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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2561
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(ฉบับหลังตรวจประเมิน)
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หนา 1

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2561
(1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562)

วันที่ 22 สิงหาคม 2562
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 2

คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของคณะวิทยาการจัดการเลมนี้ จัดทําขึ้น
เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยางเปนทางการจากผูประเมินที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น เปนการ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561 (1 สิ งหาคม 2561 ถึ ง
31 กรกฎาคม 2562) ซึ่งเปนการประเมินตามมาตรฐานสํานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ปการศึกษา 2561
โดยรายงานการประเมินตนเองนี้ ประกอบดวยเนื้อหา 5 บท คือ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5

บทสรุปผูบริหาร
ขอมูลพื้นฐานคณะวิทยาการจัดการ
ผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
ภาคผนวก

คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณคณาจารยและเจาหนาที่ในสาขาและหนวยงานตางๆ ซึ่งมีสวน
รวมในดําเนินการทํารายงานการประเมินตนเองในครั้งนี้ขึ้น

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สิงหาคม 2562
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หนา 3

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1 บทสรุปผูบริหาร
บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานคณะวิทยาการจัดการ
บทที่ 3 ผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
บทที่ 4 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ทิศทางการพัฒนา
บทที่ 5 ภาคผนวก
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา
3
4
5
10
50
51
59
64
67
71
75
81
88
99
198
214
218
229
235
235
236
242
หนา 4

บทที่ 1
บทสรุปผูบริหาร
คณะวิทยาการจัดการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2561 ฉบับนี้
เพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา อยางเปนทางการจากผูประเมินที่
มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นตามรายชื่อผูผานการประเมินของ สกอ. ซึ่งเปนการประเมินผลการดําเนินงานของคณะ
ในชวงตั้งแต 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 (ปการศึกษา 2561)
ในปก ารศึก ษา 2561 คณะฯ ไดก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ตาม
แนวทางมาตรฐานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.) โดยยึดองคประกอบ 5 องคประกอบ มีตัวบงชี้
จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยกําหนดเกณฑคะแนนประเมินตัวบงชี้ 5 ระดับคะแนน
ผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ตามองค ป ระกอบ 5
องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้ มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 4.15 คะแนน ซึ่งอยูในระดับดี
เมื่อพิจารณารายองคประกอบพบวา ผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใชและระดับดีมาก โดยมีผลการ
ดําเนินงานระดับพอใช จํานวน 1 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต และผลการดําเนินงาน
ที่ไดร ะดับ ดีมาก จํานวน 4 องคป ระกอบ คือ องคป ระกอบที่ 2 การวิ จัย องคป ระกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบ

1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
เฉลี่ย 5 องคประกอบ (13 ตัวบงชี้)

3.15
5.00
5.00
5.00
5.00
4.15

ผลการประเมิน
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดี

จากผลการประเมินตามเกณฑดังกลาว จึงสามารถวิเคราะหจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา ของคณะ
วิทยาการจัดการได ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
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หนา 5

จุดเดน
1. หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการมีความหลากหลาย สามารถพัฒนาและจัดการเรียนการสอนโดย
เนนใหมีผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง และรับผิดชอบตอสังคม
2. คณะวิทยาการจัดการ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ที่เพียงพอเหมาะสมกับ
จํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร
3. คณะวิทยาการจัดการมีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ
ของคณะฯและแผนการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตใหสอดคลองตอความตองการของประเทศ และผูใชบัณฑิต
โดยรวม
4. คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินการตาม
นโยบาย แผนงาน โดยมี ก ารบริ ห ารจัดการเพื่ อสง เสริมและสนั บ สนุ น คณาจารย บุค ลากร และ
นักศึกษาใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย
5. มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศในสวนของการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการ
และนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการแกไข
1. สงเสริมและสรางเครือขาย ในการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบัน
2. ส ง เสริ ม การให บ ริ ก ารวิ ช าการทั้ ง ในด า นแสวงหารายได แ ละไม แ สวงหารายได ใ ห ค รอบคลุ ม
กลุมเปาหมาย ทั้งในวงกวาง และกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง ซึ่ งอาจเปน การใหบริการโดยใช
ทรัพยากรรวมกั น การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การให มีการศึ กษาตอเนื่องบริการแก
ประชาชนทั่วไป และหนวยงานภายนอก
3. สงเสริมใหมีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยใหเปนสวนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหผูเรียนและบุคลากรของคณะฯ ไดรับการปลูกฝงใหมีความรู
ตระหนักถึงคุณคา ตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
4. สงเสริมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูทุกภาคสวนของคณะ
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หนา 6

เปาหมายและแผนการพัฒนา
1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
เปาหมาย

1 ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน กลยุทธ เปนประจําทุกป
2 พัฒนาคณะใหไดการยอมรับตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

แผนการพัฒนา 1 แผนวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธ (ทันสมัย สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคต อยางสม่ําเสมอ)
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 พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาในทุกดานเพื่อสรางสัมพันธที่ดีระหวางอาจารยและ
นักศึกษา

แผนการพัฒนา 1 แผนการสรางความเขมแข็งของศิษยเกา
4 การวิจัย
เปาหมาย

1 กําหนดแผนงานวิจัยระยะ3 ป และ 5 ป
2 รวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย
แผนการพัฒนา 1 แผนพัฒนาการวิจัย
2 แผนสรางเครือขายและแหลงทุนวิจัย
3 แผนพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการวิจัย
4 แผนการจัดการความรูจากงานวิจัย
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หนา 7

5 การบริการวิชาการแกสังคม
เปาหมาย

1 พัฒนาระบบฐานขอมูลการบริการวิชาการ
2 นํากิจกรรมบริการวิชาการเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรูของคณะ

แผนการพัฒนา 1 แผนพัฒนาระบบฐานขอมูลกรบริการวิชาการ
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมาย

1
2
3
4

สรางใหเกิดความรูความเขาใจตอการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
สรางใหเกิดความตระหนักตอการรวมอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
สรางใหเกิดการรวมอนุรักษวัฒนธรรมที่ดีงามในองคกร
เกิดการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมในกลุมนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

แผนการพัฒนา 1 จัดทําโครงการผสานรายวิชากับ กิจกรรมนักศึกษาเพื่อใหเกิดความรู ความ เขาใจ
และการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
2 จัดทําสื่อกิจกรรมในการเผยแพรในวงกวาง เชน เว็บไซต สื่อวิดีทัศน และสื่อสิ่ง
พิมพที่นําไปสูการรวมอนุรักษวัฒนธรรม
3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากปราชญ ผูรู นักสืบสานวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ เชน
การเปนวิทยากร การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน
4 การผลักดันใหเกิดการวิจัย และการศึกษาปญหาพิเศษเกี่ยวกับการสื่อสารและการ
สืบศิลปวัฒนธรรม
7 การบริหารและการจัดการ
เปาหมาย

1 จัดทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อหาแนวปฏิบัติทดี่ ีที่สุด

แผนการพัฒนา 1 แผนพัฒนาดานการบริหารจัดการ
2 แผนการจัดการความรู
3 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
8 การเงินและงบประมาณ
เปาหมาย

1 ฐานขอมูลทางการเงินจัดทําเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
2 การเสนอประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อใหการบริหารของคณะมีความคลองตัว
และถูกตอง
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แผนการพัฒนา 1 แผนการแสวงหารายไดและแหลงงบประมาณ
2 แผนการจัดทําฐานขอมูลทางการเงิน
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เปาหมาย

1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดมาตรฐานของคณะ เพื่อควบคุมและกําหนดแนวทางทําวิจัย
ของนักศึกษา
2 เรงรัดการสําเร็จการศึกษาตามเวลาและมีคุณภาพ
3 พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพเพื่อตอบสนองแกตลาดแรงงาน

แผนการพัฒนา 1 ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
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บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานคณะวิทยการจัดการ
1. ประวัติความเปนมาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาคจึงขยายเขตการ ศึกษา
ไปยังวิทยาเขตแหงใหมที่จังหวัดเพชรบุรี ใชชื่อวาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และไดจัดตั้งคณะวิทยาการ
จัดการขึ้น โดยมีจุดมุงหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระไดในระดับหนึ่ง โดย
เป น บัณฑิ ต ที่มีความรู ความสามารถทางธุ ร กิจ ขั้น พื้น ฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการรว มปฏิบัติงานใน
หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนไดเปนอยางดี โดยคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โดย
จะให บ ริ ก ารในเขตพื้ น ที่ 9 จั ง หวั ด คื อ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ราชบุ รี นครปฐม สุ พ รรณบุ รี กาญจนบุ รี
ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และชุมพร
คณะวิทยาการจัดการ กอตั้งขึ้นเมื่อป 2544 โดยรับนักศึกษาในปการศึกษา 2545 เปนคณะที่ 2
ของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเปนคณะวิชาลําดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเริ่มแรกเปด
สอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 3 สาขา ไดแก สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป (ปจจุบันคือ สาขาวิชา
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ) สาขาการการจัดการทองเที่ยว และสาขาการจัดการชุมชน มีนักศึกษารุนแรก
จํ า นวน 250 คน ต อ มาในป ก ารศึ ก ษา 2549 ได ดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิตเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาการตลาด และสาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก (ปจจุบันคือ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
และในป การศึกษา 2550 ดํ า เนิ น การเป ดหลักสูตรบริห ารธุรกิจ สาขาการจัดการธุร กิจ และภาษาอังกฤษ
(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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ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 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
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางการจัดการ มีทักษะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร
สารสนเทศ พรอมปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สามารถดํารงชีวิตอยูทามกลาง
ความแตกต า งของเชื้ อชาติ ศาสนา วั ฒ นธรรมและภาษา สามารถทํางานรว มกับ ผูอื่น ในระดั บ นานาชาติ
โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความคิดสรางสรรคความเปนผูนํา ความรับผิดชอบและจิตสํานึกตอ
สวนรวม และสังคม
2.2 ปณิธาน
“สรางสรรคปญญา พัฒนาความรู เชิดชูจริยธรรม ผูนําการปฏิบัติ”
2.3 วิสัยทัศน
คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรชั้นนําดานการจัดการที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของภูมิภาคอาเซียน
และสากล
ผลที่คาดหวัง
คณะวิทยาการจัดการมีชื่อเสียงดานการผลิตบัณฑิต และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สูความเปนเลิศทาง
วิชาการ เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและภูมิภาค
2.4 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศาสตรดานการจัดการที่มีคุณภาพเพื่อรองรับของพื้นที่ ประเทศ
ภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก
2. พัฒนาผลงานวิจัยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ และสงเสริมงานวิจัยเพื่อ
นําไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. สงเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา ชี้นํา และแกไขปญหาของชุมชน สังคม และประเทศเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
4. สงเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
5. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารงาน โครงสรางองคกร และ ทรัพยากรบุคคลใหมีความ
พรอมเขาสูการเปนองคที่มีความเปนสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
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6. สงเสริมใหมีการสรางรายไดเพื่อนํามาเปนกลไกขับเคลื่อนการกาวสูเปาหมายและการพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ
2.5 แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณพ.ศ.2560-2563
ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัยและสรางสรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ดานความเปนสากล
ประเด็นยุทธศาสตร 1 การจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนานักศึกษาใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่น ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
เปาประสงค นั ก ศึ ก ษาให มี ค วามรู ค วามสามารถทางการจั ด การ มี ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ
เทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ สามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ในระดั บ นานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศ
สมาชิกอาเซียน
ตัวชี้วัด
1. รอยละ 90 ของบัณฑิตปริญญาตรีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
2. ความพึ ง พอใจของนายจ า งที่ มี ต อ บั ณ ฑิ ต ทั้ ง ทางด า นความสามารถเชิ ง วิ ช าชี พ และคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
3. รอยละ 100 ของหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กลยุทธ 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ และมีความเปนสากล
สามารถตอยอดใหไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศหรือตางประเทศ
กลยุทธ 1.2 พัฒนานักศึ กษาใหมีความคิ ดสรางสรรค ปลูกฝงคุ ณธรรม จริยธรรมและมี ความ
รับผิดชอบตอสังคม
กลยุทธ 1.3 ปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสรางความตระหนักรูเรื่องประชาคมอาเซียน
และสังคมพหุวัฒนธรรม
กลยุทธ 1.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการเปนประชาคมอาเซียนและสงเสริม
ประสบการณในตางประเทศ
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กลยุทธ 1.5 การพัฒนาการเปนผูประกอบการใหมใหแกนักศึกษา
กลยุทธ 1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษยเกาสัมพันธและสงเสริมการมีสวนรวมของศิษยเกาในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร 2 ดานการวิจัยและสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางกลไกในการยกระดับผลงานวิจัยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และ ระดับนานาชาติ
เปาประสงค คณะวิทยาการจัดการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ และมีศักยภาพในพัฒนาชุมชน และภูมิภาค
ตัวชี้วัด
1. จํ า นวนผลงานวิ จั ย ที่ นํ า ไปใช ป ระโยชน ในเชิ งการแก ป ญ หาเชิ ง พื้ น ที่ ห รื อสร า งนวั ต กรรมเพื่ อ
ประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมและตอยอดเชิงพาณิชย
2. ร อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จํ า นวนของผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ห รื อ เผยแพร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา
กลยุทธ 2.1 สงเสริมงานวิจัยเชิงบรูณาการที่นําไปสูการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตก
อยางยั่งยืน
กลยุทธ 2.2 สงเสริมงานวิจัยเชิงบรูณาการขามศาสตรที่เปนความรวมมือระหวางคณะวิชาเพื่อสราง
องคความรู และแกปญหาใหกับชุมชนและสังคม
กลยุทธ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพ
ผลงานวิจัยใหรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ 2.4 สรางบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อตอการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และสรางเครือขายการวิจัย
ระหวางนักวิจัยในประเทศและตางประเทศ
กลยุทธ 2.5 ตอยอดและพัฒนาองคความรูใหเปนนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อเพิ่ม คุณคาองคความรู
ขับเคลื่อนชุมชนและการแขงขันของประเทศในระดับนานาชาติ
กลยุทธ 2.6 จัดตั้งศูนยความเปนเลิศการวิจัยดานการจัดการทองเที่ยวภูมิภาคอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร 3 ดานบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการและสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน
เปาประสงค คณะวิทยาการจัดการ เปนองคกรถายทอดความรูสูชุมชน สังคม
ตัวชี้วัด
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1. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
2. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการขามศาสตรหรือรวมกันระหวางคณะวิทยาการจัดการ
และหนวยงานทองถิ่น
3. จํานวนรายไดจากการบริการวิชาการ
กลยุทธ 3.1 พัฒนาระบบบริการวิชาการ รองรับการบริการ ความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ 3.2 บูรณาการขามศาสตรในกิจกรรมบริการวิชาการ
กลยุทธ 3.3 พัฒนาความสัมพันธระหวางชุมชนทองถิ่น องคกรธุรกิจในทองถิ่น เพื่อศึกษาปญหา และ
ความตองการในการบริการวิชาการของสังคม
กลยุทธ 3.4 จัดการศึกษาตอเนื่องเพื่อพัฒนากําลังคน รองรับความตองการที่หลากหลายของพื้นที่
ประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก
ประเด็นยุทธศาสตร 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหเกิดคุณคา มูลคาดวยองคความรูดานการจัดการ
เปาประสงค การบรู ณ าการศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น สู ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
เสริมสรางขีดความสามารถของนักศึกษาและชุมชนในการสรางมูลคา และคุณคาจากศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการการอนุรักษ สงเสริม และสรางคุณคาศิลปวัฒนธรรม
2. รอยละ 80 ของนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตอจํานวนนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด
กลยุทธ 4.1 พัฒนาและสนับสนุนงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและเผยแพรภูมิปญญาของทองถิ่น โดย
นักศึกษาและชุมชนมีสวนรวม
กลยุทธ 4.2 สนับสนุนการศึกษา วิจัย บูรณาการองคความรูของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อการ
อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม พัฒนา และเพิ่มคุณคาของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 5 ดานบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลเพื่อกาวสูความเปนองคกรสากล
เปาประสงค มีระบบบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลเพื่อกาวสูความเปนองคกรสากล
ตัวชี้วัด
1. รายงานทางการเงิน นําเสนอตอกรรมการบริหารคณะฯ และเผยแพร อยางสม่ําเสมอ
2. มีโครงสรางการปฏิบัติงานและจัดกลุมงานที่ระบุอํานาจหนาที่ อยางชัดเจน
3. จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
4. จํานวนกิจกรรมโครงการการจัดการความรู
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5. จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร
6. มีกรรมการกํากับดูแลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ
7. ทุกหลักสูตรของคณะฯ มีผลคะแนนประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับดี ขึ้นไป
8. คณะฯ มีผลคะแนนประกันคุณภาพอยูในระดับดี ขึ้นไป
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 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี
กลยุทธ 5.7 ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร 6 ดานความเปนสากล
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการไปสูความเปนสากล
เปาประสงค คณะวิ ทยาการจั ด การเปน ที่รูจักและไดรับ การยอมรับ ดานวิช าการและการวิจัย
ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
2. ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรที่ ส อบผ า นเกณฑ ก ารทดสอบความรู ค วามสามารถด า น
ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ 6.1 แสวงหาและพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
กลยุทธ 6.2 เตรียมความพรอมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารยเพื่อเขาสูอาเซียนและสากล
กลยุทธ 6.3 พัฒนาสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู
และความคิดสรางสรรค และรองรับการจัดการเรียนการสอนนานาชาติ
กลยุทธ 6.4 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติรวมกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ ในสาขาที่เปนความ
เชี่ยวชาญของคณะวิทยาการจัดการ
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3. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
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4. รายนามผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิสราภรณ ทนุผล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสงา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฎฐณา ลีฬหรัตนรักษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริชัย ดีเลิศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล
อาจารย ดร.บุษริน วงศวิวัฒนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ
อาจารย อริสสา สะอาดนัก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล
อาจารย รชกร วชิรสิโรดม
อาจารย ดร.วุฒิชัย อารักษโพชฌงค
อาจารย เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ
อาจารย ดร.ชิษณุพงศ ศิริโชตินิศากร
ผูชวยศาสตราจารย นภนนท หอมสุด
อาจารย ดร.นพรัตน บุญเพียรผล
อาจารย ดร.นิธิกร มวงศรเขียว

คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร
รองคณบดีฝายสารสนเทศและพัฒนาองคกร
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการชุมชน
รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการตลาด
รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการฯ
รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
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5. คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค
1. คุณธรรมจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
6. การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (ความคิดสรางสรรค และจิตสาธารณะ)
6. จุดเดน
1. เนนการเรียนรูดวยฐานคิดการวิจัยใหกับนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการสงเสริม ใหนักศึกษาดําเนินงานวิจัยจริงรวมกับคณาจารย โดยบูรณาการความรู
รวมกันในรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัย และสนับสนุนงบประมาณ ใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
2. พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย
คณะวิทยาการจัดการไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเงื่อนไขของ มคอ. และ สกอ.ไดปรับปรุง
หลั ก สู ต รครบทุ ก หลั ก สู ต รที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในคณะวิ ท ยาการจั ด การ ในป ก ารศึ ก ษา 2560
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 จํานวน 4 หลักสูตร
คือ หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต
สาขาวิ ช าการจั ดการธุ ร กิ จ และภาษา หลั กสูตรบริห ารธุร กิจ มหาบัณฑิต สาขาวิช าธุร กิจ นวัตกรรม และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
3. การดําเนินกิจกรรมที่สรางสรรคทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
คณะวิทยาการจัดการ สนับสนุนใหนักศึกษา และบุคลากร นําเสนอโครงการกิจกรรมสรางสรรค เพื่อ
เกิดการพัฒนาองคความรู เพิ่มพูนประสบการณ ผานโครงการกิจกรรม ทั้งในประเทศและตางประเทศ
4. เพิ่มศักยภาพในการวิจัย
คณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมใหมีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงที่มีการถายทอดความรูและประสบการณ
ดานการวิจัยไปสูนักวิจัยรุนใหม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ โครงการฝกอบรม และสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัย
5. สรางความรวมมือทางวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ สงเสริมและสนับสนุนเครือขายทางดานวิชาการ ในระดับสถาบันทั้งใน และ
ตางประเทศ ผานการจัดทํา MOU กับมหาวิทยาลัยชั้นนํา รวมถึงการสรางเครือขายในดานบริการวิชาการโดย
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการบริ การวิ ช าการทั้ ง แบบแสวงหารายได แ ละไม แ สวงหารายได เพิ่ ม ขึ้ น จากป
การศึกษาที่ผานมา
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7. การเรียนการสอน
ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอน รวม 15 หลักสูตร โดยจําแนก
ตามระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก
1.1.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
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
จัดการธุรกิจทั่วไป)
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 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1-1 สรุปผลการวิเคราะหหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561
หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
1
2
3
4
5

6

7
8
9

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
และภาษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปรับมาจาก
“การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ”
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ปรับมาจาก “การจัดการธุรกิจทัว่ ไป”
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงาน
นิทรรศการและงานอีเวนท (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)

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

3 ก.ค. 62

1/2560

-

-



-

-

3 ก.ค. 62

1/2561

-

-







-



-

24 ก.ย. 61

1/2561

-

-







-



-

3 ส.ค. 62

1/2561

-

-







-



-

2 ก.ค. 62

1/2561

-

-







-



-

25 พ.ค. 61

1/2561

-

-







-



-

20 ต.ค. 59

1/2559

-



-







-

-

3 ส.ค. 62

1/2561

-

-







-



-

20 ต.ค. 59

1/2559

-



-







-

-
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ตารางที่ 1-1 สรุปผลการวิเคราะหหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561
หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
10 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
11 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561)
12 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
14 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
15 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2561)

-

เปนตามเกณฑ
มาตรฐาน
2548
-

เปนตามเกณฑ
มาตรฐาน
2558


เปดสอนในป
การศึกษา
2561


ดําเนินการ
ตามกรอบ
TQF


ยังไม
ครบรอบ
ประเมิน
-

ครบรอบ
ประเมิน
แลว


หลักสูตรที่ไม
ผานเกณฑ 48
และ TQF
-

1/2561

-

-







-



-

3 ก.ค. 62

1/2561

-

-









-

-

16 พ.ย. 60

1/2559

-

-









-

-

3 ก.ค. 62

2/2561

-

-









-

-

20 มิ.ย. 62

2/2561

-

-









-

-

สกอ. รับทราบ

ปที่เริ่ม
ใช

หลักสูตร
ที่ปด

2 ก.ค. 62

1/2561

3 ส.ค. 62
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7.2 ขอมูลนักศึกษา
ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 2,869 คน
จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,583 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 204 คน และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 82 คน รายละเอียด ดังตารางที่ 1-2 ถึง 1-4
ตารางที่ 1-2 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีจําแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปรับมาจาก "การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ"
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปรับมาจาก "การจัดการธุรกิจทั่วไป"
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี (คน)
ป 1

ป 2

ป 3

ป 4

ตกคาง

รวม

102

82

116

1

1

302

46

39

42

0

-

127

88

63

87

8

2

248

127

109

115

0

-

351

166

110

110

9

2

397

47

99

76

1

-

223

121

112

52

-

-

285

116

101

101

0

-

318

144

104

84

0

-

332

ที่มา : ขอมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากงานวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ณ วันที่ 31 พ.ค.2562
ตารางที่ 1-3 จํานวนนักศึกษาปริญญาโท จําแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร
ป 1
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)

จํานวนนักศึกษาปริญญาโท
ป 2
ตกคาง

รวม

11

10

16

37

49

49

53

151

16

-

-

16

ที่มา : ขอมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากงานวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ณ วันที่ 31 พ.ค.2562
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 22

ตารางที่ 1-4 จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก จําแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร
ป 1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2561)

จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก
ป 2
ป 3
ตกคาง

รวม

10

18

16

36

80

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

ที่มา : ขอมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากงานวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ณ วันที่ 31 พ.ค.2562

ตารางที่ 1-5 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560
หลักสูตร

ปริญญา
บัณฑิต

ประกาศนีย
บัณฑิต

ปริญญา
มหาบัณฑิต

ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต

รวม
ทั้งสิ้น

152
54

-

-

-

152
54

139
123
156
120

-

-

-

139
123
155
120

144

-

-

-

144

-

-

16

-

16

-

-

48

-

48

888

-

64

27
27

27
979

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
รวม

ที่มา : ขอมูลนักศึกษาจากงานวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี วันที่ 13 กันยายน 2561
และระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 16 ตุลาคม 2561

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561
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7.3 อาจารยและบุคลากร
ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนบุคลากร 169.5 คน จําแนกเปนสายวิชาการ 103.5 คน และสาย
สนับสนุน 66 คน โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้
ตารางที่ 1-6 จํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท
บุคลากร

สายวิชาการ

1
คน
100
รอยละ
90.5
คน
พนักงานประเภทประจํา
66.79
รอยละ
12
คน
พนักงานประเภทชั่วคราว
54.55
รอยละ
0
คน
ลูกจางมหาวิทยาลัย
ประเภทชั่วคราว
0
รอยละ
103.5
คน
รวม
61.06
รอยละ
ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ขาราชการ

สายสนับสนุน

รวมบุคลากร (คน)

0

1

0

0.59

45

135.5

33.21

79.94

10

22

45.45

12.98

11

11

100

6.49

66

169.5

38.94

100

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 24

ตารางที่ 1-7 จํานวนอาจารยประจําที่อยูระหวางการศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ จําแนกรายหลักสูตร
อาจารยประจําที่ลาศึกษาภายในประเทศ

อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอตางประเทศ

อาจารยประจํา
ทั้งหมด

อาจารยประจํา
ปฏิบตั ิงานจริง

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

โท-เอก

รวม

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

โท-เอก

รวม

รวม
ทั้งหมด

11

11

-

-

-

-

-

-

-

-

11

9

9

-

-

-

-

-

-

-

-

9

สาขาวิชาการตลาด

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

12

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

7

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

21

19

-

-

-

-

-

2

-

2

21

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

21

20

-

-

-

-

-

1

-

1

21

สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท

8.5

8.5

-

-

-

-

-

-

-

-

8.5

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

14

12

-

1

-

1

-

1

-

1

14

อาจารยที่ไมสังกัดหลักสูตร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103.5

98.5

-

1

-

1

-

4

-

4

103.5

หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รวมระดับคณะ
ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561
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ตารางที่ 1-8 จํานวนอาจารยในแตละหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญา
ชื่อหลักสูตร
(ระบุสาขา)
ปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต
1.1 สาขาวิชาการจัดการ
การท องเที่ยว จํ านวน
(คน)
1.2 สาขาวิชาการจัดการ
ชุมชน จํานวน (คน)
2. หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2.1 สาขาวิชาการตลาด
จํานวน (คน)
2.2 สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม จํานวน (คน)
2.3 สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจและภาษา จํานวน
(คน)
2.4 สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
จํานวน (คน)
2.5 สาขาวิชาการจัดงาน
นิทรรศการและงานอี
เวนท จํานวน (คน)
3. หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต
3.1 สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
จํานวน (คน)
อ า จ า ร ย ที่ ไ ม สั ง กั ด
หลักสูตร
รวมทุกหลักสูตร
จํานวน (คน)
รวมอาจารย ที่ ไ ม สั ง กั ด
หลักสูตร
รอยละ

อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

อยู
รวม
ระหวางลา
ศึกษาตอ

ศาสตราจารย

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

-

3

5

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

11

-

2

1

-

-

4

-

-

2

-

-

-

-

9

-

2

2

-

3

3

-

-

1

-

-

1

-

12

-

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

14

4

-

-

3

-

-

-

-

-

-

2

21

-

6

6

-

1

5

-

-

3

-

-

-

1

21

-

5.5

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

8.5

-

6

3

-

-

1

-

1

2

-

-

1

2

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.5

27

-

4

20

-

1

8

-

-

2

5

103.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.10

26.09

3.86

19.32

0.97

7.73

1.93

4.83

100.00

ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561
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8. งานวิจัยและงานสรางสรรค
ในปงบประมาณ 2562 ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค รวม 30 ทุน เปนทุน
จากภายใน 11 ทุน เปนเงิน 2,235,000.00 บาท ซึ่งมีอาจารยรับทุน 12 คน และเปนทุนจากภายนอก 19 ทุน
เปนเงิน 27,480,946.50 บาท ซึ่งมีอาจารยรับทุน 34 คน รวมเปนเงินทุน 29,715,946.50 บาท คิดเฉลี่ยตอ
อาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง เปนเงิน 301,684.50 บาทตอคน
คณะวิชามีอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 103.5 คน มีอาจารยลาศึกษาตอ
จํานวน 5 คน คิดเปนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 98.5 คน
ตารางที่ 1-9 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบัน
รายการ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน (บาท)
1. งบรายไดของคณะวิชา
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร
รวมเงินสนับสนุนภายใน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (บาท)
1. แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช.
2. แหลงทุนตางประเทศ
3. หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต อบจ
4. หนวยงานภาคเอกชน
5. แหลงอื่นๆ (โปรดระบุ)
รวมเงินสนับสนุนภายนอก
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
60
61
62
1,178,871.71
489,666.67
1,668,538.38

1,776,081.52
384,000,00
2,160,081.52

600,000.00
1,535,000.00
100,000.00
2,235,000.00

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
-

3,794,505.60 18,033,264.26 27,480,946.50
5,463,043.98 20,193,345.78 29,715,946.50

9. การบริการทางวิชาการแกสังคม
คณะวิทยาการจั ดการ ไดดํ าเนินการโครงการบริการวิชาการแกสั งคม จํานวน 27 โครงการ โดย
จําแนกออกเปนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 240,000 บาท
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 14 โครงการ เปนเงิน 29,693,000 บาท และ
เปนโครงการที่ใชงบเงินรายไดคณะวิทยาการจัดการดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ เปนเงิน 199,745 บาท

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561
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ตารางที่ 1-10 ผลการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยในปการศึกษา 2561
การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

จํานวนโครงการ

1. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการ ทั้งหมด
2. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน
3. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจยั
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและกับการวิจัย
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9
2

10. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพรกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนในรูปแบบตางๆ การสงนักศึกษาเขารวมการแขงขัน การจัด
กิจกรรมซึ่งเปดโอกาสใหแกผูสนใจทั่วไปและชุมชนเขารวม การจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ตลอดจน
การสนับสนุนใหคณาจารยเผยแพรความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมตอชุมชน สังคม รวมกับนักศึกษา อาทิเชน
- โครงการสงเสริมการแตงกายผาไทยรวมสมัย สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อรวมอนุรักษและ
สืบสานวัฒนธรรมดานการแตงกายดวยผาไทย และปลูกฝงศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทย
- โครงการสืบสารวัฒนธรรม ทําบุญเลี้ยงพระ ปใหม 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทย การ
คงไวซึ่งพระพุทธศาสนาและความเปนสิริมงคลแกบุคลากรคณะ รวมทั้งปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม และเห็นคุณคาความเปนไทย
- โครงการศิล ปวั ฒนธรรม “นิ ทรรศการเผยแพรวัฒ นธรรม รําลึก 237 ป กรุงรัตนโกสิน ทร เพื่ อ
สงเสริมกิจกรรมดาน ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการเผยแพรวัฒนธรรม รําลึก 237 ป กรุงรัตนโกสินทร ใหกับ
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีความรูและความเขาใจศิลปวัฒนธรรมในชวงดังกลาว
- โครงการ เทศนมหาชาติ เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทย และไดฝก
ประสบการณในการจัดงานกิจกรรม
11. การบริหารจัดการ
11.1 งบประมาณ นําเสนอขอมูลดานงบประมาณ ควรนําเสนอแยกเปน งบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร ไดแก งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได เงินแหลงอื่น เปนตน หรืออาจจะแยกตามหมวดที่
ไดรับการจัดสรรควบคูไปดวย เชน หมวดที่ดินสิ่งกอสราง หมวดครุภัณฑ หมวดคาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ เปน
ตน ซึ่งอาจนําเสนอในรูปของตารางหรือกราฟแบบตาง ๆ ได
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ตารางที่ 1-11 งบประมาณรายจายทีไ่ ดรับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหลงงบประมาณ
ป
2562
2561
2560
2559
2558

ประเภทของแหลงงบประมาณ
งบประมาณรายจายจาก งบประมาณรายจายจาก
งบประมาณแผนดิน
เงินรายได
โครงการพิเศษ
1,900,000.00
171,674,900.00
201,535.48
26,920,207.20
166,750,349.18
201,064.32
34,218,068.20
145,998,999.05
167,950.41
26,021,088.87
139,517,295.03
262,991.14
6,337,209.47
108,828,347.99

รวม
173,574,900.00
193,872,091.86
180,418,131.57
165,706,334.31
115,428,548.60

11.2 การพัฒนาบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ มีการพัฒนาและสงเสริมบุคลากร โดยมีจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษา
สําหรับบุคลากรสายวิชาการ เพื่อศึกษาตอภายในประเทศและตางประเทศ และยังมีการจัดสรรงบประมาณใน
การเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา รายละ 8,000 บาทตอปการศึกษา สําหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
ตารางที่ 1-12 บุคลากรที่อยูระหวางการศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ
ลําดับ
1.

ชื่อ-สกุล
นางสาวจงจินต นิลคําแหง

2.

นางสาวศศิกานต เฮาจัตุรัส

3

นายฐิติรุจ จันทรมหา

4

นายกิตติ วิสารกาญจน

5

นางสาวปานจิต วัฒนสารัฐ

ระดับและสาขาวิชา
ปริญญาเอก สาขาวิชา
ภาษาศาสตรและ
ภาษาศาสตรประยุกต
ปริญญาเอก สาขาวิชา
ภาษาศาสตรประยุกต
ปริญญาเอก สาขาวิชา
กฎหมายแรงงานและ
สวัสดิการสังคม
ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร
ปริญญาเอก สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

ประเทศ
ณ Peking University

วันเดือนปที่ลา
4 ป (25 ส.ค. 59 ถึง
26 ส.ค. 63)

แหลงทุน
ทุนคณะวิทยาการ
จัดการ

ณ มหาวิทยาลัยพอรตมัธ
(University of
Protsmouth)
ณ University of
Bordeaux

3 ป (20 ก.ย. 59 ถึง
19 ก.ย.62)

ทุนคณะวิทยาการ
จัดการ

3 ป (1 พ.ย.59 ถึง
31 ต.ค.62)

ทุนคณะวิทยาการ
จัดการ

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3 ป (1 ส.ค.60 ถึง
31 ก.ค. 63)
3 ป (1 ส.ค.60 ถึง
31 ก.ค.63)

ทุนคณะวิทยาการ
จัดการ
ทุนคณะวิทยาการ
จัดการ

ณ University of Stirling
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ตารางที่ 1-13 บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
หัวขอ
1
อ.ดร.ชิ ษณุ พ งศ ศิ ริโ ชติ เขารวมโครงการ Philippines – Thailand
นิศากร
Bilateral Tourism Academic Exchange ณ
ประเทศฟลิปปนส
ประชุมและประเมินผลการเก็บตัวฝกซอมเยาวชน
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
รุนที่ 1
2

อ.ดร.สันติธร ภูริภักดี

3

อ.สไบทิพย มงคลนิมิตร

4

อ.บุษริน วงศวิวัฒนา

5

6

7

อ.ภิญญาพัชญ มุณีแกว

เดินทางไปราชการกิจกรรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร "นวัตกรรมสรางสรรคเพื่อการ
พัฒนาและตอยอดธุรกิจ"
อบรม เรื่อง โครงการ Research Zone (2019) :
Phase 137
อบรม เรื่อง โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของอาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากร "หลักสูตรการ
วัดผลการเรียนรูและทักษะจําเปนสําหรับผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21
โครงการอบรมเกณฑ EdPEx สําหรับผูบริหาร
สถาบันและคณะวิชา/หนวยงานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
รุนที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การจัดทํา
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ
Outcome-Based Education)
Policies for Planning and Management
Recreational Tourism Destination
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
รุนที่ 1

หนวยงาน/สถานที่จัด
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ
กรมการทองเที่ยว ประเทศฟลิปปนส

วันที่
30 ก.ค. - 3
ส.ค. 61

สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือ
แรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

11 - 14 ส.ค.
61
17 ธ.ค. 61

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.)
กองบริการการศึกษา และศูนยนวัตกรรม
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร

24 - 26 ต.ค.
61
7 พ.ย. 61

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

19 - 20 พ.ย.
61

GSTM NIDA

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ขอเชิญเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการตรวจ กรมการทองเที่ยว
ประเมินและรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทย
อ.ดร.ระชานนท ทวีผล อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview และ กองประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ มหาวิทยาลัย
EdPEx"
ศิลปากร
อ.ดร.นพรัตน บุญเพียร อบรม เรื่องหลักสูตรการบริหารจัดการสถานที่จัด
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
ผล
งานประเทศไทย
นิทรรศการ (องคการมหาชน)
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16 - 18 ก.ย.
61

17 ธ.ค. 61

25-26 ต.ค.
61

8 พ.ค. 62
17 ธ.ค. 61

20-22 มี.ค.
62
7 - 8 ก.พ.
62
2 - 3 ส.ค.
61
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

หัวขอ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview และ
การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ
EdPEx"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การจัดทํา
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ
Outcome-Based Education)
ครบเครื่องเรื่องไมซ
ขอเชิญเขารวมฝกอบรมเพื่อเปนวิทยากรเครือขาย
มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand
MICE Venue Standards)
เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “การ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA” รุนที่
2: Writing PLOs and CLOs

8

9

อ.ธเนศ เกษรสิริธร

อ.สถิรา มะลาสิน

ขอเรียนเชิญคณาจารย และตัวแทนนักศึกษาเขา
รวมงาน "10 th Coach the Coaches Program
for MICE Industry และงาน 1st Southern MICE
Student Chapter Camp"
เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “การ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA” รุนที่
2: Writing PLOs and CLOs
ประชุม เชื่อม ขาม เผชิญหนา ณ จุดตัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview และ
การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ
EdPEx"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การจัดทํา
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ
Outcome-Based Education)
ขอเรียนเชิญคณาจารย และตัวแทนนักศึกษาเขา
รวมงาน "10 th Coach the Coaches Program
for MICE Industry และงาน 1st Southern MICE
Student Chapter Camp"

หนวยงาน/สถานที่จัด
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่
8 ก.พ. 62

คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

25-26 ต.ค.
61

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ

29 เม.ย. 62

กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

7 พ.ค. 62

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3 เม.ย. 62

กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

7 พ.ค. 62

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ
มหาชน) รวมกับ คณะสังคมวิทยาฯ มธ.
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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29-31 พ.ค.
62

24 - 25 ส.ค.
61
7 - 8 ก.พ.
62
25-26 ต.ค.
61

3 เม.ย. 62

หนา 31

ลําดับ
ชื่อ-สกุล
หัวขอ
10 ผศ.รท(หญิง) ดร.เกิดศิริ เขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
เจริญวิศาล
อุตสาหกรรมไมซ ครั้งที่ 3/2561
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย
ประชุมคณะกรรมการรับรองผลการตรวจประเมิน
มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทหอง
ประชุม สถานที่จัดงานแสดงสินา และสถานที่จัด
กิจกรรมกิจกรรมพิเศษ) ภายใตโครงการตรวจ
ประเมินและเผยแพรสถานประกอบการไมซที่ขอรับ
การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
ประจําป พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ

11

อ.ดร.ภฤศญา ปยนุสรณ

เชิญประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาสูความ
เปนไมซซิตี้จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2562
ขอเรียนเชิญคณาจารย และตัวแทนนักศึกษาเขา
รวมงาน "10 th Coach the Coaches Program
for MICE Industry และงาน 1st Southern MICE
Student Chapter Camp"
เชิญผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุม เพื่อพิจารณาราง
คูมือมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยประเภท
หองประชุมและสถานทีจ่ ัดงานแสดงสินคาฉบับ
ปรับปรุง ป 2562
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
รุนที่ 1

หนวยงาน/สถานที่จัด
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการมหาชน)
งานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สส
ปน.

วันที่
26 ก.ย. 61

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษา
เอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

4 มี.ค. 62

5 พ.ย. 61
17 ธ.ค. 61

5 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

10 เม.ย. 62

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ขอเชิญเขารวมประชุมระดมความคิดแผนงานวิจัย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ทุเรียน
(สกว.)
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมงาน ศูนยการศึกษาโลจิสติกสฯ มรภ.เลย
การสรางความรวมมือผูป ระกอบการ SMEs ใน
อุตสาหกรรมโลจิสติกสและการคาชายแดนประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนาม ไทย
(CLMVT)
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมงาน ศูนยการศึกษาโลจิสติกสฯ มรภ.เลย
การสรางความรวมมือผูป ระกอบการ SMEs ใน
อุตสาหกรรมโลจิสติกสและการคาชายแดนประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนาม ไทย
(CLMVT)

17 ธ.ค. 61

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

15 - 16 ม.ค.
61
2-3 มี.ค. 62

14 ก.พ. 62

หนา 32

ลําดับ
ชื่อ-สกุล
12 อ.วันวิสาข ชัยกิจ

13

14

15

อ.อริสสา สะอาดนัก

หัวขอ
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
รุนที่ 1
โครงการอบรมเกณฑ EdPEx สําหรับผูบริหาร
สถาบันและคณะวิชา/หนวยงานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview และ
การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ
EdPEx"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การจัดทํา
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ
Outcome-Based Education)
ขอเรียนเชิญเขารวมโครงการฝกอบรมผูประเมิน
"Refresh Assessors and New AUN-QA
Assessors" มหาวิทยาลัยศิลปากร รุนที่ 2
ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมเรื่อง "EdPEx Critiria
คณะวิชา/หนวยงาน"

อ.ดร.พนั ช กร สิ มะขจร เขารวมกิจกรรมการวิพากษโครงรางองคกร (OP)
บุญ
คณะนํารอง

ผศ.ดร.สิริชัย ดีเลิศ

เขารวมประชุมคณะกรรมการยกระดับคุณภาพ
มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ QS Stars Raitngs
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview และ
การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ
EdPEx"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การจัดทํา
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ
Outcome-Based Education)
ขอเรียนเชิญเขารวมโครงการฝกอบรมผูประเมิน
"Refresh Assessors and New AUN-QA
Assessors" มหาวิทยาลัยศิลปากร รุนที่ 2
ประชุมASEAN and Thailand's Top Corporate
Brands 2018
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview และ
การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ
EdPEx"

หนวยงาน/สถานที่จัด
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่
17 ธ.ค. 61

19 - 20 พ.ย.
61
7 - 8 ก.พ.
62
25-26 ต.ค.
61

19-21 มิ.ย.
62
5-6 มิ.ย. 62
19-20 ส.ค.
62
13 ก.ย. 61

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

25-26 ต.ค.
61

กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

19-21 มิ.ย.
62

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

20 ก.ย.61

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

7 ก.ย. 61
8 ก.พ. 62

7 - 8 ก.พ.
62

หนา 33

ลําดับ

16

17

ชื่อ-สกุล

รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก

ผศ.ดร.ศศิภา พจนวาที

หัวขอ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การจัดทํา
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ
Outcome-Based Education)
การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อการเผยแพร (Thai
Qualification Register : TQR) และรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร
รุนที่ 6
ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพือ่ เสริมสราง
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการ
ปองกันและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย พื้นที่
ดอนหอยหลอดและบางกะเจา
ประชุมกลุมยอยเรื่องการใชตัวชีว้ ัดความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของ
หลักสูตร

หนวยงาน/สถานที่จัด
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

วันที่
25-26 ต.ค.
61

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4-5 เม.ย. 62

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

12 ต.ค. 61

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ มศก (หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561)

1 พ.ย. 61

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของ
หลักสูตร
ขอเชิญเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การพิจารณา
แนวทางจัดลําดับความเสี่ยงในหวงโซการผลิตของ
การใชเศษอาหารเลี้ยงสุกร
โครงการอบรมเกณฑ EdPEx สําหรับผูบริหาร
สถาบันและคณะวิชา/หนวยงานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ

คณะวิทยาการจัดการ มศก (หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

24 ก.ค. 62

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

31 พ.ค. 62

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

19 - 20 พ.ย.
61

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview และ
การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ
EdPEx"

กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

8 ก.ค. 62

8 ก.พ. 62

หนา 34

ลําดับ
ชื่อ-สกุล
18 อ.ธิดาทิพย ปานโรจน

หัวขอ
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
รุนที่ 1
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย

19

อ.นพดล โตวิชัยกุล

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
รุนที่ 1
ครูกลาสอน รุนที่ 3

20

รศ.ดร.ธ นิ น ท รั ฐ รั ต การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
นพงศภิญโญ
รุนที่ 1
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย

21

22

ผศ.ดร.อิ ส ราภรณ ทนุ การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
ผล
รุนที่ 1

ผศ.ดร.อมรินทร เทวตา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การจัดทํา
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ
Outcome-Based Education)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ AUN-QA” รุนที่ 2
เสวนา "เดินหนาสถาบันอุดมศึกษากับความทาทาย
ในอนาคต"
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview และ
การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ
EdPEx"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การจัดทํา
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ
Outcome-Based Education)

หนวยงาน/สถานที่จัด
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
บ.สวนเงินมีมา จํากัด

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่
17 ธ.ค. 61

4-5 เม.ย. 62

17 ธ.ค. 61

8-11 มิ.ย. 62
26-30 ก.ค.
62
11-14 ต.ค.
62
17-20 ม.ค.
63
17 ธ.ค. 61

4-5 เม.ย. 62

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

25-26 ต.ค.
61

กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร

7 พ.ค.62

กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

11 ก.พ. 62

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

17 ธ.ค. 61

7 - 8 ก.พ.
62
25-26 ต.ค.
61

หนา 35

ลําดับ
ชื่อ-สกุล
หัวขอ
23 ผศ.ดร.ณัฐพัชร อภิวัฒน อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview และ
ไพศาล
การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ
EdPEx"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การจัดทํา
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ
Outcome-Based Education)
สัมมนา เรื่อง ประเด็นปญหาภาษีของธุรกิจโรงแรม
,รีสอรท
24 ผศ.ดร.วิ โ รจน เจษฎา อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview และ
ลักษณ
การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ
EdPEx"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การจัดทํา
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ
Outcome-Based Education)
เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “การ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA” รุนที่
2: Writing PLOs and CLOs
25 อ.กั ญ จนาภรณ ป ย ะ ขอเรียนเชิญเขารวมกิจกรรมโครงการ Research
ธรรม
Zone ของศูนยจัดการความรูแ ละถายทอด
ผลงานวิจัย
26 ผศ.ธนกฤต สังขเฉย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การจัดทํา
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ
Outcome-Based Education)
27 อ.จิ รั ช ญา โชติ โ สภา อบรม Workshop of Recent Developments in
นนท
Social Science Research : How and Why to
Improve Transparency and Openness
เตรียมพรอมเขาสูการเปนผูสอนระดับประเทศ และ
ผูประเมินระดับประเทศบุคลากรดานการทองเที่ยว
อาเซียน (MRA on TP)
สัมมนา เรื่อง World Didac Asia 2018
ขอเชิญประชุมเพื่อนําเสนอรางรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ ปงบประมาณ 2561

หนวยงาน/สถานที่จัด
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

วันที่
7 - 8 ก.พ.
62
25-26 ต.ค.
61

บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
จํากัด
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

7 พ.ค. 62

คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

25-26 ต.ค.
61

กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

7 พ.ค. 62

กองประเมินผลและจัดการความรูการวิจัย
สํานักงานการวิจยั แหงชาติ

30 พ.ค. 62

คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

25-26 ต.ค.
61

เครือขายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรมการทองเที่ยว

11 - 12 ก.ย.
61

World Didac Association

10 - 12 ต.ค.
61
26 มี.ค. 62

สํานักประสานงานโครงการวิจยั
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.)

