. 5.1.4-5 คําสั่งคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศลิปากร ท่ี 31/2562 เรื่องมอบหมายภาระหนาท่ีใหรองคณบดี

และผูชวยคณบดี คณะวิทยาการจดัการ 

วก. 5.1.4-6 คําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 921/2562 เรื่องยกเลิกคาํสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 824/2562 ลงวันท่ี 21 

พฤษภาคม 2562 และแตงตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจดัการ 

วก. 5.1.4-7 คําสั่งคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศลิปากร ท่ี 1/2562 เรื่องมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหผูปฏิบัติหนาท่ี

หัวหนากลุมวิชา ปฏิบัติการแทนคณบด ี

วก. 5.1.4-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยศลิปากร ท่ี 1073/2562 เรื่องแตงตั้งผูรักษาการแทนหัวหนาสาขาและรองหัวหนา

สาขาวิชา คณะวิทยาการจดัการ 

วก. 5.1.4-9 คําสั่งคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศลิปากร ท่ี 141/2561 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปงบประมาณ 2562 

วก. 5.1.4-10 คําสั่งคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศลิปากร ท่ี 142/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

วก. 5.1.4-11 คําสั่งคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศลิปากร ท่ี 143/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการ

ความรูคณะวิทยาการจัดการ ปงบประมาณ 2562 

วก. 5.1.4-12 คําสั่งคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศลิปากร ท่ี 144/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

งบประมาณ 

วก. 5.1.5-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจดัการความรู 

 วก. 5.1.5-2 แผนการจดัการความรู 

วก. 5.1.5-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

วก. 5.1.5-4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (E-Learning)” 

วก. 5.1.5-5 โครงการอบรม เรื่อง การใชขอมูลจากระบบฐานขอมลู EBSCO 

วก. 5.1.6-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

วก. 5.1.6-2 แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 

วก. 5.1.6-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

วก. 5.1.7-1 รายงานการประเมินตนเองฯ (SAR) ระดับหลักสูตร 

วก. 5.1.7-2 รายงานผลกรรมการการประเมินคุณภาพผลการศึกษา ระดับหลักสตูร 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ    

3 - 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

ม ี ไมม ี

1 มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให

เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสตูร 

  

2 มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดใน

ขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค

การศึกษา 

  

3 มีการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล

การประเมินใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

  

5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง

หลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

  

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับ

มาตรฐาน 

  

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว:       6   เกณฑประเมิน    :  5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        6   เกณฑประเมิน   :  5 คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :          6       ผลการดําเนินงาน            บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :       6      เกณฑประเมิน :   5 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคณุภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีคูมือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพท้ังในสวนของระดับ

หลักสูตรและระดับคณะ ซ่ึงนอกจากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแลว คณะฯ ไดแตงตั้งคําสั่ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือวางแผน ติดตาม และกํากับดูแลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน รวมท้ังมีกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในการดําเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พรอมท้ังกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

 ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน จํานวน 15 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 

  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 

  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 

  5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 

  6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 

  7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท 

  8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

  9. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

  10. หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

  11. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

  12. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 

  13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

  14. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

  15. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยกําหนด

แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

  1) กําหนดใหทุกหลักสูตรดําเนินการจัดสงรายวิชาเปดสอน ภาระงานสอนของแตละภาค

การศึกษาเพ่ือดําเนินการจัดรายวิชาสอนใหกับนักศึกษาแตละหลักสูตร 

  2) กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ในแตละภาคการศึกษานั้นๆ 

จัดทํา มอค. 3-4 เพ่ือกําหนดรายวิชา ท้ังนี้ตองจัดรายละเอียดของทุกรายวิชาใหแลวเสร็จกอนการเปดภาค

การศึกษา โดย Upload ข้ึนระบบ MS Cloud คณะวิทยาการจัดการ 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 230 
 



  3) เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษากําหนดใหอาจารยผูสอนดําเนินการรายงานผลการดําเนินงาน