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

7 ก.พ. 62

25 ก.ย. 61

หนา 36

ลําดับ
ชื่อ-สกุล
28 ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร

29

30

31

32

หัวขอ
ประชุมการดําเนินงานวิจัยเพื่อ ลด ละ เลิก การใช
สารเคมีทางการเกษตร และสงเสริมใหจังหวัด
หนองบัวลําภูเปนเมืองเกษตรอีนทรีย
โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขาย
ดานการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ครั้งที่
4
ขอเชิญประชุมเพื่อนําเสนอรางรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ ปงบประมาณ 2561

อ.ดร.วงศ ลั ด ดา วี ร ะ เตรียมพรอมเขาสูการเปนผูสอนระดับประเทศ และ
ไพบูลย
ผูประเมินระดับประเทศบุคลากรดานการทองเที่ยว
อาเซียน (MRA on TP)
อบรม เรื่อง โครงการ Research Zone (2019) :
Phase 137
ขอเชิญสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตร "นัก
ประเมินแหลงทองเที่ยวตามแนวทางของ GSTC
(GSTC Destination Assessment Program)"
ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรี ประชุมคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมแกบัณฑิต ครั้ง
สงา
ที่ 1/2561
โครงการอบรม "การเขียนงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทยชุมชน"

การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อการเผยแพร (Thai
Qualification Register : TQR) และรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร รุนที่ 6
อ.ดร.ดวงกมล บุ ญแก ว อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview และ
สุข
การบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวยเกณฑ
EdPEx"
อ.ดร.นิธิกร มวงศรเขียว การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อการเผยแพร (Thai
Qualification Register : TQR) และรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร รุนที่ 6
ขอเชิญเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอการดําเนินโครงการพัฒนาเสนทาง
การทองเที่ยวเชื่อมโยงเขตพัฒนาการทองเที่ยวฝง
ทะเลตะวันตก(จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ)

หนวยงาน/สถานที่จัด
จังหวัดหนองบัวลําภู

วันที่
24 ก.ย. 61

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

23 - 24 มี.ค.
62

สํานักประสานงานโครงการวิจยั
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.)
กรมการทองเที่ยว

26 มี.ค. 62

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.)
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพือ่
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน) หรือ อพท.
กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร
เครือขายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนลาง สํานักงานบริหารการวิจยั
นวัตกรรมและการสรางสรรค
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

24 - 26 ต.ค.
61
1-4 มิ.ย. 62

กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพือ่
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน) หรือ อพท.

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

25 ก.ย. 61

29 พ.ย. 61
4 มี.ค. 62

4-5 เม.ย. 62

7 - 8 ก.พ.
62
4-5 เม.ย. 62

14 พ.ค. 62

หนา 37

ลําดับ
ชื่อ-สกุล
33 รศ.ดร.นิยม รัฐอํามฤต

หัวขอ
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
รุนที่ 1

34

รศ.ดร.วิ นิ ด า สั จ พั น ธ การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
โรจน
รุนที่ 1

35

ผศ.ดร.สวรรยา ธรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโจทยวิจยั
อภิพล
ตามความตองการของชุมชน"
โครงการประชุมวิชาการการนําเสอผลงานวิจยั
ระดับชาติ มรภ.ภูเก็ต
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรม EdPEx Overview
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
อบรมการเขียนงานวิจยั และนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทยชุมชน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ AUN-QA” รุนที่ 2
อบรมผูประเมิน "Refresh Assessors and New
AUN-QA Assessors"

36

37

อ.ดร.ศิริพร เผือกผอง

อ.ดร.รุงนภา ชีวรัศมี

เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสราง
แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (STEP)
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานแบบทดสอบ STEP
อบรม Engaging Students through Active
Learning
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสราง
แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (STEP)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินแบบทดสอบ
วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร STEP
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานแบบทดสอบ STEP

หนวยงาน/สถานที่จัด
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

วันที่
17 ธ.ค. 61

17 ธ.ค. 61

1 ส.ค. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

20 ธ.ค.61

มหาวิทยาลัยศิลปากร

17 ธ.ค.61

กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันวิจยั และพัฒนา ม.ศิลปากร

7-8 ก.พ.62
25-26 ต.ค.
61
4 มี.ค.62

กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร

7 พ.ค.62

กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร

19-21 มิ.ย.
62

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

27 - 28 ส.ค.
61

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ มศก.
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

7-8 ก.พ.62
20 ธ.ค.61
27 - 28 ส.ค.
61

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

6 - 7 ต.ค.
61

มหาวิทยาลัยศิลปากร

17 ธ.ค.61

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ

7-8 ก.พ.62

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 38

ลําดับ
ชื่อ-สกุล
38 อ.สุคนธา สมใจ

39

40
41

42

43

44

45

อ.วรพล พินิจ

หัวขอ
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสราง
แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (STEP)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินแบบทดสอบ
วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร STEP
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานแบบทดสอบ STEP
อบรม การจัดทําแผนยุทธศาสตรแบบบูรณาการใน
ยุค 4.0
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรม EdPEx Overview
ประชุม เชื่อม ขาม เผชิญหนา ณ จุดตัด

หนวยงาน/สถานที่จัด
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

วันที่
27 - 28 ส.ค.
61

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

6 - 7 ต.ค.
61

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร

7-8 ก.พ.62

กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร
อ.ดร.ภพ สวัสดี
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ
มหาชน) รวมกับ คณะสังคมวิทยาฯ มธ.
รศ.ดร.ธงพล พรหม อบรม การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยใน
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สาขา ณ สกลนคร
มนุษยประจําสถาบัน
(วช.)
ประชุมการบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "From "Pelagic Empire" to Asia Researh Institute, National
EEZs: The Transformation of Asian's Pacific University of Singapore
since the 19th Century"
อ.ดร.โกสิ น ทร เตชะ ประชุมเรื่องนําเสนอผลงานประกวดวิทยานิพนธ
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร
นิยม
ระดับบัณฑิตเครือขายพัฒนาบริหารศาสตร
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
คณะสัตวศาสตรและ
การศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
อ.ดร.สันติธร ภูริภักดี
เดินทางไปราชการกิจกรรมโครงการอบรมเชิง
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการหลักสูตร "นวัตกรรมสรางสรรคเพื่อการ ศิลปากร
พัฒนาและตอยอดธุรกิจ"
อ.เอกกฤต เลิ ศ วิ ท ยา สัมมนา Global Business Dialogue 2018 :
สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
ประดิษฐ
Innovating for Sustainable Future
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรม EdPEx Overview
กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
คณะสัตวศาสตรและ
การศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
อ.พัชรินทร พระราช
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินแบบทดสอบ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศิลปากร STEP

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

17- 19 ก.ย.
61
17 ธ.ค.61

8 ก.พ.62
24 - 25 ส.ค.
61
13 - 14 ก.ย.
61
20 ธ.ค.61
24-25 ม.ค.
62
7 ก.ย. 61
25-26 ต.ค.
61
16-18 ก.ย.
61
2 - 3 ต.ค.
61
17 ธ.ค.61

7-8 ก.พ.62
25-26 ต.ค.
61
6 - 7 ต.ค.
61

หนา 39

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

หัวขอ
อบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Engaging
Students through Active Learning
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานแบบทดสอบ STEP
อบรม Engaging Students through Active
Learning
ประชุมวิชาการการสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู
เพื่อสังคมที่หลากหลาย

46
47

48
49
50

อบรมกลยุทธการจัดการเรียนรูดวยแนวคิดเกมมิฟ
เคชั่น
อ.Sinya Onai
สัมมนาเคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพพดานการสอน
อ.วันชัย เจือบุญ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
อ .เ ลิ ศ ลั ก ษ ณ เ จ ริ ญ อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
สมบัติ
การศึกษา
Mr.Oleg Shovkovyy 8th ICRTEL 2018-International Conference in
Reseatch in Teaching, Education&Learning
อ.ศุภลักษณ ศรีสําอางค อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรม Engaging Students through Active
Learning

51

อ.ธฤษณุ รอดรักษา

52

อ.สุรภัทร พิไชยแพทย

53

อ.รชกร วชิรสิโรดม

54

อ.กฤษฎา ดลปญญา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรม EdPEx Overview
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Writing PLOs and
CLOs

หนวยงาน/สถานที่จัด
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ม.
ศิลปากร
สมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหง
ประเทศไทย
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ม.ศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร
สมาคมนักเรียนเกาญี่ปุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่
20 ธ.ค.61
7 - 8 ก.พ.62
20 ธ.ค.61

28-29 มี.ค.
62
24 พ.ค.62
2-4 พ.ย. 61
17 ธ.ค.61

25-26 ต.ค.
61
25-26 ต.ค.
61
19 - 20 ธ.ค.
61
17 ธ.ค.61

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ม.
ศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

20 ธ.ค.61

มหาวิทยาลัยศิลปากร

17 ธ.ค.61

มหาวิทยาลัยศิลปากร

17 ธ.ค.61

กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

7-8 ก.พ.62
25-26 ต.ค.
61
18 ธ.ค.61

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

17 ธ.ค.61

หนา 40

ลําดับ
ชื่อ-สกุล
55 อ.ดร.วุฒิชัย อารักษ
โพชฌงค

56

อ.กัญจนณัฏฐ เรืองทอง

57

อ.จีราภา สตะเวทิน

58

ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติ
ศักดินาวิน
ผศ.นภนนท หอมสุด
ผศ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ

59
60

60
61

อ.ดร.ศิระ ศรีโยธิน
ผศ.ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะ
วัต

62
63

ผศ.ดร.ชวนชื่น อัคคะ
วณิชชา
อ.ดร.สุนี คํานวลศิลป

64

ผศ.ดร.ทิพยสุดา พุฒจร

65

รศ.ดร.นรินทร สังข
รักษา
อ. Mayumi Anzai
อ.ชินวัฒน นิลโมจน

66
67
68

69

ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตร
แกว

นายดนัยกานต ศรีสุข

หัวขอ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประชุมกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน

หนวยงาน/สถานที่จัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่
14 ม.ค.62

สภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ม.
ศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยา
เขตลานนา
กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร
กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
โรงเรียนเสริมหลักสูตร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศิลปากร

15-17 ก.พ.
62
7-8 ก.พ.62

อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ประชุมคณะวิจัยโครงการวิจยั อุตสหากรรมการ
ทองเที่ยวและบริการ
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
สัมมนาประจําปกลุมภาษาญีป่ ุน ครั้งที่ 30
อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
สํานักงานกองุนสนับสนุนการวิจยั

25-26 ต.ค.
61
25-26 ต.ค.
61
25-26 ต.ค.
61
26 มี.ค.62

คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
กลุมศึกษาภาษาญี่ปุนในประเทศไทย
สถาบันวิจยั ประชากรลังคม ม.มหิดล

ประชุมการดําเนินงานวิจัยเพื่อ ลด ละ เลิก การใช
สารเคมีทางการเกษตร และสงเสริมใหจังหวัด
หนองบัวลําภูเปนเมืองเกษตรอีนทรีย
ประชุมคณะวิจัยโครงการวิจยั อุตสหากรรมการ
ทองเที่ยวและบริการ
ประชุมและประเมินผลการเก็บตัวฝกซอมเยาวชน

จังหวัดหนองบัวลําภู

25-26 ต.ค.
61
16 มี.ค.62
25-29 มี.ค.
62
24 ก.ย. 61

สํานักงานกองุนสนับสนุนการวิจยั

26 มี.ค.62

เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานแบบทดสอบ STEP
อบรม Engaging Students through Active
Learning
สัมมนา โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
1/2562 ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย เชียงใหม
อบรม EdPEx Overview
อบรม EdPEx Overview
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
อบรม TOEFL PBT Synonym Test
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ AUN-QA” รุนที่ 2

สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือ
แรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

20 ธ.ค.61

13 ก.พ.62
7-8 ก.พ.62
8 ก.พ.62
25-26 ต.ค.
61
180 วัน
25-26 ต.ค.
61
7 พ.ค.62

11 - 14 ส.ค.
61
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
70 น.ส.ภัสราวรรณ มาก
มิตร
71

72

น.ส.รสา พูลเนตร

นายอานนท วงษเชียง

หัวขอ
ประชุมเพื่อทําความเขาใจการใชงานระบบ
ฐานขอมูลงาน วิจัยและสรางสรรค มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (www.ris.su.ac.th.)
ประชุมเพื่อทําความเขาใจการใชงานระบบ
ฐานขอมูลงาน
วิจัยและสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร
(www.ris.su.ac.th.)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Writing PLOs and
CLOs
สัมมนาการจัดทํารางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

หนวยงาน/สถานที่จัด
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

วันที่
22 พ.ย. 61

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

22 พ.ย. 61

มหาวิทยาลัยศิลปากร

17 ธ.ค.61

มหาวิทยาลัยศิลปากร

18 ธ.ค.61

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

10 ต.ค.61

ตารางที่ 1-14 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2561
ลําดับ
1.

2.

3.

4.

ชื่อโครงการ
โครงการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Happy Workplace: คิดบวก
และสรรคสรางความสุขในการ
ทํางาน”
โครงการอบรม เรื่องการใชขอมูลจาก
ระบบฐานขอมูล EBSCO
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนารูปแบบและจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน (E-Learning)”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ
AUN-QA ดวยเทคนิค Gap
Analysis”

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลา
8 ม.ค. 62

จํานวนผูเขารวมโครงการ งบประมาณ (บาท)
85 คน
73,425

งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

21 มี.ค. 62

9 คน

ไมมีคาใชจาย

4 มิ.ย. 62

28 คน

25,898

5 -6 มิ.ย. 62

41 คน

65,130.50
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11.3 อาคารสถานที่
จากแนวคิดการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยการใชทรัพยากรรวมกัน คณะวิทยาการจัดการ
จึงใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองคอมพิวเตอร และหองสมุด รวมกับคณะวิชาอื่น ดังนี้
สวนที่ 1 คณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบดูแล หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทาง
ภาษา และสถานฝกปฏิบัติการโรงแรมและภัตตาคาร สําหรับการจัดการเรียนการสอน และใหบริการ
นักศึกษา ประกอบดวย
1.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และจํานวนคอมพิวเตอร
หอง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (ร.1202)
หองปฏิบัติการทางภาษา (ร.1204)
หองสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หอง MS iStudio 01
หอง MS iStudio 02

จํานวน
80
120
68
21
23

ลักษณะการใชงาน
การเรียนการสอน
การเรียนการสอน
Free Lab
Free Lab
การเรียนการสอน

1.2 สถานปฏิบัติการ Viridian Lodge & Restaurant
คณะจัดใหมีสถานปฏิบัติการดานโรงแรมและภัตตาคาร Viridian Lodge & Restaurant เพื่อใช
เป น สถานที่ ฝ กปฏิ บั ติดา นการครั ว ห องอาหาร และหองพัก ใหกับนักศึกษาสาขาวิช าการจัดการโรงแรม
รายละเอียดดังนี้
- Viridian Lodge ใหบริการหองพักแกบุคคลทั่วไป มีหองพักทั้งในแบบหองเดี่ยว และหองคู
จํานวน 20 หอง และหองชุด 1 หอง
- Viridian Restaurant เปดใหบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตและอาหารตามสั่งใหกับ
บุคคลทั่วไป ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร โดยมีทีมงานพอครัว และผูจัดการรานอาหารที่มีประสบการณ คอยดูแล
นักศึกษาซึ่งเปนผูปฏิบัติงานจริง
- Viridian Cafe เป น ห องปฏิ บั ติ ก ารร านกาแฟ ซึ่ ง มี ขนมประเภทต างๆ จากห อ งฝ ก
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
ส ว นที่ 2 คณะวิ ท ยาการจั ด การได ใ ช ท รั พ ยากรอาคารสถานที่ ห อ งเรี ย น ห อ งสมุ ด และห อ ง
คอมพิวเตอรรวมกับคณะวิชาอื่น โดยอยูในการดูแลของสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 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
คุ ณ ภาพภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ดํ า เนิ น การตามแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ใหสถาบันอุดมศึกษานําตัวบงชี้และ
เกณฑ การประเมิน คุ ณภาพการศึกษาภายในที่พัฒ นาขึ้น ไปใชในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ตามแนวทางในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
พรอมทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
เปดเผยตอสาธารณชน รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
คณะมีการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย ภายใตการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ และไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการประเมินผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกเปนประจําตอเนื่องทุกป และดําเนินการประกัน
คุณภาพโดยยึดตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของ สกอ. สมศ.
คณะไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามแนวทางของสํานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเปน
รายงานผลการดํ า เนิ น งาน และผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามองค ป ระกอบคุ ณ ภาพ
5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ สําหรับกลุมสถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา (ค.1) โดยใชเกณฑการ
ประเมินตัวบงชี้เปน 5 คะแนน
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13. การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะวิชาไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากขอเสนอแนะของ
คณะผูประเมินไปวางแผนพัฒนาทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (ตารางที่ ...)
ตารางที่ 1-15 การนํ า ผลการประเมิ น ตนเองและขอ เสนอแนะของคณะผูประเมิน ไปพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา
องคประกอบ

ขอเสนอแนะจากคณะผูประเมิน
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
องคประกอบ 1. ผู บ ริ ห ารคณะและผู บ ริ ห าร 1. ผูบริหารคณะและผูบริหารหลักสูตร ควรรวมกัน
ที่ 1 การผลิต
หลั ก สู ต รมี แ นวทางการกํ า กั บ
ระดมสมองในการพั ฒ นาแนวทางการกํ า กั บ
บัณฑิต
ติ ด ตามให ก ารบริ ห ารจั ด การ
ติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรไปสูการสราง
หลั ก สู ต รให เ ป น ไปตามเกณฑ
ระบบกลไกการกํากับติดตามการบริหารจัดการ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย
ห ลั ก สู ต รให ผ ลก า ร บ ริ ห า รห ลั ก สู ต รดี ขึ้ น
สกอ. ที่ ชั ดเจนและดํา เนิ นการ
พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง
อยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ตํ า แ ห น งท า งวิ ชา ก า ร ข อ ง 1.1 คณะควรใชการจัดสรรเงินทุนวิจัยของคณะเปน
อาจารยมีเพียงรอยละ 30 ใน
กลไกให เกิ ดการนํ า งานวิ จั ย ที่ คณะให ทุน ไปขอ
ตําแหนงทางวิชาการโดยการพิจารณาหัวขอการ
จํ า น ว น นี้ เ ป น ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ถึ งร อ ยละ 80
วิ จั ย แผนการตี พิ ม พ ต ลอดจนมี ก ระบวนการ
ควบคุมคุณภาพของงานวิจัยที่ไดรับทุนดวย
และมี ศ าสตราจารย เ พี ย งคน
เดียว
1.2 ผูบ ริ หารคณะฯ และผู บริ ห ารหลั ก สูตร ควรใช
แผนพั ฒนาบุ คลากรรายบุ คคล (IDP) ในการ
กํา กั บ ติ ด ตามการพั ฒนาตนเองของคณาจารย
โดยเฉพาะในประเด็นการขอตําแหนงทางวิชาการ
2. การให บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาระดั บ 2 ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ถึ ง ความคาดหวั ง ของ
ปริ ญ ญาตรี ได ค ะแนนการ
นักศึ กษาที่มีตอการบริการของคณะ และอาจมี
ประเมินจากนักศึกษานอยกวา
การกํ าหนดความหมายของความคิ ดเห็นแต ละ
3.51 ในบางดาน
ระดั บว าแต ละระดับบริก ารเปนอย างไร เพื่ อให
นักศึกษาใหระดับความเห็นสอดคลองกันสําหรับ
ลักษณะการใหบริการที่เหมือนกัน

ผลการดําเนินการ
1. ผูบริหารคณะและผูบริหารหลักสูตร
มี ก ารดํ า เนิ น การติ ด ตามแผนพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร
ประจํ า ภาคการศึ ก ษาต น และภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561
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องคประกอบ

องคประกอบ
ที่ 2 : การ
วิจัย

ขอเสนอแนะจากคณะผูประเมิน
3. การใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการ 3. ผูบริห ารของคณะฯ ควรพัฒนาแบบฟอรมการ
และคําปรึกษาการใชชีวิตแก
บันทึกการใหคําปรึกษาทั้งวิชาการและคําปรึกษา
นักศึกษาของคณะ ยังไมมีการ
การใชชีวิตแกนักศึกษาของคณะฯ ซึ่งจะทําใหการ
นําขอมูลทั้งสองสวนมาทําการ
แกไขปญหาของนักศึกษาทําไดอยางตรงประเด็น
4. ผู บ ริ ห ารคณะฯ ควรผลั ก ดั น ให มี ก ารประเมิ น
วิเคราะหสังเคราะหขอมูล
4. ไมพบการประเมินความสําเร็จ
ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนการจั ด
ตามวัตถุประสงคของแผนการ
กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให ท ราบถึ ง
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ความสําเร็จของแผนฯ โดยอาจดําเนินการไดดัง
ตารางตอไปนี้

5. การให บ ริ ก ารข อ มู ล ด า น
กิ จ กรรมพิ เ ศษนอกหลั ก สู ต ร
แหล ง งานยั ง เป น การทํ า งาน
แบบตั้งรับ
6. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาม
เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาแหงชาติทั้ง 5 ดาน
แตพ บว ามี จํา นวนนัก ศึก ษาที่
เขารวมกิจกรรมนอยเมื่อเทียบ
กั บ จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด
ของคณะ
จุดแข็ง
1. คณะมี ร ะบบและกลไกการ
บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ พั ฒ น า
งานวิจั ยที่ มีป ระสิท ธิผล โดย
พบว า มี ป ระกาศหลั ก เกณฑ
แนวทางการสนั บ สนุ น การ
ผลิตผลงานวิจัย
2. บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพในด า น
ก า ร วิ จั ย สู ง โ ด ย พ บ ว า มี
จํ า นวนเงิ น ทุ น วิ จั ย รวมและ
จํานวนผลงานวิจัยรวมตอปที่
สูง

ผลการดําเนินการ

-

-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

-

-

-
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3. ความสามารถของอาจารยใน 3. ผูบริหารคณะและผูบริหารหลักสูตรระดมสมอง
ก า ร ห า เ งิ น ทุ น วิ จั ย จ า ก
เพื่ อ ถอดบทเรี ย นในการพั ฒ นารู ป แบบการ
ภายนอกจํ า นวนมากคิ ดเป น
แสวงหาแหลงทุนภายนอกที่เหมาะสมกับคณะ
รอยละ 87 เทียบกับเงินทุน
ภายในรอยละ 13 และเงิ น
วิจั ยภายนอกเพิ่ มขึ้ นจากป ที่
แลวจํานวน 10.44 ลานบาท
4. คณะมี ก องทุ น สนั บ สนุ น การ
วิ จั ย นวั ต กรรม และการ
สร า งสรรค และมี โ ครงการ
Matching Fund

ผลการดําเนินการ
-

-

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ระบบสารสนเทศ (MIS) เพื่อ 1. ควรพั ฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) เพื่ อ การ
การบริ ห ารงานวิ จั ย ยั ง ใช
บริหารงานวิจัย โดยเปนระบบที่สามารถนําไปสู
ประโยชนในการกํากับติดตาม
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามชั ด เจน เช น มี
และการบริ ห ารงานวิ จั ย ได
ฐานข อ มู ล /สถิ ติ ยอ นหลั ง 3-5 ป เกี่ ย วกั บ
นอย
จํานวนเงินทุนวิจัย / ผลงานวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพ สามารถพิมพรายงานผลการปฏิบัติงาน
การวิจัยชวงเวลาตางๆ ไดเปนตน
2. ผลงานวิ จั ย ที่ เ ผยแพร ส ว น 2. คณะควรสงเสริมใหคณาจารยตีพิมพบทความลง
ใหญ เป น การเผยแพร ในการ
ในวารสารระดับนานาชาติ ตามประกาศของ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
สกอ.
องคประกอบ
ที่ 3 : การ
บริการ
วิชาการ

จุดแข็ง
1. มีการบูรณาการจากงานวิจัยกับ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

การจัดการเรีย นการสอน การ
บริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ การสร า ง
มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ ให ชุ ม ชน
และร ว มทํ า นุ บํ า รุ งวิ ถี ก ารชี วิ ต
ชุม ชน เช น โครงการไทยเบฟ
(ขนมไทย)
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ค ณ ะ ข า ด แ ผ น ง า น ก า ร 1.1 คณะควรกําหนดชุมชนเปาหมายหลักที่จะสรา ง 1. คณะดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนการ
ใหบริการวิชาการ
ให บ ริ ก ารวิ ช าการที่ ส ามารถ
ความเข ม แข็ ง และสํ า รวจความต อ งการของ
บู ร ณาการข า มศาสตร ส าขา

ชุมชนเปาหมายเพื่อนํามาจัดทําแผนการบริการ

เพื่อประโยชนของผูรับบริการ

วิชาการในภาพรวมของคณะฯ

2. มี ก ารกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ วั ด ของ
แผนงานการใหบริการวิชาการ

-
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แต ข าดระบบและกลไกการ

ผลการดําเนินการ

ประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามตั ว
บ งชี้ เ พื่ อ นํ า ไปสู ก ารปรั บ ปรุ ง
แผน รวมทั้งการไมมีก ารวาง
แผนการใชประโยชนจากการ
ให บ ริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ให
เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา
และชุมชน
องคประกอบ
ที่ 4 : การ
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

องคประกอบ
ที่ 5 : การ
บริหาร
จัดการ

จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะมี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด
ความสํ า เร็ จ ตามวั ตถุ ป ระสงค
ข อ ง แ ผ น ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม แตยั งไมมีการ
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
สามารถนํา ผลการประเมิน ใน
ภาพรวมไปกําหนดกลยุทธเพื่อ
การขับเคลื่อนความสําเร็จตาม
เปาประสงคและตัวชี้วัดที่ระบุ
ไวในยุทธศาสตรที่ 4
จุดที่ควรพัฒนา
1. แผนยุทธศาสตร การวิเคราะห
SWOT วิสัยทัศน ไมไดมีความ
เ ชื่ 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
ยุทธศาสตร และกลยุ ทธ ใช ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ซึ่ ง อ า จ ไ ม
เหมาะสมที่จะใชเปนทิศทางใน
การพั ฒ นาคณะไปสู วิ สั ย ทั ศ น
ขอ งคณะ ตั ว ชี้ วั ด ขอ งบ า ง
ยุ ทธ ศา ส ตร ไ ม ส า มา รถ วั ด
ความสํ า เร็ จ ของเป า ประสงค
ข อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ไ ด เ ช น
ยุทธศาสตร ที่ 1 นอกจากนี้
วิสัยทั ศนข องคณะที่ ปรากฏใน
แผนยุ ทธศาสตร แผนกลยุ ท ธ
ทางการเงินและแผนการบริหาร
ความเสี่ยงไมตรงกัน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1.1 ควรมี ก ารให ค วามหมายของวิ สั ย ทั ศ น ใ ห เ ป น
รู ป ธรรม กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ของ
วิสัยทัศนและกําหนดเปาหมายในแตละปตลอด
ชวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร
1.2 จากวิสัยทัศนนํามาสูการวิเคราะห SWOT ที่เปน
สภาพแวดลอมปจจุบันที่เกี่ยวของกับการนําคณะ
ไปสูวิสัยทัศนและพัฒนากลยุทธที่จะใช S และ O
ในการนํ าพาคณะไปสู วิ สัยทั ศน รวมทั้ งขจั ด W
และลดผลกระทบของ T ที่จะทําใหคณะบรรจุผล
ตามวิสัยทัศน
1.3 ควรมี ก ารจั ด ทํ า Mapping
ตั ว ชี้ วั ด ของ
ยุ ท ธศาสตร กั บ แต ล ะกลยุ ท ธ ว า กลยุ ท ธ ใ ดจะ
นํ า ไปสู ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ให แ น ใ จว า มี แ นวทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่
กําหนด
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2. แผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ น ไม ไ ด 2. การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินควรเชื่อมมาจาก
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร
แผนยุทธศาสตร โดยมีการวิเคราะหแนวโนมของ
รายได แ ละรายจ า ยภายใต ส ภาพป จ จุ บั น มี ก าร
ประมาณการรายจ า ยและรายได จ ากกิ จ กรรม/
โครงการตามแผนยุทธศาสตรและพิจารณาวาคณะ
จะมีรายจายเพียงพอที่จะดําเนินการตามกิจกรรม/
โครงการในแผนยุทธศาสตรหรือไม หากไมเพียงพอ
จะหารายไดเพิ่มมากจากแหลงใด อยางไร
3. แผนความเสี่ ย งมี รายละเอี ย ด 3. ควรจัดทําแผนความเสี่ยงที่ใหรายละเอียดการทํา
อื่น ๆ ที่ไมใชแผนความเสี่ยงเกือบ
แผนความเสี่ยงโดยตรงใหมีความกระชับเพื่อใชใน
คอนเล ม การทําภาพแสดงระดั บ
การขับ เคลื่อ นการจัดการความเสี่ยงอยางชัดเจน
ความเสี่ ย งที่ ไม จํ า เป น และมีก าร
ควรมี ก ารให ค วามหมายของความรุ น แรงแต ล ะ
ระบุแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ระดับและโอกาสแตละระดั บเพื่อ ให การประเมิ น
โ ด ย ไ ม มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ว า จ ะ
ระ ดั บ ควา มรุ น แรงแ ละโ อก า สเป น ไปตา ม
ดําเนินการเมื่อใด โดยใคร
หลักเกณฑที่กําหนด ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบ
และกรอบเวลาในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ลดระดั บ
ความเสี่ยง และเมื่อสิ้นสุดมีการศึกษา ควรประเมิน
ระดับความเสี่ยงวาลดลงหรือไม นอกจากนี้ควรจัด
อั น ดั บ ป จ จั ย เสี่ ย งตามระดั บ ความเสี่ ย งเพื่ อ
ประโยชน ในการจั ดทํ า แผนว า ควรดํ า เนิ นการใน
เรื่องใด กอนหลังอยางไร
4. การจั ด การความรู ที่ อ ธิ บ าย 4. ควรดําเนินการจัดการความรูใหเปนระบบ เชน มี
ภายในรายงานการประเมินตนเอง
คณะกรรมการรับผิดชอบจัดทําแผนการดําเนินการ
สะทอนวาเปนการจัดเปนกิจกรรม
จัดทําระบบ IT เพื่อเปนฐานความรูของคณะซึ่ง
ไม ได มีก ารดํ า เนิ น การเป น ระบบ
สามารถสืบคนได มีการขยายการใชความรูใหมาก
เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง และเกิด
ขึ้น และสามารถวัดผลที่เกิดขึ้นจากการนําความรู
ประสิทธิผลถึงการนําความรูไปใช
มาใชในการปฏิบัติงานจริง
ให เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ง านจริ ง
และกิจกรรมในปการศึกษา 2560
ไม ได ครอบคลุม พัน ธกิ จ ด า นการ
ผลิตบัณฑิต
5. คณะขาดแผนการบริ ห าร
บุคลากร (HRM Plan) ที่ชัดเจน
ตั้งแตการกําหนดอัตรากําลัง การ
รับบุคลากร จนถึงการเกษียณอายุ
ราชการ
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บทที่ 3 ผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาตามองคป ระกอบ 5 องค ป ระกอบและ 13 ตัว บงชี้ ตามคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเปน
สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองของคณะวิชา พบวาไดดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน ทั้ง 4 ดาน อยา ง
ครบถวน โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 องคประกอบ ระดับดี คาคะแนน 4.15 มีรายละเอียดผลการประเมิน
แตละองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลประเมิน ตามเกณฑ สกอ.
คาคะแนน
คาคะแนน
3.15
การดําเนินงานระดับพอใช
5.00
การดําเนินงานระดับดีมาก
5.00
การดําเนินงานระดับดีมาก
5.00
การดําเนินงานระดับดีมาก
5.00
การดําเนินงานระดับดีมาก
4.15
การดําเนินงานระดับดี
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลั กสู ตรที่ ได รั บ การรั บ รองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการประกัน คุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
ตารางที่ 1.1-1 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
ลําดับที่
หลักสูตร
1
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
4
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
5
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปรับมาจาก "การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ"
6
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปรับมาจาก "การจัดการธุรกิจทั่วไป"
7
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
8
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2559)
9
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
10
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
11
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
12
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตร
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3.22
3.67
4.01
3.40
3.42
3.62
3.47
3.21
3.31
3.77
3.65
2.43
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ลําดับที่
13
14
15

หลักสูตร

ผลประเมิน

ใหม พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
ผลรวมคาคะแนนของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด
คะแนนที่ได

3.69
2.43
2.39
49.69
15
3.31

ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปาหมายของปนี้
เปาหมายปตอไป

: รอยละ 3.49
: รอยละ 3.31
: รอยละ 3.25
: รอยละ 3.32

เกณฑประเมิน : 3.49 คะแนน
เกณฑประเมิน : 3.31 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปาหมาย
เกณฑประเมิน : 3.32 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามองคประกอบ 6 องคประกอบ และ
ประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม
ค1 ซึ่งเปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษามีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรเขารับการประเมินในระดับหลักสูตรทั้งสิ้น
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 สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.22
องคประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูส อน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คาคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน
ผาน
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
3.70
ระดับคุณภาพดี
2.67
ระดับคุณภาพปานกลาง
3.15
ระดับคุณภาพดี
3.50
ระดับคุณภาพดีมาก
3.00
ระดับคุณภาพปานกลาง
3.22
ระดับคุณภาพดี
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.67
องคประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูส อน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คาคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน
ผาน
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
3.85
ระดับคุณภาพดี
3.00
ระดับคุณภาพปานกลาง
3.67
ระดับคุณภาพดี
4.00
ระดับคุณภาพดี
4.00
ระดับคุณภาพดี
3.67
ระดับคุณภาพดี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 4.01
องคประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูส อน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คาคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน
ผาน
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
4.12
ระดับคุณภาพดีมาก
4.00
ระดับคุณภาพดี
3.63
ระดับคุณภาพดี
4.50
ระดับคุณภาพดีมาก
3.00
ระดับคุณภาพปานกลาง
4.01
ระดับคุณภาพดี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.40
องคประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูส อน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คาคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน
ผาน
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
3.96
ระดับคุณภาพดี
3.00
ระดับคุณภาพปานกลาง
3.44
ระดับคุณภาพดี
3.50
ระดับคุณภาพดี
3.00
ระดับคุณภาพปานกลาง
3.40
ระดับคุณภาพดี
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ปรับมาจาก "การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ"
ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.42
องคประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูส อน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คาคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน
ผาน
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
4.66
ระดับคุณภาพดีมาก
3.00
ระดับคุณภาพปานกลาง
3.22
ระดับคุณภาพดี
3.38
ระดับคุณภาพดี
3.00
ระดับคุณภาพปานกลาง
3.42
ระดับคุณภาพดี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ปรับมาจาก "การจัดการธุรกิจทั่วไป"
ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.62
องคประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูส อน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คาคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน
ผาน
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
4.34
ระดับคุณภาพดีมาก
3.33
ระดับคุณภาพดี
3.81
ระดับคุณภาพดี
3.50
ระดับคุณภาพดี
3.00
ระดับคุณภาพดี
3.62
ระดับคุณภาพดี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.47
องคประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูส อน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คาคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน
ผาน
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
3.38
ระดับคุณภาพดี
3.67
ระดับคุณภาพดี
3.11
ระดับคุณภาพดี
3.75
ระดับคุณภาพดี
3.00
ระดับคุณภาพดี
3.47
ระดับคุณภาพดี
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.21
องคประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูส อน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คาคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน
ผาน
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ขอยกเวนการประเมิน
ไมมผี ูสําเร็จการศึกษา
3.00
ระดับคุณภาพปานกลาง
3.11
ระดับคุณภาพดี
3.50
ระดับคุณภาพดี
3.00
ระดับคุณภาพปานกลาง
3.21
ระดับคุณภาพดี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.31
องคประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูส อน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คาคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน
ผาน
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ขอยกเวนการประเมิน
ไมมผี ูสําเร็จการศึกษา
3.00
ระดับคุณภาพปานกลาง
3.48
ระดับคุณภาพดี
3.50
ระดับคุณภาพดี
3.00
ระดับคุณภาพปานกลาง
3.31
ระดับคุณภาพดี

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.77
องคประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูส อน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คาคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน
ผาน
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
4.68
ระดับคุณภาพดีมาก
3.33
ระดับคุณภาพดี
3.91
ระดับคุณภาพดี
3.50
ระดับคุณภาพดี
4.00
ระดับคุณภาพดี
3.77
ระดับคุณภาพดี
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.65
องคประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูส อน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คาคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน
ผาน
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
4.71
ระดับคุณภาพดีมาก
3.00
ระดับคุณภาพปานกลาง
3.67
ระดับคุณภาพดี
3.50
ระดับคุณภาพดี
4.00
ระดับคุณภาพดี
3.65
ระดับคุณภาพดี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง คาคะแนน 2.43
องคประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูส อน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คาคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน
ผาน
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ขอยกเวนการประเมิน
เนื่องจากไมมผี ูสาํ เร็จการศึกษา
1.67
ระดับคุณภาพนอย
2.91
ระดับคุณภาพปานกลาง
2.75
ระดับคุณภาพปานกลาง
2.00
ระดับคุณภาพนอย
2.43
ระดับคุณภาพปานกลาง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี คาคะแนน 3.69
องคประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูส อน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คาคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน
ผาน
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
4.72
ระดับคุณภาพดีมาก
3.00
ระดับคุณภาพปานกลาง
4.19
ระดับคุณภาพดีมาก
3.50
ระดับคุณภาพดี
3.00
ระดับคุณภาพปานกลาง
3.69
ระดับคุณภาพดี
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพปานกลาง คาคะแนน 2.43
องคประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูส อน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คาคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน
ผาน
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ขอยกเวนการประเมิน
เนื่องจากไมมผี ูสาํ เร็จการศึกษา
2.00
ระดับคุณภาพนอย
2.58
ระดับคุณภาพปานกลาง
2.75
ระดับคุณภาพปานกลาง
2.00
ระดับคุณภาพนอย
2.43
ระดับคุณภาพปานกลาง

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
ผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพปานกลาง คาคะแนน 2.39
องคประกอบ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูส อน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คาคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน
ผาน
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ขอยกเวนการประเมิน
ไมมผี ูสําเร็จการศึกษา
1.00
ระดับคุณภาพนอย
2.58
ระดับคุณภาพปานกลาง
3.50
ระดับคุณภาพดี
1.00
ระดับคุณภาพนอย
2.39
ระดับคุณภาพปานกลาง
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
วก. 1.1.1-1
วก. 1.1.1-2
วก. 1.1.1-3
วก. 1.1.1-4
วก. 1.1.1-5
วก. 1.1.1-6
วก. 1.1.1-7
วก. 1.1.1-8
วก. 1.1.1-9
วก. 1.1.1-10
วก. 1.1.1-11
วก. 1.1.1-12
วก. 1.1.1-13
วก. 1.1.1-14
วก. 1.1.1-15

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลการประเมิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
รายงานผลการประเมิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
รายงานผลการประเมิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท
รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
รายงานผลการประเมิน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทาง
รายงานผลการประเมิน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ
รายงานผลการประเมิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
รายงานผลการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละขึ้นไป 80
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําคณะทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช
คุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริ งและลาศึกษาตอ ในกรณีที่มี
อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ตารางที่ 1.2-1 จํานวนอาจารยประจําจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารยวุฒิปริญญาตรี
อาจารยวุฒิปริญญาโท
อาจารยวุฒิปริญญาเอก
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ)
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาโท
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:

รอยละ 49.01
รอยละ 56.04

หนวยวัด
คน
คน
คน
คน
รอยละ
รอยละ
รอยละ

ผลการดําเนินงานใน
ปการศึกษา
2559
2560
2561
0
0
0
59
51.5
45.5
47
49.5
58
106
101
103.5
0
0
0
55.66
51.00
43.96
44.34
49.00
56.04

เกณฑประเมิน :
เกณฑประเมิน :

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

3.06 คะแนน
3.50 คะแนน
หนา 59

เปาหมายของปนี้ :
เปาหมายปตอไป :

รอยละ 55
รอยละ 55

 บรรลุเปาหมาย
3.43 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน :

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 103.5 คน เปนอาจารยวุฒิปริญญาโท 45.5 คน และอาจารยวุฒิปริญญาเอก
58 คน โดยอาจารยวุฒิปริญญาเอกคิดเปนรอยละ 56.04 จากจํานวนอาจารยทั้งหมด เมื่อคํานวณคารอยละ
ของอาจารยวุฒิปริญญาเอก เทากับ 3.50 คะแนน
ตารางที่ 1.2-2 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบตั ิงานจริงและลาศึกษาตอ
หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
รวม

จํานวนอาจารย
ลาศึกษาตอ
ปฏิบตั ิงานจริง

ลาปฏิบัติ
ราชการ
ตางประเทศ

รวมจํานวนอาจารย
ปฏิบตั ิงานจริงและลา
ศึกษาตอ

ป.โท

ป.เอก

ป.โท-เอก

11
9

-

-

-

-

11
9

12
7
19
20
8.5

-

2
1
-

-

-

12
7
21
21
8.5

12
98.5

-

2
5

-

-

14
103.5

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 60

ตารางที่ 1.2-3 จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
อาจารยที่ไมสังกัดหลักสูตร
รวม
รอยละ

วุฒิปริญญาตรี
ป 59 ป 60 ป 61

จํานวนอาจารย
วุฒิปริญญาโท
ป 59
ป 60
ป 61

วุฒิปริญญาเอก
ป 59
ป 60 ป 61

-

-

-

7
3

4
3

3
2

8
7

8.5
7

8
7

-

-

-

5
6
14
9
2.5

6
5
14.5
7
4

5
3
13
7
5.5

5
2
5.5
11.5
0

5
2
5
13
1

7
4
8
14
3

-

-

-

-

-

-

7
1
54.50
51.42

6
2
51.50
51.00

7
46.50
44.93

2
4
45.00
42.45

4
4
49.50
49.00

7
57.00
55.07

ตารางที่ 1.2-4 จํานวนอาจารยที่คาดวาจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 5 ป
(2561 - 2565)
จํานวนอาจารยที่คาดวาจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในประเทศ (คน)

หลักสูตร

ตางประเทศ (คน)

ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สาขาวิชาการตลาด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

1

-

-

-

-

1

1

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

4

-

1

-

-

-

2

2

-

-

สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
รวมทั้งหมด

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 61

ตารางที่ 1.2-5 จํานวนอาจารยที่จะเกษียณจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนผูเกษียณอายุราชการปงบประมาณ 2561 ถึง 2565
วันทํางานวันสุดทาย 30 กันยายน (คน)

หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
2. สาขาวิชาการจัดการชุมชน
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3. สาขาวิชาการตลาด
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
4. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
6. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
7. สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอี
เวนท
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย

ป 2561

ป 2562

ป 2563
เอก ตรี

โท

ป 2564

ป 2565

ตรี

โท เอก ตรี โท

เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 62

จํานวนผูเกษียณอายุราชการปงบประมาณ 2561 ถึง 2565
วันทํางานวันสุดทาย 30 กันยายน (คน)

หลักสูตร
ศาสตราจารย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รวมทั้งหมด

ป 2561

ป 2562

ตรี
-

โท เอก ตรี โท
-

-

-

-

-

-

ป 2563
เอก ตรี
-

-

-

โท
-

1

ป 2564

ป 2565

เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก
- - -

-

-

-

2

-

-

-

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
วก.1.2.1-1

รายการเอกสารหลักฐาน
รายชื่ออาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการจําแนกตามหนวยงานบริหารวิชาการของคณะ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 63

ตัวบงชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบงชี้

อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1และ ง
คา ร อยละของอาจารยป ระจํา คณะที่ดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําคณะทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําคณะทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5

ตารางที่ 1.3-1 จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาตอ)
ผลการดําเนินงานใน
ปการศึกษา
จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
หนวยวัด
2559
2560
2561
ศาสตราจารย
คน
1
รองศาสตราจารย
คน
5
ผูชวยศาสตราจารย
คน
22.5
อาจารยที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ
คน
77.5
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
106
รอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (รศ. และ ศ.)
รอยละ
26.89
คารอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (รศ. และศ.) คะแนน
1.68
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ
คะแนน
0.09
ผลการประเมินตนเองปที่แลว:
รอยละ 30.69
เกณฑประเมิน :
1.92
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
รอยละ 33.82
เกณฑประเมิน :
2.11
เปาหมายของปนี้ :
รอยละ 30.00
ผลการดําเนินงาน

เปาหมายปตอไป :
รอยละ 30.00
เกณฑประเมิน :
1.87
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1
2
5
9
25
24
70
68.50
101
103.50
30.69 33.82
1.91
2.11
0.23
0.20
คะแนน
คะแนน
บรรลุเปาหมาย
คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมอาจารยประจําทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 103.5 คน เปนผูดํารงตําแหนงระดับศาสตราจารย 2 คน รองศาสตราจารย 9
คน ผูชวยศาสตราจารย 24 คน และอาจารย 68.5 คน รวมอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ทั้งหมด 35 คน คิดเปนรอยละ 33.82 จากจํานวน
อาจารยประจํ าทั้ งหมด เมื่ อคํา นวณคา รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.)
เทากับ 2.11
ตารางที่ 1.3-2 จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารยผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย จําแนกรายภาควิชา/หมวดวิชา
หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและ
งานอีเวนท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
รวม
รอยละ

จํานวนอาจารยประจํา (คน)
ลา
ลา
ปฏิบัติ
ศึกษา ปฏิบัติ
รวม
งานจริง
ตอ
งาน

ไมมี
ตําแหนง

จํานวนอาจารยตามตําแหนงทางวิชาการ
ผูมีตําแหนงทางวิชาการ
คิดเปน
รอยละ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม

11
9

11
9

8
3

3
4

2

12
7
19
20

12
7
21
21

4
7
18
12

6

1

3
6

3

8.5

7.5

1

14
103.5

9
68.5
66.18

1
24
23.19

2
1

8.5

12
98.5

2
5

0

3
9
8.70

1

1
2
1.93
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คะแนน

3
6

2.90
5.80

0.18
0.36

8
0
3
9

7.73
0.00
2.90
8.70

0.48
0.00
0.18
0.54

1

0.97

0.06

5
35
33.82

4.83
33.82

0.30
2.11
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ตารางที่ 1.3-3 ขอมูลจํานวนอาจารยที่ยื่นเอกสารเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการและจํานวนที่ไดอนุมัติ
ปการศึกษา 2561
ศาสตราจารย
จํานวน
จํานวน
รอการ
ที่ได
ที่ยื่น
พิจารณา
อนุมัติ

หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและ
ภาษา
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการ
และงานอีเวนท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
รวม

รองศาสตราจารย
จํานวน
จํานวน
รอการ
ที่ได
ที่ยื่น
พิจารณา
อนุมัติ

ผูชวยศาสตราจารย
จํานวน
จํานวน
รอการ
ที่ได
ที่ยื่น
พิจารณา
อนุมัติ

1

1

-

-

-

-

2
1

1

2
-

-

-

-

-

-

-

2
2

1
-

1
2

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

2

2

-

3

-

3

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

-

2

2

-

2
14

2

2
12

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
วก.1.3.1-1

รายการเอกสารหลักฐาน
รายชื่ออาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการจําแนกตามหนวยงานบริหารวิชาการของคณะ
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ตัวบงชี้ที่ 1.4
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้
ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน
ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด
เปนคะแนน 5
ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานใหคํานวณหาคาความ
แตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนําคาความแตกตางมา
พิจารณา ดังนี้
คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอย
ละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0
คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอย
ละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ
ดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i
2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) =

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานัน้ ๆ

การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาตออาจารยประจํา
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นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
สังคมศาสตร
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา
กลุมสาขา
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ
- แพทยศาสตร
- พยาบาลศาสตร
2. วิทยาศาสตรสุขภาพ
3. วิทยาศาสตรกายภาพ
4. วิศวกรรมศาสตร
5. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
6. เกษตร ปาไมและประมง
7. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร
8. นิติศาสตร
9. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
10. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
11. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร

สัดสวนจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาตออาจารย
ประจํา
8:1
4:1
6:1
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรการคํานวณ
1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําทีเ่ ปนจริง - สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน
อาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน
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2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้
2.1) คารอยละที่นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0 คิดเปน 5 คะแนน
2.2) คารอยละที่มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปน 0 คะแนน
2.3) คารอยละมากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได =

5-

(คารอยละที่คํานวณไดจากขอ 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) ตอจํานวนอาจารยประจํา ของหลักสูตรหนึ่งทางดาน
สังคมศาสตร/สังคมศาสตร = 28
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน = 28 - 25 x 100
25
= รอยละ 12
คะแนน = 5 – (12)
4
=5–3
= 2 คะแนน

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 69

ตารางที่ 1.4-1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
คณะ

วิทยาการจัดการ

นักศึกษา
ปริญญา
ตรี
3,127.29

นักศึกษาระดับ
จํานวน
บัณฑิตศึกษา
นักศึกษา
ปริญญาโท ปริญญา เต็มเวลา
เทียบเทา
เอก
211.05

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:
37.70
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
44.71
เปาหมายของปนี้ :
22.00
เปาหมายปตอไป :
22.00
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:

225.23

3,563.57

จํานวน
อาจารย
(ปฏิบัติงา
นจริง)

อัตราสวน
นักศึกษา:
อาจารย

คาความ
ตางจาก
เกณฑ
มาตรฐาน

คะแนน

98.5

36.18

44.71

0

เกณฑประเมิน :
เกณฑประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน :

0
คะแนน
0
คะแนน
 ไมบรรลุเปาหมาย
0
คะแนน

ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งสิ้น 3,563.57
จําแนกเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรี 3,127.29 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ระดับปริญญาโท 211.05 และจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดั บปริญญาเอก 225.23 ซึ่ งมีจํานวน
อาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 98.5 เมื่อนํามาคํานวณอัตราสวนนักศึกษา : อาจารย เทากับ 36.18 : 1 คาความตาง
จากเกณฑมาตรฐานเทากับ 44.71% แปลงเปนคาคะแนนไดเทากับ 0 คะแนน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
วก 1.4.1-1

รายการเอกสารหลักฐาน
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2561
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ตัวบงชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ขอ

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
การดําเนินการ
มี
ไมมี


จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ
2

มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
3

จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
4
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํา

กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5

นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล
เพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6

ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา
ผลการประเมินตนเองปที่แลว:
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
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ และประกาศแจงบนเว็บไซตของคณะฯ โดยกําหนดเปนตารางนักศึกษา
สามารถนัดและมีการแจงขอมูลประกาศตารางเวลาใหคําปรึกษานักศึกษา ของอาจารย (Office Hours) และ
ยังมีการจัดทําเปนโครงการ “หองสุขใจ” เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูวิธีการจัดการกับปญหาตางๆ ดาน
จิตวิทยา ลดความกังวล ความเครียด เสริมสรางความเขาใจในตนเอง และผูอื่น รวมถึงแนวทางการแกไข
ปญหาตางๆ อยางเหมาะสม โดยมี กําหนดวั นและเวลาในการให คําปรึกษา ซึ่ งนักศึกษาสามารถนัด หมาย
ลวงหนาและเขาพบกรณีเรงดวน ณ หองประชุม อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 3 ทั้งนี้อาจารยที่ปรึกษาจะเปนผูให
คําแนะนําและนําประเด็นปญหาของนักศึกษาเขาที่ประชุมหลักสูตรฯ เพื่อหาแนวทางแกไขปญหา กรณีที่ไม
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สามารถหาขอสรุปไดในระดับหลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชาจะดําเนินการนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาตอไป
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดบริการขอมูลขาวสารที่ไดรับมาจากแหลงงานและหนวยงานภายนอกผาน
สารบรรณของวิทยาเขตและสารบรรณของคณะฯ ใหกับนักศึกษาทุกชั้นป ผานชองทางตางๆ ดังนี้
- เว็บไซตของคณะฯ การประชาสัมพันธขาวสาร กําหนดการตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
เชน กําหนดการลงทะเบียน กําหนดการสอบ ประกาศการรับสมัครงาน ปฏิทินการจัดกิจกรรมของฝายกิจการ
นักศึกษา
- บอรดประชาสัมพันธใหความรูทางดานวิชาการ ประกาศการรับสมัครงาน การรับสมัครการ
เขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
- การประชาสัมพันธแหลงทุนจากภายนอกใหนักศึกษาทราบผานหนาเว็บไซตของคณะฯ
และเฟสบุคของฝายกิจการนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดโครงการอบรมเตรียมความพรอมของนักศึกษาเขาสูตลาดแรงงานใน
ทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีกระบวนการดังตอไปนี้ ชวงที่ 1 การจัดการประชุมเพื่อแบงฝายการทํางาน ชวงที่ 2
การจัดการประชุมเพื่อเตรียมการและวางแผนการดําเนินงาน ชวงที่ 3 ติดตามผลการดําเนินงาน และชวงที่ 4
รวบรวมและสรุปผลการประเมินของการดําเนินการแตละโครงการเพื่อนํามาปรับปรุงผลการทํางานตอไป ซึ่ง
ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ ยังดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและเตรียมความ
พรอมของนักศึกษาดังตอไปนี้
โครงการสงเสริมการศึกษาและอาชีพ Education & Job fair 2018 ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อ
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย
คณะวิ ทยาการจั ดการร วมกั บ บริ ษัท จั ดหางานจอบบีเคเค ดอท คอม จํากัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด
เพชรบุรี บริษัท สถานประกอบการ และหางรานตางๆ ไมนอยกวา 30 ราย ทั้งนี้มีจัดใหมีการบรรยายพิเศษ
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 รุนที่ 14 คณะวิทยากาจัดการจัดการ ประจําปการศึกษา 2561
เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุม อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ในหัวขอ การเสวนาการเตรียมความพรอมในการสมัครงานและบัณฑิตที่พึงประสงคของ
นายจาง โดย คุณธนกฤต รุงโรจนชัยพร ผูชวยผูบริหารสํานักรองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ
จํากัด
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โครงการปจฉิ มนิเทศและเสวนาเสนทางวิชาชีพทางรัฐ ประศาสนศาสตร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2562 ณ อาคาร OTOP มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาเกี่ยวกับเสนทางการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา การประสานความสัมพันธและความรวมมือ
ระหวางศิษยเกากับนักศึกษาปจจุบัน
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินการสํารวจเพื่อประเมินคุณภาพของคณะฯ ตอการใหบริการในดาน
ตางๆ โดยดําเนิ นการให นักศึกษาตอบแบบสอบถามเรื่อง การใหคําปรึ กษาทางวิช าการและการแนะแนว
ทางการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย การใหบริการขอมูลขาวสาร การพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ คาเฉลี่ย 3.56 พบวา ระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก โดยมีผลการประเมินดังนี้
- การจัดใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ คาเฉลี่ย 3.52 พบวา ระดับ
ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก
- การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา และนอก
เวลาแกนักศึกษา คาเฉลี่ย 3.60 พบวา ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก
- การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา คาเฉลี่ย 3.55
พบวา ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมและการจัดบริการภาพรวม ใน
ปการศึกษา 2559 -2561 พบวา แนวโนมเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงดังตาราง
ตารางแสดงความพึงพอใจของการดําเนินงานการจัดกิจกรรมและบริการ ในปการศึกษา 2559 – 2561
ปการศึกษา
คาเฉลี่ย
2559
3.32
2560
3.43
2561
3.56
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ก ารนํ า ผลการสํ า รวจคุ ณ ภาพของการให บ ริ ก าร เพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา ในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของนักศึกษา และเพิ่ม
ศักยภาพในการสื่อสารระหวางการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อลดปญหาการติดตอสื่อสาร และเพิ่มการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนตอนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
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- คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายแบบไรสาย
เพื่อปรับปรุงการทํางานของอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายแบบไรสายที่มีอยูปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยอุปกรณสามารถทํางานทดแทนกันไดทันทีกับอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายแบบไรสายเดิม ซึ่งไม
สงผลกระทบตอภาพรวมของระบบเครื อขาย เพื่ อใหสามารถบริหารจัดการ และตั้งค าการทํางานอุปกรณ
กระจายสัญญาณเครือขายแบบไรสายไดรวดเร็วขึ้น และเพื่อปรับปรุงระบบเครือขายภายในวิทยาเขตเพชรบุรี
ใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับเพื่อใหการติดตอสื่อสารการทํางาน/กิจกรรม ระหวาง
อาจารยและนักศึกษา รวมทั้งการทํางานของบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนการแสดงถึงความพรอมดานเทคโนโลยีขององคกรดวย
- จากผลการสํารวจดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา เนื่องจากพื้นที่จัดตั้ง อยูในพื้นที่ที่หางไกลจากแหลงชุมชน เขตพื้น
ชุมชนเมือง ประกอบกับคณะฯ มีความกังวนเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทาง คณะฯ จึงมีการ
ประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัคร และขอมูลสถานประกอบการ เพื่อใหนักศึกษาไดรับทราบ และมีการ
พิจารณาเปนรายกรณีหากมีนักศึกษาสนใจที่จะทํากิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มและนอกเวลา
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา
คณะวิทยาการจัดการ มีการบริหารและจัดการขอมูลเกี่ยวกับความรูและขอมูลที่เปนประโยชนในการ
ประกอบอาชีพแกศิษยเกา ทางเว็บไซตคณะฯ ในหัวขอ สมาคมศิษยเกา และชองทางเฟสบุค ชื่อ กลุมศิษยเกา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งคณะฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเผยแพรองคความรูที่เปน
ประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา จึงมีแผนการปรับปรุงชองทางการเผยแพรความรูแกศิษยเกาให
ครอบคลุ มทุ กสาขาวิ ชา ทั้ งนี้ส าขาวิ ชามีการจัด โครงการและจั ดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพัน ธและความ
รวมมือระหวางศิษยเกากับนักศึกษาปจจุบัน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
วก.1.5.1-1
วก.1.5.1-2
วก.1.5.1-3
วก.1.5.2-1
วก.1.5.3.1
วก.1.5.3-2
วก.1.5.3-3
วก.1.5.4-1
วก.1.5.5-1
วก.1.5.6-1

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ (Office Hours)
โครงการ “หองสุขใจ”
หนาเว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ บอรดประชาสัมพันธ เฟสบุค ของฝายกิจการนักศึกษา
โครงการสงเสริมการศึกษาและอาชีพ Education & Job fair 2018
โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิต รุนที่ 14
โครงการปจฉิมนิเทศและเสวนาเสนทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร
การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
การใหบริการอินเทอรเน็ต การนํานักศึกษาเขารวมโครงการ Job Fair
เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ และเฟสบุคกลุมศิษยเกา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตัวบงชี้ที่ 1.6
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ขอ

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
การดําเนินการ
มี
ไมมี


จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
2
ในแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ให ดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม 
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรี ยนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
แหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู
(3) ทักษะทางปญญา
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
3

จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
4
ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ 
กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
5

ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6
นําผลการประเมิน ไปปรั บ ปรุ งแผนหรือปรั บปรุงการจัดกิจ กรรมเพื่อพัฒ นา 
นักศึกษา
ผลการประเมินตนเองปที่แลว:
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 เพื่อการวางแผนงานการจัด
กิจกรรมตามขั้นตอน PDCA การบริหารงานที่มีคุณภาพ และวางแผนงานการจัดกิจกรรมตางๆ การจัดทํา
ปฏิ ทิ น กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ระหว า งวั น ที่ 10 – 13 มิ ถุ น ายน 2562 ณ ห อ งประชุ ม อาคารเรี ย นรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และปากน้ําปราณ ฟอกเทล บีช อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ ทั้ ง นี้ ยั ง มี ก ารจั ด ทํ า โครงการเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เป น ตั ว แทนในการ
ประสานงานการดํ าเนิน งานและกิจ กรรมตา งๆ ระหวางคณะผูบ ริห าร คณาจารย สโมสรนักศึกษา ชมรม
สาขาวิชาและกลุมกิจกรรมตางๆ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู
(3) ทักษะทางปญญา
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี แ ผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให ส ามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ได ซึ่ ง ตรงกั บ
ยุทธศาสตรที่ 1 ของคณะฯ โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีรองคณบดีและผูชวยคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา เปนผูรับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมดที่ดําเนินการในปการศึกษา
2561 ตามตัวบงชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ครบถวนทั้ง 5 ดาน คือ
(1) คุณธรรม จริยธรรม
- โครงการคาเยาวชนอนุรักษทะเล ครั้งที่ 4
(2) ความรู
- โครงการตั้งไขการตลาดครั้งที่ 4
(3) ทักษะทางปญญา
- โครงการคายฅนสรางสรรคพัฒนาชนบทครั้งที่ 4
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- โครงการคายหลากความคิดรวมจิตอาสา ครั้งที่ 8
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการพี่สอนนองสอบ ครั้งที่ 11
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3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมใหความรูดานประกันคุณภาพในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อใหทราบถึงกระบวนการดังตอไปนี้ 1) การวางแผนการทํางาน 2) การ
ดําเนินงาน 3) ติดตามผลการดําเนินงาน และ 4) รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานเพื่อนํามาผลที่ไดมา
ปรั บ ปรุ ง ผลการทํ า งานในครั้ งต อ ไป ทั้ ง นี้ นักศึกษาจะได เรีย นรูก ระบวนการดังกลาว ตั้ งแตวัน ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมเพื่อสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันและการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ใหความรู
ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษาคณะกรรมการนักศึกษา ในโครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษาเชิง
สรางสรรคประจําป เพื่อใหเขาใจและใชกระบวนการ PDCA ในการดําเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา ครบทั้ง 5ประเภท
กิจกรรม โดยนักศึกษาผูรับผิดชอบโครงการ ไดทําการประเมินความสําเร็จของโครงการกิจกรรมตามตัวชี้ตัวคือ
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 80% จากกลุมเปาหมาย และระดับความพึงพอใจไมนอยกวา 3.51 และ
นําผลการประเมินเขา คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพื่อปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป ในภาพรวม
ผลการประเมินการกิจกรรมทั้ง 5 ดาน มีผูเขารวมโครงการสูงกวา 80% ของกลุมเปาหมายที่ตั้งไว และ มี
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 3.51 อาทิ เชน
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม
- รวมปลูกจิตสํานึกโครงการคายเยาวชนอนุรักษทะเล เปาหมายจํานวนผูเขารวม 15 คน ผล
ผูเขารวมจํานวน 15 คน และคาความพึงพอใจเทากับ 4.83
(2) ดานความรู
- โครงการตั้งไขการตลาด ครั้งที่ 4 เปาหมายจํานวนผูเขารวม 150 คน ผลผูเขารวมจํานวน
200 คน และคาความพึงพอใจเทากับ 4.12
(3) ดานทักษะทางปญญา
- โครงการคายฅนสรางสรรคพัฒนาชนบท ครั้งที่ 4 เปาหมายจํานวนผูเขารวม 38 คน ผล
ผูเขารวมจํานวน 38 คน และคาความพึงพอใจเทากับ 4.66
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- โครงการคายหลากความคิดรวมจิตอาสา ครั้งที่ 8 เปาหมายจํานวนผูเขารวม 60 คน ผล
ผูเขารวมจํานวน 68 คน และคาความพึงพอใจเทากับ 4.77
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการพี่สอนนองสอบ ครั้งที่ 11 เปาหมายจํานวนผูเขารวม 100 คน ผลผูเขารวมจํานวน
225 คน และคาความพึงพอใจเทากับ 4.45
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5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะกรรมการกิ จ การนั กศึ ก ษาได ร วบรวมข อสรุ ป ผลการดํ า เนิ น ตามแผนกิ จ กรรมนั กศึ กษา
ปการศึกษา 2561 พบวา มีกิจกรรมที่อยูนอกแผนที่ไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม ทุกกิจกรรมที่ไดจัดขึ้นทั้ง
ภายในแผนและนอกแผนงาน สามารถผานตัวชี้วัดของแผน คือ ทุกกิจกรรมตองเสนอขออนุมัติ และมีการ
รายงานการสรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรรมตอคณบดีทุกโครงการ ซึ่งนักศึกษาทํากิจกรรมไมต่ํากวารอยละ
80 ของผูเขารวมโครงการที่คาดการณไว และไดรับการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการที่มี
ตอการจัดกิจกรรมแตละโครงการไมต่ํากวาระดับ 3.51 โดยนักศึกษาสามารถใชประโยชนจากความรู ในการ
เปนผูนํานักศึกษาและนําไปปรับใชในกิจกรรมนักศึกษาอื่น ๆ ของคณะไดตอไป
วัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย

1. เพื่อฝกและพัฒนาใหนักศึกษามี
ค ว า ม เ ป น ผู นํ า ก ล า คิ ด ก ล า
แสดงออกอยางสรางสรรค

จํานวนผูเขารวม

การประเมิน
สําเร็จ

ไมสําเร็จ

เหตุผลประกอบการประเมิน
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา



นักศึกษามีความเปนผูนํา กลาคิดกลา
แสดงออก

2. เพื่ อ เป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได
เรียนรูหลักการทํางานรวมกัน การ
วางแผนงานการจัดกิจกรรมรวมถึง
การจัดกิจกรรมรับนองและประชุม
เชียรตามขั้นตอน PDCA วรจรการ
บริหารงานที่มีคุณภาพ



นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก การ
ทํ า งานร ว มกั น มี ทั ก ษะในการวาง
แผนการจัดกิจกรรม

3. เพื่ อ ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
ความรู ความเข า ใจในการทํ า งาน
ภายในสถาบั น และงานประกั น
คุณภาพการศึกษาควบคูไปกับการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา



นักศึกษาไดความรูความเขาใจในการ
ทํ า งานภายในสถาบั น และมี ค วามรู
และความเข า ใจเกี่ ย วกั บ งานประกั น
คุณภาพการศึกษา

ทุกกิจกรรมตองเสนอขอ
อนุมัติ

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
จากผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2561 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาได
สรุปการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ และปญหาในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2561 แจงในที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพื่อพิจารณาแนวทางการแกไขและปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การจัดกิจกรรมการนอกแผนงาน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา มีความเห็นวา
กิจ กรรมนอกแผนเป น กิ จ กรรมที่เกี่ย วกับ หนว ยงานภายนอก ซึ่งไมส ามารถนํามาบรรจุไว ใน
แผนการจัดกิจกรรมในปตอไปได
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- การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สามารถสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ดาน มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เสนอให
มีการเพิ่มจํานวนกิจกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปการศึกษา 2561 จํานวน 60 ดังนี้
-

โครงการประเภทสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
โครงการประเภทนันทนาการ
โครงการประเภทสงเสริมสุขภาพ
โครงการประเภทบําเพ็ญประโยชน
โครงการประเภทวิชาการ
โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

4
20
10
17
5
4

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
วก.1.6.1-1
วก.1.6.1-2
วก.1.6.1-3
วก.1.6.2-1
วก.1.6.2-2
วก.1.6.2-3
วก.1.6.2-4
วก.1.6.2-5
วก.1.6.3-1
วก.1.6.4-1
วก.1.6.5-1
วก.1.6.6-1

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนกิจการนักศึกษา ป 2561
ปฏิทินกิจการนักศึกษา ป 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษาเชิงสรางสรรค
โครงการคายเยาวชนอนุรักษทะเล ครั้งที่ 4
โครงการตั้งไขการตลาดครั้งที่ 4
โครงการฅนสรางสรรคพัฒนาชนบทครั้งที่ 4
โครงการคายหลากความคิดรวมจิตอาสา ครั้งที่ 8
โครงการพีส่ อนนองสอบ ครั้งที่ 11
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ
แผนกิจการนักศึกษา ป 2562
ปฏิทินกิจการนักศึกษา ป 2562
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้

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

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 1
จุดเดน
1. คณะหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning Active Learning และมีการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. คณะมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีความสามารถสูงในการบริการคณะใหบรรลุเปาหมาย ทั้งในเชิง
วิชาการ วิชาชีพ การพัฒนาสังคม และการพึ่งพาตนเองทางการเงิน
3. คณะมีแนวทางการบริการเชิงรุก เนน Result Base มีพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ และภาคเอกชนที่เปน Real sector ทําใหสามารถจัดหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของ
สังคมไดอยางมีคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
1. มีการปรับปรุงการออกแบบการวางแผน และระบบการทํางานใหสอดคลองกับระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพ ควบคูกับการบริการเชิงรุกที่เนน Result base ซึ่งเปนแนวทางที่ผูบริหารจําเปนตองตัดสินใจ
ที่รวดเร็ว
2. การวางแผนและกําหนดเปาหมายในการปรับสัดสวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจําใหเปนไปตามเกณฑ
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้

2

การดําเนินการ
มี
ไมมี



- ห อ งปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ห อ งปฏิ บั ติ ง านสร า งสรรค หรื อ หน ว ยวิ จั ย หรื อ ศู น ย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต
งานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิช าการที่สงเสริม งานวิ จัยหรื องานสรางสรรค เช น การจัดประชุ ม
วิ ช าการ การจั ด แสดงงานสร า งสรรค การจั ด ให มี ศ าสตราจารย อาคั น ตุ กะหรื อ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
3
4
5
6

จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย แ ละนั ก วิ จั ย มี ก ารสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ
ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เปาหมายของปนี้ :
เปาหมายปตอไป :

6 ขอ
6 ขอ
6 ขอ
6 ขอ

เกณฑประเมิน :
เกณฑประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน :
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คะแนน
คะแนน
บรรลุเปาหมาย
คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
คณะวิทยาการจัดการ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการงานวิจัย โดยไดมีการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อเปนชองทางใหอาจารยยื่นขอเสนอโครงการวิจัย การขอทุน ตํารา การนําเสนอผลงานวิจัย และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัย ผานระบบสารสนเทศของคณะวิชา เพื่อเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ และ
ผูบริหาร เพื่อประโยชนในการวางแผนการบริหารงานวิจัย อาทิเชน การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการใช
งบประมาณ ฯลฯ รวมถึงการจัดทําระบบสารสนเทศของคณะฯ ประกอบดวย ขาวประชาสัมพันธ, แหลงทุน,
แบบฟอรม, ประกาศคณะวิทยาการจัดการ (ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย), ผลงานวิจัย, ผลงานที่ไดรับรางวัล,
แนะนําวารสารในการตีพิมพ, ตรวจสอบสถานะการวิจัย, แนวทางปฏิบัติ จรรยาบรรณ นักวิจัย, ฐานขอมูล
ผลงานวิจัยนักศึกษา และแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ โดยระบบสารสนเทศดังกลาวสามารถบริหารงานวิจัย ที่ชวย
ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดสามารถเขาถึงและใชขอมูลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนย
ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภทตางๆ ใหแกบุคลากรเพื่อทําวิจัยมี
การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย การเผยแพรงานวิจัยของคณะผานทาง
ฐานขอมูลวิจัย และหองสมุด ของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ยังมีการจัดเก็บขอมูลวิจัยของบุคลากรภายในคณะ
เพื่อใชเปนแหลงขอมูลในการสืบคนขอมูลดานงานวิจัย ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัย และขอมูลเกี่ยวกับ
หลักเกณฑแนวปฏิบัติอื่นๆ โดยใชระบบขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยนําไปเชื่อมโยง
กับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ โดยเผยแพรทางเว็บไซตของคณะ และระบบฐานขอมูลงานวิจัยและสรางสรรค
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ มีหองปฏิบัติการวิจัยและภาษาพรอมระบบสารสนเทศและระบบรักษาความ
ปลอดภั ย เช น หองสั มมนางานวิ จัย ชั้ น 3 อาคารเรีย นรวม 1 จํานวน 5 หอง และมีร ะบบรั กษาความ
ปลอดภัยกลองวงจรปดบริเวณโถงกลาง หอง MS-ISTUDIO 2 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1 มีคอมพิวเตอร
จํานวน 21 เครื่อง ที่มีโปรแกรมประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติประเภทตางๆ ไวบริการใหแก
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา มีระบบรักษาความปลอดภัยกลองวงจรปดติดตั้งภายในหอง
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ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการ ยังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมงานวิจัย เชน การประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวิจัย ดังนี้
- การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจําป 2561 “Gastronomy: Hospitality and Culture
in ASEAN” เมื่อศุกรที่ 7 กันยายน 2561 ณ หองออดิทอเรียม สํานักงานใหญ บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) กรุงเทพมหานคร
- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับสํานักวิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง รวมกันจัดการประชุมสังคมศาสตร
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “การขับเคลื่อนพลังชุมชนแหงการเรียนรู เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ หอ
ปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายดานการจัดการชุมชน
เพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ครั้ งที่ 4 และโครงการเครือขายศึกษา วิจัย และความสัมพัน ธ การจัดการชุมชน
ครั้งที่ 6 โดยเปนความรวมมือระหวางหลักสูตรการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสู ตรชุ มชนศึ กษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร และหลั กสูต รบานและชุมชน คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากทั้ง 3 สถาบัน เพื่อ
เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณดานการจั ดการเรียนการสอน การวิจัย และการสรางความสัมพันธอัน ดี
ระหว า งสถาบั น โดยมี กิจ กรรมที่ ดํ าเนิ น การร ว มกัน คื อ การบรรยายทางวิ ช าการ การนํ า เสนอบทความ
ผลงานวิจัยของคณาจารย นักวิ จัยและนักศึกษา การนําเสนองานวิจั ย กําหนดการจัดการประชุมวิ ชาการ
ระดับชาติ เมื่อวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนองคกรรวมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขาย
การศึกษาวิจัยและความสัมพันธทางวิชาการ ดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (PSPARN) ครั้งที่ 3 “รัฐ
ปนปวน: กระแสการเมือง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐในยุค Disruption” ระหวางวันที่ 24 – 26
เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเที ย น พั ทยา จั ง หวัด ชลบุ รี ซึ่ง ประกอบดว ยเครื อขา ย
การศึ กษา วิ จั ย และความสั ม พั น ธ ท างวิ ช าการ ด านรัฐ ศาสตรแ ละรัฐ ประศาสนศาสตร 6 สถาบัน ไดแ ก
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิยาลัยแมโจ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา รวมเปนเจาภาพจัดงานครั้งนี้
- คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจําป
2562 เมื่อวันศุกรที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปนเวที
การนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งในและตางประเทศ
ไดแลกเปลี่ยนและสรางเครือขายงานวิชาการ งานวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ อีกทั้งเพื่อ
เปนการนําองคความรูใหมๆ ไปประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาในดานอื่นๆ และเปนการยกยอง สงเสริมขวัญและ
กําลังใจใหแกนักวิจัย ในการสรางผลงานวิจัยที่มีคุณคาใหเปนที่ประจักษแกสังคมตอไปในอนาคต
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 83

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทตางๆ ใหแกบุคลากรในจัดทําวิจัย เพื่อ
สรางองคความรู สรางผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัย พรอมทั้งมี
ขอมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล งทุนวิ จัยตางๆ ทั้งทุนภายในประเทศและทุนตางประเทศ โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการวิจัยจํานวน 30 โครงการ เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยรวม 29,715,946.50
บาท จําแนกเปนทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายใน 11 ทุน จํานวน 2,235,000 บาท และแหลงทุน
สนับสนุนการวิจัยจากภายนอก 19 ทุน จํานวน 27,480,946.50 บาท
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยประเภทตางๆ ใหแก
บุคลากร ทั้งจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากร โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการมีการ
สนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการไปนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ จํานวน 20 เรื่อง รวมทั้งสิ้น
1,298,554 บาท จําแนกเปนงบประมาณสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานวิจัยในประเทศจํานวน 7 เรื่อง รวม
106,992 บาท และงบประมาณสนับสนุนการการไปนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศจํานวน 13 เรื่อง รวม
1,191,562 บาท นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการมีการสนับสนุนรางวัลการเผยแพร
ผลงานวิจัย จํานวน 271 เรื่อง เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,150,000 บาท
5. มี การพั ฒนาสมรรถนะอาจารย แ ละนัก วิจัย มีก ารสรา งขวัญและกํ า ลั งใจตลอดจนยกยอ ง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
คณะวิทยาการจั ดการ มี การพัฒ นาศั กยภาพดานการวิจัยใหแกอาจารยประจํา โดยส งเสริมใหไป
ประชุม สัม มนา อบรม เพื่ อ พั ฒ นางานวิ จั ย มี การจั ด โครงการประชุ มเชิง ปฏิ บั ติ การด านการวิ จั ย สํ า หรั บ
คณาจารยและบุคลากร เพื่อเปนการเสริมสรางแรงบันดาลใจ โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญ มาถายทอดให
ความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ การทําวิจัย การตีพิมพผลงานวิจัย ตลอดจนสนับสนุนเงินรางวัล
ในการนําเสนอและตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ อาทิ เชน
- โครงการอบรม เรื่อง การใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล EBSCO เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม
2562 ณ หองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1 เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรใหบุคลากรสาย
วิชาการ นําความรู ทักษะ แนวคิด ไปประยุกตใชในการพัฒนาผลงานทางวิชาการใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้ งนี้ ในป ก ารศึ กษา 2561 คณะวิ ทยาการจัดการมีก ารสนับ สนุ น รางวัล การเผยแพร ผ ลงานวิจั ย
จํานวน 271 เรื่อง เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,150,000 บาท
6. มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ ช ว ยในการคุม ครองสิ ทธิ์ ของงานวิจั ยหรือ งานสรา งสรรคที่ นํา ไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได ต ระหนั ก การคุ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ที่ นํ า ไปใช
ประโยชน จึงไดมีการสรางระบบกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
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ประโยชน โดยสนับ สนุ นเงิ นรางวั ลหรือกํา หนดเปน ตัว ชี้วัดสําหรับการขึ้นเงิน เดือนสําหรับบุคคลากรฝา ย
วิชาการ ในการสงผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดตีพิมพเผยแพรแลว ผานมายังคณะกรรมการวิจัยฯ ของ
คณะวิทยาการจัดการ เพื่อดําเนินการพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยที่ตองการคุมครองสิทธิ์ โดยเจาของผลงาน
สามารถดําเนินการตามคูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2549 กอนจะนําสูกระบวนการ
ของทางมหาวิทยาลัย โดยสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค (สวนส) ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดําเนินการในขั้นตอนตอไป
ทั้งนี้ในสวนในสวนของการสนับสนุนใหขอมูลเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิ์ ทางสํานักงานบริหารการวิจัย
นวั ต กรรมและการสร า งสรรค (สวนส) ของมหาวิทยาลั ย ศิล ปากร ไดจัด โครงการวิจัย สั ญ จร เมื่ อวัน ที่ 4
กรกฎาคม 2562 และบรรยายในหัวขอเรื่อง “การสรางทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยและงานสรางสรรค”
โดยนายชัยรัตน จิตตสินนวา เจาหนาที่ทรัพยสินทางปญญา สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการ
สรางสรรค (สวนส)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
วก 2.1.1-1
วก 2.1.2-1
วก 2.1.2-2
วก 2.1.2-3
วก 2.1.2-4
วก 2.1.2-5
วก 2.1.2-6

วก 2.1.2-7
วก.2.1.3-1
วก.2.1.3-2
วก.2.1.3-3
วก.2.1.3-4

รายการเอกสารหลักฐาน
เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สวนงานฐานขอมูลผลงานวิจัย
เว็บไซตหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร /เว็บไซตฝายวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการหองสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจําป 2561 “Gastronomy: Hospitality and Culture in
ASEAN”
ประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “การขับเคลื่อนพลังชุมชนแหงการเรียนรู”
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายดานการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 และ
โครงการเครือขายศึกษา วิจัย และความสัมพันธ การจัดการชุมชน ครั้งที่ 6
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธทางวิชาการ ดาน
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (PSPARN) ครั้งที่ 3 “รัฐปนปวน : กระแสการเมือง ระบบโลก และ
การบริหารภาครัฐในยุค Disruption”
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจําป 2562
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ.
2561
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ งหลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ งหลักเกณฑ อัตราการจายเงินคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิและวิธีการ
เบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ งอัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะวิทยาการจัดการ
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หมายเลข
วก.2.1.3-5

วก.2.1.3-6
วก.2.1.3-7
วก.2.1.3-8

วก.2.1.4-1

วก.2.1.4-2

วก.2.1.4-3

วก.2.1.4-4

วก.2.1.4-5

วก.2.1.4-6

วก.2.1.4-7

วก.2.1.4-8

วก.2.1.4-9

รายการเอกสารหลักฐาน
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางการสนับสนุนคาใชจายจาก
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาการจัดการ ประจําป
งบประมาณ 2562
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจยั นวัตกรรมและ
การสรางสรรคเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องรับสมัครทุนเพื่อการเผยแพร นําเสนอ และ
แสดงผลงานในตางประเทศสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2562
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องแนวทางการสนับสนุนคาใชจายจาก
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะวิทยาการจัดการ ประจําป
งบประมาณ 2562 (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2561
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/2561)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2561
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13/2561)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2561
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 14/2561)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 15/2561)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 16/2561)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 18/2561)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 19/2561)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 20/2561)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 86

หมายเลข
วก.2.1.4-10

วก.2.1.4-11

วก.2.1.4-12

วก.2.1.4-13

วก.2.1.4-14

วก.2.1.4-15

วก.2.1.4-16

วก.2.1.4-17

วก.2.1.4-18

วก.2.1.4-19

วก.2.1.4-20

วก.2.1.4-21
วก.2.1.4-22

รายการเอกสารหลักฐาน
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพร
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2562)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2562)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2562)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2562)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2562)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2562)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ พิเศษครั้งที่ 3/2562)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2562)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/2562)
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องผลงานที่ไดรับรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2562
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13/2562)
การสนับสนุนงบประมาณไปนําเสนอผลงานวิจัยในประเทศ จํานวน 7 ทุน
การสนับสนุนงบประมาณไปนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ จํานวน 13 ทุน
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หมายเลข
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วก.2.1.6-1
วก.2.1.6-2

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการอบรมการใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล EBSCO
คูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2549

ตัวบงชี้ที่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ชนิดชองตัวบงชี้
ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะคณะที่กลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย
เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที่กาํ หนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา
คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
หมายเหตุ
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1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผู
ลาศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทิน
นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมี
หลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ
ตารางที่ 2.2-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
รายการ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน (บาท)
1. งบรายไดของคณะวิชา
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร
รวมเงินสนับสนุนภายใน
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (บาท)
1. แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช.
2. แหลงทุนตางประเทศ
3. หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต อบจ
4. หนวยงานภาคเอกชน
5. แหลงอื่นๆ (โปรดระบุ)
รวมเงินสนับสนุนภายนอก
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย / สรางสรรค
- จากภายในสถาบัน
- จากภายนอกสถาบัน
จํานวนอาจารยประจํา (ไมนับลาศึกษาตอ)
จํานวนนักวิจัย (ไมนับลาศึกษาตอ)
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
60
61
62
1,178,871.71
489,666.67
1,668,538.38

1,776,081.52
384,000,00
2,160,081.52

600,000.00
1,535,000.00
100,000.00
2,235,000.00

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
-

3,794,505.60 14,238,838.66 27,480,946.50
5,463,043.98 16,398,920.48 29,715,946.50
27
17
102
102
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35
27
95
95

12
34
98.5
98.5
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จํานวนอาจารยประจํา (ลาศึกษาตอ)
จํานวนนักวิจัย(ลาศึกษาตอ)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เปาหมายของปนี้ :
เปาหมายปตอไป :

1 : 172,613.90
1 : 301,684.74
>1: 70,000
>1: 70,000

4
106
53,559.26

6
101
172,613.90

เกณฑประเมิน :
เกณฑประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน :

5
103.5
301,684.74

5
คะแนน
5
คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
3.50 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปงบประมาณ 2562 ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค รวม 30 ทุน เปนทุน
จากภายใน 11 ทุน เปนเงิน 2,235,000.00 บาท ซึ่งมีอาจารยรับทุน 12 คน และเปนทุนจากภายนอก 19 ทุน
เปนเงิน 27,480,946.50 บาท ซึ่งมีอาจารยรับทุน 34 คน รวมเปนเงินทุน 29,715,946.50 บาท คิดเฉลี่ยตอ
อาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง เปนเงิน 301,684.74 บาทตอคน
คณะวิชามีอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 103.5 คน มีอาจารยลา
ศึกษาตอ จํานวน 5 คน คิดเปนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 98.5 คน
ตารางที่ 2.2-2 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน (บาท) ใน
ปงบประมาณ 2562
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผูวิจัย

ระยะเวลา

1

การเมืองระหวางประเทศของ
ไตหวัน: การวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ (ค.ศ.
1988-2018)

อ.ดร.รุงทิพย
จันทรธนะกุล (100%)

7 ก.พ.62 - 6
ก.พ. 63

2

การสรางตราสินคาของผลิตภัณฑ
ตามโตนด จังหวัดเพชรบุรี”

อ . ธิ ดา ทิ พ ย ป า น โ ร จ น
(50%) และรศ.ดร.ธนินทรัฐ
รัตนพงศภิญโญ (50%)

1 ต.ค. 61 - 30
ก.ย. 62

แหลงเงินทุนสนับสนุน
(ระบุ)
รายไดคณะ
(ทุนอุดหนุนการวิจัย
นวัตกรรมและการ
สรางสรรค คณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย)
สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3

โลจิสติกสเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ
ในการเพิ่มมูลคาทางการตลาด
ผลิตภัณฑตาลโตนด จังหวัด
เพชรบุรี

อ.ดร.ภฤศญา ป ย นุ สรณ
(70%), อ.ชลภั ส สรณ
สิทธิวรงคชัย (15% มรภ.
สวนสุนันทา) และ อ.ณัฐ
พนธ เกษสาคร (15%
มรภ.สมเด็จเจาพระยา)

1 ต.ค. 61 - 30
ก.ย. 62

สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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งบประมาณ
(บาท)
100,000.00

525,000.00
*(750,000.00)

450,000.00
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผูวิจัย

ระยะเวลา

4

โครงการกลยุทธรูปแบบการ
กระจายสินคาผลิตภัณฑตาลโตนด
จ.เพชรบุรี
อิทธิพลของการรับรูของลูกคา
เกี่ยวกับ CSR ที่มีตอความภักดีของ
ลูกคาในอุตสาหกรรมโรงแรม

รศ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศ
ภิญโญ (100%)

1 ต.ค. 61 - 30
ก.ย. 62

อ.ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ
(50%) และ อ.ดร.ชิษณุพงศ
ศิริโชตินิศากร (50%)

1 เม.ย.62 - 31
มี.ค.63

5

6

7

8

9

10

แหลงเงินทุนสนับสนุน
(ระบุ)
สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายไดคณะ
(ทุนอุดหนุนการวิจัย
นวัตกรรมและการ
สรางสรรค คณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย)
งานจิตกรรมพุทธศาสนาฝมอื ชาง
อ.ดร.ดวงกมล
10 มิ.ย.62 – 9 รายไดคณะ
เมืองเพชรบุรี ระหวาง พ.ศ.2400- บุญแกวสุข (100%)
มิ.ย. 63
(ทุนอุดหนุนการวิจัย
2500
นวัตกรรมและการ
สรางสรรค คณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย)
ความไมมั่นคงในการทํางานและ
ผศ.ดร.ชวนชื่น
12 มิ.ย.62 – 11 รายไดคณะ
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรของ อั ค คะว ณิ ช ชา (80%)
มิ.ย. 63
(ทุนอุดหนุนการวิจัย
และ อ.ดร.วงศลัดดา
พนักงานธนาคาร: บทบาทของ
นวัตกรรมและการ
การสนันสนุนของเพื่อนรวมงาน
สรางสรรค คณะ
วีระไพบูลย (20%)
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย)
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ อ.ธาดาธิ เ บศร ภู ท อง 1 ก.ค. 62 - 30 รายไดคณะ
ปจจัยบุคลิกภาพที่สงผลตอความ
(100%)
มิ.ย. 63
(ทุนอุดหนุนการวิจัย
ตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการและ
นวัตกรรมและการ
สรางธุรกิจดิจิทัลใหมของนักศึกษา
สรางสรรค คณะ
ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการ
วิทยาการจัดการ
บริการธุรกิจ
มหาวิทยาลัย)
การจัดการเรียนการสอนแบบการ อ.ดร.นพรัตน
21 มี.ค. 62 - ทุนอุดหนุนโครงการ
เรียนรูแบบการจัดโครงการ
บุญเพียรผล 100%
31 ธ.ค. 62
พัฒนานวัตกรรมการ
(Project-Based Learning) เพื่อ
เรียนการสอน
ทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
21 สําหรับรายวิชาการจัดการสิ่ง
อํานวยความสะดวกและสถานที่
(Facility and Venue
management)
การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการ อ.ดร.บุษริน วงศ วิวัฒนา 21 มี.ค. 62 - ทุนอุดหนุนโครงการ
เรียนรูเชิงผลติภาพ (Productivity- 100%
20 มี.ค. 63
พัฒนานวัตกรรมการ
Based Learning) ในรายวิชาธุรกิจ
เรียนการสอน
การประชุม การทองเที่ยวเพือ่ เปน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและงานนิทรรศการ สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

งบประมาณ
(บาท)
560,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

50,000.00

50,000.00
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ชื่อโครงการ
สาขาวิชาการโรงแรม คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
การจัดการขนมไทยพื้นบานโบราณ
เพื่อสงเสริมธุรกิจจําหนายของที่
ระลึกจังหวัดเพชรบุรี

ชื่อผูวิจัย

ระยะเวลา

อ.ดร.นพรัตน บุญเพียรผล

8 ส.ค. 62 - 7
ส.ค. 63

(50%) และ อ.ดร.บุษริน
วงศวิวัฒนา (50%)

แหลงเงินทุนสนับสนุน
(ระบุ)

งบประมาณ
(บาท)

รายไดคณะ
(ทุนอุดหนุนการวิจัย
นวัตกรรมและการ
สรางสรรค คณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย)

100,000.00

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายในสถาบัน

2,235,000.00
*(2,460,000.00)

หมายเหตุ *( ) หมายถึง จํานวนงบประมาณเต็มจํานวนกอนหารสัดสวน
ตารางที่ 2.2-3 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (บาท)
ในปงบประมาณ 2562
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1

การพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
รับผิดชอบ กรณีศึกษา:
กรุงเทพมหานคร จังหวัด
แมฮองสอน ภูเก็ต และสตูล
(แผนงานวิจัย)

2

การพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
รับผิดชอบ กรณีศึกษา:
กรุงเทพมหานคร จังหวัด
แมฮองสอน ภูเก็ต และสตูล
โครงการยอยที่ 3 การศึกษา
แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพือ่
รองรับการทองเที่ยวอยาง
รับผิดชอบ กรณีศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร แมฮองสอน
ภูเก็ต และสตูล
โครงการคนหาและสรางมูลคาเพิ่ม
จากอัตลักษณ เรื่องราว เรื่องเลา
ของชุมชน

3

ชื่อผูวิจัย

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
(สกว.)