ของรายวิชา และจัดทําเอกสาร มอค.5-6 ทุกภาคการศึกษา โดย Upload ข้ึนระบบ MS Cloud คณะ

วิทยาการจัดการ 

  4) คณะวิทยาการจัดการ กําหนดใหทุกสิ้นปการศึกษาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ดําเนินการจัดทําเอกสาร มอค.7 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร เพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการสอน การประเมินผล รวมท้ังการแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของแตละ

หลักสูตร ท้ังนี้เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป อีกท้ัง เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต

ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จัดใหนักศึกษามีการประเมินผลการสอนของอาจารยแตละทาน และประเมิน

ปจจัยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเปนการสะทอนคุณภาพการเรียนการสอนและใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนตอไป 

  5) คณะวิทยาการจัดการ ติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2561 ผานมติท่ีประชุมกรรมการ

คณะฯ ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 และในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561 

ผานมติท่ีประชุมกรรมการคณะฯ ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤษภาคม 2562 

 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และ

รายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตร ผานทางคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือกํากับ ติดตาม และให

ขอเสนอแนะ การปรับปรุงผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร   

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 คณะวิทยาการจัดการ ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยจัดสรร เจาหนาสายสนับสนุน ดังนี้ 

1) ฝายวิชาการ ทําหนาท่ีดูแลกํากับ ติดตาม มคอ. ของแตละหลักสูตร การประสานการ

เทียบโอน แนะนําเบื้องตนในการลงทะเบียนของนักศึกษา กํากับติดตามการดําเนินการของแตละหลักสูตร เชน 

การปรับปรุงหลักสูตร 

2) ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ทําหนาท่ีวางแผน สนับสนุนการดําเนินการ 

ประสานงานและรวบรวมขอมูลตางๆ ดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/คณะวิชา และจัดสรร

เงินงบประมาณ 561,000 บาท ในปการศึกษา 2561 เพ่ือใชในการดําเนินงานใหกับหลักสูตรโดยหลักสูตร

สามารถนําไปบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานดานตางๆ ของหลักสูตรไดตามบริบทของตนเองอยางเหมาะสม 

3) ฝายกิจการนักศึกษา ท่ีสนับสนุนโครงการ กิจกรรมของคณะ สโมสรนักศึกษา วิทยาเขต 

มหาวิทยาลัย 
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4) เลขานุการของคณะ และเลขานุการของสาขาวิชา ทําหนาท่ีดูแลเอกสารตางๆ ท้ังจาก

ภายในและภายนอก ตลอดจนประสานงานท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร เชน การประชุมของหลักสูตร การวิพากษ

หลักสูตร การติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย เปนตน ทําใหหลักสูตรสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

หลักสูตรไดอยางอิสระ 

ท้ังนี้คณะวิทยาการจัดการยังมีการสนับสนุนใหเกิดองคความรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตร แกบุคลากร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร อยางตอเนื่อง และจัดใหมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรภายนอก มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรตาม

เกณฑ AUN QA ดวยเทคนิค Gap Analysis เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน และมีการสนับสนุน

การเขารวมอบรมสัมมนาตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบุคลากร อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร  

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให

กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

 คณะวิทยาการจัดการ กําหนดปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีการกําหนด

ชวงเวลาในการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยไดรับ

การยืนยันผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับหลักสูตรเปนท่ี

เรียบรอย และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 14/2562 วันท่ี 15    

สิงหาคม 2562 

 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ

ดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

 จากการท่ีคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2561 โดยมีหลักสูตรเขารับการตรวจประเมิน รวมท้ังสิ้น 15 หลักสูตร คือ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 9 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร และหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร ซ่ึงมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2562 นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 14/2562 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

คาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี หลักสูตรเทากับ 3.31 คะแนน  

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

 ผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2561 จํานวนท้ังสิ้น 

15 หลักสูตร พบวาทุกหลักสูตรผานการประเมินในองคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน มีผลการประเมิน