งบประมาณ
(บาท)
428,984.50
*(587,650.00)

ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร (70%), อ.
ดร.ปรัชญากรณ ไชยคช (ม.
หาดใหญ), อ.ดวงธิดา พัฒโน (ม.
สงขลานครินทร), ผศ.ดร.ทิพย
สุดา พุฒจร (3%) และ อ.หทัย
รัตน สวัสดี (ม.ศรีปทุม
ขอนแกน)
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

15 ม.ค. 62 14 ม.ค. 63

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
(สกว.)

734,382.00
*(815,980.00)

รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา (80%), 28 ก.ย. 61 –
ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสงา
26 มี.ค. 62
(5%), อ.ดร.อัฏฐมา บุญปาลิต
(5%), อ.ดร.นิธิกร มวงศรเขียว
(5%) และ อ.ดร.ระชานนท
ทวีผล (5%)

กรมการทองเที่ยว

9,250,000.00

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561
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ชื่อโครงการ

4

การศึกษาแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Eco-Efficiency) เมืองยั่งยืนเชิง
พื้นที่ ในเศรษฐกิจและสังคมของ
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี
การสํารวจขอมูลเชิงพื้นที่ดานการมี
สวนรวมของประชาชนในชุมชน
โดยรอบตลาดน้ําดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
การประเมินผลกระทบโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

5

6

7

8

9

ชื่อผูวิจัย

ระยะเวลา

พรธิดา เทพประสิทธิ,์ กนกอร
เนตรชู และ รศ.ดร.ธีระวัฒน
จันทึก (20%)

1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62

รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก (50%)
และ อ.สุรภัทร พิไชยแพทย
(50%)

17 ม.ค. 62 –
17 ส.ค. 62

อ.ดร.วุฒิชัย อารักษโพชฌงค
24 ม.ค. 62 –
(50%), รศ.ดร.สมบูรณ ศิริสรร
20 ต.ค. 62
หิรัญ (ม.มหิดล), ผศ.ดร.ภัทร
พลอยแหวน (ม.มหิดล), ผศ.ดร.
สมศักดิ์ อมรสิริพงศ (ม.มหิดล),
อ.ดร.ฐิติกร ยาวิไชย จารึกศิลป
(ม.สุโขทัยธรรมธิราช) และ ดร.
สิทธิพร ชุลีธรรม (นักวิชาการ
อิสระ)
โครงการศึกษาและเตรียมความ
รศ.ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ (ม.
11 ต.ค. 61 –
พรอมสูการเปนองคการมหาชนของ มหิดล), ผศ.ดร.ภัทร พลอย
10 ต.ค. 62
กรมวิทยาศาสตรบริการ
แหวน (ม.มหิดล), ผศ.ดร.สมศักดิ์
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)
โครงการประเมินผลลัพธและ
รศ.ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ (ม. 1 ต.ค. 61 –
ผลกระทบของชุดโครงการ The
มหิดล), ผศ.ดร.ภัทร พลอย
30 มิ.ย. 62
Crisis Management Shared
แหวน (ม.มหิดล), ผศ.ดร.สมศักดิ์
Experiences and Lesson
อมรสิริพงศ (ม.มหิดล),
Learned between Japan and อ.ดร.วุฒิชัย อารักษโพชฌงค
Thailand
(20%) และ อ.ดร.ฐิติกร ยาวิไชย
จารึกศิลป (ม.สุโขทัยธรรมธิราช)
กิจกรรมพัฒนาทายาทเพือ่ การ
รศ.ดร.นพพร จันทรนําชู (7%
9 มี.ค. 62 - 4
ขับเคลื่อนผูประกอบการ OTOP
ศึกษา มศก.), ศ.ดร.คณิต เขียว
ก.ย. 62
อยางมีประสิทธิภาพ ภายใต
วิชัย (7% ศึกษา มศก.), รศ.ดร.
โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่ง
ธนินทรัฐ รัตนพงษภิญโญ (5%
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
วจก. มศก.), อ.ดร.นพดล โตวิชัย
กุล (5% วจก. มศก.), ผศ.ดร.เด

แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต

งบประมาณ
(บาท)
140,000.00
*(700,000.00)

ศูนยสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต

375,000.00

บริษัท บลิส – เทล
จํากัด (มหาชน)

300,000.00
*(600,000.00)

กรมวิทยาศาสตร
บริการ

466,760.00
*(2,800,000.00)

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
(สกว.)

238,920.00
*(1,194,600.00)

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม

1,950,000.00
*(9,750,000.00)

ชาพันธ รัฐศาสนศาสตร (1% วิศวะ
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ระยะเวลา

แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)

งบประมาณ
(บาท)

มศก.), อ.ดร.สรภัส น้ําสมบูรณ (7%
ศึกษา มศก.), อ.ดร.พรรณภัทร ปลั่ง
ศรีเจริญสุข (7% ศึกษา มศก.), ผศ.
ดร.เอกนฤน บางทาไม (7% ศึกษา
มศก.), ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง
(7% ศึกษา มศก.), อ.ดร.ชัยรัตน โต
ศิลา (7% ศึกษา มศก.), อ.ดร.ศศิ
พัชร จําปา (7% ศึกษา มศก.), อ.
ดร.สรัญญา จันทรชสู กุล (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

10

11

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%)
การกําหนดนโยบายและการสื่อสาร ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร (20%),
สาธารณะเพื่อลดการใชสารเคมีทาง ผศ.ดร.ทิพยสุดา พุฒจร (20%),
การเกษตรอยางมีสวนรวมของภาค ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว
ประชาสังคม จังหวัดหนองบัวลําภู (20%), นางธันยพร วณิชฤทธา
(20% นักวิชาการอิสระ) และ
นายพิชญ จิตตภักดี (20% ม.แม
โจ)
โครงการกิจกรรมใหคําปรึกษา
รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา (55%),
แนะนําดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
ผศ.ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล
บนพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรมและ
(10%), ผศ.ดร.สิริชัย ดีเลิศ
ภูมิปญญาใหมอี ัตลักษณที่โดดเดน (10%), อ.อริสสา สะอาดนัก
(ภาคกลาง ภาคใต)
(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

3 ม.ค. 62 - 2
ม.ค. 53

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แหงชาติ (วช.)

16 ก.พ. 62 13 ก.ย. 62

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม
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120,000.00
*(200,000.00)

10,908,900.00
*(11,730,000.00)

หนา 94

ลําดับ

12

13

14

15

16

ชื่อโครงการ
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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)
แนวทางการพัฒนาเพื่อลดความ
ผศ.ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล
เหลื่อมล้ํา ในการเขาถึงการใช
(75%), รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา
ประโยชนทรัพยากร ในชุมชนโดย (10%), นายเกรียงศักดิ์ ธรรมอภิ
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
พล (10% ม.มหิดล) และ น.ส.
อยางยั่งยืน
กนกพร คุมภัย (5% ม.มหิดล)
โครงการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรดาน ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ เจริญ
ไมซมาตรฐานสากล (Meeting,
วิศาล (80%), อ.ดร.นพรัตน
Incentive, Conventions) ภายใต บุญเพียรผล (10%), อ.สถิรา มะ
วิชา "การประชุมองคกร
ลาสิน (10%)
(Meetings 101)"
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ
ดานการจัดการประชุมของประเทศ เจริญวิศาล (100%)
ไทย
การศึกษาความเคลื่อนไหวทาง
รศ.พรชัย เทพปญญา (80%)
การเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ บุญเหลือ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร 2562
(20%)
จังหวัดกาญจนบุรี
ประเมินศักยภาพและความตองการ อ.รชกร วชิรสิโรดม (70%),
ของชุมชนเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
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 เจือบุญ (2%) และนาย
กันทรากร จรัสมาธุสร (จนท.

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)

งบประมาณ
(บาท)

28 มี.ค. 62 31 ธ.ค. 62

สถาบันพระปกเกลา

68,000.00
*(80,000.00)

1 ก.พ. 62 30 พ.ย. 62

บริษัท นีท อีเวนท
แอนดคอนซัลแทนท
จํากัด

450,000.00

2 ม.ค. 62 30 ธ.ค. 62

สมาคมสงเสริมการ
ประชุมนานาชาติ
(ไทย)
สถาบันพระปกเกลา

500,000.00

13 ก.พ. 62 31 ก.ค. 62

22 เม.ย. 62 31 ก.ค. 62

องคการระหวาง
ประเทศเพื่อการ
อนุรักษธรรมชาติ
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผูวิจัย

ระยะเวลา

แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)

งบประมาณ
(บาท)

1 ก.ค. 62 –
30 ก.ย. 62

สํานักงานบริหาร
โครงการ กรม
ชลประทาน

114,000.00
*(120,000.00)

1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62

งบบูรณาการ
กระทรวงศึกษาธิการ

982,000.00

17 เม.ย. 62 30 ธ.ค. 62

สถาบันพระปกเกลา

80,000.00

คณะ 2%)
17

โครงการวิจัยเพือ่ ติดตามผล
อ.รชกร วชิรสิโรดม (95%) และ
ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและ
นายกันทรากร จรัสมาทุสร
สังคมตามแผนปฎิบัติราชการและ (จนท. คณะ 5%)
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ํา
บานปาละอู อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
18 โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ อ.วันชัย เจือบุญ (50%) และ อ.
เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียน เลิศลักษณ เจริญสมบัติ (50%)
ระดับมัธยมศึกษาสูผูประกอบการ
รุนเยาวอยางสรางสรรค
19 โครงการวิจัยปจจัยเชิงสาเหตุที่มี
ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน,
อิทธิพลตอการกระจายรายไดของ อ.ดร.วุฒิชัย อารักษโพชฌงค,
กลุมประเทศรายไดปานกลางและ อ.วรพล พินจิ , อ.ดร.โกสินทร เต
ความเกี่ยวของของดัชนีชี้วัดธรร
ชะนิยม
มาภิบาล : การสรางแนวทางลด
ความเหลื่อมล้ําของประเทศไทย
ภายใตหลักฐานระดับสากล
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 “การสรางตราสินคาของผลิตภัณฑตามโตนด จังหวัดเพชรบุรี”
วก.2.2.1-3 โครงการวิจัย เรื่อง “โลจิสติกสเพือ่ การพัฒนาบรรจุภัณฑในการเพิ่มมูลคาทางการตลาด ผลิตภัณฑ
ตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรี
วก.2.2.1-4 โครงการกลยุทธรูปแบบการกระจายสินคาผลิตภัณฑตาลโตนด จ.เพชรบุรี
วก.2.2.1-5 โครงการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของการรับรูของลูกคาเกี่ยวกับ CSR ที่มีตอความภักดีของลูกคาใน
อุตสาหกรรมโรงแรม
วก.2.2.1-6 โครงการวิจัย เรื่อง งานจิตกรรมพุทธศาสนาฝมือชางเมืองเพชรบุรี ระหวาง พ.ศ.2400-2500
วก.2.2.1-7 โครงการวิจัย เรื่อง ความไมมั่นคงในการทํางานและการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรของพนักงาน
ธนาคาร: บทบาทของการสนันสนุนของเพื่อนรวมงาน
วก.2.2.1-8 โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบุคลิกภาพที่สงผลตอความตั้งใจที่จะเปน
ผูประกอบการและสรางธุรกิจดิจิทัลใหมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริการธุรกิจ
วก.2.2.1-9 การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรูแบบการจัดโครงการ (Project-Based Learning) เพื่อทักษะ
แหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับรายวิชาการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและสถานที่
(Facility and Venue management)
วก.2.2.1-10 การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการเรียนรูเชิงผลติภาพ (Productivity-Based Learning) ในรายวิชา
ธุรกิจการประชุม การทองเที่ยวเพือ่ เปนรางวัลและงานนิทรรศการ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
วก.2.2.1-11 การจัดการขนมไทยพื้นบานโบราณเพื่อสงเสริมธุรกิจจําหนายของที่ระลึกจังหวัดเพชรบุรี
วก.2.2.1-12 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางรับผิดชอบ กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร จังหวัดแมฮองสอน ภูเก็ต และ
สตูล (แผนงานวิจัย)
วก.2.2.1-13 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางรับผิดชอบ กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร จังหวัดแมฮองสอน ภูเก็ต และ
สตูล โครงการยอยที่ 3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทองเที่ยวอยางรับผิดชอบ
กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร แมฮองสอน ภูเก็ต และสตูล
วก.2.2.1-14 โครงการคนหาและสรางมูลคาเพิม่ จากอัตลักษณ เรื่องราว เรื่องเลาของชุมชน
วก.2.2.1-15 การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เมืองยั่งยืนเชิงพื้นที่
ในเศรษฐกิจและสังคมของตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
วก.2.2.1-16 การสํารวจขอมูลเชิงพื้นที่ดานการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนโดยรอบตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
วก.2.2.1-17 การประเมินผลกระทบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากร
บุคคล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร
วก.2.2.1-18 โครงการศึกษาและเตรียมความพรอมสูการเปนองคการมหาชนของกรมวิทยาศาสตรบริการ
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หมายเลข
วก.2.2.1-19
วก.2.2.1-20
วก.2.2.1-21
วก.2.2.1-22
วก.2.2.1-23
วก.2.2.1-24
วก.2.2.1-25
วก.2.2.1-26
วก.2.2.1-27
วก.2.2.1-28

วก.2.2.1-29
วก.2.2.1-30

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการประเมินผลลัพธและผลกระทบของชุดโครงการ The Crisis Management Shared
Experiences and Lesson Learned between Japan and Thailand
กิจกรรมพัฒนาทายาทเพื่อการขับเคลื่อนผูประกอบการ OTOP อยางมีประสิทธิภาพ ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
การกําหนดนโยบายและการสื่อสารสาธารณะเพื่อลดการใชสารเคมีทางการเกษตรอยางมีสวนรวมของ
ภาคประชาสังคม จังหวัดหนองบัวลําภู
โครงการกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําดานการพัฒนาผลิตภัณฑบนพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาใหมีอตั ลักษณที่โดดเดน (ภาคกลาง ภาคใต)
แนวทางการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้าํ ในการเขาถึงการใชประโยชนทรัพยากร ในชุมชนโดย
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนอยางยั่งยืน
โครงการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรดานไมซมาตรฐานสากล (Meeting, Incentive, Conventions)
ภายใตวิชา "การประชุมองคกร (Meetings 101)"
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติดานการจัดการประชุมของประเทศไทย
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2562
จังหวัดกาญจนบุรี
ประเมินศักยภาพและความตองการของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการวิจัยเพื่อติดตามผลตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามแผนปฎิบตั ิราชการและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําบานปาละอู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสู
ผูประกอบการรุนเยาวอยางสรางสรรค
โครงการวิจัยปจจัยเชิงสาเหตุทมี่ ีอิทธิพลตอการกระจายรายไดของกลุมประเทศรายไดปานกลางและ
ความเกี่ยวของของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล : การสรางแนวทางลดความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยภายใต
หลักฐานระดับสากล

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 98

ตัวบงชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบงชี้

ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ผลลัพธ

เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้
เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
สูตรคํานวณ
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร
คะแนนที่ได =

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั ทั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนทีไ่ ด =

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

x5

หนา 99

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
คาน้ําหนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ
ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยู
ในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจ ารณาวารสารทางวิ ช าการสํ า หรั บ การเผยแพร ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ. 2556 แตส ถาบั น
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต วั น ที่ อ อกประกาศ (ซึ่ ง ไม อ ยู ใ น Beall’s list) หรื อ ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- บทความวิ จัยหรือบทความวิช าการฉบับ สมบู รณที่ ตีพิม พในวารสารวิ ชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

0.40

0.60
0.80

1.00

การส งบทความเพื่อพิ จารณาคัด เลือกใหนํ าเสนอในการประชุมวิชาการต องสงเปน ฉบับสมบูร ณ
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
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หนา 100

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้ําหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจําที่ตีพิมพเผยแพร
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจํา
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไม
อยู ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แต ส ถาบั น นํ า เสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไม
อยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 2
3.2บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม
อยู ใ นฐานข อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต ส ถาบั น นํ า เสนอสภา

น้ําหนัก

จํานวน

ผลรวมถวง
น้ําหนัก

0.20

157

31.40

0.20

-

-

0.40

22

8.80

0.40

-

-

0.40

-

-

0.40

-

-

0.40

-

-

0.60

11

6.60

0.60

-

-

0.80

-

-
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หลักฐาน/
ตารางอางอิง
ตารางที่ 2.3-1

ตารางที่ 2.3-2

ตารางที่ 2.3-3

หนา 101

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจํา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป
และแจ ง ให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม
อยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานขอมูลTCI กลุมที่ 1
5.1บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ มพ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา วา ดว ย หลัก เกณฑก าร
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการสํ า หรั บ การเผยแพร ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา วา ดว ย หลัก เกณฑก าร
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการสํ า หรั บ การเผยแพร ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช สั ง คมที่ ไ ด รั บ การประเมิ น ผ า นการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว
5.5 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ
5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน
5.7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว
5.8 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ
6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสสู าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online

น้ําหนัก

จํานวน

ผลรวมถวง
น้ําหนัก

0.80

-

-

0.80

170

136.00

0.80

-

-

หลักฐาน/
ตารางอางอิง

ตารางที่ 2.3-4

ตารางที่ 2.3-5
1.00

1

1

1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

1

1

ตารางที่ 2.3-5
ตารางที่ 2.3-6

1.00

2

2

0.20
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หนา 102

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจํา

น้ําหนัก

7. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ
10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จํานวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจํา
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารย
ประจํา
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจํา
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของ
อาจารยประจํา

0.40
0.60

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เปาหมายของปนี้ :
เปาหมายปตอไป :

215.05
180.48
40.00%
40.00%

จํานวน

ผลรวมถวง
น้ําหนัก

หลักฐาน/
ตารางอางอิง

0.80
1.00
103.5
364
186.80
180.48
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เกณฑประเมิน :
เกณฑประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน :

5
คะแนน
5
คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
5
คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในป พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารยประจํารวมผูลาศึกษาตอ 103.5 คน มีผลงาน
วิช าการของอาจารยที่ไดรั บ การรับ รองคุ ณภาพรวม 364 ชิ้น ผลรวมถว งน้ําหนักของผลงานวิช าการของ
อาจารยประจําเทากับ 186.80 คิดเปนผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามเกณฑรอยละ 180.48
เทากับ 5 คะแนน

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
วก.2.3-1
วก.2.3-2
วก.2.3-3
วก.2.3-4
วก.2.3-5

วก.2.3-6
วก.2.3-7

รายการเอกสารหลักฐาน
บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(จํานวน 157 เรื่อง)
บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(จํานวน 22 เรื่อง)
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (จํานวน 11 เรื่อง)
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (จํานวน 170 เรื่อง)
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (จํานวน 1 เรื่อง)
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
(จํานวน 1 เรือ่ ง)
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา นการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (จํานวน 2 เรือ่ ง)

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561
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ตารางประกอบการเก็บขอมูลการผลงานวิชาการของอาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ
ตารางที่ 2.3-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ป พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (คาน้ําหนัก 0.20)
ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1
เรื่องเลาความสําเร็จของผูประกอบการรานอาหารเฉพาะกลุม พิทักษ ศิริวงศ, ภานุวัฒน สังกะเพศ
กรณีศึกษา ครัวกรรณิการ “ทุกอยางทําจากไก”
และพิทวัส บุญชูยิ่ง

2

3

4

การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 333-342.
รูปแบบและกลยุทธดา นการตลาดสูความสําเร็จของ
พิทักษ ศิริวงศ, ชัญญานุช จั่นทอง และมัญชุ การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
ผูประกอบการรานอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษารานอาหาร พัฒน พันธเจริญ
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
SUSTAINA Organic Restaurant เขตวัฒนา
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
กรุงเทพมหานคร
มกราคม 2561, หนา 343-350.
การใหความหมายและการสรางมูลคาเพื่อของรานอาหารเพื่อ รพีพัฒน วัดเผือก, วชิรญาณ ทิพยโกย และ การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
สุขภาพ กรณีศึกษารานอาหารเพือ่ สุขภาพ Greenmade
พิทักษ ศิริวงศ
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Café อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก จังหวัด
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
กรุงเทพมหานคร
มกราคม 2561, หนา 351-360.
การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ สูความสําเร็จของ
พิทักษ ศิริวงศ, กําพล เชี่ยวชาญศิลป และ การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
ผูประกอบการรานอาหารเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษา รานสวน อภิวัฒน บางเหลือง
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
ผักน้ํา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561
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หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

5

6

7

8

9

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
มกราคม 2561, หนา 361-369.
การสรางมูลคาเพิ่มและกลยุทธการตลาดของผูประกอบการ ธันยพร เนาวังวราห, อรัญญา มิ่งผล และ
การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
รานไอศกรีมหมอไฟยศเส กรุงเทพมหานคร
พิทักษ ศิริวงศ
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 370-377.
รูปแบบกลยุทธทางการตลาด และการสรางมูลคาเพิ่มของ
พิทักษ ศิริวงศ, ชนุดม กิตติสาเรศ และสิทธิ การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
ธุรกิจรับซื้อและจัดจําหนายผักออรแกนิคไรสารพิษ
ศักดิ์ เนียมหอม
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
กรณีศึกษาบริษัท Veget Deli
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 392-401.
เรื่องเลาความสําเร็จของผูประกอบการรานอาหารเพื่อ
เกียรติศักดิ์ เลิศสินเตชนนท, สิรเิ ดช ดอกไม การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
สุขภาพ กรณีศึกษา รานอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ Nature ทอง และพิทักษ ศิริวงศ
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
farm café จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 575-586.
แรงจูงใจที่สงผลตอการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุมวัยรุน อังคะณา ยศวิปาน, กมลชนก หาวัน
การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
และกลุม วัยทํางาน
และนภนนท หอมสุด
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 672-679.
กระบวนการทีส่ งผลใหธรุ กิจ OEM ประสบความสําเร็จเปน ดนุสรณ มุสิกล, ฐิติพล บัวรัษฏ และนภนนท การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
ธุรกิจ Startup กรณีศึกษา Deeping Soap Service
หอมสุด
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
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หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

10

ความหลงใหลในจุดหมายที่สงผลตอความจงรักภักดีใน
จุดหมายของนักทองเที่ยวในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

สุภาวรรณ ลิ้มวิไลกุล, สุธิดา สถิตยวราคม
และนภนนท หอมสุด

11

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรมการทําธุรกรรม
ทางการเงินผานระบบ Airpay

ศศิวิมล พฤกษเรืองกิจ, นริดา ดีศรี และนภ
นนท หอมสุด

12

รูปแบบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจบริการดานการ
กุลธิดา เลาเจริญ และจิตพนธ ชุมเกตุ
เดินทางดวยการประยุกตนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

13

ปจจัยดานแรงจูงใจที่สงผลตอพฤตกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของผูบริโภคยุคใหม : พื้นที่ศึกษา อุทยานสิ่งแวดลอมสิ
รินธร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

ณันทพรรณ สุนทร, ทักษิณ สกุลรัตนพรชัย
และจิตพนธ ชุมเกตุ

14

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารผานทางระบบ
ออนไลนรานปูดองอันยองของกลุมผูบริโภคยุคใหม

ณิชกุล สามเมือง, เทพธิดา มาลัยลอย และ
จิตพนธ ชุมเกตุ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
มกราคม 2561, หนา 680-685.
การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 686-693.
การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 694-701.
การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 402-412.
การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 413-422.
การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18

หนา 107

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

15

16

17

18

19

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
มกราคม 2561, หนา 423-434.
ปจจัยดานทัศนคติที่มีอิทธิพลตอพฤตกรรมการตัดสินใจซื้อ
ธันวารัตน แสงโสดา, ปวีณา ออนเฉลียว
การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
อาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด และจิตพนธ ชุมเกตุ
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
ประจวบคีรีขันธ
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 435-446.
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ สินคาผานทาง
ปาลิตา โชคนาคะวโร, ปนบุญ อมรภิบาล
การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต Looksi ของกลุมผูบริโภค Gen Y และจิตพนธ ชุมเกตุ
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 447-456.
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มผี ลตอพฤติกรรม พีชชญา ทองยอด, นาราทิพย มาลัย และจิต การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
การตัดสินใจซื้อสินคาของกลุมผูบ ริโภครุนใหมที่รานอีฟแอนด พนธ ชุมเกตุ
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
บอย เขตกรุงเทพมหานคร
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 457-467.
แรงจูงใจดานนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคที่มีตอการ
จิตพนธ ชุมเกตุ, สุภาวดี เอี่ยมสะอาด และ การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
ตัดสินใจซื้อสินคาชาตรามือของผูบ ริโภคในเขต
อรอนงค พงษสวัสดิ์
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
กรุงเทพมหานคร
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 468-475.
รูปแบบการสื่อสารการตราสินคาของธุรกิจสตารทอัพประเภท ณัฐชยา นาทิพย, เนรัญชลา สุขประเสริฐ
การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
ธุรกิจบริการทางการแพทย กรณีศกึ ษา เฮลท แอท โฮม
และจิตพนธ ชุมเกตุ
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 108

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

20

การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อรองรับ
การทองเที่ยวของคุงบางกะเจา อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ

วรัญญา ครามอวมเจริญ, สาธินี แซลิ่ว และ
จิตพนธ ชุมเกตุ

21

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและพฤตกรรมผูบริโภค
ออนไลนที่มีผลตอความพึงพอใจในการรับบริการการตูน
ดิจิตอล Webtoon ของผูบริโภคชาวไทย

ฐิติพร สําราญศาสตร, ตริตาภรณ มะโนลิ
และอัยรดา สถิตยกุล

22

การยอมรับนวัตกรรมที่สงผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ นรพนธ ฤกษอุโฆษ, ธัณยรัสม ภาวิจักชัยกุล
ทําธุรกรรมทางการเงินออนไลนผาน แอปพลิเคชัน BluePay และฐิติพร สําราญศาสตร
Wallet

23

การศึกษาปจจัยการปรับตัวของธุรกิจเปดใหม โดยการ
ธิดิ โภคาวัฒนา, ชาญวิชญ พิพัฒนรัชตกุล
ประยุกตใชเทคโนโลยี กรณีศึกษา ฟตเนส T3GYM ฟตเนส ที่ และฐิติพร สําราญศาสตร
ดีที่สุดในจังหวัดตรัง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง

24

การศึกษาปจจัยความไววางใจที่มผี ลตอการซื้อขายสัตวเลี้ยง
ออนไลน กรณีศึกษาเว็บไซต PickaPet

เนรัญชลา สุทธิอาคาร, อภิษฎา บุญเรือง
และฐิติพร สําราญศาสตร

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
มกราคม 2561, หนา 587-597.
การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 598-607.
การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 183-195.
การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 196-208.
การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 209-223.
การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18

หนา 109

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

25

26

27

28

29

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
มกราคม 2561, หนา 224-235.
การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มผี ลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ พานทอง ศิริเดช, ณัฐสิมา กิตติสังวรา และ การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
เครื่องสําอางแบรนด Mistine และแบรนด Etude ผาน
ฐิติพร สําราญศาสตร
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
แอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัย
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มกราคม 2561, หนา 236-249.
แนวทางในการพัฒนา OTOP ในยุค 4.0 ของกาแฟบานไร
นวพล ลีลาวงศสันติ, สุภราช หนูหา และฐิติ การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
ไชยราช อําเภอสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พร สําราญศาสตร
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 250-259.
เทคนิคการดําเนินธุรกิจมูลไสเดือนเงินลาน กรณีศึกษา โชคดี ธัณยรัสม ภาวิจักชัยกุล และฐิติพร สําราญ การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
ฟารม
ศาสตร
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 719-731.
การรับรู และปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอทัศนคติการ เกณิกา วงศชารี, พิจักษณ พลธานี และฐิติ การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
ใชบริการแอพพลิเคชั่น Line Man
พร สําราญศาสตร
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 607-619.
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผานแอพพลิเคชั่น
สุดารัตน สิริมหาวงศ, สุวนันท คงใหม และ การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
LINE MAN เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ฐิติพร สําราญศาสตร
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 110

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

30

31

32

33

34

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
มกราคม 2561, หนา 620-629.
ปจจัยที่สงผลตอการเลือกรับบริการดูแลผูสูงอายุผาน
ชฎาธาร วรรณประโพธิ,์ ฐิติกาญจน แสงสุด การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
แอพพลิเคชั่น
ตา และฐิติพร สําราญศาสตร
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสการเปลี่ยนผานสูย ุค
Thailand 4.0”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18
มกราคม 2561, หนา 630-643.
การสรางมูลคาเพิ่มของผูประกอบการรานอาหารเพื่อสุขภาพ รัฐพงศ วงศชัย, สุรพัศ ศรีฤกษ และพิทักษ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการ
กรณีศึกษารานสถานีผัก แอนด คนรักกาแฟ
ศิริวงศ
จัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นสูประเทศไทย 4.0”, คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2 กุมภาพันธ
2561, หนา 111-118.
อิทธิพลของแรงจูงใจที่สงผลตอการแบงปนขอมูลการ
นภนนท หอมสุด, สุธิดา สถิตยวราคม และ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7,
ทองเที่ยวผานเครือขายสังคมออนไลน
สุภาวรรณ ลิ้มวิไลกุล
มหาวิทยาลัยพะเยา, 25-26 มกราคม 2561, หนา
1836-1846.
กลยุทธทางการตลาดและการสรางมูลคาเพิ่มของธุรกิจ
จีราณัฐ เมตตา, นภัสสร วงษคําหาญ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการ
ไอศกรีม กรณีศึกษา รานไอศกรีม IceDEA เขตปทุมวัน
และนภนนท หอมสุด
จัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการ
กรุงเทพมหานคร
พัฒนาทองถิ่นสูประเทศไทย 4.0”, คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2 กุมภาพันธ
2561, หนา 181-187.
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด และกาแฟ
เจตปรียา ตรีนิตย, อาริตา หนูเจริญ และนภ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการ
สําเร็จรูปของผูบริโภค ในอําเภอหัวหิน จังหวัด
นนท หอมสุด
จัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการ
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ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ประจวบคีรีขันธ
พัฒนาทองถิ่นสูประเทศไทย 4.0”, คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2 กุมภาพันธ
2561, หนา 188-195.
การพิจารณากอนเชื่อที่สงผลตอการใชและความพึงพอใจของ นภนนท หอมสุด, สุธิดา สถิตยวราคม และ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการ
การแบงปนขอมูลการทองเที่ยวผานเครือขายสังคมออนไลน สุภาวรรณ ลิ้มวิไลกุล
จัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นสูประเทศไทย 4.0”, คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2 กุมภาพันธ
2561, หนา 209-218.
การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใช
อภิญญา บุญค้ําชู และนภนนท หอมสุด
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการ
บริการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ในอําเภอเมือง จังหวัด
จัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการ
แพร
พัฒนาทองถิ่นสูประเทศไทย 4.0”, คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2 กุมภาพันธ
2561, หนา 231-238.
การวิเคราะหโอกาสการลมละลายดวยอัตราสวนทางการเงิน ขวัญกมล รุงเรือง และธนินทรัฐ รัตนพงศ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป
ในบริษัทกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดสื่อและสิ่งพิมพใน
ภิญโญ
2561 “วิจัยกาวใหม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”,
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม
2561, หนา 65-74.
การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเกาะพิทักษ อําเภอ กชกร เสฏฐวิวรรธน และธนินทรัฐ รัตนพงศ การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป
หลังสวน จังหวัดชุมพร
ภิญโญ
2561 “วิจัยกาวใหม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม
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ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
2561, หนา 13-21.
สาเหตุ ปญหา และแนวทางการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาด ปริญญา กนกพนาทัต และธิดาทิพย ปาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป
กลางและขนาดยอมของผูประกอบการจังหวัด
โรจน
2561 “วิจัยกาวใหม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”,
ประจวบคีรีขันธ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม
2561, หนา 47-55.
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการเคลื่อนไหวดัชนีราคาหลักทรัพย นัฏนันท เขียวขํา และธิดาทิพย ปานโรจน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป
กลุมขนสงและโลจิสติกสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2561 “วิจัยกาวใหม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม
2561, หนา 59-68.
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการเคลื่อนไหวดัชนีราคาหลักทรัพย พรอุมา อินทนาคม และธิดาทิพย ปานโรจน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป
กลุมธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2561 “วิจัยกาวใหม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม
2561, หนา 69-77.
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
จิตภวรรณ ภูปรางค และนพดล โตวิชัยกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป
สิ่งแวดลอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
2561 “วิจัยกาวใหม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”,
สารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม
2561, หนา 21-30.
การศึกษาปจจัยทีส่ งผลตอการยอมรับการใชงาน KTB
สุกัญญา เลิศสุทธิไกรศร และนพดล โตวิชัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป
Netbank Application ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร กุล
2561 “วิจัยกาวใหม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”,
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม
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ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
2561, หนา 31-40.
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีความสัมพันธตอการ
วรรัตน อุดมศิลป และนพดล โตวิชัยกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป
ยอมรับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นมายโมของพนักงานธนาคาร4
2561 “วิจัยกาวใหม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”,
ออมสินภาค 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม
2561, หนา 101-109.
อิทธิพลสื่อสังคมออนไลนและปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอ ขวัญชนก สิงหนิล และนพดล โตวิชยั กุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป
การตัดสินใจเขาใชบริการของผูบริโภคในรานอาหารของ
2561 “วิจัยกาวใหม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”,
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม
2561, หนา 111-120.
นวัตกรรมของเทคโนโลยี และคุณภาพการใหบริการที่สงผล จุฑามาศ แกวอิ่ม และนพดล โตวิชัยกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป
ตอการตัดสินใจเลือกใชผูใหบริการขนสงสินคาของ Kerry
2561 “วิจัยกาวใหม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”,
Express ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม
สารสนเทศเพชรบุรี
2561, หนา 25-34.
การเลือกที่พักอาศัยแฟลตดินแดงรูปแบบใหมเขตดินแดง
นพรจ กิ่งโพธิ์ทอง และนพดล โตวิชัยกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2561 “วิจัยกาวใหม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม
2561, หนา 35-46.
ความสัมพันธระหวางความเครียดในการทํางานกับความ
ชนวรรณ ทองวิทยกุล และดาวลอย กาญจน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานหางสรรพสินคาบิ๊กซีในจังหวัด มณีเสถียร
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
เพชรบุรี
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
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49

การเปรียบเทียบสุขภาพจิตของผูประกอบการขนาดเล็กใน
หางสรรพสินคาบลูพอรตหัวหิน กับผูประกอบการในตลาด
ซิเคดาหัวหิน

ปณิตา วงศเรือง และดาวลอย กาญจนมณี
เสถียร

50

ความสัมพันธระหวางการรับรูคณ
ุ ลักษณะงานกับความสุขใน
การทํางานของพนักงานธนาคารออมิสน จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ

จารุจิตรางค มามาก และดาวลอย กาญจน
มณีเสถียร

51

ความสัมพันธระหวางความสุขกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานหางสรรพสินคาบิ๊กซีในจังหวัดเพชรบุรี

กมลชนก โตสุวรรณ และดาวลอย กาญจน
มณีเสถียร

52

การเปรียบเทียบความเครียดของผูประกอบการขนาดเล็กใน
หางสรรพสินคาบลูพอรตหัวหิน กับผูประกอบการขนาดเล็ก
ในตลาดซิเคดาหัวหิน

ณัฐมน บรรจงรักษา และดาวลอย กาญจน
มณีเสถียร

53

การเปรียบเทียบความสุขของผูประกอบการขนาดเล็กใน
หางสรรพสินคาบลูพอรตหัวหินกับผูประกอบการขนาดเล็ก
ตลาดซิเคดา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

นวพรรษ ศุกลรัตน และดาวลอย กาญจน
มณีเสถียร

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 206-219.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 220-231.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 240-249.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 328-338.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 339-348.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

หนา 115

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

54

55

56

57

58

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 349-359.
การเปรียบเทียบการรับรูความสําเร็จในการประกอบการของ รังสิมันต ประพฤติกิจ และดาวลอย กาญจน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ผูประกอบการขนาดเล็กในหางสรรพสินคาบลูพอรตหัวหิน
มณีเสถียร
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
กับผูประกอบการขนาดเล็กในตลาดซิเคดาหัวหิน
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 374-386.
การศึกษาความสัมพันธระหวางความจงรักภักดีตอตราสินคา ชยาทิต เชื้อจอหอ และธนินทรรัฐ รัตนพงศ การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
และคุณคาของตราสินคาแบรนดเมเจอรซีนเี พล็กซ ในเขต
ภิญโญ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
กรุงเทพมหานคร
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 250-257.
การตระหนักรู การเตรียมพรอม และบริบททางสังคมที่เอื้อ อัญชนา โคกหมอ และธนินทรรัฐ รัตนพงศ การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ตอการพัฒนาธุรกิจ start up ของธุรกิจในเขตอําเภอบางแพ ภิญโญ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
จังหวัดราชบุรี
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 258-270.
การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของวัดหวยมงคล จังหวัด เจนจิรา มีจันทร และธนินทรรัฐ รัตนพงศ
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ประจวบคีรีขันธ
ภิญโญ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 472-481.
วัฒนธรรมการทองเที่ยวที่มีความสัมพันธตอการจัดการการ นวรัตน มาตระกูล และธนินทรรัฐ รัตนพงศ การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ภิญโญ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 116

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

59

พลวัตและการดํารงอยูของผลิตภัณฑตาลโตนดในชุมชน อ.
บานลาด จ.เพชรบุรี

บุณยวีร ศิริวัฒน และธิดาทิพย ปานโรจน

60

ความจําเปนในการพัฒนาตราสินคาของผลิตภัณฑตาลโตนด
อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

ณัฐนรี เจี้ยมดี และธิดาทิพย ปานโรจน

61

การสรางแบรนดสินคาเพื่อเพิม่ มูลคาใหกับผลิตภัณฑ
ตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรี

สุทธาภา ศิลาประจวบ และธิดาทิพย ปาน
โรจน

62

รูปแบบ และกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการผลิตรัง
ผึ้งหมอน้ํารถยนต กรณีศึกษา หางหุนสวนจํากัด เค.พี.เรดิเอ
เตอร

วชิรวิชญ แซลี่ และพิทักษ ศิริวงศ

63

รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจจําหนายเฟอรนเิ จอร
สําเร็จรูปของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

นวพรรษ ภาษีสวัสดิ์ และพิทักษ ศิริวงศ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 482-489.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 423-432.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 387-399.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 413-422.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม “นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัย
และพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, 29-30 มีนาคม 2561, หนา 695-705.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม “นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัย
และพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หนา 117

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

64

การสื่อสารการตลาดออนไลนที่สงผลตอการรับรูตราสินคา
ของ Daily Bites (เดลีไ่ บทส) ในมุมมองของผูใชเฟซบุค

65

อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีตอการเลือกใช
แอพพลิเคชั่นติ๊กตอกของผูใชงาน

66

ปจจัยที่สงผลกระทบตอความภักดีของลูกคาตอผลิตภัณฑ
ตราสินคา Loonnystore

67

ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใช
จักรยานยนตดูคาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

68

ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการตอการดําเนินงาน ของ
กลุมอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
นครปฐม, 29-30 มีนาคม 2561, หนา 706-713.
วริศรา ทองโต, สันตฤทัย อารีย, เกตุวดี
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่
สมบูรณทวี และกนกวรรณ กิจชระภูมิ
1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร, 17-19 พฤษภาคม 2561, หนา 158-164.
สุชานันท อารียราษฎร, ภิญญดา อินทนิล, การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่
เกตุวดี สมบูรณทวี และกนกวรรณ กิจชระ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ภูมิ
สกลนคร, 17-19 พฤษภาคม 2561, หนา 196-203.
อังกสมาลักษณ ไทยสม และจิตพนธ ชุมเกตุ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม “นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัย
และพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, 29-30 มีนาคม 2561, หนา 736-744.
ประภัสสร มังกรกิม และจิตพนธ ชุมเกตุ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม “นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัย
และพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, 29-30 มีนาคม 2561, หนา 755-762.
ธนพร ดอนฮี้ และพนัชกร สิมะขจรบุญ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจําป 2561
“นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู
เศรษฐกิจดิจิทลั ”, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ, 1 มิถุนายน 2561, หนา 226-233.

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 118

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

69

70

71

72

73

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของ ชนาพร อนุไพร และพนัชกร สิมะขจรบุญ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจําป 2561
พนักงาน บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
“นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู
เศรษฐกิจดิจิทลั ”, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ, 1 มิถุนายน 2561, หนา 317-325.
บทบาทของเชาวนอารมณที่มีความสัมพันธตอบุคลิกภาพ 5 ณัฏฐณิชา โตใหญ และพนัชกร สิมะขจรบุญ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจําป 2561
ประการและความจงรักภักดีของบุคลากรสหกรณโคนมหนอง
“นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู
โพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)
เศรษฐกิจดิจิทลั ”, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ, 1 มิถุนายน 2561, หนา 344-352.
ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจในการยอมรับบริการธนาคารบน สุภสั สรา มณี, อธิชา สิริกาญจน และธาดาธิ การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
แพลตฟอรมดิจิทัลของผูส ูงอายุ
เบศร ภูทอง
ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2, คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน
2561, หนา 241-258.
ผลกระทบของการรับรูถึงความแพรหลายของเทคโนโลยี
หัศยบดิน ทาศรี และธาดาธิเบศร ภูทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
ความปลอดภัย และความเสี่ยงตอความตั้งใจในการยอมรับ
ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2, คณะ
บริการระบบชําระเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน
2561, หนา 298-313.
อุปสรรคและตัวขับการยอมรับแอพสแกนรหัสคิวอารซื้อ
กาญจนาพร เอี่ยวจริง, บุษกล สุอทุ ัย และ การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
สินคาจากรานคาเสมือน
ธาดาธิเบศร ภูทอง
ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2, คณะ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 119

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

74

75

76

77

78

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน
2561, หนา 470-489.
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตของ
ปยาทิพย นิยมศักดิ์ และณัฐพัชร อภิวัฒน
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ประชาชน กรณีศึกษา เขตอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ไพศาล
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 21 เมษายน 2561, หนา 361-373.
ความรูเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของบุคลากรใน
ภูวณัฐ ภูภมร และณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
โรงพยาบาลรัฐ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 21 เมษายน 2561, หนา 400-412.
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัคร สโรชา คําสด และณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ใจประเภท 1 ของผูใชรถยนตในกรุงเทพมหานครและ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
ปริมณฑล
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 21 เมษายน 2561, หนา 434-448.
การยอมรับนวัตกรรมของผูใชบริการระบบการสั่งอาหารผาน ชุตินันท รอดบุญเกิด และธนินทรฐั รัตนพงศ การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
หนาจอสัมผัส (Touch screen) ที่มีตอบริษัท เอ็มเค เรสโต ภิญโญ
ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2, คณะ
รองต กรุป จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน
2561, หนา 314-325.
ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับนวัตกรรมการจองหองพักผาน
ชุติมา รอดบุญเกิด และธนินทรัฐ รัตนพงศ การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
เว็บไซต agoda.com ของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขต
ภิญโญ
ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2, คณะ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 120

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

กรุงเทพมหานคร
79

การยอมรับนวัตกรรมการสั่งซื้อสินคาออนไลนของกลุม
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

ชนิสรา สินาคม และธนินทรัฐ รัตนพงศ
ภิญโญ

80

การสื่อสารการตลาดผานสื่อสาธารณะมีผลตอการเลือกซื้อ
สินคาของผูบริโภค

ณัฐมน นิคมภักดี และธนินทรัฐ รัตนพงศ
ภิญโญ

81

การยอมรับการใชแอพพลิเคชั่นในการสั่งซื้ออาหารฟาสตฟดู

ปุณณกา คุปตกุญช และธนินทรัฐ รัตนพงศ
ภิญโญ

82

การตระหนักรู การเตรียมพรอม และบริบททางสังคมที่สงผล เจตพล สุรธรรม และธนินทรัฐ รัตนพงศ
ตอการยอมรับและประยุกตใชนวัตกรรมทางการเงิน
ภิญโญ
(FINTECH)

83

การยอมรับนวัตกรรมที่ชวยในการตัดสินใจซื้อ SAMSUNG
GALAXY NOTE 8 ของผูบริโภคกลุม SAMSUNG GALAXY

ปองภัย กองแกว และธนินทรัฐ รัตนพงศ
ภิญโญ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน
2561, หนา 367-378.
การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2, คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน
2561, หนา 326-343.
การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2, คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน
2561, หนา 379-389.
การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2, คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน
2561, หนา 355-366.
การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2, คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน
2561, หนา 490-508.
การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2, คณะ

หนา 121

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

NOTE 8 CLUB THAILAND
84

การมีสวนรวมในการพัฒนา E-Sport ในประเทศไทย

พีรพัฒน เดชมณีธรชัย และธนินทรัฐ รัต
นพงศภิญโญ

85

วาทกรรมเลขมงคล: กลวิธีทางภาษากับการสรางคุณคาให
ตัวเลข

ภพ สวัสดี

86

การศึกษาพฤติกรรม และปจจัยทีส่ งผลตอการซื้อ
เครื่องสําอางเกาหลีประเภทผลิตภัณฑตกแตงใบหนาผาน
เครือขายสังคมออนไลน

ณัฐริกา อนันตจรรยา และธิดาทิพย ปาน
โรจน

87

ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชบริการแอปพลิเคชันพรอม รณฤทธิ์ ละริน และธิดาทิพย ปานโรจน
เพยสมารทโฟนของธนาคารกรุงไทย

88

ปจจัยที่ทําใหนักศึกษาตัดสินใจซื้อผลงานเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์
ผานทางแอพพลิเคชั่นไอทูนส สโตร

สหรัฐ สงาวงศ และธิดาทิพย ปานโรจน

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน
2561, หนา 414-426.
การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2, คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน
2561, หนา 427-438.
การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนระดับชาติ ครั้งที่ 8,
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน, 21 มิถุนายน 2561,
หนา 61-73.
การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2, คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน
2561, หนา 344-354.
การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2, คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน
2561, หนา 390-402.
การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
ดานบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2, คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 28 มิถุนายน
หนา 122

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

89

90

91

92

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
2561, หนา 403-413.
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชงานและการยอมรับแอพพลิเคชั่น จิรธยาน เตชะวีรากร, สิริชนก ตรีชั้น และ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3
สําหรับรับชมภาพยนตรออนไลนผา นแรงจูงใจดานความ
ธาดาธิเบศร ภูทอง
“งานวิจัยสรางมูลคา บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาว
บันเทิง
ไกล Thailand 4.0”, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 31 กรกฎาคม 2561, หนา 8795.
คุณภาพและการรับรูคุณภาพการบริการงานดานการเชาซื้อ วิวัฒน เฮ็งนิรันดร และสวรรยา ธรรมอภิพล การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ
รถยนต: กรณีศึกษา ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6 ประจําป 2561
งามวงศวาน กรุงเทพมหานคร
“กระบวนทัศน: การจัดการสมัยใหมในบริบทประเทศ
ไทย 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
22 มิถุนายน 2561, หนา 192-205.
การเตรียมความพรอมและความตองการกอนการเกษียณอายุ ชลัช สุภาพกุล และสวรรยา ธรรมอภิพล
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ
ทํางานของเจาหนาที่มูลนิธิจุฬาภรณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6 ประจําป 2561
“กระบวนทัศน: การจัดการสมัยใหมในบริบทประเทศ
ไทย 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
22 มิถุนายน 2561, หนา 226-238.
ผลกระทบของความหลากหลายดานคุณลักษณะของการ
อังคฤทธิ์ ศรีอเนกราธา และธาดาธิเบศร ภู การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนสื่อสังคมออนไลนตอความตั้งใจใน ทอง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6 ประจําป 2561
การซื้อ
“กระบวนทัศน: การจัดการสมัยใหมในบริบทประเทศ
ไทย 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร,

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 123

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

93

การปรับตัวและแนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ ของ
ผูประกอบการธุรกิจถายทอดสดออนไลน กรณีศึกษาธุรกิจ
THAI LIVESTEAM
แนวทางการพัฒนาการบริการอยางมีคุณภาพของธุรกิจ
ใหบริการสถานที่สําหรับประชุม สัมมนา กรณีศึกษา แสน
ปาลม เทรนนิ่ง โฮม
การเตรียมความพรอมของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สํานัก
ธุรกิจบานโปง จังหวัดราชบุรี เพื่อเขาสูระบบธนาคารแบบ
ดิจิทัล ในยุคไทยแลนด 4.0
การใหความหมาย ที่มาของความหมายและแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพดานการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย
สาขาถนนไกรเพชร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
การใหความหมาย ที่มาของความหมาย และแนวทางในการ
ใหบริการอยางมีคณ
ุ ภาพของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขา
ถนนคฑาธร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
รูปแบบการดําเนินธุรกิจและกลยุทธการตลาดรานคาปลีกใน
พื้นที่ที่มีกลุมแรงงานขามชาติ กรณีศึกษารานมินิมารท ใน
พื้นที่ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
การรับรูแคมเปญปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืนที่สงผล

94

95

96

97

98

99

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ฐิติรัตน ทองคํา, สุวิภา สังสารวัตร และ
พิทักษ ศิริวงศ
กรรณิกา กิจมั่นคง และพิทักษ ศิรวิ งศ

ปรชา ไวรักษสตั ว และพิทักษ ศิรวิ งศ

เพ็ญพิญาณ คงสมบูรณ และพิทักษ ศิริวงศ

ศศินันท สุขคันธรักษ และพิทักษ ศิริวงศ

หัทยา เยื่อแมนพงศ และพิทักษ ศิริวงศ

วัลลภา พรมดวง, อธิการ ทัศนอารีย

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
22 มิถุนายน 2561, หนา 1075-1085.
การประชุมวิชาการระดับชาติดา นการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ป
2561, คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,
16 พฤษภาคม 2561, หนา 13-24.
การประชุมวิชาการระดับชาติดา นการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ป
2561, คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,
16 พฤษภาคม 2561, หนา 577-593.
การประชุมวิชาการระดับชาติดา นการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ป
2561, คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,
16 พฤษภาคม 2561, หนา 607-620.
การประชุมวิชาการระดับชาติดา นการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ป
2561, คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,
16 พฤษภาคม 2561, หนา 848-859.
การประชุมวิชาการระดับชาติดา นการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ป
2561, คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,
16 พฤษภาคม 2561, หนา 859-872.
การประชุมวิชาการระดับชาติดา นการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ป
2561, คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,
16 พฤษภาคม 2561, หนา 902-917.
การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

หนา 124

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ตอความตั้งใจเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยของ
นักทองเที่ยวชาวไทย
100

ปจจัยความสําเร็จของสมาคมกลุม ชาวไรออย เขต 7 จังหวัด
กาญจนบุรี

101

คําจากขาว: ลักษณะรวมระหวางภาษาไทพาเกกับภาษาไทย
มาตรฐาน

102

อิทธิพลของคุณภาพเว็บไซตและความไววางใจตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสตอความตั้งใจใชบริการจองโรงแรมออนไลน
ของผูบริโภค

103

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการแบงปนขอมูลสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซตสื่อสังคมออนไลนของบุคคลในเจ
เนอเรชั่นวาย

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
และนภนนท หอมสุด
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัย ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง, 20 กรกฎาคม 2561, หนา 775-792.
สวรรยา ธรรมอภิพล, ณัฏฐณิชา กิจดํารง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2561 “ศาสนา
วินิจกุล และอณิษฐา มาลา
กับการสงเสริมความเปนธรรมทางสุขภาพ”, คณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 1-2
มิถุนายน 2561, หนา 29-40.
ภพ สวัสดี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร ครั้งที่ 3 “การบูรณาการความรู
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล, 18-20 กรกฎาคม
2561, หนา 17-23.
กันยาลักษณ ชนะภัย และธาดาธิเบศร ภู
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
ทอง
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 293-309.
มงคลชัย เจนเจริญพันธ, กฤศนรัตน สุคันธวิ การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
ภัติ และธาดาธิเบศร ภูทอง
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 310-327.

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 125

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

104

105

106

107

108

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ผลของความเชื่อมั่นในตนเองและทัศนคติในเชิงลบตอบุคคล กิตติกาญจน วองธนสาร, กุลธิดา สลับลึก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
และงานที่มีตอความตั้งใจในการยอมรับบริการธนาคารบน
และธาดาธิเบศร ภูทอง
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
ดิจิทัลแพลตฟอรม
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 345-362.
ผลกระทบของคุณลักษณะพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนสื่อสังคม นันทนภัส ภูติวัฒนชัย และธาดาธิเบศร ภู
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
ออนไลนตอความตั้งใจซื้อสินคาและการสื่อสารแบบปากตอ ทอง
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
ปากบนอินเทอรเน็ตผานความเชื่อมั่นไววางใจ
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 363-376.
ผลกระทบของนวัตกรรมการทองเที่ยวอัจฉริยะผานการรับรู จินตจุฑา จันทรเพ็ญ และธาดาธิเบศร ภูทอง การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
ความสามารถของตนเองตอความพึงพอใจในการตัดสินใจใช
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
บริการ
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 377-389.
ผลกระทบของทัศนคติและความคิดสรางสรรคของบุคคลและ อรธิดา อินทนาคม และธาดาธิเบศร ภูทอง การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
คุณลักษณะระบบการชําระคาสินคาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ตอ
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
ความตั้งใจในการใชบริการ
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 390-404.
ผลกระทบของบุคลิกภาพของตราสินคาตอคุณภาพของ
ศศินา เลี้ยงบํารุง และธาดาธิเบศร ภูทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
ความสัมพันธและความภักดีตอตราสินคาในเว็บไซตพาณิชย
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
อิเล็กทรอนิกสบนสื่อสังคมออนไลน
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 405-416.

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 126

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

109

ผลกระทบของนวัตกรรมสวนบุคคลและความรูทเี่ กิดจาก
ภัทรชนน วิริยะเสถียรจินดา และธาดาธิ
ประสบการณของตนเองตอความตั้งใจในการใชบริการเช็กอิน เบศร ภูทอง
ดวยตนเองของสายการบินอยางตอเนื่อง

110

อุปสรรคและตัวขับการยอมรับบริการธุรกรรมทางการเงิน
ผานระบบพรอมเพย

พัชราภา สุดดี และธาดาธิเบศร ภูทอง

111

อุปสรรคและตัวขับการยอมรับบริการชําระคาสินคาผาน
เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลแบบไรสายดวยความถี่ใน
ระยะใกล

จาฏพัจน คาขาย และธาดาธิเบศร ภูทอง

112

ผลกระทบของการรับรูถึงความปลอดภัยและความไววางใจ
ตอความตั้งใจในการใชบริการระบบการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส

ชนิสรา เสนสาย และธาดาธิเบศร ภูทอง

113

ผลกระทบของทัศนคติและความคิดสรางสรรคของบุคคลและ เวธกา กุระชน และธาดาธิเบศร ภูทอง
ความรูที่เกิดจากประสบการณของตนเองตอความตั้งใจใน
การใชแอพสแกนรหัสคิวอารซื้อสินคาจากรานคาเสมือนอยาง
ตอเนื่อง

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 417-431.
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 432-445.
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 549-562.
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 535-548.
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 521-534.
หนา 127

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

114

อิทธิพลของนวัตกรรมในการถายทอดสดกีฬาผาน
แพลตฟอรมสื่อสังคมออนไลนตอความพึงพอใจและความ
ตั้งใจในการรับชมของผูใชบริการ

115

ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจใชงานแอปพลิเคชันสําหรับการ
จัดการตั๋วที่นั่งและเวลาฉายภาพยนตร

116

ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจใชงานแอพพลิเคชั่นสําหรับการ
จัดการโลจิสติกสผานอุปกรณเคลือ่ นที่

117

ผลกระทบของการตลาดแบบปากตอปากออนไลนตอความ
ตั้งใจในการซื้อสินคาในเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนสื่อ
สังคมออนไลน

118

ผลกระทบของคุณสมบัติของเว็บไซตตอความภักดีทาง
อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในธุรกิจการใหบริการสํารอง
หองพักแบบออนไลน

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
กวิน เอื้อภัทรพงศ และธาดาธิเบศร ภูทอง การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 510-520.
พิลาภกิจ ครรชิตะวาณิช และธาดาธิเบศร ภู การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
ทอง
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 499-509.
ศศิศ เหลาสมาธิกลุ และธาดาธิเบศร ภูทอง การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 472-484.
ณัฐรินีย โชติวัฒณฤดี และธาดาธิเบศร ภู
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
ทอง
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 459-471.
กมลรัตน มิ่งแมน และธาดาธิเบศร ภูทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป 2561 “การเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่อคุณภาพชีวิต”, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
, 9 กรกฎาคม 2561, หนา 446-458.

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 128

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

119

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การรับรูการสนับสนุนความคิด
สรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สรางสรรคทมี่ ีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของบุคลากร
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, อภิชาต กิตติศักดิ์
นาวิน และศรวิชา กฤตาธิการ

120

การใหความหมายและรูปแบบกลยุทธการตลาดการทองเที่ยว กัมปนาท เพชรแกว และมนัสสินี บุญมีศรี
เชิงสรางสรรค (กรณีศึกษา วัดขนอน อําเภอโพธาราม
สงา
จังหวัดราชบุรี)

121

กลยุทธการปรับตัวเพื่อการอยูรอดของรานตัดผมบารเบอร
ในเขตกรุงเทพฯ

ธวัชชัย ชัยอมรพันธ และพนัชกร สิมะขจร
บุญ

122

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานรานคา
ออนไลนในจังหวัดนนทบุรี

นนทวัฒน สุวรรณราช และธิดาทิพย ปาน
โรจน

123

ปจจัยที่สงผลกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร
ออนไลนบนเว็บไซต

ณฐภัทร นาวีเรืองรัตน และธิดาทิพย ปาน
โรจน

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้ง
ที่ 4 ประจําป 2561 “บูรณาการศาสตรสากลสูชุมชน
อยางยั่งยืน”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี, 16-17 สิงหาคม 2561, หนา 42-59.
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยทองถิ่น.....กาวไกลสูส ากล”,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 7-8 สิงหาคม 2561,
หนา 225-234.
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6 ประจําป 2561
“กระบวนทัศน: การจัดการสมัยใหมในบริบทประเทศ
ไทย 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
22 มิถุนายน 2561, หนา 1056-1066.
การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัย ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง, 20 กรกฎาคม 2561, หนา 610-620.
การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

หนา 129

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

124

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี

ธิดาทิพย ปานโรจน และธาริต เทียมปาน

125

รูปแบบและกลยุทธการสรางพลเมืองตื่นรู กรณีศึกษา
โครงการพลังเด็กและเยาวชน เพื่อการเรียนรูภมู ิสังคมภาค
ตะวันตก

กันทรากร จรัสมาธุสร และพิทักษ ศิริวงศ

126

รูปแบบและปจจัยทีส่ งผลตอประสิทธิภาพการสื่อสารใน
องคกร กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

ณฐอร กีรติลาภิน และพิทักษ ศิริวงศ

127

การใหความหมาย ที่มาของความหมาย และแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีในการเปนพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วนิดา ศรีเกษร และพิทักษ ศิริวงศ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
หลักฐาน
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย /ตารางประกอบ
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัย ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง, 20 กรกฎาคม 2561, หนา 662-672.
การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัย ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง, 20 กรกฎาคม 2561, หนา 761-774.
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 8 “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม
สรางสรรคสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”, บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 28-29 มิถนุ ายน 2561, หนา 6882.
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 8 “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม
สรางสรรคสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”, บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 28-29 มิถนุ ายน 2561, หนา
558-572.
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 8 “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม
สรางสรรคสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”, บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 28-29 มิถนุ ายน 2561, หนา
หนา 130

ลําดับที่

128

129

130

131

132

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
632-649.
การรับรูอตั ลักษณตราสินคาของกลุมวัยรุนชาวไทยที่เลือก
คงฤทธิ์ หงสหอม และระชานนท ทวีผล
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
รับประทานอาหารจานดวนในหางสรรพสินคาบลูพอรตหัว
2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” ,
หิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา
159-165.
การจัดการนวัตกรรมของธุรกิจกีฬาและนันทนาการ
เจตพล กองคํา และระชานนท ทวีผล
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
กรณีศึกษาสนามฟุตบอลหญาเทียม จังหวัดสมุทรปราการ
2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา
198-204.
การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจชานมไขมุกแฟรนไชส ภายใน เบญจวรรณ แสงฉิม และระชานนท ทวีผล การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
หางสรรพสินคาเครือเซ็นทรัล จังหวัดนนทบุรี
2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา
455-465.
ผลกระทบของคุณภาพโมบายแอพพลิเคชั่นสําหรับการ
กชกร ทับอันสอน และธาดาธิเบศร ภูทอง การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทองเที่ยวและการยอมรับเทคโนโลยีตอความตั้งใจในการใช
2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” ,
การบริการระบุตําแหนงทางภูมิศาสตรเพื่อวางแผนการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา
เดินทาง
1-15.
ผลกระทบของทัศนคติและความคิดสรางสรรคสวนบุคคล
กมลวรรณ กองนอก และธาดาธิเบศร ภูทอง การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และการยอมรับเทคโนโลยีตอความตั้งใจในการใชระบบเอ็น
2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” ,
เอฟซีเพื่อชําระคาสินคาหรือบริการผานโทรศัพทเคลื่อนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 131

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

133

อิทธิพลของความเหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลยี และ
การยอมรับนวัตกรรมตอความตั้งใจในการใชบริการ
แอพพลิเคชั่นดานฟูดเดลิเวอรี่

ชนิดา อ่ําอุน, ดารณีนุช โมสุทธิ และธาดาธิ
เบศร ภูทอง

134

ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจในการยอมรับระบบการชําระเงิน
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่และความตัง้ ใจในการบอกตอการใช
งานเทคโนโลยี

ธัญญา โชตนเชาวพัฒน และธาดาธิเบศร ภู
ทอง

135

ผลกระทบของรูปแบบการใชงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนเฟ ปณฑิตา กงทอง และธาดาธิเบศร ภูทอง
ซบุกสวนบุคคลตอการซื้อสินคาอยางไมไดตั้งใจ

136

อิทธิพลของการตลาดแบบปากตอปากออนไลนตอความตั้งใจ สโรชา ภูถาวร และธาดาธิเบศร ภูทอง
ในการแบงปนของผูใชเว็บไซตสื่อสังคมออนไลน

137

ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจในการใชโมบายชอปปง
แพลตฟอรมซื้อสินคาจากรานคาเสมือนและรหัสคิวอาร

สุทธิดา หรุนเกษม และธาดาธิเบศร ภูทอง

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
35-49.
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา
218-231.
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา
365-377.
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา
23-33.
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา
260-269.
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา

หนา 132

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

138

พฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยของลูกคาธนาคาร
ออมสินเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รักชนก ฤกษอังคาร และสิริชัย ดีเลิศ

139

อิทธิพลของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนาํ แบบ
แลกเปลีย่ นและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคที่
สงผลตอความคิดสรางสรรคของบุคลากรสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร
อิทธิพลของภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลง การรับรูการ
สนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสรางสรรคที่สงผลตอความคิดสรางสรรค
ของขาราชการตํารวจ
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสื่อสังคม
ออนไลนของธุรกิจอาหารคลีนฟูดสแบบกลอง

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

140

141

142

ปจจัยที่สงผลตอความไววางใจตลาดกลางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
296-304.
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
2561 “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู” ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา
129-137.
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่
14 “University in Disruptive Era”, มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 1 พฤศจิกายน 2561, หนา 674-686.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2561,
มหาวิทยาลัยแมโจ, 11-13 ธันวาคม 2561, หนา 402416.

กนกณัฐ ประทีปสกุลทอง และอมรินทร เทว การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ตา
2561 "การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู" ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา
25-34.
ขจีนุช สวัสดินาม และอมรินทร เทวตา
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
2561 "การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู" ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 20 กรกฎาคม 2561, หนา

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 133

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

143

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสือ้ ผาในเขตตลาดโบเบของ
ธุรกิจคาปลีก

144

การจัดการความขัดแยงที่สงผลตอการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัดพื้นที่กลุมเครือขาย
ภาคกลาง
การวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการ
พัฒนาชุมชนที่เปนมิตรกับจักรยาน: พื้นที่ศึกษาเทศบาล
ตําบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

145

146

147

ปญหาและแนวทางการพัฒนาขอมูลสงเสริมการทองเที่ยวที่
เผยแพรในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
กรณีศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
แนวทางการสื่อสารการตลาดบูรณาการของธุรกิจรานอาหาร
บันเทิง กรณีศึกษาอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
หลักฐาน
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย /ตารางประกอบ
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
150-158.
ปฏิพาร เพชรศิริ และอมรินทร เทวตา
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครั้งที่ 13 ปการศึกษา 2561, มหาวิทยาลัยรังสิต, 16
สิงหาคม 2561, หนา 138-147.
วรัญญา กลัวผิด และอมรินทร เทวตา
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครั้งที่ 13 ปการศึกษา 2561, มหาวิทยาลัยรังสิต, 16
สิงหาคม 2561, หนา 170-181.
รสมารินทร อรุโณทัยพิพัฒน, เชาวลิต ตรึก การประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ตรอง และสวรรยา ธรรมอภิพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 “การบูรณาการภูมิ
ปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน,
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 20 ธันวาคม 2561, หนา 5363.
รุงตะวัน รัตนยศ, วงศธร นาเมือง, วิมล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจําป
พรรณ มีรส และเอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ 2561 "วิจัยกาวใหม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน",
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 30 มีนาคม
2561, หนา 73-80.
นิธิกร มวงศรเขียว และระชานนท ทวีผล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจําป 2561
“Gastronomy, Hospitality and Culture in
ASEAN”, บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน), 7
กันยายน 2561, หนา 177-188.

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 134

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

148

ความตองการและขอเสนอของประชาชนตอการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร
การประยุกตหลักธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อการพัฒนาชนบท

วันชัย เจือบุญ

150

คุณลักษณะของนวัตกรธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

วรโชติ ทัตจอมไตร และศิระ ศรีโยธิน

151

การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตมะพราวขาวเพื่อผลิต ชวัลญา อินทกฤช และอิสราภรณ ทนุผล
กะทิและเครื่องสําอางในเขตพื้นทีต่ ําบลบางยีร่ งค อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม

152

การเตรียมความพรอมสูการเปนผูส ูงอายุที่มีสุขภาพดี

149

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

วันชัย เจือบุญ และธงพล พรหมสาขา ณ
สกลนคร

ชุติกาญจน แกวงาม และอิสราภรณ ทนุผล

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราช
ภัฏวิจัย ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 2-5
ธันวาคม 2561, หนา 768-773.
การประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 “การบูรณาการภูมิ
ปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”,
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 20 ธันวาคม 2561, หนา 312.
การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัย ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง, 20 กรกฎาคม 2561, หนา 635-644.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 232-239.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 282-299.

หนา 135

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

153

154

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ระดับการรับรูภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวและความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กรณีศึกษา ตลาดตาน้ําโบราณบานตนตาล อําเภอเสาไห
จังหวัดสระบุรี
การศึกษาการจัดการและควบคุมภายในของวัดหลวงกับวัด
ราษฎรพื้นที่อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

155

การศึกษาโลจิสติกสของอุตสาหกรรมมะพราวขาวในพื้นที่
ตําบลบางยีร่ งค อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

156

ผลกระทบจากการจางแรงงานตางดาวที่มีผลตอโครงสราง
ตนทุนธุรกิจการเกษตรในพื้นที่อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม

157

พฤติกรรมและรูปแบบในการทองเที่ยวของผูเขาสูวัยสูงอายุ
ในจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ทินารมภ เรืองสุขดี และอิสราภรณ ทนุผล การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ภูมภิ าค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 300-313.
สิรลิ ักษณ แปนแหลม และอิสราภรณ ทนุผล การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 314-327.
ณัฐชา เจริญผล และอิสราภรณ ทนุผล
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 449-461.
พิชามญชุ ถุงศิลป และอิสราภรณ ทนุผล
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 462-471.
สุทธิดา รอดวินิจ และอิสราภรณ ทนุผล
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของ
ภูมิภาค รัฐ ชุมชน ทองถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสูย ุค
Thailand 4.0”, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 20 เมษายน 2561, หนา 490-508.

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 136

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ตารางที่ 2.3-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ และผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรป พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (คาน้ําหนัก 0.40)
ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม
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วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา, วิทยาลัยนครราชสีมา, ปที่
12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 288302.

ปวีณา สปลเลอร, ธีระวัฒน จันทึก, มนสินี
สุขมาก และศานสันต รักแตงาม
นฤทธิ์ ฤทธิ์คํารพ, พรชัย เทพปญญา และ
นรินทร สังขรักษา

9

การศึกษาโลจิสติกสเพื่อสงเสริมธุรกิจสงออกสินคาชายแดน
ดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ภฤศญา ปยนุสรณ

10

การประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรภาครัฐทีส่ ังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร

วุฒิชัย อารักษโพชฌงค, โญธิกา ผลาเลิศ,
พรทิพย คําฟก, พัชรพร นิลนอยศรี และพี
รวิชญ สุนทรนันท

11

การพัฒนากลยุทธเพื่อจัดการคุณภาพขององคการธุรกิจการ

นิโรธ เดชกําแหง และธีระวัฒน จันทึก

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง,
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, ปที่ 6 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561, หนา 108-119.
วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, ปที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2561, หนา 250-273.
วารสารวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน, วิทยาลัยโล
จิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา, ปที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561,
หนา 56-68.
วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, ปที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม –
มิถุนายน 2561, หนา 208-239.
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตรและ
หนา 143

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

จัดงานแสดงสินคาในประเทศไทย

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
สังคมศาสตร, วิทยาลัยนครราชสีมา, ปที่ 12 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561, หนา 161-172

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

ตารางที่ 2.3-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ป พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (คาน้ําหนัก 0.80)
ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
หลักฐาน
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย /ตารางประกอบ
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ

บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทัว่ ไปและแจงให
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 144

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
1
ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอพฤติกรรมการใชความรุนแรงตอ กนกพร กระจางแสง, กมลพิพัฒน ชนะสิทธิ์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี
ผูอื่นของวัยรุนตอนกลาง
และธีระวัฒน จันทึก
ปที่ 12 ฉบับที่ 27 เดือนมกราคม – เมษายน 2561,
หนา 97-110.
2
อิทธิพลของบรรยากาศองคการและการรับรูการสนับสนุน
คมกริช นันทะโรจพงศ และวิโรจน เจษฎา วารสารการจัดการ, สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
จากองคการที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานผานความสุขในการ ลักษณ
วลัยลักษณ, ปที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
ทํางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต
2561, หนา 21-38.
3
การประยุกตใชประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการ
เฉลิมขวัญ เมฆสุข และธีระวัฒน จันทึก
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, วิทยาลัย
พัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตอยางยั่งยืน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ, ปที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม –
เมษายน 2561, หนา 63-73.
4
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางแรงผลักดันทางการบริหารเชิง สมชาย รุงเรือง และธีระวัฒน จันทึก
วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี, วิทยาลัยดุสติ ธานี, ปที่ 12
สรางสรรคเพื่อมุงสูวิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอ
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 50-68.
นามัยในธุรกิจโรงแรม
5
การพัฒนาระบบปฏิบัติงานโรงแรมดวยนวัตกรรมเชิง
ดวงกมล ผองพรรณแข และธีระวัฒน จันทึก วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี, วิทยาลัยดุสติ ธานี, ปที่ 12
สรางสรรคเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 88102.
6
การพัฒนาครูมืออาชีพโดยใชการวิจัยจากประสบการณการ นรินทร สังขรักษา, วรรณวีร บุญคุม และ
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เรียนรูอยางตอเนื่องดวยการสรางสรรคคุณภาพวิชาการ
สุมาลี พงศติยะไพบูลย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 145

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

7

ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจที่จะทํางานภายหลังเกษียณอายุ
ราชการของขาราชการกรุงเทพมหานคร

กัญญณัฐ โภคาพันธ, นรินทร สังขรักษา
และสวรรยา ธรรมอภิพล

8

กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ: ทางเลือกสําหรับผูประกอบการ
ธุรกิจนําเที่ยวของไทย

กัลยา สวางคง และวิโรจน เจษฎาลักษณ

9

ผลกระทบของการมอบอํานาจดานจิตใจในงานที่มีตอความ
พึงพอใจ ความจงรักภักดี และประสิทธิภาพการทํางานใหกับ
พนักงานโครงการหลวง
การดําเนินงาน สภาพแวดลอม และคุณภาพการบริการ
กรณีศึกษา: สํานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม
ความสามารถในการพัฒนาตนเองที่มีผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานผานบุคลิกภาพแบบประนีประนอมของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
Determinants of Survival and Thriving of SMEs in
the Western Province of Thailand

ภูธิป มีถาวรกุล และวิโรจน เจษฎาลักษณ

ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบ

สิริชัย ดีเลิศ และสุภาวดี รัตนพงศพันธ

10

11

12

13

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

พิมพภัทรา จําปาโชค และวิโรจน เจษฎา
ลักษณ
พรธิดา เทพประสิทธิ์ และวิโรจน เจษฎา
ลักษณ
Taninrat Rattanapongpinyo

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
2561, หนา 1639-1659.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561, หนา 136-149.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561, หนา 150-167.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561, หนา 865-878.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561, หนา 1878-1903.
วารสารปญญาภิวัฒน, สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน,
ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา
107-120.
Silpakorn University Journal of Social Sciences,
Humanities and Arts, Silpakorn University,
Vol.18 No.1 (January – April 2018), pp. 259-277.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หนา 146

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุมผูบ ริโภคตลาดเฉพาะกลุม
14

15

16

กระบวนการสงเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ สิริชัย ดีเลิศ และศิรริ ัตน สีดา
พอเพียงเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูส ังคมผูสูงอายุของ
หมูบานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จ.เพชรบุรี
เปดกฎความสุภาพของแล็กคอฟฟ และหลักการความสุภาพ ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ
ของลีช กับการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารที่สะทอนถึงความ
สุภาพในวัฒนธรรมตะวันออกไดจริงหรือ
ไทขาวในเวียดนาม: อัตลักษณรวมของกลุมชาติพันธุไท
ภพ สวัสดี
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ผลกระทบขององคประกอบของเกมบนเครือขายสังคมตอการ ธาดาธิเบศร ภูทอง และธเนศพลร ชัยเจริญ
ยอมรับของผูสูงอายุ
เสรี

18

Performance Evaluation of Commercial Banks in
Thailand by Using CAMEL Model

Tidathip Panrod
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การพัฒนาคุณภาพงานบริการทางการทองเที่ยวสําหรับกลุม
นักทองเที่ยวผูสูงอายุ

ปริญญา นาคปฐม และระชานนท ทวีผล
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เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อการสรางแบรนดองคกร

ศิระ ศรีโยธิน

21

รูปแบบ กลยุทธ และการสื่อสารภาพลักษณดา นความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคการภาครัฐ และภาคเอกชนที่
ปรากฏอยูในหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ
เรื่องเลาการจัดการการสินคาเกษตรปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณผไู ดรับโปรดเกลาฯ เปนพระยาแรกนาขวัญ

นิศาชล รัตนมณี และพิทักษ ศิริวงศ

องคประกอบของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีของผูบริหารทางบัญชีที่
ทํางานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
แนวทางการพัฒนาบริการขนสงสําหรับผูส ูงอายุในเขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร

ณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล

การจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพของแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธเพื่อรองรับ

วิโรจน เจษฎาลักษณ และณัฐวุฒิ ชื่นครุฑ

22
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24

25

ภูธิป มีถาวรกุล และพิทักษ ศิริวงศ

วิโรจน เจษฎาลักษณ และเกศปกรณ แสง
เงิน
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หลายครั้งก็ตาม
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นักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทย
พฤติกรรมและปจจัยที่มผี ลตอการออมของผูสูงอายุในอําเภอ วิโรจน เจษฎาลักษณ และธนภรณ เนื่องพลี
เมือง จังหวัดนนทบุรี

27

กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของรานกาแฟ วิโรจน เจษฎาลักษณ และธนัชพร ชาติวงศ
สดในชุมชนสวนราชานุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

28

คุณภาพการใหบริการของรถโดยสารสาธารณะสําหรับ
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร

วิโรจน เจษฎาลักษณ และปริญญานันท ฉั่ว
กุล
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กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ
ผูประกอบการโรงงานเซรามิคเถาฮงไถ อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี
ความตองการและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและสิ่ง
อํานวยความสะดวกภายในบานสําหรับผูส ูงอายุในอําเภอบาน
โปง จังหวัดราชบุรี
คุณภาพชีวิตของผูส ูงอายุในหมูบานดอนเขง ตําบลบางแพ
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

วิโรจน เจษฎาลักษณ และพนิดา ไชยา

กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ

วิโรจน เจษฎาลักษณ และอรประภา ปจจัย
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วิโรจน เจษฎาลักษณ และมิณณา เอี่ยม
วัฒนะ
วิโรจน เจษฎาลักษณ และศตพร เพียร
วิมังสา
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ผูประกอบการรานคาเฟหมาใหญใจดี ในเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดี
ของผูบริโภครานอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพฯ

34

การจัดการสินคาคงคลังอยางมืออาชีพ

35

การใหขอมูลปอนกลับที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในสายการผลิต

36

ปจจัยสูความสําเร็จของผูประกอบการเชิงสรางสรรค ในยุค
เศรษฐกิจสรางสรรค

37

ปรากฏการณความผาสุกขององคการที่มีความหลากหลาย
ในชวงวัยทํางาน: การศึกษาทฤษฎีฐานราก
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ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลใน
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
การพัฒนาตัวบงชี้เชิงนโยบายการจัดการงานนิติวิทยาศาสตร รพีพัฒน ศรีศิลารักษ, ธีระวัฒน จันทึก และ Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานการสอบสวนคดีวสิ ามัญฆาตกรรม พิทักษ ศิริวงศ
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561, หนา 2075-2098.
การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจฟตเนสกรณี น้ําฝน แยมรวมญาติ และธีระวัฒน จันทึก
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศึกษาฟตเนสทเวนตี้วัน เขตเทศบาลนครปฐม จังหวัด
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
นครปฐม
2561, หนา 2675-2686.
การประยุกตใชความรูจ ากการฝกอบรมและสมรรถนะในการ สมบูรณ ศิรสิ รรหิรญ
ั , วุฒิชัย อารักษ
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ดําเนินงานเชิงกลยุทธ
โพชฌงค และฐิติกรณ ยาวิไชย จารึกศิลป ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561, หนา 2318-2332.
การติดตามความกาวหนาการประยุกตใชความรูจากการ
สมบูรณ ศิรสิ รรหิรญ
ั , วุฒิชัย อารักษ
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ฝกอบรมและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
โพชฌงค และสิทธิพร ชุลีธรรม
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561, หนา 2304-2317.
แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้ํา
กมลพิพัฒน ชนะสิทธิ์ และนรินทร สังข
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี
คลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
รักษา
ปที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561,
หนา 163-176.
ความสามารถทางนวัตกรรมบริการ: ขอพิสูจนเชิงประจักษ
ชยนันท จงเจริญชัยสกุล, วิโรจน เจษฎา
วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี, วิทยาลัยดุสติ ธานี, ปที่ 12
ของธุรกิจโรงแรมบูติคในประเทศไทย
ลักษณ และจันทนา แสนสุข
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 69-87.
คุณลักษณะความเปนผูประกอบการรุนใหมทสี่ งผลตอการ
วิไล พึ่งผล และวิโรจน เจษฎาลักษณ
วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี, วิทยาลัยดุสติ ธานี, ปที่ 12
ดําเนินธุรกิจผานความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561, หนา 303สตารตอัพ
318.
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ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

46

การดํารงลักษณทางชาติพันธุและวัฒนธรรมมอญกระทุมมืด
อําเภอไทรนอย ตําบลไทรใหญ จังหวัดนนทบุรี: ภาคปฏิบัติ
การทางวาทกรรมสูความยั่งยืนของชุมชน
คนขามเพศ: การใชชีวิตคู การสรางครอบครัว และการเลี้ยงดู
บุตร

47

48

การศึกษาภูมิปญ
 ญาและการอนุรกั ษ ฟนฟูวิถีชีวิตชาวสวนสม
โอลุมแมนา้ํ นครชัยศรี

49

การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสรางสมรรถนะของครู
อาชีวศึกษาใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องดวยการวิจัยในชั้น
เรียน
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการทํางบประมาณกับผลการ
ดําเนินงานองคการ โดยผานสวนเผื่องบประมาณ

50

51

แนวทางการจัดการพื้นที่เทศบาลตําบลบางตะบูนใหเปน
แหลงทองเที่ยวที่ไรความเรงรีบ

52

การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑขนมหวานพื้นถิ่นของ
ชุมชนเทศบาลตําบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาให

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
กนกพร กระจางแสง และพิทักษ ศิริวงศ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี
ปที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561,
หนา 11-23.
เฉลิมขวัญ เมฆสุข และพิทักษ ศิรวิ งศ
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปที่ 10 ฉบับที่
1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 37-51.
นิภาวรรณ เจริญลักษณ, ธีรศักดิ์ อุนอารมณ สักทอง: วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,
เลิศ และนรินทร สังขรักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, ปที่ 24 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 182-198.
นรินทร สังขรักษา, พิทักษ ศิริวงศ, สุมาลี
Veridian E-Journal, บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
พงศติยะไพบูลย และศิวกรณ เองฉวน
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561, หนา 2852-2872.
สุพรรณี หอมแชม และอิสราภรณ ทนุผล
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุร,ี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุร,ี ปที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม –
มีนาคม 2561, หนา 180-191.
พนัชกร สิมะขจรบุญ
Veridian E-Journal, บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561, หนา 1924-1943.
พนัชกร สิมะขจรบุญ และเอกรินทร จินดา Veridian E-Journal, บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
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54

55

56

57
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เปนสินคาทางการทองเที่ยว
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ
กับความจงรักภักดีในการเลือกใชบริการโฮสเทลของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในเขตอําเภอเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนดวยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจเพื่อสังคม
กรณีศึกษา สามพรานโมเดล โดยมูลนิธิสังคมสุขใจ
การใหความหมายและสรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมในสังคมชนบทแบบวิถีชีวิตชาวสวน กรณีศึกษา
ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม:
การศึกษาเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก
การรับรูการสนับสนุนจากองคการที่มีผลตอประสิทธิภาพผล
การปฏิบัติงานผานความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท
ผลิตภัณฑอาหารเสริม จํากัด กรุงเทพมหานคร
ปจจัยความสําเร็จของชมรมผูสูงอายุบานไรแค จังหวัด
เพชรบุรี
การสังเคราะหรูปแบบการจัดการองคการมหาชนในประเทศ
ไทย

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

รัชมงคล ทองหลอ, พรพิม ทองสุขงาม และ
จิระศักดิ์ ปนทองคํา

กิตติคณ
ุ แสงนิล และสันติธร ภูริภกั ดี

Veridian E-Journal, บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561, หนา 168-181.
Veridian E-Journal, บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561, หนา 1175-1194.

อุทิศ ดวงผาสุข และสันติธร ภูรภิ กั ดี

ดวงใจ จันทรดาแสง และวิโรจน เจษฎา
ลักษณ
สวรรยา ธรรมอภิพล, นันทิชา ออนละมัย
และจรรยพร ตันเจริญ
กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, พรชัย เทพปญญา
และนรินทร สังขรักษา
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นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
2561, หนา 3634-3652.
Veridian E-Journal, บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561, หนา 3566-3579.

สักทอง: วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, ปที่ 24 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม – เมษายน 2561, หนา 32-49.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 352-365.
วารสารการจัดการสมัยใหม,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือน

หนา 153

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

59

เรื่องเลาสูความสําเร็จ: การจัดการภูมิปญญาทองถิ่นสูการ
อนุรักษพันธุสมโอนครชัยศรี

กุลลดา เลิศไสว และนรินทร สังขรักษา

60

รูปแบบและกลยุทธการจัดการพื้นที่สรางสรรคจังหวัด
เพชรบุรีตามบริบทสังคมประเทศไทย 4.0

ลภัสรดา สหัสสพาศน และนรินทร สังข
รักษา

61

รูปแบบความหลากหลายของการจัดกิจกรรมการทองเที่ยววิถี นรินทร สังขรักษา, ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน
ชุมชนริมแมน้ําแมกลองอยางสรางสรรคเพื่อรองรับ
และสุภาภรณ พรหมฤาษี
นักทองเที่ยวกลุมศักยภาพสูงของจังหวัดสมุทรสงคราม
ตัวเลขลิขิตชีวิตเราไดหรือ?: อุดมการณชะตานิยมกับการรอย ภพ สวัสดี
เรียงตัวเลข

62

63

การประเมินศักยภาพรานอาหารเพื่อรองรับการทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลตําบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

พนัชกร สิมะขจรบุญ

64

ทิศทางสูมหาวิทยาลัยแหงการประกอบการดวยการพัฒนา
องคการ

สุพิชชา ชีวพฤกษ, เฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์นาวิน
และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์

65

แนวทางการพัฒนาองคการผานการบริหารทรัพยากรมนุษย

ดวงใจ จันทรดาแสง, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์
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ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
มกราคม – มิถุนายน 2561, หนา 163-182.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 1468-1482.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 1056-1072.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 1756-1774.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 982-1001.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 830-849.
วารสารการจัดการสมัยใหม,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม – มิถุนายน 2561, หนา 219-227.
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ป
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หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

66

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

เชิงกลยุทธของสายสนับสนุนวิชาการเพื่อการรับการเปน
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน จังหวัดนครปฐม
ผลกระทบของการตลาดผานสื่อสังคมและดิจิทัลตอคุณคา
ของตราสินคาและความผูกพันของผูใชบริการสายการบิน

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์
ธาดาธิเบศร ภูทอง และจิโรจ โชติศิริคุณ
วัฒน

67

ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับเว็บไซตสื่อสังคมออนไลนเพื่อการ ธาดาธิเบศร ภูทอง
แบงปนขอมูลประสบการณการทองเที่ยว

68

ผลกระทบของฟงกชั่น เนื้อหาและความปลอดภัยของเว็บไซต
ตอความตั้งใจในการใชบริการการทองเที่ยวออนไลนอยาง
ตอเนื่อง
ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของพยาบาลประจําหอผูป วยโรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดช
กลยุทธการจัดการความสุขในการทํางานขององคการ: ปจจัย
เชิงสาเหตุและผลลัพธ

ธาดาธิเบศร ภูทอง

ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนา
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผานศักยภาพในการประยุกตใช

ปรวีร เขียววิจิตร และวิโรจน เจษฎาลักษณ

69

70

71

นรชัย ณ วิเชียร และวิโรจน เจษฎาลักษณ

ถิตรัตน พิมพาภรณ และวิโรจน เจษฎา
ลักษณ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ที่ 38 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561, หนา
179-201.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 2054-2076.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 2077-2099.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 2100-2117.
วารสารการจัดการสมัยใหม,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม – มิถุนายน 2561, หนา 101-115.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 543-566.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 781-791.
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หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่
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75
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ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
อิทธิพลของความทาทายและการมอบอํานาจรวมกับการ
คลอยตามในการทํางานที่สงผลตอการปฏิบัติงานเชิง
สรางสรรคผานความผูกพันตอองคกรดานความรูส ึกของ
พนักงานเจเนอเรชั่น วาย
อิทธิพลของความสุขในการทํางาน ความไววางใจในองคกร
และความมั่นคงในงาน สงผลตอความผูกพันและ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทผลิต
อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี
อิทธิพลของการรับรูการสนับสนุนจากองคการ หัวหนางาน
และทีมงานที่มผี ลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการ
สรางนวัตกรรมระดับบุคคลผานสมรรถนะหลักของบุคลากร
ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บรรยากาศการมอบอํานาจและการมอบอํานาจดานจิตใจ ที่
สงผลตอการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมผานความผูกพันตอ
องคการดานจิตใจ ของนักบัญชีบริษัทเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร
อิทธิพลการรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางานและจากองคกร
ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานผานความผูกพันตอ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

ปฤณพร บุญรังษี และวิโรจน เจษฎาลักษณ

Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 810-829.