เฉลี่ยระดับคุณภาพดี คะแนนเฉลี่ย 3.31 คะแนน โดยมีหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินในระดับคุณภาพดี จํานวน 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 232 
 



12 หลักสูตร มีคาระดับคะแนนประเมินอยูระหวาง 3.21- 4.01 คะแนน และหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินใน

ระดับปานกลาง จํานวน 3 หลักสูตร มีคาระดับคะแนนประเมินอยูระหวาง 2.39- 2.43 คะแนน ดังนี้ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 3.22 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 3.67 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 4.01 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 3.40 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 3.42 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 3.62 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท 3.21 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 3.47 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 3.31 

หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3.77 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3.65 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 2.43 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3.69 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 2.39 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2.43 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

วก. 5.2.1-1 ระบบและกลไกในการกํากับการดาํเนินการประกันคณุภาพหลักสตูร 

วก. 5.2.1-2 ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่งปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศลิปกร ปการศึกษา 2561 

วก. 5.2.1-3 ปฏิทินงานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาตน ภาคการศึกษาภาย และภาคการศึกษาพิเศษ

ฤดูรอน ปการศึกษา 2561 

วก. 5.2.2-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ 

วก. 5.2.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2562 

วก. 5.2.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2562 

วก. 5.2.3-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหลักสตูรตามเกณฑ AUN-QA ดวยเทคนิค Gap 

Aanlysis” 

วก. 5.2.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 14/2562 

วก. 5.2.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 14/2562 

วก. 5.2.6-2 รายงานผลกรรมการการประเมินคุณภาพผลการศึกษา ระดับหลักสตูร จํานวน 15 หลักสตูร 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

5.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 

5.2 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 5 

จุดเดน 

1. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการไดศึกษาตอ และมีงบประมาณสนับสนุนการ

เขาอบรมสัมมนา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มีกระบวนการคนหาแนวปฏิบัติท่ีดี จากความรูและทักษะท่ีมีอยูในตัวคนและแหลงเรียนรูท่ี

มุงเนนเฉพาะผลลัพธเพียงบางสวน 

2. กํากับติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของคณะและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ใหครบถวนตามระบบ โดยกําหนดใหมีวาระพิจารณาท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพในการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ 
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บทท่ี 4 

สวนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมิน 

 

ตารางท่ี 2-1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะวิทยาการ

จัดการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม คาเฉลี่ย 

3.25 

49.69 
3.31 3.31 

15 

ตัวบงช้ี 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
รอยละ 55 

58 
56.04 3.50 

103.5 

ตัวบงช้ี 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 
รอยละ 30 

35 
33.82 2.11 

103.5 

ตัวบงช้ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา

ตอจํานวนอาจารยประจาํ 
รอย 22 

3,563.57 
36.18 0 

98.5 

ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี 
6 ขอ 6 ขอ 5 

ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 ขอ 5 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
6 ขอ 6 ขอ 5 

ตัวบงช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิยัและงาน

สรางสรรค 

1: 70,000 

บาท/คน 

29,615,946.50 
300,669.51 5 

98.5 

ตัวบงช้ี 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจาํ

และนักวิจัย 
รอยละ40  

178.00 
171.98 5 

103.5 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 6 ขอ 6ขอ 5 

องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
7 ขอ 7 ขอ 5 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะวิทยาการ

จัดการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบนั และ

เอกลักษณของคณะ 

7 ขอ 7 ขอ 5 

ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
6 ขอ 6 ขอ 5 

เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ตามเกณฑ สกอ. 4.15 

 

ตารางท่ี 2-2  การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา 

องค 

ประกอบ

ท่ี 

ตัวบงชี ้ I P O คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01–1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุ 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51–4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.87 5.00 3.31 3.15 การดําเนินงานระดับพอใช 

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3 1  5.00  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4 1  5.00  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5 2  5.00  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.65 5.00 4.16 4.15 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน

พอใช 

การดําเนินงาน 

ดีมาก 

การดําเนินงานดี   
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ทิศทางการพัฒนา 

3.1 เปาหมายการดําเนินงานระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 

มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นท่ีจะตองดําเนินการเรงดวนดังนี้ 