พสชนันท บุญชวย และวิโรจน เจษฎา
ลักษณ

Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 867-885.

พัชรกันย เมธาอัครเกียรติ และวิโรจน
เจษฎาลักษณ

Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 886-908.

วัลลภ วรรณโอสถ และวิโรจน เจษฎาลักษณ Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 1090-1104.
จิรัชญา ศุขโภคา และวิโรจน เจษฎาลักษณ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

หนา 156

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่
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ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

องคกรและความไววางใจของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมยาน
ยนต
อิทธิพลของการเสริมพลังอํานาจในงานและการรับรูการ
สนับสนุนจากองคกรที่มีผลตอคุณภาพในการใหบริการผาน
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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
การใหความหมาย และกระบวนการใหรางวัลแกตนเองของ
ผูสูงอายุที่ประกอบธุรกิจสวนตัว ในอําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
การสรางมูลคาเพิ่มขององคกรธุรกิจที่ปรากฏอยูบนฉลาก
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาแบบซอง

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
2561, หนา 1835-1852.

วิภาวรรณ จันทรประชุม และวิโรจน เจษฎา Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ลักษณ
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 2704-2179.
Nopparat Boonpienpon

Veridian E-Journal, Silpakorn University, Vol. 11
No. 5 (July – December 2018), pp. 1-13.

รัชมงคล ทองหลอ และกัญณลัลนา สกุล
อภินันท

Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 2531-2544.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 2545-2562.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

รัชมงคล ทองหลอ และวิศรุต ฉายางาม
มงคล

การใหความหมายและกระบวนการทํางานนอกเวลาของ
รุงศิริ มีแกว, วรรณรักษ งามแมน และ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา พิทักษ ศิริวงศ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561
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หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่
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ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

เขตเพชรบุรี
ปจจัยแวดลอมที่เกื้อหนุนตอการเปนผูประกอบการรุนเยาว
กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กลยุทธการพัฒนาการทองเที่ยวชายแดน ดานสิงขร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

สําคัญสุด สีหตุลานนท และพิทักษ ศิริวงศ

นิธิกร มวงศรเขียว, อัฏฐมา นิลนพคุณ และ
นรินทร สังขรักษา

การสรางธุรกิจบนโลกดิจิทลั ของนักศึกษาคณะวิทยาการ
รัชมงคล ทองหลอ และชวนากร เมรินทร
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร: การศึกษาเพื่อสรางทฤษฎีฐาน
ราก
ผลกระทบของการตลาดผานสื่อสังคมและดิจิทัลตอความ
ธาดาธิเบศร ภูทอง
ตั้งใจในการซื้อของผูสูงอายุ

86

อิทธิพลของบุคลิกภาพและการยอมรับเทคโนโลยีที่สงผลตอ
การตั้งใจใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ธาดาธิเบศร ภูทอง

87

การใหความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการ
เสริมสรางภาวะผูนําในตนเองของวัยรุนกลุมเจเนอเรชั่นซี:
การวิจัยเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจการจัดการคุณภาพ

คมกริช นันทะโรจพงศ และพิทักษ ศิริวงศ

88

สุรชัย ทุหมัด, ประสพชัย พสุนนท และธี
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นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
2561, หนา 2596-2609.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 1155-1168.
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ,
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, ปที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน
– ธันวาคม 2561, หนา 27-40.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 3098-3112.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 3194-3216.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 3179-3193.
วารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปที่ 46 ฉบับที่ 3
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561, หนา 1-28.
วารสารสุทธิปริทัศน, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ปที่
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ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
องคการกับประสิทธิผล การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ระวัฒน จันทึก
32 ฉบับที่ 102 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2561, หนา
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
70-85.
ลักษณะสวนบุคคล และลักษณะของงานที่มีผลตอ
จารุวรรณ เมืองเจริญ และประสพชัย พสุ
วารสารปญญาภิวัฒน, สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน,
ความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นนท
ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561,
หนา 117-127.
ปจจัยดานการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ วัลลภ วรรณโอสถ และประสพชัย พสุนนท Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นักบัญชีบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561, หนา 971-982.
ปจจัยที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
พัชรกันย เมธาอัครเกียรติ และประสพชัย
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พสุนนท
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561, หนา 1944-1960.
ปจจัยที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ วสุธิดา นักเกษม และประสพชัย พสุนนท
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ผูประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561, หนา 2148-2167.
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียน
สุพิชฌาย ลิม้ ตระกูลไทย และประสพชัย พสุ Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เอกชนแหงหนึ่ง
นนท
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2561, หนา 2437-2449.
การเชื่อมโยงวิธีวิทยาการสรางทฤษฎีฐานรากสูการวิจัยเชิง
คมกริช นันทะโรจพงศ และประสพชัย พสุ Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ปริมาณเพื่อการศึกษาวิจยั พฤติกรรมองคการในยุคหลังนว
นนท
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
สมัย
2561, หนา 317-336.
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ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
การใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยเพื่อ
นฤมล จิตรเอื้อ และประสพชัย พสุนนท
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
การศึกษาการดําเนินการที่เปนเลิศของสถานศึกษา
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 2118-2135.
การวิจัยแบบออกแบบแปลงรูป
ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน และประสพชัย พสุ
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นนท
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 2610-2622.
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกขอคืนภาษีเงินไดบุคคล
อณัศยาภา บุญรอด และประสพชัย พสุนนท Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมดาผานบริการพรอมเพยของผูยื่นภาษีเงินไดบุคคล
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ธรรมดาทางระบบอินเทอรเน็ตในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม
2561, หนา 3040-3055.
ปจจัยดานการประกอบอาชีพที่สงผลตอคุณภาพชีวิตผูส ูงอายุ ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน, นิศาชล รัตนมณี และ Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม: งานวิจัย ประสพชัย พสุนนท
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
แบบผสมผสานวิธีการ
2561, หนา 3280-3294.
การวิเคราะหคณ
ุ ลักษณะของเจนเนอรเรชั่นวายยุคประเทศ วิไล พึ่งผล, ประสพชัย พสุนนท และธี
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, บัณฑิตวิทยาลัย
ไทย 4.0: กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยเอกชน ระวัฒน จันทึก
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน –
แหงหนึ่ง
มิถุนายน 2561, หนา 152-170.
การวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมและปจจัยในการเลือก กมลพิพัฒน ชนะสิทธิ,์ ประสพชัย พสุนนท วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี
ซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานของนักศึกษา
และธีระวัฒน จันทึก
ปที่ 12 ฉบับที่ 27 เดือนมกราคม – เมษายน 2561,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หนา 56-69.
การวิเคราะหปจจัยและจัดกลุมการเลือกบริโภคผักปลอด
พสชนันท บุญชวย และประสพชัย พสุนนท วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี
สารพิษของผูบริโภคจังหวัดนครปฐม
ปที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561,
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ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
หนา 52-63.
การวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมการเลือกทําศัลยกรรม กนกพร กระจางแสง, ประสพชัย พสุนนท วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี
เสริมความงามของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
และธีระวัฒน จันทึก
ปที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561,
หนา 64-75.
ปจจัยที่มีผลตอการดื่มเครื่องดืม่ แอลกอฮอลของขาราชการ นิศาชล รัตนมณี, ประสพชัย พสุนนท และธี วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี
กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ระวัฒน จันทึก
ปที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561,
หนา 197-211.
ปจจัยที่มีผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน, ประสพชัย พสุนนท
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี
ระดับปฏิบัติการในโรงแรมเขตอําเภอหัวหิน
และธีระวัฒน จันทึก
ปที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561,
หนา 212-222.
การสุมตัวอยางและการผสานขอมูลตามแบบแผนการวิจัย
กมลพิพัฒน ชนะสิทธิ์ และประสพชัย พสุ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี
แบบผสมวิธี
นนท
ปที่ 12 ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561,
หนา 147-158.
ทฤษฎีแหงวิทยาการการจัดการในการประยุกตใชเพื่อ
สุดารัตน พิมลรัตนกานต และประสพชัย พสุ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี
ประสิทธิภาพขององคการ
นนท
ปที่ 12 ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561,
หนา 254-263.
การวิเคราะหปจจัยความสําเร็จในการบริหารงานของสมาคม วิภาวรรณ จันทรประชุม และประสพชัย พสุ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี
การคา กระทรวงพาณิชย ตามหลักระบบการบริหารงานและ นนท
ปที่ 12 ฉบับพิเศษ เดือนตุลาคม 2561, หนา 107-116.
ประเมินผลทั่วทั้งองคกร
ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเที่ยว ปฤณพร บุญรังสี และประสพชัย พสุนนท
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี
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A Conceptual Framework Proposing the Impact of
the Guanxi with Trust and Information Sharing on
Business Performance
กลยุทธการตลาดทีเ่ หมาะสมกับรานอาหาร/ภัตตาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

Wanvisa Chaikij

อัฏฐมา บุญปาลิต

135

การพัฒนาเสนทางเดินเทาภายในแหลงทองเที่ยวจุดชมวิว
เสม็ดนางชี ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

วรรณวิษา รัตตพงษ และสันติธร ภูริภักดี

136

ปจจัยการเปนองคการแหงการเรียนรูที่สงผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
การพัฒนาองคความรูส ําหรับการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันแกผูประกอบการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
การจัดการองคกรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey ที่เอื้อตอ

พัชรกันย เมธาอัครเกียรติ และสันติธร ภูริ
ภักดี

137
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สันติธร ภูริภักดี

กรรณิการ สิทธิชัย และสันติธร ภูริภักดี
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นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
หนา 1-23.
Veridian E-Journal, Silpakorn University, Vol. 11
No. 5 July – December 2018, pp. 450-467.
วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ
(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร), สถาบันเทคโนโลยีแหง
สุวรรณภูม,ิ ปที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
2561, หนา 108-123.
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา, ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561,
หนา 216-225.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 2327-2348.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 2153-2168.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หนา 166

หลักฐาน
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การเปนองคกรนวัตกรรม กรณีศึกษาองคกรที่ไดรางวัล
องคกรนวัตกรรมยอดเยี่ยม
Causes and Effects of Educational Innovation in
Thailand Public University

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

Tidathip Panrod

140

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจใชบริการชําระคาสินคาหรือ
บริการผานแอพพลิเคชั่น true money wallet

พนัชกร สิมะขจรบุญ และสาริก ศิล
ปาภินันท

141

ปจจัยเหตุของความพึงพอใจที่มีตอความภักดีของลูกคา: กรณี พนัชกร สิมะขจรบุญ และตติยา คูม งคลชัย
เว็บไซตบิวตี้คูล

142

Cultural-Fit Management: Sustainable Success
Factor of Thailand Public University

Taninrat Rattanapongpinyo
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ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย /ตารางประกอบ
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม
2561, หนา 1419-1435.
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.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม
2561, หนา 3104-3120.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม
2561, หนา 3121-3139.
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.
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ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

องคประกอบความเอาใจใสพเิ ศษของพนักงานบริการใน
โรงแรมประเภทบูติคประเทศไทย
ความเอาใจใสของพนักงานโรงแรมบูติค

ระชานนท ทวีผล, ธีระวัฒน จันทึก และ
พิทักษ ศิริวงศ
ระชานนท ทวีผล และธีระวัฒน จันทึก

การวิเคราะหปจจัย 12 ประการ (Q12 ของ Gallup) ที่สงผล
ตอพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานสัญชาติไทยที่ทํางาน
ในรานอาหาร จังหวัดนนทบุรี
การวิจัยเชิงเอกสารเพื่อสังเคราะหองคประกอบและวิเคราะห
ความสัมพันธของแนวคิดการจัดการสมรรถนะการประกอบ
อาชีพของคนพิการ: บริบทของสถานการณกระบวนทัศน
และแนวคิดที่ใหความสําคัญกับสมรรถนะของมนุษยทุกคน
แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม

กรรณิการ สิทธิชัย และประสพชัย พสุนนท

ฐิติวัจน ทองแกว และประสพชัย พสุนนท

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี, วิทยาลัยดุสติ ธานี, ปที่ 12
ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม 2561, หนา 1-18.
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา, ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561,
หนา 188-211.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม
2561, หนา 256-274.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม
2561, หนา 2162-2192.

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, ชิดชนก เชิง วารสารการจัดการสมัยใหม,
เชาว และเกษตรชัย และหีม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561, หนา 1-15.
การประยุกตใชวงจรคุณภาพเพื่อสรางนวัตกรรมกิจกรรมใน อมรินทร เทวตา
วารสารการจัดการสมัยใหม,
การปองกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561, หนา 97-104.
รูปแบบการดําเนินชีวิตและการปรับตัวของขาราชการครูหลัง ปทมาพร เกิดแจง และสวรรยา ธรรมอภิพล วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะ
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ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

เกษียณในสังกัดกลุมโรงเรียนมาลัยแมน จังหวัดนครปฐม
150

กลไกทางจริยธรรมของผูนําเพื่อการจัดการความขัดแยงใน
องคการ

151

การศึกษาความเปนไปไดในการเปดรับนักศึกษาของหลักสูตร ธีระวัฒน จันทึก และชิษณุพงศ ศิริโชติ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการศิลปะการ นิศากร
ประกอบอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบแผนของผูนํากับประสิทธิภาพในการทํางานของการ
โกศล นวมบาง และวิโรจน เจษฎาลักษณ
ทํางานแบบเปนอิสระของพนักขาย

152

วุฒิชัย อารักษโพชฌงค และลักขิกา วารี
สมบูรณ

153

สมรรถนะของผูพิการในการปฏิบตั ิงานบริการสวนหนาใน
ธุรกิจโรงแรม เปรียบเทียบมุมมองระหวางธุรกิจโรงแรม
ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

ฐิติวัจน ทองแกว, วิรัญญา สุทธิกลุ และ
วิโรจน เจษฎาลักษณ

154

ปจจัยสาเหตุและผลลัพธของสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝกปฏิบัติงานในบริษัทเอกชน

จารุวรรณ เมืองเจริญ และวิโรจน เจษฎา
ลักษณ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ปที่ 10 ฉบับ
ที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561, หนา 395-410.
RMUTT Global Business and Economics Review,
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร,ี ปที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
2561, หนา 17-34.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม
2561, หนา 3037-3052.
วารสารเกษมบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ปที่ 19
ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน – ตุลาคม 2561, หนา 227238.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, ปที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2561, หนา 29-40.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย, ปที่ 38 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน
2561, หนา 14-28.
หนา 169

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ความเครียดและผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงานใน
หนวยงานดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ
ปจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธของศักยภาพองคการแหงการ
เรียนรู

สุรชัย ทุหมัด และวิโรจน เจษฎาลักษณ

ศักยภาพองคการแหงการเรียนรูและความสามารถทาง
นวัตกรรม: หลักฐานเชิงประจักษของอุตสาหกรรมธุรกิจสิ่ง
ทอในประเทศไทย
อิทธิพลของคุณลักษณะงานและคุณภาพชีวิตในการทํางานที่
มีตอการบริการที่เปนเลิศผานความผูกพันในอาชีพของ
พนักงานโรงแรมในอําเภอหัวหิน
การแบงปนความรูเ ชิงปรนัยและการแบงปนความรูที่ชัดแจง:
ปจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ
ความตองการในงานและทรัพยากรในงานที่สงผลตอความ
ตั้งใจลาออกผานความเหนื่อยหนายในงานของพนักงานขาย
รถยนตชั้นนํา
การศึกษาอิทธิพลของการรับรูความยุติธรรม ผานพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรและการรับรูการสนับสนุนจาก
องคกร สงผลตอผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล พนักงานขาย

ชัชราวรรณ มีทรัพยทอง, วิโรจน เจษฎา
ลักษณ และจันทนา แสนสุข
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157

158

159
160

161

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชัชราวรรณ มีทรัพยทอง, วิโรจน เจษฎา
ลักษณ และจันทนา แสนสุข

ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน และวิโรจน เจษฎา
ลักษณ
กัลย ปนเกษร, วิโรจน เจษฎาลักษณ และจิ
ราวรรณ คงคลาย
ศิรวิชญ สุประดิษฐ และวิโรจน เจษฎา
ลักษณ
อรุโณทัย จันทวงษ และวิโรจน เจษฎา
ลักษณ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, สถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปที่ 19 ฉบับ
ที่ 2 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561, หนา 151-165.
วารสารธุรกิจปริทัศน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม – มิถุนายน 2561, หนา 219- 238.
วารสารธุรกิจปริทัศน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561, หนา 197-216.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี
ปที่ 12 ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561,
หนา 241-253.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี
ปที่ 12 ฉบับพิเศษ เดือนตุลาคม 2561, หนา 238-248.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 2781-2800.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 3339-3360.

หนา 170

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่
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ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

สินคาปลอดอากร
ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลลัพธของความสามารถในการ
จัดการกลยุทธการจัดหาระดับโลก: หลักฐานเชิงประจักษของ
อุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย
อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมีจติ สํานึกและแบบเปดรับ
ประสบการณที่สงผลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจผาน
คุณลักษณะการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ในกรุงเทพมหานคร
Potential and Readiness of Tourism Supply of
Second-tier Destinations in Thailand under the LINK
Project

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

โสภีย คําเหลา, วิโรจน เจษฎาลักษณ และ
จันทนา แสนสุข

Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
2561, หนา 3513-3541.
Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม
2561, หนา 275-292.

กรรณิการ สิทธิชัย และวิโรจน เจษฎา
ลักษณ

Jiratchaya Chotsopanon, Supparat
Sangchatkaew, Sabaithip
Mongkolnimitr, Supalux Sri-sumang
and Rerkrat Pakkantorn
คมกริช นันทะโรจพงศ, ภูธิป มีถาวรกุล
และประสพชัย พสุนนท

Veridian E-Journal, Silpakorn University, Vol. 11
No. 5 July - December 2018, pp. 340-354.

พฤติกรรมการเปนผูประกอบการของวัยรุนไทย: อิทธิพลของ
การรับรูค วามสามารถตนเองและการรับรูการสนับสนุนทาง
สังคมตอความตั้งใจในการเปนผูประกอบการในบริบท
วัฒนธรรมแบบรวมกลุม
การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการทําธุรกรรมทางการเงินผาน ณัฐพัชร อภิรุงเรืองสกุล และประสพชัย พสุ
QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร
นนท
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ทิบดี ทัฬหกรณ และประสพชัย พสุนนท
ผูประกอบการเชิงสรางสรรค

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปที่ 9 ฉบับ
ที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561, หนา 44-59.
วารสารปญญาภิวัฒน, สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน,
ปที่ 10 ฉบับพิเศษ เดือนกรกฎาคม 2561, หนา 26-40.
วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ,
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, ปที่ 11

หนา 171

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561, หนา 4676.
168
ปจจัยความสําเร็จในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: กิตติคณ
ุ แสงนิล, ประสพชัย พสุนนท และธี วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี, วิทยาลัยดุสติ ธานี, ปที่ 12
กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ระวัฒน จันทึก
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561, หนา 463481.
169
ปจจัยที่มีผลตอการดื่มเครื่องดืม่ แอลกอฮอลของขาราชการ นิศาชล รัตนมณี, ประสพชัย พสุนนท และธี วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี
กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ระวัฒน จันทึก
ปที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561,
หนา 197-211.
170
ปจจัยที่มีผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน, ประสพชัย พสุนนท
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธนบุร,ี
ระดับปฏิบัติการในโรงแรมเขตอําเภอหัวหิน
และธีระวัฒน จันทึก
ปที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561,
หนา 212-222.
บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมที่ 1

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 172

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.3-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ และไดรับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ
ป พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (คาน้ําหนัก 1.00)
ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
หลักฐาน
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย /ตารางประกอบ
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
1
Moving from Policy to the Implementation and
Thongphon Promsaka Na
The International Journal of Sustainability
Management of Government Organizations for
Sakolnakorn
Policy and Practice, Vol. 14 No. 3, 2018, pp. 17Clean and Green City Concepts in Malaysia
32.
บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

ผลงานที่ไดรบั การจดสิทธิบัตร
ลําดับที่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะเบียนสิทธิบตั ร (ทั้งในประเทศและตางประเทศ)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

วัน / เดือน / ป ที่กรมทรัพยสินทางปญญาออกใหเพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

วัน/เดือน/ป/ที่ผา นประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว
ลําดับที่
ชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรค (ไทย/อังกฤษ)
ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 173

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
ลําดับที่
ชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรค (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
ลําดับที่ ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการ
จดทะเบียน

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

หนวยงานที่วาจาง

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

วัน / เดือน / ป ที่กรมทรัพยสินทางปญญาออกใหเพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

วัน/เดือน/ป/ที่ผา นประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
ลําดับที่
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อเจาของผลงานและผูรวม
1

ตํารา เรื่อง เศรษฐศาสตรอตุ สาหกรรม

รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก

เลขที่คําสั่งแตงตั้ง 1466/2561 ลว 11 ก.ย. 61

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อเจาของผลงานและผูรวม
วัน/เดือน/ป/ที่ผา นประเมิน

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 174

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับที่

1
2

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ตํารา เรื่อง ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ตํารา เรื่อง ธุรกิจที่พักและบริการอาหาร

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหนา ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัย
นั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

แหลงเผยแพร

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ผศ.ดร.ณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล
อ.ดร.อัฏฐมา บุญปาลิต

ตารางที่ 2.3-6 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพร ป พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)
ลําดับที่

ชื่องานสรางสรรค

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (คาน้ําหนัก 0.20)
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คาน้ําหนัก 0.40)
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60)
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (คาน้ําหนัก 0.80)

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (คาน้ําหนัก 1.00)

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561
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ตารางที่ 2.3-7 บทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน

1

วัชรภัสร แชบัว, ฐนิชา คล้ําชานา
และพิทักษ ศิริวงศ

2

ภาพิมล ธนรุงเจริญกิจ, ศศิรัศมิ์ โสม
โสพิน และพิทักษ ศิริวงศ

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)
กระบวนการสรางพื้นที่ทางสังคมของชมรม
ผูสูงอายุเมตตาประชารักษ ไรขิง, Veridian EJournal, ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม เมษายน 2560, หนา 1774-1786.

การรับรูภ าพลักษณและรูปแบบของกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมในความตองการของ
พนักงานโรงพยาบาลเทพากร จังหวัดนครปฐม,
Veridian E-Journal, ปที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน - ธันวาคม 2560, หนา 1899-1913.

ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธิชัย
พงศ), พระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม (ภูโคก
หวาย), พระครูวิลาศกาญจนธรรม, จินดาภา เรง
มีศรีสุข และสัญญา สดประเสริฐ. การสราง
เครือขายความรวมมือในการเสริมสรางสุขภาวะ
ผูสูงอายุขององคกรชุมชน ในอําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม, วารสารการบริหารทองถิ่น, ปที่
11 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561,
หนา 76-90.
นิศาชล รัตนมณี และพิทักษ ศิริวงศ. รูปแบบ
กลยุทธ และการสื่อสารภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคการภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ปรากฏอยูในหนังสือพิมพ
ประชาชาติธุรกิจ, Veridian E-Journal, ปที่ 11
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา
597-615.

3

ไขมุกด วิกรัยศักดา และพิทักษ ศิริ
วงศ

แนวปฏิบัติที่ดสี ูการบริการเชิงสรางสรรคของ
โรงแรมระดับ 5 ดาว เขตกรุงเทพมหานคร,
Veridian E-Journal, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน
- ธันวาคม 2559, หนา 131-150.
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ปฤณพร บุญรังสี และประสพชัย พสุนนท.
ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการโรงแรมของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร,
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปที่ 12 ฉบับ
หนา 176

วัน-เดือน-ปที่ไดรับอางอิง
(cited)

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับ
ที่
4

5

6

7

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)

ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
ที่ 29 (พิเศษ) เดือนตุลาคม 2561, หนา 193-205.
ปริญญา หรุนโพธิ์ และพิทักษ ศิรวิ งศ เรื่องเลาชีวิตหมอนวดเกย ณ โรงนวด จังหวัด
ปพิชญา อุปถัมภากุล และเจริญชัย เอกมา
กรุงเทพมหานคร, Veridian E-Journal, ปที่ 9 ฉบับ ไพศาล. ภาพเหมารวมทางเพศของหมอนวด
ที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2559, หนา 194แผนไทยหญิง: กรณีศึกษารานนวดแผนไทย เขต
206.
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุร,ี วารสารศิลปศาสตร,
ปที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
2561, หนา 74-102.
จันทรพร ชวงโชติ, นําชัย ทนุผล และ บานพุเข็มชุมชนหลังเขื่อน: กระบวนทัศนของ
จันทรทิพย เผือกรมโพธิ์, บุญธิดา มวงศรีเมืองดี,
พิทักษ ศิริวงศ
ชาวบานตอการจัดการการทองเทีย่ วเชิงนิเวศบน ปนัดดา ลาภเกิน, ปญญา ไวยบุญญา และ
ฐานชุมชนพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน
ประภัสสร ยอดสงา. ความคิดเห็นของ
จังหวัดเพชรบุร,ี Veridian E-Journal, ปที่ 8 ฉบับที่ นักทองเที่ยวและประชาชนโดยรอบตอการ
2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558, หนา 408จัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยฝกอบรมที่ 6
419.
เจ็ดคด-โปงกอนเสา ต.ทามะปราง อ.แกงคอย จ.
สระบุร,ี Veridian E-Journal, ปที่ 11 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 1419-1434.
กีรติ เชาวตฤษณาวงษ, ณัฐณี หาสิต การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคเพื่อ อัจฉรา สุขกลั่น, เกษราภรณ สุตตาพงศ และ
พานิชกุล, ฐิตินันท ทองสาด และ
ทําการเกษตรสูการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน ภายใต นนทิภัค เพียรโรจน. กลยุทธการสรางความ
พิทักษ ศิริวงศ
ความพอพียงของชุมชนปฐมอโศก, Veridian Eไดเปรียบทางการแขงขัน ของผูประกอบการ
Journal, ปที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน เกษตรอัจฉริยะ, วารสารนักบริหาร, ปที่ 38 ฉบับ
2557, หนา 100-110.
ที่ 1 ป 2561, หนา 91-100.
ประสพชัย พสุนนท และพิทักษ ศิริ ประสิทธิภาพและกุญแจแหงความสําเร็จในการ อุทิศ ดวงผาสุข และสันติธร ภูริภกั ดี. การให
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วัน-เดือน-ปที่ไดรับอางอิง
(cited)

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับ
ที่

ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน
วงศ

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)
ดําเนินการสหกรณการเกษตร: การศึกษาเพื่อ
สรางทฤษฎีฐานราก, Veridian E-Journal, ปที่ 6
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2556, หนา
610-628.

ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
ความหมายและสรางรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยที่เหมาะสมในสังคมชนบทแบบวิถีชีวิต
ชาวสวน กรณีศึกษาตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม: การศึกษาเพื่อสราง
ทฤษฎีฐานราก, Veridian E-Journal, ปที่ 11 ฉบับ
ที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 11751194.

8

9

10

พิทักษ ศิริวงศ และปทมอร เส็งแดง

การทองเที่ยวของผูพิการทางการเคลื่อนไหวใน
สังคมไทย, Veridian E-Journal, ปที่ 4 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2554, หนา 221-228.

ลาวรรณ เหมพิจิตร และภิราช รัตนันต. การ
จัดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 2, วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร, ปที่ 13 ฉบับที่ 38 เดือนพฤษภาคม
- สิงหาคม 2561, หนา 75-88.
กมลพิพัฒน ชนะสิทธิ,์ ประสพชัย พสุ การวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมและปจจัย กมลพิพัฒน ชนะสิทธิ์ และประสพชัย พสุนนท.
นนท และธีระวัฒน จันทึก
ในการเลือกซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน การสุมตัวอยางและการผสานขอมูลตามแบบ
ขจองนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แผนการวิจัยแบบผสมวิธ,ี วารสารวิชาการ
พระนคร, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร,ี ปที่ มหาวิทยาลัยธนบุร,ี ปที่ 12 ฉบับที่ 29 เดือน
12 ฉบับที่ 27 เดือนมกราคม - เมษายน 2561,
กันยายน - ธันวาคม 2561, หนา 147-158.
หนา 56-69.
คมกริช นันทะโรจพงศ, ประสพชัย
องคประกอบของคุณลักษณะการมีภาวะผูนํา เพื่อ สุภาวดี ลาภเจริญ. ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
พสุนนท และธีระวัฒน จันทึก
การพัฒนานักศึกษาบริหารธุรกิจในยุคประเทศ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง, วารสาร
ไทย 4.0, วารสารพฤติกรรมศาสตรเพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ปที่ 24 ฉบับที่ 2
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, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม 2560, หนา 178-

ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561, หนา 28-38.
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11

ประไพพิมพ สุธีวสินนนท และ
ประสพชัย พสุนนท

12

สกุล จริยาแจมสิทธิ์ และประสพชัย
พสุนนท

กลยุทธการเลือกตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิง
กมลพิพัฒน ชนะสิทธิ์ และประสพชัย พสุนนท.
คุณภาพ, วารสารปาริชาต, ปที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือน การสุมตัวอยางและการผสานขอมูลตามแบบ
ตุลาคม - ธันวาคม 2559, หนา 31-48.
แผนการวิจัยแบบผสมวิธ,ี วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยธนบุร,ี ปที่ 12 ฉบับที่ 29 เดือน
กันยายน - ธันวาคม 2561, หนา 147-158.
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทองเที่ยว ศิวรัตน กุศล และธรรญชนก เพชรานนท. ปจจัย
ในประเทศไทยของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ,
ที่มีผลตอนักทองเที่ยวในการตัดสินใจมา
วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี, ปที่ 10 ฉบับที่ 1 ป
ทองเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมแมน้ําแมงอน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอฝาง จังหวด
พ.ศ. 2559, หนา 105-114.
เชียงใหม, วารสารสุทธิปริทัศน, ปที่ 32 ฉบับที่
101 เดือนมกราคม - มีนาคม 2561, หนา 134148.

13

วรชัย สิงหฤกษ และประสพชัย พสุ
นนท

ปจจัยที่มีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน
การบริหารจัดการ ของชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด, วารสารการจัดการ
สมัยใหม, ปที่ 14 ฉบับที่ 1 ป พ.ศ. 2559, หนา 6775.
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สามารถ อัยกร, จิตติ กิตติเลิศไพศาล, ชาติชัย
อุดมกิจมงคล และวัชรพงษ อินทรวงศ. อิทธิพล
ของปจจัยวัฒนธรรมองคการภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงหลักธรรมาภิบาลตอผลการ
ปฏิบัติงานขององคการ: กรอบแรวคิดการวิจัย,
วารสารราชพฤกษ, ปที่ 16 ฉบับที่ 2 ป พ.ศ.
2561, หนา 9-17.
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14

อภิลักษณ ธรรมวิมตุ ติ และประสพ
ชัย พสุนนท

15

พงศกร เอี่ยมสอาด, ศุภกร ลิ้ม
คุณธรรมโม และประสพชัย พสุนนท

16

ปญญาพร ฐิติพงศ และประสพชัย
พสุนนท

17

กัลยา สวางคง และประสพชัย พสุ
นนท

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)
อิทธิพลของทัศนคติ การคลอยตามบรรทัดฐาน
ของกลุมอางอิง การควบคุมพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพแบบเปดเผยที่มตี อพฤติกรรมการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาหญิง ระดับ
ปริญญตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม ภูมิภาค
ตะวันตก, Veridian E-Journal, ปที่ 9 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - เมษายน 2559, หนา 1533-1548.
ปจจัยความเปนองคการแหงการเรียนรูและ
นวัตกรรมองคการที่มีอิทธิพลตอผลการ
ดําเนินงานของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร, วารสารการจัดการ
สมัยใหม, ปที่ 14 ฉบับที่ 1 ป พ.ศ. 2559, หนา

ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
เผาไทย สินอําพล และนฤภัค จันทิมา.
ผลกระทบและแนวทางแกไขปญหาจากการ
เขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาหญิงใน
มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม, Veridian EJournal, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม เมษายน 2561, หนา 679-697.

จันทนา อุดม, ไพโรจน บุตรชีวัน และนงนุช
ไพบูลยรัตนานนท. โมเดลการวิเคราะห
องคประกอบนวัตกรรมการบริหารจัดการองคกร
แหงการเรียนรู คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร, วารสาร
129-141.
เทคโนโลยีภาคใต, ปที่ 11 ฉบับที่ 1เดือน
มกราคม - มิถุนายน 2561, หนา 67-78.
แรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มานี แสงหิรัญ, พนมพร ศิริถาพร และสุกญ
ั ญา
ของบุคลากรในบริษัทกอสราง: กรณีศึกษา บริษัท รุจิเมธาภาส. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
อินเตอร เอ็กซเพิรท คอนสตรัคชั่น จํากัด,
ฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Veridian E-Journal, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน อุตรดิตถ, Veridian E-Journal} ปที่ 11 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 879-894.
- ธันวาคม 2559, หนา 1275-1292.
การศึกษาดัชนีศักยภาพแหลงทองเที่ยว
จันทรทิพย เผือกรมโพธิ์, บุญธิดา มวงศรีเมืองดี,
กรณีศึกษา แหลงทองเที่ยวประเภทน้ําตกใน
ปนัดดา ลาภเกิน, ปญญา ไวยบุญญา และ
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18

วสันต สุทธาวาศ และประสพชัย พสุ
นนท

19

หนึ่งฤทัย เซี่ยงฉิน และประสพชัย
พสุนนท

20

ประสพชัย พสุนนท

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่ บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
จังหวัดสระบุร,ี Veridian E-Journal, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 ประภัสสร ยอดสงา. ความคิดเห็นของ
เดือนมกราคม - เมษายน 2559, หนา 1157-1172. นักทองเที่ยวและประชาชนโดยรอบตอการ
จัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของศูนยฝกอบรมที่ 6
เจ็ดคด-โปงกอนเสา ต.ทามะปราง อ.แกงคอย จ.
สระบุร,ี Veridian E-Journal, ปที่ 11 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 1419-1434.
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสรางนวัตกรรมระดับ บุษบา บัวสมบูรณ, สรัญญา จันทรชูสกุล, พินดา
บุคคลในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
วราสุนนท และณัฐกิตติ์ นาทา. การสํารวจ
พื้นฐาน, Veridian E-Journal, ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน นวัตกรรมการสอนอานและเขียนภาษาไทยของ
มกราคม - เมายน 2558, หนา 530-545.
ครูในระดับชั้นประถมศึกษา, วารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตรวิจัย, ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม - มิถุนายน 2561, หนา 28-43.
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร, สุธีมนต ทรงศิริโรจน,
การบริโภคกาแฟ ของรานกาแฟสตารบัคส และ ภาคภูมิ ภัควิภาส, กัญวรา สมใจ และกัญญ
รานทัม เอ็น ทัมส คอฟฟ สาขาวิคตอเรีย การ
กาญจน ไซเออรส. สวนประสมทางการตลาดที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของราน
เดนส, Veridian e-journal, ปที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน - ธันวาคม 2558, หนา 461-477.
กาแฟอาขา อามา, วารสารบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, ปที่ 13 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561, หนา 169-179.
การประเมินความเชื่อมั่นระหวางผูประเมินโดยใช ศศิธร ชุตินันทกุล, ไพรัตน วงษนาม และสมพงษ
สถิติแคปปา, วารสารวิชาการศิลปศาสตร
ปนหุน. ผลการเปรียบเทียบคะแนนดวยวิธีเคอ
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ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)
ประยุกต, ปที่ 8 ฉบับที่ 1 ป พ.ศ. 2558, หนา 220.

21

ประสพชัย พสุนนท

ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามสําหรับงานวิจัย
ทางสังคมศาสตร, วารสารสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปที่ 18 ป พ.ศ.
2558, หนา 375-396.

22

ประสพชัย พสุนนท

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในการวิจัยเชิง
ปริมาณ, วารสารปาริชาต, ปที่ 27 ฉบับที่ 1 ป
พ.ศ. 2557, หนา 144-163.

23

สานิตย หนูนลิ และประสพชัย พสุ
นนท

ปจจัยที่อิทธิพลตอพฤติกรรมสนับสนุนการเปน
โรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษา
โรงแรมดุสติ ปริ๊นเซส ศรีนครินทร, วารสาร
วิทยาลัยดุสิตธานี, ปที่ 8 ฉบับที่ 1 ป พ.ศ. 2557,
หนา 16-33.
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ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
เนลและวิธี IRT ภายใตเงื่อนไขที่แตกตางกัน,
วารสารศึกษาศาสตร มสธ., ปที่ 11 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561, หนา 294-306.
โสวริทธิ์ธร จันทรแสงศรี, ปานจิตร หลงประดิษฐ
และพสชนันท นิรมิตรไชยนนท. การประเมิน
ความตองการจําเปนของการศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การศึกษา (นานาชาติ), Veridian E-Journal, ปที่
11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561,
หนา 141-159.
ปรเมษฐ ดําชู และสุวารี นามวงศ. การวิเคราะห
โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันของสวนตอ
ประสานกับผูใชบนเว็บไซต ของนักทองเที่ยวเชิง
การแพทยในประเทศไทย, วารสารบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, ปที่ 13 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 70-85.
อนันต สุนทราเทธากุล. การพัฒนาโปรแกรม
ฝกอบรมการจัดการความหลากหลายในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัด
อุบลราชธานี, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
พิชญทรรศน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,
หนา 182
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24

ประสพชัย พสุนนท และสุดา
ตระการเถลิงศักดิ์

25

ประสพชัย พสุนนท

26

อภิลักษณ ธรรมวิมตุ ติ และธีระวัฒน
จันทึก

27

ปุณญารัตน เดนไตรรัตน และธี
ระวัฒน จันทึก

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)

ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน
2561, หนา 167-178.
การประเมินประสิทธิภาพสหกรณการเกษตรใน ฉันธะ จันทะเสนา. ประสิทธิภาพการใช
จังหวัดเพชรบุรีดวยวิธีการ DEA และ WPF-DEA,
งบประมาณและการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ,
วารสารการจัดการสมัยใหม, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 ป วารสารพัฒนบริหารศาสตร, ปที่ 58 ฉบับที่ 2 ป
พ.ศ. 2556, หนา 87-101.
พ.ศ. 2561, หนา 78-99.
การประเมินประสิทธิภาพองคกรดวยวิธีการ DEA: อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา และวราพร บุญจอม. การ
ตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC, วารสาร
พัฒนาตัวแบบเพื่อการวิเคราะหประสิทธิภาพ
บริหารธุรกิจ, ปที่ 29 ฉบับที่ 112 ป พ.ศ. 2549,
ของธนาคารพาณิชย โดยใชกรอบแนวคิด
หนา 31-44.
CAMEL สําหรับการวิเคราะห Data Envelopment,
วารสารบริหารธุรกิจ, ปที่ 41 ฉบับที่ 158 เดือน
เมษายน - มิถุนายน 2561, หนา 19-47.
ทุนมนุษยเชิงนวัตกรรมและสรางสรรคของ
ทิพยวรรณ สุขใจรุงวัฒนา. กระบวนทัศนกระแส
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน, Veridian E-Journal, ทางเลือก: ยุทธศาสตรการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2560, สรางสรรคในสังคมไทย, Veridian E-Journal, ปที่
หนา 1572-1589.
11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561,
หนา 411-427.
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคในการเลือกซื้อ
กรรณิการ สิทธิชัย และธีระวัฒน จันทึก.
คอนโดมีเนียมแบบโลวไรสในเขตภาษีเจริญ,
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอ
Veridian E-Journal, ปที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน
ความภักดีของผูบริโภครานอาหารเพื่อสุขภาพ
กันยายน - ธันวาคม 2560, หนา 853-867.
ในเขตกรุงเทพฯ, Veridian E-Journal, ปที่ 11
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ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)

ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา
65-86.

28

สมชาย รุงเรือง และธีระวัฒน จันทึก

รูปแบบการพัฒนาผูนําสูการสรางแรงผลักดันเชิง
สรางสรรค, Veridian E-Journal, ปที่10 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - เมษายน 2560, หนา 1-15.

29

พสุธิดา ตันตราจิณ และธีระวัฒน จัน การพัฒนาภาวะผูนําของบุคลากรรุนใหมเพื่อมุงสู
ทึก
องคการแหงการเรียนรู, Veridian E-Journal, ปที่ 9
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2559, หนา
932-948.

30

วุฒิชัย ผาสุขกานนท และธีระวัฒน
จันทึก

ผูนํากับการพัฒนาศักยภาพทีมขายพรอมคุณภาพ
การใหบริการ, Veridian E-Journal} ปที่ 9 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559, หนา 108-121.

31

ปรันธ ชิณโชติ และธีระวัฒน จันทึก

รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ของสวนผึ้ง, Veridian E-Journal, ปที่ 9 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - เมษายน 2559, หนา 250-268.