ตารางท่ี 2-3 เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ระยะสั้น 

1. งานบริการการศึกษา พัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา และนักศึกษาเกาสัมพนัธ 

2. แสวงหาแหลงทนุทั้งในและตางประเทศ

เพื่อสนับสนุนผูสนใจศึกษาตอตางประเทศ 

     

ระยะกลาง 

3.  แผนพฒันาระบบการบริหารจัดการดาน

วิจัย 

4.  สงเสริมและพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยน

ศึกษาและบุคลากรรวมกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ 

5.  แสวงหารายไดจากการใหบริการวิชาการใน

รูปแบบตางๆ 

 

    

ระยะยาว 

6. พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัย

และตอเนื่อง 

7. พัฒนาบุคลากรใหมีจิตในการใหบริการ มี

การเรียนรูงานรวมกันสามารถปฏิบัติงาน

ทดแทนกันไดบุคลากรมีความรูและมี

ศักยภาพในการใหบริการวิชาการอยางมี

ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
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3.2 แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 

ตารางท่ี 2-4 แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

1. งานบริการการศึกษา พัฒนา

คุณภาพนักศึกษา และนักศึกษา

เกาสัมพันธ 

 

 

 

 

- มีการสนับสนนุการ

จัดตั้ง องคกรของ

ศิษยเกา เพื่อ

เสริมสราง

ความสัมพันธ

ระหวางคณะฯ และ

ศิษยเกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แสวงหาแหลงทนุทั้งในและ

ตางประเทศเพื่อสนบัสนุนผูสนใจ

ศึกษาตอตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

- มีฐานขอมูลแหลง

ทุนการศึกษาทัง้ที่

แจงเปนประจําทุกป 

และทุนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

- เตรียมความพรอม

และเสริมศักยภาพ

ในการแขงขัน

ระดับชาติและ

นานาชาติใหแก

นักศึกษาและ

บุคลากรเพื่อ

แขงขันสมัครรับ

ทุนดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. แผนพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการดานวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

-   เนนการบริการทนุ

วิจัยในเชิงรุก เพื่อ

กระตุนใหนักวิจัย

เสนอโครงการมาก

ข้ึน 

 

-   กําหนดเปาหมาย

จํานวนโครงการที่

เสนอขอรับทุนวิจัย

และจํานวน

โครงการที่ไดรับ

อนุมัติ 
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ตารางท่ี 2-4 แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

 

 

 

 

 

-   มีการสนับสนนุการ

จัดตั้งหนวยวิจัย 

ภายใตคณะฯ  

 

-   วิเคราะหและ

ประเมินผล สถิติ

โครงการวิจัยตาม 

 

 

 

 

 -   จัดทําแผนกิจกรรม

สนับสนนุการวิจัย

ประจําป เชน การ

ฝกอบรม การ

ประชุมวชิาการฯ 

 

- ตัวชี้วัดตาง ๆ เพื่อ

การพัฒนา

งานวิจยั 

 

 

4. สงเสริมและพฒันาโครงการแลก 

เปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร

รวมกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ 

 

 

 

 

- มีโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

และบุคลากรเพิ่มข้ึน 

 

 

-   มีโครงการ

แลกเปลี่ยน

นักศึกษาและ

บุคลากรที่เปน

รูปธรรมและมี

แผนการ

ดําเนินงานอยาง

ตอเนื่องเปน

ประจําทุกป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. แสวงหารายไดจากการใหบริการ

วิชาการในรูปแบบตางๆ 

 

 

 

 

-   จัดโครงการบริการ

วิชาการที่ตอบสนอง

ตอความตองการ

ของประชาชนทีท่ัน

ตอเหตุการณ 

 

 

-   จัดกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง รวมทั้งนํา

ผลการประเมินมา

ปรับปรุง และ

พัฒนาใหเกิด

รายไดที่เพิ่มข้ึน 
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ตารางท่ี 2-4 แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

6. พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความ

ทันสมัยและตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   จัดสรรงบประมาณ

ในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศให

สามารถใชงานได

ตรงตามความ

ตองการ 

 

-   จัดสรรงบประมาณ

ในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

ใหสามารถใชงาน

ไดตรงตามความ

ตองการ 

 

-   สรางระบบ

ฐานขอมูล

เพื่อการ

ตัดสินใจได

อยางทัน

เหตุการณ 

 

-   สนับสนนุใหบุคลากร

ในหนวยงานเห็น

ความสําคัญของ

ระบบสารสนเทศใน

การแกปญหาและ

การพัฒนางาน 

 

 

-   สนับสนนุให

บุคลากรใน

หนวยงานเห็น

ความสําคัญของ

ระบบสารสนเทศ

ในการแกปญหา

และการพัฒนา

งาน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7.  พัฒนาบุคลากรใหมีจิตในการ

ใหบริการ มีการเรียนรูงาน

รวมกันสามารถปฏิบัติงาน

ทดแทนกันไดบุคลากรมีความรู

และมีศักยภาพในการใหบริการ

วิชาการอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิล 

 

-   ปลุกจิตสาํนึกในการ

รักการใหบริการและ

สนับสนนุให

บุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมและพัฒนา

ศักยภาพอยาง

สม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 

-   จัดสรรงบพัฒนา

บุคลากรในการ

เรียนรูเฉพาะดาน

อยางตอเนือ่ง 

-   จัดสรรงบ

พัฒนา

บุคลากรใน

การเรียนรู

เฉพาะดาน

อยางตอเนื่อง 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561     หนา 240 
 



ตารางท่ี 2-4 แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

-   สงเสริมใหบุคลากร

ในหนวยงานมีความ

รักสามัคคี สามารถ

ทํางานเปนทีมและ

เรียนรูงานซึ่งกันและ

กัน 
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บทที่ 5  

ภาคผนวก 
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปการศึกษา 2561 
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 กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันพฤหัสบดีที่ 22  สิงหาคม 2562 

ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

*************************************************************************************************** 
 

08.30-09.00 น.  - คณะกรรมการประเมินผูทรงคุณวุฒิ  เดินทางมายังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

9.00-10.00 น.  -ผูบริหารคณะฯ  กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ  พรอมรายงานผลการดําเนินงานของคณะฯ 
 

 

 

 

 -คณะกรรมการฯ แนะนําคณะกรรมการประเมินและช้ีแจงวัตถุประสงคในการประเมิน  
 

-คณะกรรมการฯ  สัมภาษณคณบดีคณะวิทยาการจดัการ และคณะผูบริหาร  

  (ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 2 อาคารบริหาร) 
 

10.00-10.15 . น.  -รับประทานอาหารวาง   

10.15-12.00 น.  -คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประเมินตนเอง  พรอมเอกสารหลักฐานตางๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00 น.  -รับประทานอาหารกลางวัน  (ณ ภัตตาคารเวอริเดียน : ผูบรหิารรวมรับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคารเวอริเดียน)  
 

 

 

13.00-14.15 น.  - คณะกรรมการฯ สัมภาษณ  นักศึกษา ศิษยเกา  ผูใชบัณฑติ  ผูแทนคณาจารย   

- คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประเมินตนเอง  พรอมเอกสารหลักฐานตางๆ (ตอ) 

  (ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 2 อาคารบริหาร ) 

 

14.15-14.30 น.  - รับประทานอาหารวาง  

14.30-16.00 น.  - คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประเมินตนเอง  พรอมเอกสารหลักฐานตางๆ (ตอ) 

- คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน  
 

16.00 น.  

เปนตนไป 

 - คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินใหผูบรหิารและบุคลากรทราบ  และคณบดคีณะวิทยาการจดัการ  

  กลาวขอบคุณคณะกรรมการประเมิน ฯ 

 (ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 2 อาคารบริหาร ) 

   

************************************************************************************************* 

หมายเหตุ : กําหนดการสามารถปรับเปล่ียนไดตามคณะกรรมการเห็นสมควร 
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