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

จารุวรรณ บุญพรมมา และขวัญฤดี ตันตระ
บัณฑิตย. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของ
ผูบริหารและความพึงพอใจในการทํางานของนัก
บัญชี สํานักงานบัญชี ในจังหวัดขอนแกน,
Veridian E-Journal, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม - เมษายน 2561, หนา 1450-1466.
ชาญวุฒิ วงศเพ็ง, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
และกัมปนาท บริบูรณ. การพัฒนาภาวะผูนาํ
สําหรับขาราชการสํานักงานศึกษาธิการภาค,
Veridian E-Journal, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน
มกทราคม - เมษายน 2561, หนา 1540-1556.
ไพโรจน วิไลนุช. การสื่อสารระหวางพนักงาน
ขายและลูกคาในบริบทธุรกิจเครื่องสําอาง,
Veridian E-Journal, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม - เมษายน 2561, หนา 1306-1319.
ยุวรี โชคสวนทรัพย. การใชวัฒนธรรมชุมชนเพื่อ
พัฒนาสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค: กรณีศึกษา
ชุมชนเกาะศาลเจา เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร, วารสารสุทธิปริทัศน, ปที่ 32
หนา 184
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ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)

ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
ฉบับพิเศษ 1 ป พ.ศ. 2561, หนา 15-27.
วุฒิชัย ลิ้มอรุโณทัย และธีระวัฒน จัน การนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มคุณภาพ
จุฑาทิพย ลีลาธนาพิพัฒน และธีระวัฒน จันทึก.
ทึก
การบริการของที่พักอาศัย: คอนโดมิเนียม,
การจัดการสินคาคงคลังอยางมืออาชีพ, Veridian
Veridian E-Journal, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม E-Journal, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2559, หนา 341-355.
เมษายน 2561, หนา 226-241.
บุญสืบ โพธิ์ศรี และธีระวัฒน จันทึก การบริหารหลักสูตรเพื่อสรางคุณลักษณะแรงงาน นะโรดม อินตะปน, ประเสริฐ จรรยาสุภาพ และ
ฝมืออาชีพในระดับอาชีวศึกษา, Veridian Eธรรญชนก เพชรานนท. วิธีการเพิม่ ประสิทธิภาพ
Journal, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน และประสิทธิผลการผลิตกําลังคนของ
2559, หนา 1268-1287.
วิทยาลัยเทคนิค ประเภทชางอุตสาหกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในประเทศ
ไทย, Journal of Population and Social Studies,
ปที่ 10 ฉบับที่ 3 ป พ.ศ. 2561, หนา 208-225.
ประพนธ เล็กสุมา และธีระวัฒน จัน บทบาทและความสําคัญในการเขารวมงานจัด
นวพร บุญประสม. แนวทางการพัฒนาสถานที่
ทึก
แสดงสินคาระดับนานาชาติของผูป ระกอบการ
จัดงานประเภทหองจัดงานแสดงสินคาและ
อุตสาหกรรมอาหาร, Veridian E-Journal, ปที่ 9
นิทรรศการ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ:
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2559, หนา
กรณีศึกษาสถานที่จัดงานในเขต
1585-1594.
กรุงเทพมหานคร, วารสารวิชาการเซาธอีสท
บางกอก (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร),
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
2561, หนา 93-104.
พิราพร นุชประเสริฐ และธีระวัฒน
การศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบาง วิไล พึ่งผล และธีระวัฒน จันทึก. การพัฒนา
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พัชรสิตา เพชรประดับ และธีระวัฒน
จันทึก

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่ บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
ประการทีส่ งผลตอความตระหนักรูในหลอดไฟ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแบบคุณลักษณะ
แอลอีดีเพื่อประหยัดพลังงาน, วารสารราชมงคล บัณฑิตตอความพึงพอใจผูใชบัณฑิตใน
ลานนา, ปที่ 4 ฉบับที่ 2 ป พ.ศ. 2559, หนา 38-51. อุตสาหกรรม 4.0 กรณีศึกษาความคิดเห็นของ
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร, วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร), ปที่ 11 ฉบับที่
2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561, หนา 171-187.
พฤติกรรมการเลือกซื้อนิตยสารของพนักงาน
นันทพร เขียนดวงจันทร, ขวัญกมล ดอนขวา
บริษัทแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร, Veridian และสรียา วิจติ รเสถียร. พฤติกรรมผูบริโภคใน
การซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลนของคนใน
E-Journal, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม กลุมเจเนเรชันวาย, Veridian E-Journal, ปที่ 11
เมษายน 2559, หนา 668-678.
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา
561-577.
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บุญสืบ โพธิ์ศรี และธีระวัฒน จันทึก

38

อรุณรุง เอื้ออารีสุขสกุล และธี
ระวัฒน จันทึก

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเพื่อมุงเนนการผลิตแรงงานมืออาชีพ,
Veridian E-Journal, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2559, หนา 216-229.
การบริหารจัดการคนเกงเชิงกลยุทธ: ปจจัยสําคัญ
สูความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน,
Veridian E-Journal, ปที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน
-ธันวาคม 2558, หนา 1096-1112.
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พัชราวลัย สังขศรี. พุทธวิธีกับการบริหาร
การศึกษา, Veridian E-Journal, ปที่ 11 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 1260-1270.
วารุณี มิลนิทปญญา. การพัฒนากิจกรรมในการ
บริหารจัดการคนเกงมีอิทธิพลตอความภักดี
องคการ ของอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชนใน
เครือขายเบญจมิตร, วารสารวิทยาลัย
หนา 186

วัน-เดือน-ปที่ไดรับอางอิง
(cited)

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับ
ที่
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40

ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)

วิไล พึ่งผล และวิโรจน เจษฎาลักษณ คุณลักษณะความเปนผูประกอบการรุนใหมที่
สงผลตอการดําเนินธุรกิจผานความไดเปรียบ
ทางการแขงขันของธุรกิจสตารตอัพ, วารสาร
วิทยาลัยดุสิตธานี, ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2561, หนา 303-318.
สานิตย หนูนลิ , วิโรจน เจษฎาลักษณ ปจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธของความรับผิดชอบ
และจันทนา แสนสุข
ตอสังคมเชิงกลยุทธ: การศึกษาเชิงประจักษธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย, จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน
, ปที่ 39 ฉบับที่ 153 ป พ.ศ. 2560, หนา 59-84.

ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
พาณิชยศาสตรบรู พาปริทัศน, ปที่ 13 ฉบับที่ 1 ป
พ.ศ. 2561, หนา 21-38.
วิไล พึ่งผล และนรินทร สังขรักษา. ถอดรหัสการ
ประกอบการธุรกิจสตารทอัพของไทยยุค 4.0,
วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี, ปที่ 12 ฉบับที่ 3
เดือน กันยายน - ธันวาคม 2561, หนา 329-348.
สานิตย หนูนิล. การสรางความผูกพันกับผูมีสวน
ไดสวนเสีย: ปจจัยสูความสําเร็จในการ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร, วารสารนัก
บริหาร, ปที่ 38 ฉบับที่ 1 ป พ.ศ. 2561, หนา 3745.

41

กนกพร กระจางแสง และวิโรจน
เจษฎาลักษณ

42

สมสกุล เบานิด และวิโรจน เจษฎา
ลักษณ

อิทธิพลของแรงจูงใจในการทํางานและการ
สนับสนุนจากองคกรที่สงผลตอคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานผานความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรโรงพยาบาลนครธน, วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยธนบุร,ี ปที่ 11 ฉบับที่ 26 เกือน
กันยายน - ธันวาคม 2560, หนา 116-129.
การจัดการแรงงานตางดาวของสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลในอําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร, Veridian E-Journal, ปที่ 10

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ธิปตย โสตถิวรรณ. การศึกษาความไม
แปรเปลีย่ นโมเดลคุณภาพชีวิตการทํางานของครู
กรุงเทพและปริมณฑล, วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยธนบุร,ี ปที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2561, หนา 76-84.
วนิตา บุญโฉม และณัฐพศุตม ภัทธิราสินสิริ. การ
ตัดสินใจจางแรงงานคางดาวถูกกฎหมายของ
ผูประกอบการในจังหวัดขอนแกน, วารสาร
หนา 187

วัน-เดือน-ปที่ไดรับอางอิง
(cited)

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับ
ที่

ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน

43

ปารมี พัฒนดุล และวิโรจน เจษฎา
ลักษณ

44

อุมาพร กาญจนคลอด, วิโรจน
เจษฎาลักษณ และจันทนา แสนสุข

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2560, หนา

ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
สมาคมนักวิจัย, ปที่ 23 ฉบับที่ 3 ป พ.ศ. 2561,
1376-1393.
หนา 87-97.
ปจจัยที่มีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเพื่อ
ปนกนก วงศปนเพ็ชร. ปจจัยเชิงเหตุและผลที่
สิ่งแวดลอมของผูบริโภค อําเภอปากเกร็ด จังหวัด เกี่ยวของกับพฤติกรรมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
นนทบุร,ี Veridian E-Journal, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน ของพนักงานในสํานักงานสีเขียว, Veridian EJournal, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พฤษภาคม - สิงหาคม 2559, หนา 857-872.
เมษายน 2561, หนา 645-661.
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาล สิทธิกร คงสืบชาติ และรัฐ กันภัย. แนวทางการ
ในประเทศไทย, Veridian E-Journal, ปที่ 9 ฉบับที่ บริหารทีส่ งผลตอการจัดบริการสาธารณะของ
2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559, หนา 2158องคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอชะอํา
2171.
จังหวัดเพชรบุร,ี Veridian E-Journal, ปที่ 11 ฉบับ
ที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 11201135.

45

นภาลัย ธนะวัฒน และวิโรจน เจษฎา การดําเนินธุรกิจและการจัดการโลจิสติกสของ
ลักษณ
ผูประกอบการธุรกิจดาวเรืองในจังหวัดนครปฐม,
Veridian E-Journal, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน
- ธันวาคม 2559, หนา 507-526.

46

ทศพร บุญวัชราภัย, วิโรจน เจษฎา
ลักษณ และขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย

ความคิดสรางสรรคขององคกรเพือ่ สราง
นวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติกไทย, วารสาร
วิทยาการจัดการสมัยใหม, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ญาณิศา เผื่อนเพาะ. ประเภทของรานอาหารกับ
คุณลักษณะผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, Veridian E-Journal,
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561,
หนา 303-321.
กัลย ปนเกษร, วิโรจน เจษฎาลักษณ และจิราวร
รณ คงคลาย. การแบงปนความรูเชิงปรนัยและ
การแบงปนความรูที่ชัดแจง: ปจจัยเชิงสาเหตุ
หนา 188

วัน-เดือน-ปที่ไดรับอางอิง
(cited)

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับ
ที่
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ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน

พัชรกันต นิมิตรศดิกุล และวิโรจน
เจษฎาลักษณ

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)
กรกฏาคม - ธันวาคม 2559, หนา 131-145.

ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
และผลลัพธ, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
, ปที่ 12 ฉบับที่ 29 (พิเศษ) เดือนตุลาคม 2561,
หนา 238-248.
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยของ
ณอภัย พวงมะลิ, มนัส สุวรรณ, สมาน ฟูแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, Veridian E-Journal, และเรืองวิทย นนทภา. การพัฒนาทรัพยากร
ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2559, มนุษยโดยการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนว
หนา 631-652.
สติปฏฐานสี,่ Veridian E-Journal, ปที่ 11 ฉบับที่
1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 15881604

48

วิสาข โชคพรหมอนันต และวิโรจน
เจษฎาลักษณ

49

ฐิติชัย อธิคมกุลชัย และวิโรจน
เจษฎาลักษณ

50

ฐิติมา ผการัตนสกุล และวิโรจน

คุณลักษณะของผูประกอบการทีม่ คี วามสําเร็จใน
การดําเนินธุรกิจ ของผูประกอบการรานคาใน
ตลาดน้าํ ดอนหวาย จังหวัดนครปฐม, Veridian EJournal, ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม สิงหาคม 2558, หนา 967-988.
การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ
รับซื้อขยะรีไซเคิลในจังหวัดนครปฐม, Veridian EJournal, ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม สิงหาคม 2558, หนา 2092-2110.

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นผาน

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ญาณิศา เผื่อนเพาะ. ประเภทของรานอาหารกับ
คุณลักษณะผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, Veridian E-Journal,
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561,
หนา 303-321.
สุวนาถ ทองสองยอด และภีรกาญจน ไคนุนนา.
แนวทางการพัฒนาชองทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑเกลือตําบลบานา จังหวัดปตตานี,
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการ
สื่อสาร, ปที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม เมษายน 2561, หนา 14-28.
ฐปนนันท สัญญากรณ, ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
หนา 189

วัน-เดือน-ปที่ไดรับอางอิง
(cited)

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ลําดับ
ที่

ชื่อผูวิจัยและผูรวมทุกทาน
เจษฎาลักษณ

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)
เครือขายสังคมออนไลน, Veridian E-Journal, ปที่
8 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2558, หนา
538-552.

ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
และประสิทธิชัย นรากรณ. อิทธิพลของเนื้อหาที่
ถูกสรางจากธุรกิจ เนื้อหาที่ถูกสรางจากผูใชและ
การรับรูต ราสินคาทีส่ งผลตอคุณภาพที่รับรูได
และความภักดีในตราสินคาบนเครือขายสังคม
ออนไลน ของผูใชบริการรานอาหารเพื่อสุขภาพ
จังหวัดเชียงใหม, Veridian E-Journal, ปที่ 11
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา
322-342.

51

รัตนภัทร สุวรรณสิทธิ์ และวิโรจน
เจษฎาลักษณ

การรับรูการสนับสนุนจากองคที่มอี ิทธิพลตอ
ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานผานสมรรถนะหลัก
ของบุคลากรสํานักงานประกันสังคม, Veridian EJournal, ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม สิงหาคม 2558, หนา2217-2235.

52

วิโรจน เจษฎาลักษณ และชนัญชิดา
เจริญวัฒน

ลักษณะการบริโภคสินคาและบริการของแรงงาน
ตางดาวและการปรับตัวของการประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม กรณีศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร, Veridian E-

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ปยธิดา คูหิรัญญรัตน, บัณฑิต ชุมวรฐายี, ยุทธ
พงศ วงศสวัสดิวัฒน และดวงดาว ประทิพย
อาราม. พฤติกรรมการสื่อสารภายในองคกร การ
รับรูการสนับสนุน จากองคกรตอพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน, วารสารนานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร, ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม สิงหาคม 2561, หนา 73-88.
เผด็จ ทุกขสูญ, จักรกฤษณ ขําทอง และภูรีพัฒน
กัณฑาบุญ. สวนประสมการตลาดและการ
จัดการโลจิสติกสของภาคการเกษตร ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, Veridian E-Journal,
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สุเทพ ศรีบุญเพ็ง และวิโรจน เจษฎา
ลักษณ
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ศศิธร เหลาเทง และวิโรจน เจษฎา
ลักษณ
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วิโรจน เจษฎาลักษณ

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)
Journal} ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม สิงหาคม 2558, หนา 1102-1113.
การประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดําเนินธุรกิจของรานชัยเจริญเมล็ดพันธุขาว
ตําบลดอนกํายาน อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร,ี
Veridian E-Journal, ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2558, หนา 1377-1392.
อิทธิพลของกิจกรรมสรางสุขในองคกรตาม
แนวทางความสุข 8 ประการ ที่มีตอ ความสุขใน
การทํางาน ประสิทธิภาพการทํางาน และความ
ตั้งใจในการลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน,
Veridian E-Journal, ปที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557, หนา 988-1006.
ความสัมพันธระหวางความยุตธรรมดานผลลัพธ
และดานกระบวนการกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร และผลการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ผานการรับรูการสนับสนุนจาก
องคกร, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปที่ 30
ฉบับที่ 2 ป พ.ศ. 2553, หนา 65-81.
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ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561,
หนา1271-1292.
ชรินทร มั่งคั่ง. การถายทอดองคความรูศาสตร
พระราชาของครูศูนยการเรียนรูชมุ ชนเพื่อ
สงเสริมความเปนพลเมืองวิถีเขียวของผูเรียนใน
พื้นที่โครงการหลวง ภาคเหนือของไทย, Veridian
E-Journal, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม เมษายน 2561, หนา 1503-1521.
อธิวัฒน เจี่ยวิวรรธนกลุ และอุทัยทิพย เจี่ย
วิวรรธนกุล. ความสุขของแรงงานไทยและพมา:
กรณีศึกษาในโรงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป,
วารสารเกษมบัณฑิต, ปที่ 19 ฉบับพิเศษ เดือน
มีนาคม 2561, หนา 71-88.
ชัชวาล อรวงศศุภทัต และศรัณย พิมพทอง.
ปจจัยเชิงสาเหตุที่มผี ลตอความจงรักภักดีของ
องคการของวิศวกรสื่อสารโทรคมนาคมเจนเนอ
เรชั่นวายในรัฐวิสาหกิจดานสื่อสารโทรคมนาคม
ไทย, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย, ปที่ 38 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม กันยายน 2561, หนา 29-47.
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สุวุฒิ วรวิทยพินิต, วรรณวีร บุญคุม
และนรินทร สังขรักษา
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ขวัญยิหวา ไชยมาลา และอิสราภรณ
ทนุผล
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จุฑามาศ มีนอย และดาวลอย กาญ
จนมณีเสถียร

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)
การพัฒนารูปแบบการจัดการศูนยการเรียนรูวิถี
เมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง, Veridian E-Journal, ปที่ 10 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560, หนา 1657-

ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
กิตติคณ
ุ แสงนิล และสันติธร ภูรภิ กั ดี. การศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนดวย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของวิสาหกิจเพื่อ
สังคม กรณีศึกษา สามพรานโมเดล โดยมูลนิธิ
1674.
สังคมสุขใจ, Veridian E-Journal, ปที่ 11 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา 168-182.
ความสัมพันธระหวางการทําความรับผิดชอบตอ วิไลวรรณ โพนศิริ และอําพล ชะโยมชัย.
สังคมกับผลการดําเนินงานขององคกร, วารสาร ความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคม
สหศาสตรศรีปทุม, ปที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน กับผลประกอบการทางการเงินของบริษัทจด
- กันยายน 2560, หนา 1-9.
ทะเบียนไทยในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว,
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุร,ี ปที่ 15 ฉบับที่ 1
เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561, หนา 87-97.
ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับ กิตติศักดิ์ แสงทอง, พุธวิมล คชรัตน และศิริ
ผลการปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่สรรพากรในเขต ลักษณ หนูทอง. บทบาทหนาที่กับความฉลาด
พื้นที่กรุงเทพมหานคร, Veridian E-Journal, ปที่ 4 ทางอารมณของกํานัน ผูใหญบา น อําเภอทุงสง
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2554, หนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช, วารสารการบริหาร
567-579.
ทองถิ่น, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 ป พ.ศ. 2561, หนา
155-178.
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีส่ งผลตอการ
กนกนภัส ตั้งใจไวศักดิ์ และชิณโสณ วิสิฐนิธิกิจา.
ตัดสินใจซื้อโฟมลางหนาแบบโคลน ของผูบริโภค กระบวนการการตัดสินใจเลือกทําศัลยกรรม
ในเขตกรุงเทพมหานคร, Veridian E-Journal, ปที่ 9 ตกแตงเสริมจมูกดวยซิลโคนแมนทีส ในเขต
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บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2559, หนา
1027-1039.

ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
กรุงเทพมหานคร, Veridian E-Journal, ปที่ 11
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา
52-64.
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มนัสสินี บุญมีศรีสงา

การใหความหมายรูปแบบและกลยุทธการตลาด
การทองเที่ยวแบบดารกทัวรรึซึ่ม พื้นที่จังหวัด
กาญจนบุร,ี Veridian E-Journal, ปที่ 8 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558, หนา 571-592.
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มนัสสินี บุญมีศรีสงา
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มนัสสินี บุญมีศรีสงา, ภาพิมล
ปนแกว และปาลินี สกุลตั้งมณีรัตน

การพัฒนารูปแบบและกลยุทธการตลาดการ
ทองเที่ยวเชิงรุกในแหลงทองเที่ยวที่มีบทเรียน
จากความสูญเสีย อุบัติภัย และมรณภัย ใน
ภูมิภาคตะวันตก ประเทศไทย, Veridian EJournal, ปที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน ธันวาคม 2558, หนา 755-780.
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอตลาดฉัตรศิลาใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ, Veridian EJournal, ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน
2556, หนา 648-660.
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ศิระ ศรีโยธิน

การสรางแบรนดภายในองคกร และความ
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ลาวรรณ เหมพิจิตร และภิราช รัตนันต. การ
จัดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 2, วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร, ปที่ 13 ฉบับที่ 38 เดือนพฤษภาคม
- สิงหาคม 2561, หนา 75-88.
ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ, จินณพัษ ปทุมพร และ
ราณี อิสิชัยกุล. ผลกระทบของการทองเที่ยววิถี
เมืองจากการขยายตัวของเมืองขอนแกน
ประเทศไทย, Veridian E-Journal, ปที่ 11 ฉบับที่
4 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561, หนา 32-46.
สิริภัทร โชติชวง, นนทิภัค เพียรโรจน, ณัฐมน
ราชรักษ และวีระศักดิ์ คงฤทธิ์. ทัศนคตดาน 7
Greens ที่มีผลตอการรับรูภ าพลักษณดานการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในเกาะสมุย, วารสาร
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, ปที่
13 ฉบับที่ 1 ป พ.ศ. 2561, หนา 124-136.
กัลยา สวางคง และวิโรจน เจษฎาลักษณ. กล
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ศิระ ศรีโยธิน

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ป และเลขหนา)
ไดเปรียบในการแขงขัน, Veridian E-Journal, ปที่
10 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560,
หนา 1011-1024.

ชื่อบทความวิจัยที่นําไปอางอิง (ชื่อผูวิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ป และเลขหนา)
ยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ: ทางเลือกสําหรับ
ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทย, Veridian EJournal, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม เมษายน 2561, หนา 150-167.
การสื่อสารองคกร: เครื่องมือสําคัญของนักการ
นิศาชล รัตนมณี และพิทักษ ศิริวงศ. รูปแบบ
ตลาดในยุค Thailand 4.0, Veridian E-Journal, ปที่ กลยุทธ และการสื่อสารภาพลักษณดานความ
10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560, หนา รับผิดชอบตอสังคมขององคการภาครัฐและ
1267-1276.
ภาคเอกชนที่ปรากฏอยูในหนังสือพิมพ
ประชาชาติธุรกิจ, Veridian E-Journal, ปที่ 11
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561, หนา
597-615.
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นพรัตน บุญเพียรผล
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ระชานนท ทวีผล, วิมลิน อภิชนเอก
สิทธิ,์ สุกฤษรา แสนคําหมื่น และธน
พร ตั้งจิตรสําราญ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของธุรกิจ
รานอาหารสําหรับนักทองเที่ยวนานาชาติในเขต
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ, Veridian EJournal, ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม เมษายน 2560, หนา 61-76.
ผลกระทบจากความเครียดตอการปฏิบัติงานและ
แนวทางการจัดการความเครียดของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา: โรงแรม เดอะ เซนต
รีจิส กรุงเทพฯ, วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปที่ 2 ฉบับที่ 1
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 2 : การวิจัย
ตัวบงชี้

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

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 2
จุดเดน
1. คณะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร จํานวนมาก โดยเฉพาะในวารสาร TCI1, TCI2 ที่มีคาน้ําหนัก
และคะแนนที่สูง
2. คณะไดรับแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกคณะเปนจํานวนมาก เมื่อเทียบจากแหลงทุน
ภายใน คิดเปนสัดสวนประมาณ 13 : 1 แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการหาแหลงทุนวิจัย
3. คณะมีการสนับสนุนผลิตผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในรูปแบบของการ
สนับสนุนการเขารวมอบรมดานการวิจัย คาเดินทางในการนําเสนอผลงาน คาตีพิมพเผยแพรและเงินรางวัล
สนับสนุน สงผลใหมีผลงานวิจยั ตีพิมพเผยแพรจํานวนมากในป 2561
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะควรยกระดับผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง ซึ่งมีคาน้ําหนักคอนขางนอย ใหไป
ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคาน้ําหนักสูงขึ้น เช่น TCI1 ,TCI2
2. ผลงานวิจัยเกิดการกระจุกตัวอยูที่อาจารยบางทาน คณะควรสงเสริมใหอาจารยทุกทานไดมีสวน
ในการผลิตผลงาน
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

การบริการวิชาการแกสังคม
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก
สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชน
จากการบริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการ
แบบใหเปลา
ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคม
ในขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการ
สังคม
คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน

2
3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เปาหมายของปนี้ :
เปาหมายปตอไป :

4
6
6
6

เกณฑประเมิน :
เกณฑประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน :
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3
5

5

การดําเนินการ
มี
ไมมี








คะแนน
คะแนน
บรรลุเปาหมาย
คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักถึงความสําคัญของการบริการวิชาการแกสังคม
ซึ่งเปนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกาที่พึงใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยในป
การศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของชุมชนและสังคม โดยไดนําผลการประเมินจากปการศึกษา 2560 มาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการในปการศึกษา 2561 ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินการไดดังนี้
1. ดําเนินการจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป 2561 ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม
โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและ
สั ง คม ทั้ ง โครงการที่ แ สวงหารายได แ ละโครงการที่ บ ริ ก ารแบบให เ ปล า ในป ก ารศึ ก ษา 2561 / ป ง บประมาณ 2562
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ไดจัดทําแผนบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม โดยได
นําขอเสนอแนะจากการจัดทําโครงการบริการวิชาการในปการศึกษา 2560 / ปงบประมาณ 2561 มาปรับปรุงและแกไข
ขอบกพรอง พรอมทั้งกําหนดตัวบงชความสําเร็จของแผนและโครงการบริการวิชากการ และเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ดังนี้
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1,732,825 บาท
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 29,693,000 บาท
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
สามารถดําเนินงานโครงการบริการวิชาการไดตามแผนงานที่กําหนดไวและสามารถดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการไดสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อ ใหก ารดําเนิน โครงการบริก ารวิ ชาการเป นไปอย างมี ประสิท ธิภาพและประสิทธิ ผล จึง ได กําหนดตัวชี้ วัด ที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร คณะวิทยาการจัดการ ป 2560 – 2563 สําหรับโครงการบริการวิชาการ ดังนี้
1. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน (จํานวนโครงการบริการวิชาการที่
คณะวิทยาการจัดการกําหนดไว จํานวน 10 โครงการ และสามารถดําเนินการไดสําเร็จ จํานวน 26 โครงการ)
2. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการขามศาสตรหรือรวมกันระหวางคณะวิทยาการจัดการและ
หนวยงานทองถิ่น (จํานวนโครงการบริการวิชาการที่คณะวิทยาการจัดการกําหนดไว จํานวน 7 โครงการ
และสามารถดําเนินการไดสําเร็จ จํานวน 12 โครงการ
3. จํานวนรายไดจากการบริการวิชาการ (จํานวนเรายไดจากการบริการวิชาการที่คณะวิทยาการจัดการ
กําหนด จํานวน 18,169,000 บาท และจํานวนเงินรายไดจากการบริการวิชาการหนวยงานภายนอก
จํานวน 29,693,000 บาท
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กระบวนการบริการทางวิชาการแกสังคม
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ (ราง) แผนการดําเนินงานการใหบริการทางวิชาการ
เสนอแผนการดําเนินงานตอคณะกรรมการวิจยั และบริการวิชาการ

ปรับแกจนผานมติกรรมการ

เสนอแผนการดําเนินงานคณะกรรมการประจําคณะฯ

ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการตามแผน

ปรับปรุงแผนการดําเนินงานการใหบริการทางวิชาการ รอบ 4 เดือน และ 8 เดือน
ปรับแกจนผานมติกรรมการ
เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ
ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการตามแผน

สรุปผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ
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2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการเพื่อให
เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกําหนดชุมชนเปาหมาย เพื่อดําเนินการจัดทําแผนบริการวิชาการ
ประจําปที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม พรอมทั้งจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชนและสังคม และบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยในการดําเนินโครงการบริการวิชาการของ
แตละโครงการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไดวางแผนสําหรับการใชประโยชนเพื่อใหเกิดผลตอการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ดังนี้
โครงการ
ผูรับประโยชน
(งบประมาณภายในคณะ)
1. สรางระบบและกลไกการบริการวิชาการระดับคณะ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
วิชาเพื่อกําหนดแผนการสงเสริมและแนวทางการ นักศึกษา
บริการวิชาการ
ศิษยเกา
บุคคลทั่วไป
2. โครงการบริการวิชาการที่เปนความรวมมือระหวาง ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
คณะกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

2.1 โครงการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท
(OTOP นวัตวิถี) ตามโครงการชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี
2.2 โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่อาํ เภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บานนาพรม
บานนาพันสาม
บานหาดเจาสําราญ จ.เพชรบุรี

2.3 โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

บานดอนขุนหวย
บานรางจิก
บานบางเกตุ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

2.4 โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ อําเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

บานดอนใน
บานบางขุนไทร
บานลัดลาง
บานกลางพัฒนา
บานบางแกว อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ใน
จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี
และจ.ประจวบคีรีขันธ
แหลงทองเที่ยวชุมชน ใน 6 ภูมิภาค
ภาคเหนือ

2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
(พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ)
2.6 โครงการคนหาและสรางมูลคาเพิ่มจากอัต
ลักษณ เรื่อวราว เรื่องเลาของชุมชน

บานนาพรม
บานนาพันสาม
บานหาดเจาสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

การนําไปใชประโยชน
มีระบบและกลไกการบริการวิชาการระดับคณะ
วิชาที่เอื้อประโยชนตอผูรับบริการ แนบคูมือ
และ Flowchart
มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการที่เกิดจาก
รวมมือระหวางคณะกับหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของชุมชนได
ไดขอมูลเชื่อมโยงของพื้นที่ในพื้นที่ชุมชนที่เปน
อาหารพื้ น ถิ่ น รสไทยแท จากการค น หาอั ต
ลักษณเฉพาะดาน
ไดขอมูลเชื่อมโยงของพื้นที่ชุมชน เปนเสนทาง
การทองเที่ยวแตละทองถิ่น ดวยการออกแบบ
กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วและเชื่ อ มโยงเส นทาง
การทองเที่ยว
ไดขอมูลเชื่อมโยงของพื้นที่ชุมชน เปนเสนทาง
การทองเที่ยวแตละทองถิ่น ดวยการออกแบบ
กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วและเชื่ อ มโยงเส นทาง
การทองเที่ยว
ไดขอมูลเชื่อมโยงของพื้นที่ชุมชน เปนเสนทาง
การทองเที่ยวแตละทองถิ่น ดวยการออกแบบ
กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วและเชื่ อ มโยงเส นทาง
การทองเที่ยว
เกิดการพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาด
ยอมกลุมเปาหมาย จํานวนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑที่
กําหนด
ไ ด เ ส น ท า ง กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ที่ มี
ลักษณะเฉพาะ
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โครงการ
(งบประมาณภายในคณะ)

ผูรับประโยชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคกลาง
ภาคใต
ชุมชน (ภาคกลางและภาคใต)

2.7 โครงการกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑบนพื้นฐานทางทุน
วัฒนธรรมและภูมปิ ญญาใหมอี ัตลักษณที่โดด
เดน (ภาคกลาง ภาคใต)
2.8 โครงการสงเสริมธุรกิจประมงพื้นบาน
กลุมเกษตรกรทําประมงปากน้ําปราณ
จ.ประจวบคีรีขันธ
นักศึกษา
2.9 โครงการนองแยกแลกยิ้ม
ครูและนักเรียนโรงเรียนบานหนองครา
จ.ประจวบคีรีขันธ
นักศึกษา
2.10 โครงการจิตอาสาโรงเรียนบานหนองไก
นักศึกษา
เถื่อน
นักเรียนโรงเรียน
บานหนองไกเถื่อน
2.11 โครงการศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการชุมชน ชุมชนไทแสก จ.นครพนม
นักศึกษา
2.12 โครงการศิลปากรอาสาเพือ่ ผูปวยนอนติด
นักศึกษา
เตียง
ผูปวยนอนติดเตียง
โรงพยาบาลทามะกา
จ.กาญจนบุรี
2.13 โครงการศิลปากรจิตอาสา จัดหาถุงผาเพื่อ
โรงพยาบาล

สังคม
นักศึกษา

2.14 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนสูการพัฒนา
ทักษะชีวิต

นักศึกษา
ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดชางแทง
กระจาด จ.เพชรบุรี
นักศึกษา
สังคม

2.15 โครงการจิตอาสาชวยงานโรงพยาบาล

2.16 โครงการหมอนหลอดเพื่อผูปว ยติดเตียง

ผูปวยที่พักอยูใน
โรงพยาบาลหัวหิน
นักศึกษา

การนําไปใชประโยชน
ชุมชนและผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวมีสื่อใน
การนําชมแกนักทองเที่ยวได

มีตนแบบผลิตภั ณฑที่แ สดงถึ งเอกลัก ษณข อง
ชุมชน

นักศึกษาไดเรียนรัวิถีชีวิตประมงพื้นบาน การ
ทําวิสาหกิจชุมชนและไดรวมกิจกรรมสงเสริม
ประมงพื้นบาน
นักเรียนโรงเรียนบานหนองครามีความรูความ
เข า ใจเรื่ อ งการตั ด แยกขยะอย า งถู ก วิ ธี จน
นําไปสูการคัดแยกขยะในครัวเรือน
อาคารและสถานที่ของโรงเรีย นบ านหนองไก
เถื่อนไดรับการปรับปรุง
นักศึกษาไดทําประโยชนสาธารณะและเรียนรู
การทํางานรวมกัน
มีแผนสวัสดิการวิสาหกิจชุมชน
ผูปวยนอนติดเตียงโรงพยาบาลทามะกา
จ.กาญจนบุ รี ได รั บ หมอนที่ ทํ า จากหลอด
พลาสติกซึ่งระบายความรอนไดดีสามารถปรับ
รู ป ทรงหมอนให เ ข า กั บ สรี ร ะของผู ป ว ยที่
แตกตางกัน
นักศึกษาไดเก็บขยะเพื่อลดมลพิษใหกับสิ่งแวด
ล อ และสามารถสร า งรายได เพื่ อ นํ า มาสมทบ
รวมกันสกรีนถุงผาเพื่อมอบใหกับโรงพยาบาล
หั ว หิ น
เป น การรณรงค ง ดใช
ถุงพลาสติก
มีสื่อการเรียนการสอนเพื่อมอบใหกับโรงเรียน
วัดชางแทงกระจาด
สามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด จ ากการช ว ยงาน
โรงพยาบาลไปใช ป ระโยชน ต อ สั ง คมและ
สวนรวม
ผูปวยนอนติดเตียงไดรับหมอนที่ทําจากหลอด
พลาสติกซึ่งระบายความรอนไดดีสามารถปรับ
รู ป ทรงหมอนให เ ข า กั บ สรี ร ะของผู ป ว ยที่
แตกตา งกัน และนัก ศึ กษาได ตระหนัก ถึ งการ
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โครงการ
(งบประมาณภายในคณะ)
2.17 โครงการจิตอาสา: คายสถานีนา้ํ ใจ ครั้งที่ 3

2.18 โครงการพี่สอน นองทํา เดบิตปา เครดิต
มลพิษ เด็กศิลปบัญชี ทําดีเปนตํานาน
2.19 โครงการกลองนมก็รมได
3. โครงการจัดทําหนังสือเพื่อบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ
4. โครงการบริการวิชาการรวมระหวางสาขาวิชา
ภายในคณะวิทยาการจัดการ

4.1 โครงการการจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
บานแข
5. โครงการบริ ก ารวิ ช าการร ว มระหว า งคณะ
วิ ท ย าก า รจั ดก ารแ ละ คณะ วิ ช าอื่ น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

5.1 โครงการขยายผลธนาคารปู ม า ในพื้ น ที่
ชายฝ งอ า วไทยฝ งตะวั น ตกในเขตจั งหวั ด
เพชรบุ รี แ ละจัง หวัด ประจวบคี รีขั น ธเ พื่ อ
การฟนฟูทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน

6. แผนการจัดตั้งและแผนการดําเนินการศูนยความ
เปนเลิศดานการจัดการ

ผูรับประโยชน

ครูและนักเรียนโรงเรียน
บานเพียงหลวง
จ.กาญจนบุรี
นักศึกษา
นักศึกษา
ชุมชน
สังคม
สังคม
นักศึกษา
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษา
บุคคลทั่วไป
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษา
บุคคลทั่วไป
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
สมาชิกชุมชนบานแข
อ.คําชะอี
จ.มุกดาหาร
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษา
บุคคลทั่วไป
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

การนําไปใชประโยชน
รักษาสิ่งแวดลอม
อาคารและสถานที่ โ รงเรี ย นบ า นเพี ย งหลาวง
ไดรับการปรับปรุง
นั ก ศึ ก ษาได เรี ย นรู ก ารทํ า งานร ว มกั น และมี
ความสัมพันธือันดีตอกัน
เพิ่มตนกลาในปาชายเลนอยางนอย 300 ตน
ลดปริมาณขยะ สงเสริมสิ่งแวดลอมไรมลพิษ
ลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัย
จัดทําหนังสือเพื่อเผยแพรผลงานโครงการ
บริการวิชาการของคณะฯ

มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการที่เกิดจาก
ความร ว มมื อ ระหว า งสาขาวิ ช าภายในคณะ
วิ ท ยาการจั ด การที่ ส ามารถตอบสนองความ
ตองการของชุมชน และสังคมได
ชุ ม ชนสามารถจั ด ตั้ ง และจดทะเบี ย นกลุ ม
วิสาหกิจชุ มชน พรอ มทั้งสามารถจดทะเบีย น
เครื่องหมายการคาใหแกชุมชนได
มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการที่เกิดจาก
ความรวมมือระหวางคณะวิทยาการจัดการกับ
คณะวิช าอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย ศิ ลปากรเพื่ อ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตใหกับ
แหลงชุมชน
จ.เพชรบุรี (อ.เมือง, อ.ชะอํา)
เกิดธนาคารปูมาในพื้นที่เปาหมายที่มีศักยภาพ
จ.ประจวบฯ (อ.หังหิน,
ในการเพาะพั นธุและปล อยลู กปูมา คืนสูทะเล
อ.ปราณบุรี, อ.สามรอยยอด, อ.กุยบุรี, และสามารถพัฒนาธนาคารปูมาของชุมชนให
อ.เมือง
เป น ศู น ย เ รี ย นรู ด า นการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร
สัตวนน้ํา และเปนแหลงทองเที่ยวใหมในพื้นที่
อีกทั้งสงเสริมอาชีพและรายไดใหกับสมาชิกใน
ชุมชน
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
มีการแผนการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานการ
นักศึกษา
จัดการเพื่อมุงเนนทํางานวิจัย สรางนวัตกรรม
บุคคลทั่วไป
และสร า งองค ค วามรู ใ หม ที่ จ ะนํ า ไปสู ก าร
พัฒนานวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
ชุ ม ชน สั ง คมและประเทศชาติ ในด า นต า ง 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)
7. โครงการสํารวจความตองการในการบริการ

8. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกับองคกร
ธุรกิจ
8.1 โครงการประเมินศักยภาพและความตองการ
ของชุมชนเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน

8.2 โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ภาษาอังกฤษ (English for MICE)

8.3 โครงการถายทอดคงามรูอุตสาหกรรมไมซ
และอีเวนทใหกบั ครูแนะแนว (สพฐ.) เขต
ภาคกลาง
8.4 โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
ระดับปฐมวัยและหลักสูตรการวิจยั ในเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. โครงการยุวมัคคุเทศก จังหวัดเพชรบุรี

10. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SME

ผูรับประโยชน
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษา
บุคลากรจากหนวยงานภายนอก
พื้นที่นาเกลือ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร
พื้นที่ที่เปนถิ่นอาศัยของพลับพลึงธารใน
ต.นาคา จ.ระนอง
พื้นที่ที่เปนถิ่นอาศัยของพลับพลึงธารใน
ต.คุระ จ.พังงา

การนําไปใชประโยชน
มีการดํ าเนินโครงการสํารวจความตองการใน
การบริการทางวิชาการใหกับแหลงชุมชน เพื่อ
จัดทํ า โครงการที่ ช ว ยพั ฒนาและแก ไขป ญ หา
และตอบสนองความต องการของชุม ชน และ
สามารถนําไปแกไขปญหาได
มีการดํ าเนินโครงการฝก อบรมเชิงปฎิ บัติการ
รวมกับองคกรธุรกิจ

ประเมินฐานทรัพยากรและศักยภาพทางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมดานการ
ทองเที่ยวทั้ง 3 พื้นที่ไดสําเร็จ
นํ า วคามต อ งการของชุ ม ชนในการใช ก าร
ทองเที่ยวเปนหนึ่งในเครื่องมือเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชนบนฐานทรัพยากรที่ชุมชนมี
พนั ก งานระดั บ ปฏิ บัติก ารสายงานช า ง พนักงานระดับปฏิบัติการไดรับบความรูทักษะ
ไฟฟา ชางกอสรางคูหา หรือ เจาหนาที่ ดานภาษาอังกฤษของอุตสาหกรรมไมซ
ระดับปฏิบัติการมนอุตสาหกรรมไมซ
มีม าตรฐานฝ มื อแรงงานด า นภาษาอั งกฤษใน
สาขาชางไฟฟาไมซ และสายงานอื่นที่เกี่ยวของ
ครู แ นะแนวของโรงเรี ย นในเขตภาค อาจารยแนะแนวของโรงเรียนเขตภาคกลางมี
กลาง
ความรูความเขาใจในสาขาวิชาดาน MICE and
Events เพิ่ ม ขึ้ น สามารถให คํ า แนะนํ า และ
สถาบันที่แดสอนได
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ผู เ ข า รับ การฝ ก อบรมมี ความสามารถในการ
ผูดํารงตําแหนงครู และครูผูชวย
บริการจัดการทรัพยากรไดอยางคุมคา
ผุเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดไป
ครูผูดูแลเด็ก ลูกจางตามภารกิจ
ปรับใชกับการทํางานฝในองคกรและประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมและเยาวชน
มีการดํ าเนิ นโครงการยุว มัคคุเทศก เพื่อสรา ง
ในเขตจ.เพชรบุรี
ความเขาใจการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรครู
และเสริมสรางความรู ความเขาใจและจิตสํานึก
ระดับมัธยมศึกษา
รักทองถิ่น แกนักเรียน นักศึก และชุมชนในเขต
บุคคลทั่วไป
จังหวัดเพชรบุรี
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
มี ก า ร ดํ า เนิ นโ ค รงก า รพั ฒ นา ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรจากหนวยงานภายนอก
ผูประกอบการ SME

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 204

3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา
โครงการ
(งบประมาณภายนอกคณะ)
โครงการการจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบาน
แข
*/โครงการนี้จัดขึ้นเนื่องจากเปนความตองการของ
ชุ ม ชนที่ ต อ งการดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยนั ก ศึ ก ษาและอาจารย
ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
รวมกับหลักสูตรการจัดการชุมชน คณะวิทยาการ
จัดการไดดําเนินการจัดอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก จังหวัดเพชรบุรี
*/โครงการนี้ไดจัดขึ้นอยางตอเนื่องทุกปเนื่องจากมี
ผูใหความสนใจเพิ่มขึ้น และดํ าเนิ นโครงการตาม
ขอเสนอแนะจากผลการดําเนินงานครั้งที่ผานมา

โครงการนองแยกแลกยิ้ม

ผูรับประโยชน

การนําไปใชประโยชน

สมาชิกชุมชนบานแข
อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ชุ ม ชนสามารถจั ด ตั้ ง และจดทะเบี ย นกลุ ม
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน พร อ มทั้ ง สามารถจดทะเบี ย น
เครื่องหมายการคาใหแกชุมชนได

นักเรียนโรงเรียนมัธยม
และเยาวชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครู ระดับมัธยมศึกษา
ผูสนใจทั่วไป

- เยาวชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
ของโรงเรียนตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน
- เยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุกรักษและธํารง
รักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของตนเอง
- เยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน
ยุ ว มั ค คุ เ ทศก มี จิ ต สํ า นึ ก ในการเป น ยุ ว
มั ค คุ เ ทศก หรื อ ตั ว แทยเผยแพร แ หล ง
ทองเที่ยวของจังหวัด
และสามาระปฏิบัติหนาที่เปนยุวมัคคุเทศกได
- เยาวชนมีภาวะการเปนผูนําในการอนุกรักษ
ทรัพยากรการทองเที่ยวในจังหวัดของตนเอง
ใหมีความยั่งยืนตอไป
- สามารถนํ า ไปต อ ยอดในการเรี ย นการสอน
ระดับปริญญาตรีได
- นักเรีย นมีความรูเรื่อ งการคั ดแยกขยะอยา ง
ถูกวิธี
- นักศึก ษาได รับการพัฒนาผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกิดทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะความรู ทักษะทาง
ป ญ ญา ทั ก ษะความสั ม พั น ธ ระหว า งบุ ค คล
และความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสอดคล อ งกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ
ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
- สั ง คมได รั บ คว า มรู ท า งวิ ช า ก ารแ ละ มี
ความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งชุ ม ชนท อ งถิ่ น
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

นักศึกษาคณะฯ
ครูและนักเรียน
โรงเรียนบานหนองครา
จ.ประจวบคีรีขันธ
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4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา
โครงการ
(งบประมาณภายในคณะ)

ผูรับประโยชน

การนําไปใชประโยชน

1. สรางระบบและกลไกการบริการวิชาการระดับคณะ
วิชาเพื่อกําหนดแผนการสงเสริมและแนวทางการ
บริการวิชาการ

บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ
นักศึกษา
ศิษยเกา
บุคคลทั่วไป
ชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย

มีระบบและกลไกการบริการ
วิชาการระดับคณะวิชาที่เอือ้
ประโยชนตอผูรับบริการ แนบคูมือ
และ Flowchart

2. โครงการบริการวิชาการที่เปนความรวมมือระหวาง
คณะกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

2.1 โครงการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท
(OTOP นวัตวิถี) ตามโครงการชุมชนทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
2.2 โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่อาํ เภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2.3 โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

2.4 โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ อําเภอบาน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี

บานนาพรม
บานนาพันสาม
บานหาดเจาสําราญ จ.
เพชรบุรี
บานนาพรม
บานนาพันสาม
บา นหาดเจ า สํ า ราญ อ.
เมือง จ.เพชรบุรี
บานดอนขุนหวย
บานรางจิก
บานบางเกตุ อ.ชะอํา จ.
เพชรบุรี

บานดอนใน
บานบางขุนไทร
บานลัดลาง
บานกลางพัฒนา
บ า นบางแก ว อ.บ า น
แหลม จ.เพชรบุรี
2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่ ขนาดยอม
จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี
ในอุ ต สาหกรรมเกษตร
ประจวบคีรีขันธ)
แปรรูป
แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่
เกี่ยวของ ใน
จ.สมุ ท รสงคราม จ.

การประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้
ดําเนินการ ดําเนินการ
สําเร็จ
ไมสําเร็จ


มีการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการที่เกิดจากรวมมือระหวาง
คณะกับหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของชุมชนได
ไดขอมูลเชื่อมโยงของพื้นที่ในพื้นที่
ชุ ม ชนที่เ ป น อาหารพื้ น ถิ่ นรสไทย
แท จากการคนหาอัตลักษณเฉพาะ
ดาน
ได ข อ มู ลเชื่ อ มโยงของพื้ นที่ ชุ ม ชน
เป น เส น ทางการท อ งเที่ ย วแต ล ะ
ทองถิ่น ดวยการออกแบบกิจกรรม
การทองเที่ยวและเชื่อมโยงเสนทาง
การทองเที่ยว
ได ข อ มู ลเชื่ อ มโยงของพื้ นที่ ชุ ม ชน
เป น เส น ทางการท อ งเที่ ย วแต ล ะ
ทองถิ่น ดวยการออกแบบกิจกรรม
การทองเที่ยวและเชื่อมโยงเสนทาง
การทองเที่ยว
ได ข อ มู ลเชื่ อ มโยงของพื้ นที่ ชุ ม ชน
เป น เส น ทางการท อ งเที่ ย วแต ล ะ
ทองถิ่น ดวยการออกแบบกิจกรรม
การทองเที่ยวและเชื่อมโยงเสนทาง
การทองเที่ยว



เกิดการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย อ มกลุ ม เป า หมาย
จํ า นวนวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย อ มมี ผลิ ตภาพเพิ่ ม ขึ้ นตาม
เกณฑที่กําหนด
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โครงการ
(งบประมาณภายในคณะ)

2.6 โครงการคนหาและสรางมูลคาเพิ่มจากอัต
ลักษณ เรื่อวราว เรื่องเลาของชุมชน

2.7 โครงการกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑบนพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรม
และภูมิปญญาใหมีอัตลักษณที่โดดเดน (ภาค
กลาง ภาคใต)
2.8 โครงการสงเสริมธุรกิจประมงพื้นบาน

2.9 โครงการนองแยกแลกยิ้ม

2.10 โครงการจิตอาสาโรงเรียนบานหนองไกเถื่อน

2.11 โครงการศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการชุมชน

2.12 โครงการศิลปากรอาสาเพือ่ ผูปวยนอนติดเตียง

2.13 โครงการศิลปากรจิตอาสา จัดหาถุงผาเพื่อ

ผูรับประโยชน

เพชรบุรี
และจ.ประจวบคีรีขันธ
แหล ง ท อ งเที่ ย วชุ ม ชน
ใน 6 ภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภ
า
ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคกลาง
ภาคใต
ชุ ม ชน (ภาคกลางและ
ภาคใต)

การนําไปใชประโยชน

การประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้
ดําเนินการ ดําเนินการ
สําเร็จ
ไมสําเร็จ

ไดเสนทางกิจกรรมการทองเที่ยวที่
มีลักษณะเฉพาะ
ชุ ม ชนและผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ท อ งเที่ ย วมี สื่ อ ในการนํ า ชมแก
นักทองเที่ยวได



มี ต น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ แ สดงถึ ง
เอกลักษณของชุมชน



นั ก ศึ ก ษาได เรี ย นรั วิ ถี ชี วิ ต ประมง
พื้นบาน การทําวิสาหกิจชุมชนและ
ได ร ว มกิ จ กรรมส ง เสริ ม ประมง
พื้นบาน
นัก เรีย นโรงเรี ย นบา นหนองคร า มี
ความรูความเขาใจเรื่องการตัดแยก
ขยะอยางถูกวิธี จนนํา ไปสูการคั ด
แยกขยะในครัวเรือน
อาคารและสถานที่ ข องโรงเรี ย น
บ า นห นอ งไก เ ถื่ อ นได รั บ ก า ร
ปรับปรุง
นักศึกษาไดทําประโยชนสาธารณะ
และเรียนรูการทํางานรวมกัน
ชุ ม ช น ไ ท แ ส ก จ . มีแผนสวัสดิการวิสาหกิจชุมชน
นครพนม
นักศึกษา
นักศึกษา
ผูปวยนอนติดเตียงโรงพยาบาลทา
ผูปวยนอนติดเตียง
มะกา
โรงพยาบาลทามะกา
จ.กาญจนบุรี ไดรับหมอนที่ทําจาก
จ.กาญจนบุรี
หลอดพลาสติกซึ่งระบายความรอน
ได ดีสามารถปรั บ รู ป ทรงหมอนให
เข า กั บ สรี ร ะของผู ป ว ยที่ แ ตกต า ง
กัน
สังคม
นักศึกษาไดเก็บขยะเพื่อลดมลพิ ษ



กลุมเกษตรกรทําประมง
ปากน้ําปราณ
จ.ประจวบคีรีขันธ
นักศึกษา
ครูและนักเรียนโรงเรียน
บานหนองครา
จ.ประจวบคีรีขันธ
นักศึกษา
นักศึกษา
นักเรียนโรงเรียน
บานหนองไกเถื่อน
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โครงการ
(งบประมาณภายในคณะ)
โรงพยาบาล

ผูรับประโยชน

การนําไปใชประโยชน

ใหกับสิ่งแวดลอและสามารถสราง
รายได เ พื่ อ นํ า มาสมทบร ว มกั น
ส ก รี น ถุ ง ผ า เ พื่ อ ม อ บ ใ ห กั บ
โรงพยาบาลหัวหิน
เปน
การรณรงคงดใชถุงพลาสติก
2.14 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนสูการพัฒนา
นักศึกษา
มี สื่ อ การเรี ย นการสอนเพื่ อ มอบ
ทักษะชีวิต
ครูและนักเรียนโรงเรียน ใหกับโรงเรียนวัดชางแทงกระจาด
วัดชางแทง
กระจาด จ.เพชรบุรี
2.15 โครงการจิตอาสาชวยงานโรงพยาบาล
นักศึกษา
สามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด จ ากการ
ช ว ย ง า น โ ร ง พ ย า บ า ล ไ ป ใ ช
สังคม
ประโยชนตอสังคมและสวนรวม
2.16 โครงการหมอนหลอดเพื่อผูปว ยติดเตียง
ผูปวยที่พักอยูใน
ผูปวยนอนติดเตียงไดรับหมอนที่ทํา
โรงพยาบาลหัวหิน
จากหลอดพลาสติกซึ่งระบายความ
นักศึกษา
รอนไดดีสามารถปรับรูปทรงหมอน
ใหเขากับสรีระของผูปวยที่แตกตาง
กั น และนั ก ศึ ก ษาได ต ระหนั ก ถึ ง
การรักษาสิ่งแวดลอม
2.17 โครงการจิตอาสา: คายสถานีนา้ํ ใจ ครั้งที่ 3
ครูและนักเรียนโรงเรียน อาคารและสถานที่ โ รงเรี ย นบ า น
บานเพียงหลวง
เพียงหลาวงไดรับการปรับปรุง
จ.กาญจนบุรี
นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู ก ารทํ า งาน
นักศึกษา
รวมกัน และมีความสัมพันธือันดีตอ
กัน
2.18 โครงการพี่ ส อน น อ งทํ า เดบิ ต ป า เครดิ ต นักศึกษา
เพิ่มตนกลาในปาชายเลนอยางนอย
มลพิษ เด็กศิลปบัญชี ทําดีเปนตํานาน
ชุมชน
300 ตน
สังคม
ลดปริมาณขยะ สงเสริมสิ่งแวดลอม
ไรมลพิษ
2.19 โครงการกลองนมก็รมได
สังคม
ลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัย
นักศึกษา
3. โครงการจัดทําหนังสือเพื่อบริการวิชาการ คณะ
บุคลากรคณะวิทยาการ จัดทําหนังสือเพื่อเผยแพรผลงาน
วิทยาการจัดการ
จัดการ
โครงการบริการวิชาการของคณะฯ
นักศึกษา
บุคคลทั่วไป
4. โครงการบริการวิชาการรวมระหวางสาขาวิชา
บุคลากรคณะวิทยาการ มี ก ารดํ า เนิ น โ ครงการบริ ก า ร
ภายในคณะวิทยาการจัดการ
จัดการ
วิ ช าการที่ เ กิ ด จากความร ว มมื อ
นักศึกษา
ระหว า งสาขาวิ ช าภายในคณะ
บุคคลทั่วไป
วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร ที่ ส า ม า ร ถ
ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ ตอบสนองความตองการของชุมชน
มหาวิทยาลัย
และสังคมได

การประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้
ดําเนินการ ดําเนินการ
สําเร็จ
ไมสําเร็จ

นักศึกษา
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โครงการ
(งบประมาณภายในคณะ)

ผูรับประโยชน

4.1 โครงการการจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน สมาชิกชุมชนบานแข
บานแข
อ.คําชะอี
จ.มุกดาหาร
5. โครงการบริการวิชาการรวมระหวางคณะวิทยาการ บุคลากรคณะวิทยาการ
จั ด การและคณะวิ ช าอื่ น ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย จัดการ
ศิลปากร
นักศึกษา
บุคคลทั่วไป
ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ
มหาวิทยาลัย
5.1 โครงการขยายผลธนาคารปูมาในพื้นที่ชายฝง
อา วไทยฝงตะวั น ตกในเขตจั งหวั ด เพชรบุ รี
และจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เ พื่ อ การฟ น ฟู
ทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน

จ.เพชรบุรี (อ.เมื อ ง, อ.
ชะอํา)
จ.ประจวบฯ (อ.หังหิน,
อ.ปราณบุรี, อ.สามรอย
ยอด, อ.กุยบุรี, อ.เมือง

6. แผนการจัดตั้งและแผนการดําเนินการศูนยความ
เปนเลิศดานการจัดการ

บุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ
นักศึกษา
บุคคลทั่วไป
ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ
มหาวิทยาลัย

7. โครงการสํารวจความตองการในการบริการ

ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ
มหาวิทยาลัย

การประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้
การนําไปใชประโยชน
ดําเนินการ ดําเนินการ
สําเร็จ
ไมสําเร็จ
ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ จั ด ตั้ ง แ ล ะ จ ด

ทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชน พรอม
ทั้งสามารถจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาใหแกชุมชนได
มี ก ารดํ า เนิ น โ ครงการบริ ก า ร

วิ ช าการที่ เ กิ ด จากความร ว มมื อ
ระหวา งคณะวิทยาการจั ดการกั บ
คณะวิ ช าอื่ น ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย
ศิ ล ปากรเพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
สังคมและคุณภาพชีวิตใหกับแหลง
ชุมชน
เกิดธนาคารปูมาในพื้นที่เปาหมาย

ที่มีศัก ยภาพในการเพาะพันธุและ
ปล อ ยลู ก ปู ม า คื น สู ท ะเล และ
สามารถพั ฒ นาธนาคารปู ม า ของ
ชุ ม ชนให เ ป น ศู น ย เรี ย นรู ด า นการ
อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรสั ต วน น้ํ า และ
เปนแหลงทองเที่ยวใหมในพื้นที่ อีก
ทั้งส งเสริมอาชีพ และรายไดใหกั บ
สมาชิกในชุมชน
มีการแผนการจัดตั้งศูนยความเปน

เลิ ศ ด า นการจั ด การเพื่ อ มุ ง เน น
ทํ า งานวิ จั ย สร า งนวั ตกรรม และ
สร า งองค ความรู ใหม ที่ จ ะนํ า ไปสู
ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ที่ เ ป น
ประโยชน ต อ การพั ฒ นาชุ ม ชน
สังคมและประเทศชาติในดานตาง
ๆ พรอมกับรวมมือกับภาคเอกชน
และภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอยอด
องค ค วามรู สูก ารผลิ ต สิ นค า และ
สร า งนั ก วิ จั ย ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
เพิ่มขึ้น
มีการดําเนินโครงการสํารวจความ

ตองการในการบริการทางวิชาการ
ให กั บ แหล ง ชุ ม ชน เพื่ อ จั ด ทํ า
โครงการที่ ช ว ยพั ฒ นาและแก ไ ข
ปญหาและตอบสนองความตองการ
ของชุมชน และสามารถนําไปแกไข
ปญหาได
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โครงการ
(งบประมาณภายในคณะ)
8. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกับองคกร
ธุรกิจ

8.1 โครงการประเมินศักยภาพและความตองการ
ของชุมชนเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน

8.2 โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ภาษาอังกฤษ (English for MICE)

8.3 โครงการถายทอดคงามรูอุตสาหกรรมไมซ
และอีเวนทใหกบั ครูแนะแนว (สพฐ.) เขตภาค
กลาง

8.4 โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน
ระดับปฐมวัยและหลักสูตรการวิจยั ในเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. โครงการยุวมัคคุเทศก จังหวัดเพชรบุรี

การประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้
ผูรับประโยชน
การนําไปใชประโยชน
ดําเนินการ ดําเนินการ
สําเร็จ
ไมสําเร็จ
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย มีการดําเนินโครงการฝกอบรมเชิง

ศิลปากร
ปฎิบัติการรวมกับองคกรธุรกิจ
นักศึกษา
บุคลากรจากหน ว ยงาน
ภายนอก
พื้นที่นาเกลือ ต.โคกขาม ป ร ะ เ มิ น ฐ า น ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ

จ.สมุทรสาคร
ศั ก ยภาพทางสั ง คมวั ฒ นธรรม
พื้นที่ที่เปนถิ่นอาศัยของ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมดานการ
พลับพลึงธารใน ต.นาคา ทองเที่ยวทั้ง 3 พื้นที่ไดสําเร็จ
จ.ระนอง
นําวคามตองการของชุมชนในการ
พื้นที่ที่เปนถิ่นอาศัยของ ใ ช ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว เ ป น ห นึ่ ง ใ น
พลั บ พลึ งธารใน ต.คุ ระ เครื่ อ งมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
จ.พังงา
ของชุ ม ชนบนฐานทรั พ ยากรที่
ชุมชนมี
พ นั ก ง า น ร ะ ดั บ พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารได รั บ บ

ปฏิ บั ติก ารสายงานช า ง ความรูทักษะดานภาษาอังกฤษของ
ไฟฟา ช างก อสรา งคู ห า อุตสาหกรรมไมซ
หรื อ เจ า หน า ที่ ร ะดั บ มี ม าตรฐา นฝ มื อ แรงงา นด า น
ป ฏิ บั ติ ก า ร ม น ภาษาอังกฤษในสาขาชางไฟฟาไมซ
อุตสาหกรรมไมซ
และสายงานอื่นที่เกี่ยวของ
ครูแนะแนวของโรงเรียน อาจารยแนะแนวของโรงเรียนเขต

ในเขตภาคกลาง
ภาคกลางมี ความรูค วามเข า ใจใน
สาขาวิชาดาน MICE and Events
เพิ่มขึ้น สามารถใหคําแนะนําและ
สถาบันที่แดสอนได
หั ว หนา ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก ผู เ ข า รั บ ก า ร ฝ ก อ บ ร ม มี

เล็ก
ความสามารถในการบริการจัดการ
ผูดํารงตําแหนงครู และ ทรัพยากรไดอยางคุมคา
ครูผูชวย
ผุ เ ข า รั บ การฝ ก อบรมสามารถนํ า
ครูผูดูแลเด็ก ลูกจางตาม คว า มรู ที่ ไ ด ไ ป ป รั บ ใช กั บ ก า ร
ภารกิจ
ทํางานฝในองคกรและประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นมั ธ ยม มีการดําเนินโครงการยุวมัคคุเทศก

และเยาวชน
เ พื่ อ ส ร า ง ค ว า ม เ ข า ใ จ ก า ร
ในเขตจ.เพชรบุรี
พั ฒ นาการท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย และเสริมสรางความรู ความเขาใจ
ศิลปากรครู
แ ล ะ จิ ต สํ า นึ ก รั ก ท อ ง ถิ่ น แ ก
ระดับมัธยมศึกษา
นักเรีย น นักศึ ก และชุม ชนในเขต
บุคคลทั่วไป
จังหวัดเพชรบุรี
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โครงการ
(งบประมาณภายในคณะ)
10. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SME

การประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้
ผูรับประโยชน
การนําไปใชประโยชน
ดําเนินการ ดําเนินการ
สําเร็จ
ไมสําเร็จ
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย มี ก า รดํ า เนิ น โครงก า รพั ฒ นา

ศิลปากร
ศักยภาพผูประกอบการ SME
บุคลากรจากหน ว ยงาน
ภายนอก

5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม
ขอเสนอแนะที่ไดมาจากแตละโครงการ โดยอธิบาย ดังนี้
แหลงงบประมาณ
งบประมาณภายในคณะ

งบประมาณภายนอกคณะ

ปญหาและอุปสรรค
การขาดความต อ เนื่ อ งของการดํ า เนิ นกิ จ กรรม
และโครงการบริ ก ารวิ ช าการแม ว า บางพื้ น ที่ มี
หนวยงานของรั ฐ หรื อหน วยงานภาคเอกชนให
การสนับสนุนทําใหชุมชนเกิดความตื่นตัวแตขาด
ความต อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากระยะเวลา และ
งบประมาณที่จํากัด
แหลงทุนมีจํากัดและไมตอเนื่องทําใหไมสามารถ
ดําเนินการพัฒนาโครงการบริการวิชาการไดอยาง
ตอเนื่อง

แนวทางการแกไข
เสนอให ดํ า เนิ น กิ จ กรรมหรื อ โครงการ
บริ ก ารวิ ช าการที่ มี ก ารติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
เพื่ อ ให ส ามารถสํ า รวจความยั่ ง ยื น ของ
โครงการบริการวิชาการได
ฝ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการดํ า เนิ น การ
จั ด หาแหล ง ทุ น เพื่ อ ให ผู ส นใจเขี ย น
ขอเสนอโครงการเพื่อนํางบประมาณจาก
แหลงทุนภายนอกมาดําเนินการโครงการ
บริ ก ารวิ ช าการหรื อ จั ด ทํ า ความร ว มมื อ
ระหวางองคกรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
ทํ า กิ จ กรรม/โครงการบริ ก ารวิ ช าการ
รวมกันระหวางหนวยงานเพื่อสรางความ
ยั่ ง ยื น ให แ ก ชุ ม ชนและสั งคมรวมถึ งเป น
การสรางความยั่งยืนใหแกโครงการดวย
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6. คณะมีสว นรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน
โครงการ
1. โครงการการจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
บานแข

ผูรับประโยชน
สมาชิกชุมชนบานแข
อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร

การนําไปใชประโยชน
หนวยงานรวม
ชุมชนสามารถจัดตั้งและจดทะเบียนกลุม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
วิสาหกิจชุมชน พรอมทั้งสามารถจด
ศิลปากร
ทะเบียนเครื่องหมายการคาใหแกชุมชนได และคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. โครงการขยายผลธนาคารปูมา ในพื้ น ที่ ชายฝ ง จ.เพชรบุรี (อ.เมือ ง, อ. เกิ ด ธนาคารปู ม า ในพื้ น ที่ เ ป า หมายที่ มี คณะสัตวศาสตรและ
อาวไทยฝงตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรีและ ชะอํา)
ศักยภาพในการเพาะพันธุและปลอยลูกปู เทคโนโลยีการเกษตร
จังหวัดประจวบคีรีขันธเพื่อการฟนฟูทรัพยากร จ.ประจวบฯ (อ.หังหิน, มาคืนสูทะเล และสามารถพัฒนาธนาคาร และคณะวิทยาการจัดการ
ชายฝงอยางยั่งยืน
อ.ปราณบุรี, อ.สามรอย ปูมาของชุมชนใหเปนศูนยเรียนรูดานการ
ยอด, อ.กุยบุรี,
อนุรักษทรัพยากรสัตวนน้ํา และเปนแหลง
อ.เมือง
ทองเที่ยวใหมในพื้นที่ อีกทั้งสงเสริมอาชีพ
และรายไดใหกับสมาชิกในชุมชน

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
วก.3.1.1-1
วก.3.1.1-2
วก.3.1.1-3
วก.3.1.1-4
วก.3.1.1-5
วก.3.1.1-6
วก.3.1.1-7
วก.3.1.1-8
วก.3.1.1-9
วก.3.1.1-10
วก.3.1.1-11
วก.3.1.1-12
วก.3.1.1-13
วก.3.1.1-14
วก.3.1.1-15
วก.3.1.1-16

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนบริการวิชาการ ปการศึกษา 2561/ปงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท (OTOP นวัตวิถี) ตามโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่อําเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ)
โครงการกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําดานการพัฒนาผลิตภัณฑบนพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาใหมีอตั ลักษณที่โดดเดน (ภาคกลาง ภาคใต)
โครงการสงเสริมธุรกิจประมงพื้นบาน
โครงการนองแยกแลกยิ้ม
โครงการคายจิตอาสาโรงเรียนบานหนองไกเถื่อน
โครงการศึกษาดูงานจัดสวัสดิการชุมชน
ศิลปากรอาสาเพื่อผูป วยนอนติดเตียง
ศิลปากรจิตอาสา จัดหาถุงผาเพื่อโรงพยาบาล
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนสูการพัฒนาทักษะชีวิต
จิตอาสาชวยงานโรงพยาบาล
โครงการหมอนหลอดเพื่อผูปวยติดเตียง
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หมายเลข
วก.3.1.1-17
วก.3.1.1-18
วก.3.1.1-19
วก.3.1.1-20
วก.3.1.1-21
วก.3.1.1-22
วก.3.1.1-23
วก.3.1.1-24
วก.3.1.1-25
วก.3.1.1-26

รายการเอกสารหลักฐาน
จิตอาสา : คายสถานีน้ําใจ ครั้งที่ 3
พี่สอน นองทํา เดบิตปา เครดิตมลพิษ เด็กศิลปบัญชี ทําดีเปนตํานาน
กลองนมก็รมได
การจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบานเข
การขยายผลธนาคารปูมาในพื้นทีช่ ายฝงอาวไทยฝงตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธเพื่อการฟนฟูทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน
โครงการประเมินศักยภาพและความตองการของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ภาษาอังกฤษ (English for MICE)
โครงการถายทอดความรูอตุ สาหกรรมไมซ และอีเวนทใหกับครูแนะแนว (สพฐ.) เขตภาคกลาง
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดวย CIE Approach การวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาเด็กเล็ก
โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้

เปาหมาย

3.1

6 ขอ

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

6 ขอ

5 คะแนน

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 3
จุดเดน
- คณะมีการจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปสอดคลองความตองการของสังคม โดยมีการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะโครงการยุวมัคคุเทศก มีความสอดคลองกับนโยบาย
ของทองเที่ยวของจังหวัด และโครงการนองแยกแลกยิ้ม ที่เปนโครงการที่บูรณาการการเรียนการสอนกับ
บริการวิชาการสูชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา

-
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 - 7 ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จั ด ทํ า แผนด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ วั ด
ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องแผน รวมทั้ ง จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ให
สามารถดําเนินการไดตามแผน
กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ กิ จ กรรมด านทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
เผยแพร กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต อ
สาธารณชน
กํ า หนดหรื อ สร า งมาตรฐานด า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมซึ่ ง เป น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ

2

3
4
5
6
7

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เปาหมายของปนี้ :
เปาหมายปตอไป :

4
7
7
7

เกณฑประเมิน :
เกณฑประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน :
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3
5

5

การดําเนินการ
มี
ไมมี









คะแนน
คะแนน
บรรลุเปาหมาย
คะแนน

หนา 214

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนผูรับผิดชอบ โดยมีหนาที่ในการประสานงานการดําเนินการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ
2. จั ด ทํ า แผนด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2560
– 2564) จากแผนยุทธศาสตรที่ 4 ของคณะวิทยาการจัดการ คือ การอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ภู มิป ญญาท องถิ่ น ทรั พยากรธรรมชาติ ใหเกิดคุ ณคา มูล คาดว ยองคความรูดานการจัดการ โดยกําหนด
เป า ประสงค ของแผนไว คื อ การบรู ณาการศิล ปวัฒ นธรรม ภูมิปญ ญาทองถิ่น สูการจัดการเรีย นการสอน
เสริมสรางขีดความสามารถของนักศึกษาและชุมชนในการสรางมูลคา และคุณคาจากศิลปวัฒนธรรม และมี
ตัวชี้วั ดความสําเร็จของแผนจํานวน 2 ตั ว ดังนี้ 1) จํานวนโครงการการอนุ รักษ สงเสริม และสรางคุณค า
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม 2) ร อยละ 80 ของนั ก ศึ ก ษาและบุ คลากรที่เข าร ว มโครงการ/กิ จ กรรมในการทํ านุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิ ทยาการจั ดการ มี การกํ า กั บ ติดตามใหมีการดําเนิน งานตามแผนดานทํานุบํารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรม โดยมีการรายงานติดตามทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนรอบระยะเวลา 6 เดือน มีการประเมิน
ติดตามความสําเร็จของวัตถุประสงคโครงการ
4. ประเมิน ความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัด ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนด านทํา นุบํารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ในป การศึกษา 2561 คณะวิ ทยาการจัดการ ไดดําเนินการจัดกิจ กรรมดานทํานุบํารุงศิล ปะและ
วั ฒ นธรรม โดยบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค ตัว ชี้ วั ดของแผน และทุ กโครงการมีร ะดับ ความพึง พอใจของผูเขารว ม
โครงการไมนอยกวา 3.51 ทั้งนี้มีการรายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการพิจารณาตอไป
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะฯ จั ดทํ ารายงานสรุป ผลการดําเนิน งาน ปญ หา และอุป สรรค เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิ ทยาการจั ดการ โดยที่ ป ระชุมมีมติเห็นชอบผลการดําเนิน งานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2562/ปการศึกษา 2561 ไดพิจารณาผลการดําเนินการและเห็นควรในการ
ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมควรมีการประสานงานกับหนวยงานทองถิ่นเพื่อ
เปนการสรางเครือขายวัฒนธรรมทองถิ่นเพชรบุรีแกนักศึกษาและบุคคลทั่วไป และควรเพิ่มกิจกรรมใหมีความ
นาสนใจยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ควรดําเนินการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2562 ปงบประมาณ
2563 เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ในครั้งตอไป
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6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพรกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนในรูปแบบตางๆ อาทิ การสงเสริมนักศึกษาเขารวมการแขงขัน
การจัดกิจกรรมซึ่งเปดโอกาสใหแกผูสนใจทั่วไปและชุมชนเขารวม การจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานอื่น ๆ
ตลอดจนการสนับสนุนใหคณาจารยเผยแพรความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมตอชุมชน สังคม รวมกับนักศึกษา
โดยไดเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 3 ชองทาง ไดแก 1) ผานทาง
เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ งานประชาสัมพั นธ การเผยแพรภาพกิจกรรม 2) เฟสบุคของฝายกิจการ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และ3) จอโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี อาทิเชน
- โครงการวั น คล า ยสถาปนามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปกร โดยคณะฯ ร ว มจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ แนะนํ า
ประชาสัมพันธ และนําเสนอความโดดเดนของคณะ ในโครงการ Faculty of Management Science Open
House 2018 เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรและเปนสื่อกลางในการถายทอดความเปนคณะวิทยาการจัดการ
ตลอดจนความสําเร็จในภารกิจที่ผานมาของคณะฯ อันจะนํามาซึ่งความนาเชื่อถือ ชื่อเสียง และภาพลักษณที่ดี
ตอไป
- โครงการสงเสริมการแตงกายผาไทยรวมสมัย สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อรวมอนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมดานการแตงกายดวยผาไทย และปลูกฝงศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทย
- โครงการสืบสารวัฒนธรรม ทําบุญเลี้ยงพระ ปใหม 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทย การ
คงไวซึ่งพระพุทธศาสนาและความเปนสิริมงคลแกบุคลากรคณะ รวมทั้งปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม และเห็นคุณคาความเปนไทย
- โครงการศิล ปวั ฒนธรรม “นิ ทรรศการเผยแพรวัฒ นธรรม รําลึก 237 ป กรุงรัตนโกสิน ทร เพื่อ
สงเสริมกิจกรรมดาน ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการเผยแพรวัฒนธรรม รําลึก 237 ป กรุงรัตนโกสินทร ใหกับ
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีความรูและความเขาใจศิลปวัฒนธรรมในชวงดังกลาว
- โครงการ เทศนมหาชาติ เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทย และไดฝก
ประสบการณในการจัดงานกิจกรรม
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ไดรับ
รางวัลเหรียญทอง การแขงขันเยาวชนนานาชาติ The Belt and Road International Skills Competition
2019 ณ เมือง ฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2562
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
วก.4.1.1-1
วก.4.1.2-1
วก.4.1.3-1
วก.4.1.4-1
วก.4.1.4-2
วก.4.1.5-1
วก.4.1.6-1
วก.4.1.6-2
วก.4.1.6-3
วก.4.1.6-4
วก.4.1.6-5
วก.4.1.6-6
วก.4.1.7-1

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม
แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2561/ ปงบประมาณ 2562
รายงานผลการดําเนินงานแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2562/ปการศึกษา
2561 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดําเนินงานแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2562/ปการศึกษา
2561
ผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
รายงานการประชุมกรรมการคณะฯ 14/2562 ลว 15 ส.ค. 62
เว็บไซตคณะวิทยาการจัดการ งานประชาสัมพันธ การเผยแพรภาพกิจกรรม เฟสบุคของฝายกิจการ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จอโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ
โครงการสงเสริมการแตงกายผาไทยรวมสมัย สืบสานวัฒนธรรมไทย
โครงการสืบสารวัฒนธรรม ทําบุญเลี้ยงพระ ปใหม 2562
โครงการศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศการเผยแพรวัฒนธรรม รําลึก 237 ป กรุงรัตนโกสินทร
โครงการ เทศนมหาชาติ
โครงการวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.2561
หนาเว็บไซตคณะวิทยการการจัดการ

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้

เปาหมาย

4.1

7 ขอ

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

7 ขอ

5 คะแนน

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 4
จุดเดน
1. คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. คณะมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการเพื่อสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดทําแผนระยะยาวดานการทําดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการกําหนด
เปาหมายของแผนใหชัดเจน
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 – 6 ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะ
และสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกล
ยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแต
ละหลั กสู ตร สั ดส ว นค า ใช จ า ยเพื่ อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลั กสู ตร ประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ท ธิผ ลในการผลิตบัณฑิ ต และโอกาสในการ
แขงขัน
ดําเนิ น งานตามแผนบริ หารความเสี่ย ง ที่เปน ผลจากการวิเคราะหและระบุ
ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผล
ตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง และแหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
การกํ า กั บ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการบริ ห ารและแผนพั ฒ นา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ดํ าเนิ นงานด านการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในตามระบบและกลไกที่

2

3

4
5

6
7
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มีการดําเนินการ
7 ขอ
การดําเนินการ
มี
ไมมี
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ขอ

การดําเนินการ
มี
ไมมี

เกณฑมาตรฐาน

เหมาะสมและสอดคล องกั บพั นธกิ จและพั ฒนาการของคณะที่ ได ปรั บให การ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ ประกอบด วย การควบคุ มคุ ณภาพ การตรวจสอบคุ ณภาพ และการประเมิ น
คุณภาพ
ผลการประเมินตนเองปที่แลว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เปาหมายของปนี้ :
เปาหมายปตอไป :

7
7
7
7

เกณฑประเมิน :
เกณฑประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน :

5
คะแนน
5
คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
5
คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและ
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้
และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะผูบริหารของคณะฯ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ พ.ศ. 2560-2563 มีกระบวนการ
เริ่มตนจากการวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อทราบ ถึงปญหา อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน ของคณะฯ เพื่อ
นําขอมูลดังกลาวมาจัดทําแผนของคณะฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตรประกอบไปดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตร
ที่ 1 ดานการจัดการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัยและสรางสรรค ยุทธศาสตรที่ 3 ดานบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการ และ ยุทธศาสตรที่ 6
ดานความเปนสากล โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดของแผนฯ พ.ศ. 2560-2563 ทั้งสิ้น 41 ตัวชี้วัด มีการวัดคา
ความสํ า เร็ จ ของแผนฯ แต ล ะยุ ทธศาสตร เป าหมายร อยละ 80 ทุ กประเด็ น ยุท ธศาสตร และกํา หนด
ผูรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และไดรับการอนุมัติแผนยุทธศาสตรของคณะฯ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ทางคณะฯ จึงไดนําแผนยุทธศาสตรของ
คณะฯ มาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะฯ ประจําป
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดนําเสนอแนวทางในการพัฒนาคณะฯ ในป 2561 เสนอตอที่ประชุม
คณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมสัมมนาคณะวิทยาการจัดการประจําป 2561 เพื่อใหบุคลากรของคณะฯ
รับทราบวาคณะฯ จะมีแนวทางในการพัฒนาคณะฯ ในป 2561 ไปในแนวทางใดบาง เพื่อใหผลการดําเนินงาน
ของคณะดําเนินการไปตามแนวทางที่ไดตั้งไว
คณะฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินรองรับแผนยุทธศาสตรของคณะฯ เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ไดบรรลุเปาหมายที่วางไว ในแผนกลยุทธทางการเงิน นั้นไดแสดงถึงแผนทรัพยากรทางการเงิน แนวทางในการ
จัดหาทรัพยากรดานการเงิน แนวทางการพิจารณาจัดการงบประมาณ และการประเมินทรัพยากรที่ตองจัดหา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 219

สําหรับการดําเนินการตามกลยุทธ รวมถึงตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินงานตามกลยุทธที่เกี่ยวกับการเงิน
โดยคณะฯ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร การวางแผนใชเงินและควบคุม
การเงินและการบริหารการเงิน แหลงงบประมาณจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได
2. ดํ าเนิ น การวิ เคราะห ขอมูล ทางการเงิน ที่ประกอบไปดวยตนทุน ตอหนวยในแตละหลักสูต ร
สัด ส วนค า ใช จ า ยเพื่ อพั ฒนานั กศึกษา อาจารย บุค ลากร การจัด การเรียนการสอนอยา งตอเนื่องเพื่อ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแขงขัน
คณะวิทยาการจัดการ มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยทุกหลักสูตร และรายงานผลการดําเนินงานของ
คณะฯ อยางสม่ําเสมอ เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ การวิเคราะหตนทุนตอหนวยทุกหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 พบวา มีหลักสูตรที่เปดการเรียน
การสอน จํานวน 14 หลักสูตร โดยในภาพรวมมีตนทุนตอหนวยลดลง จํานวน 5 หลักสูตร เมื่อเทียบกับป
การศึกษา 2560 ทั้งนี้ห ลักสู ตรบริ หารธุร กิจ ดุษฎีบัณฑิต เป นหลักสู ตรใหม และเป ดรับนั กศึกษาในภาค
การศึกษาภาย ซึ่งมีนักศึกษาสมัครเขารศึกษาไมตรงตามเปาหมายที่กําหนด จึงชะลอการเปดภาคเรียน ทําให
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตไมมีตนทุนตอหลักสูตร เนื่องจากใชงบประมาณจากสวนกลางคณะฯ ในการ
ดําเนินงาน รายละเอียดดังนี้
ลําดับ

ชื่อหลักสูตร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ตนทุนตอหนวยตอหลักสูตรตอ
นักศึกษาเต็มเวลา(FTES)
ปการศึกษา ปการศึกษา
2560
2561
71,758.22
75,380.14
78,943.73
76,122.65
63,730.56
76,765.26
80,346.90
74,372.88
64,246.77
76,342.81
67,909.20
77,403.64
65,198.10
75,861.57
58,788.26
79,346.93
62,119.29
78,425.70
345,596.63
86,805.82
109,487.82
83,698.26
84,594.77
83,718.28
101,846.56
183,750.00
-
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3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุ
ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและใหดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมได 9 เรื่อง จากทั้งหมด 19 เรื่อง
1. ความเสี่ยงดานการพัฒนาหลักสูตร ไดแก
1.1 เรื่องจํานวนบุคลากรสายวิชาการไมสอดคลองและเพียงพอตอการพัฒนาหลักสูตร และมีคุณวุฒิ
ไมตรงตามสาขาวิชา คณะไดดําเนินการสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการศึกษาตอในสาขาที่ขาดแคลน โดยปนี้
มีผูลาศึกษาตอจํานวน 6 ราย โอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากระดับปานกลางอยูในระดับต่ํา เนื่องจากสามารถ
ผลักดันและสงเสริมใหบุคลากรมีคุณวุฒิสูงขึ้น แนวทางจัดการยังคงใหความสําคัญในการติดตามความกาวหนา
ตอไป
1.2 เรื่องอาจารยยังขาดความรูความเขาใจ การจัดทําหลักสูตรตามแนวทาง OBE และระบบการ
ประเมินแบบ AUN-QA ซึ่งจะเริ่มใชในปการศึกษา 2562 คณะฯจัดโครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร: AUN QA Implementation and Gap Analysis” เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน
2562 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงลดลง จากระดับปานกลางอยูในระดับต่ํา เนื่องจากอาจารยมีความรูความ
เขาใจมากขึ้น แตยังมีประเด็นที่ตองศึกษาเพิ่มเติม แนวทางจัดการยังคงใหความสําคัญในจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตอไป
1.3 หลักสูตรใหมเปดไมทันตามแผนงาน คณะติดตามปรับแกเพื่อใหหลักสูตรใหมเปดทันตามแผนฯ
โอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากระดับสูงมากอยูในระดับสูง เนื่องจากอยูระหวางดําเนินการทางระบบ แนวทาง
จัดการยังคงใหความสําคัญในการติดตามความกาวหนาตอไป
2. ความเสี่ยงดานการผลิตบัณฑิต เรื่องการมีสวนรวมของศิษยเกาในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนกับคณะฯ ยังมีนอย คณะฯ ไดเพิ่มชองทางใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากระดับสูงมากอยูในระดับสูง โอกาสในการเกิดความเสี่ยงลดลง เนื่องจากศิษย
เก า ได มีโ อกาสเข า มามี ส ว นร ว มในการเรี ย นการสอนมากขึ้น โดยมีการทําแบบสํารวจความตอ งการที่จ ะ
พัฒนาการเรียนการสอนจากศิษยเกา
3. ความเสี่ยงดานคุณภาพของสภาพแวดลอมการเรียนรู ไดแก
3.1 เรื่องการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอความตองการของบัณฑิต
ในการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิตตองดําเนินการอยางตอเนื่อง คณะฯ จัดซื้อครุภัณฑโตะเกาอี้ที่เหมาะสม
สํ า หรั บ การเรี ย นรู ที่ เ มื่ องทองธานี และพั ฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในพื้น ที่ คณะฯ เมืองทองธานี
โอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากระดับปานกลางอยูในระดับต่ํา เนื่องจากสามารถพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อ
ตอความตองการฯ แนวทางจัดการยังคงใหความสําคัญในการดําเนินการอยางตอเนื่อง
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3.2 เรื่องอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมเปนแบบรวมศูนยไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาการเรียนการ
สอนในบางหลักสูตร คณะฯ ไดพัฒนาพื้นที่สําหรับแหลงเรียนรูนอกหองเรียน บริเวณโถงอาคารเรียนรวม1
และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารระหวางวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเมืองทองธานี โอกาสใน
การเกิดความเสี่ยงอยูในระดับลดลง เนื่องจากสามารถพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอความตองการฯ แนวทาง
จัดการยังคงใหความสําคัญในการดําเนินการอยางตอเนื่อง
4. ความเสี่ยงดานการพัฒนาบุคลากร เรื่องการสื่อสารภายในองค กรและภายนอกองคกร คณะฯ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารระหวางวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเมืองทองธานี โอกาสในการ
เกิดความเสียงลดลงจากระดับปานกลางอยูในระดับต่ํา คณะจึงมีแนวทางในการใหความสําคัญในการควบคุม
ความเสี่ยงตอไป
5. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย เรื่องการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของอาคารและ
ทรัพยสินของคณะและหนวยงานยังตองดําเนินการใหเปนระบบ โดยคณะฯ ติดตั้งและปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัยโดยกลองวงจรปด โอกาสในการเกิดความเสียงจากระดับสูงมาก ลดลงอยูในระดับปานกลาง
เนื่ องจากสามารถสอดส องดู แลความปลอดภัย ไดตลอดเวลา คณะมีแนวทางในการใหความสําคัญ ในการ
ควบคุมความเสี่ยงตอไป
6. ความเสี่ยงดานการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่องผลงานวิชาการงานวิจัยและบทบาทของคณาจารย
ประจําในเชิงวิชาการที่สามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของชุมชนยังมีนอย ซึ่งคณะฯ ได
จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยรวมกับชุมชนและทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "คณะฯ จัดโครงการบริการ
วิช าการที่เ ปน ความรว มมื อระหวางคณะกั บหนว ยงานภายนอกมหาวิทยาลัย "คณะฯ จัดโครงการบริการ
วิชาการยุวมัคคุเทศก จังหวัดเพชรบุรี" "คณะฯ จัดโครงการบริการวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร"
โอกาสในการเกิดความเสียงจากระดับสูงมาก ลดลงอยูในระดับสูง เนื่องจากสามารถบริการวิชาที่ตอบสนอง
ความตองการของชุมชนไดเพิ่มขึ้น โดยคณะฯ ยังคงดําเนินการตอไป
ซึ่งคณะฯ ยังคงติดตามประเมินผลความเสี่ยงตางๆ ตอไป และจะบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่อง
ตางๆ ที่ความเสี่ยงยังคงอยูในระดับเดิมตอไป
4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน
ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการนอกเหนือจากการบริการองคกรตามนโยบายและแผนที่กําหนดไว ยัง
คํานึงถึงสภาพแวดลอมและปจจัยอื่น ที่เปนประโยชนตอองคกรเปนสําคัญ ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 10 ประการมาใชในการบริหารงานที่ดี
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะมีการบริหารงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนปฏิบัติ พรอมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2) หลักประสิ ทธิภ าพ (Efficiency) ผูบริห ารสนับ สนุน ใหบุคลากรนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะมาใชในการบริหารจัดการและเพิ่มความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล เพื่อใหคณะสามารถใช
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ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งดานตนทุน 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=thTHhttp://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) หลั กภาระรั บผิดชอบ (Accountability)
ในปการศึกษา 2561 คณะแสดงความรับผิดชอบตามพันธกิจดวยการใหบริการวิชาการแกสังคมและการวิจัย
โดยได รั บ ความเชื่ อ มั่ น และความไว ว างใจจากหน ว ยงานภายนอกที่ ส นั บ สนุ น งบประมาณ และสามารถ
ตอบสนองตอความคาดหวั งหรือความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสี ยที่มีความ
หลากหลายและมีความแตกตางกัน สามารถสรุปขอมูลได ดังนี้
งานบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2562
1. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ (English for MICE) เปนโครงการภายใต
การดําเนินงานของโครงการการตั้งศูนยเครือขายดานการศึกษาไมซในภูมิภาค (กลาง) ในการสรางความรูความ
เข าใจให กั บ ผู ที่ ทํา งานในอุ ตสาหกรรมไมซ ในระดั บ ปฏิ บัติ ก ารสายงานชา งไฟฟ า ช างกอ สรา งคูห า หรื อ
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซตลอดจน นักศึกษาที่สนใจอุตสาหกรรมไมซ โดยการฝกอบรม
ครั้งนี้ เพื่อเปนการรองรับเรื่องการมีมาตรฐานฝมือแรงงานใน สาขาชางไฟฟาไมซ และผูปฏิบัติการในสายงาน
อื่นที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาใหความรูทักษะดานภาษาอังกฤษของอุตสาหกรรมไมซ (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) เพื่อเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ และรูจักอุตสาหกรรมไมซ และอีเวนทใหกับคูรแนะแนว (สพฐ.) เขตภาคกลาง และเพื่อให
อาจารยแนะแนวของโรงเรียนในเขตภาคกลาง สามารถใหคําแนะนําในสาขาวิชาและวิชาชีพนี้ได งบประมาณ
ในการดําเนินการ 350,000 บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ ระหวางเดือนมีนาคม 2562
3. โครงการ I Program 2019 (ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณในธุรกิจดาน
“Incentive”) เปนการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่และแลกเปลี่ยนประสบการณในธุรกิจดาน Incentive
ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ MICE Academic Cluster ภาคกลาง ไดดําเนินการจัด
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ใหกับนักศึกษาที่ศึกษาในศาสตรที่เกี่ยวของและมุงหวังที่จะประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรม MICE สงเสริมให
นักศึกษาไดเพิ่มพูนประสบการณตางๆ และเปดมุมมองดานธุรกิจ MICE โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
Incentive Travel เปนอยางดี งบประมาณในการดําเนินการ 150,000 บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ระหวางวันที่ 8-17 มิถุนายน 2562
4. โครงการฝกอบรมปฏิบัติการดวย CIE Approach “การวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก” เปนโครงการการภายใตความรวมมือทางวิชาการรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เพื่อใหผูรับการฝกอบรมมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน และสามารถนําประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการทํางาน รวมถึงสราง
จิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตน โดยคํานึกถึงประโยชนขององคกรและประชาชนเปนหลัก
งบประมาณในการดําเนินการ 1,071,000 บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ ระหวางวันที่ 4 – 19 มีนาคม
2562
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศสําหรับชุมชน เปนโครงการบริการ
วิชาการ โดยสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับองคการระหวาง
ประเทศเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ เพื่อเปดโอกาสใหตัวแทนชุมชนทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ คือ พื้นที่นาเกลือ
ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่เปนถิ่นอาศัยของนกชายเลนปานซอน และพื้นที่ตําบลนาคา
อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง กับ ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ที่เปนถิ่นอาศัยของพลับพลึงธารใน
ไดเขารวมอบรมเพื่อสงเสริมใหเกิดมัคคุเทศก (ไกด) ทองถิ่น เสริมสรางความรูดานทักษะการพูดในที่สาธารณะ
และการพัฒนาบุคลิกภาพ งบประมาณดําเนินการ 203,000 บาท
6. โครงการอบรมยุ ว มั คคุเทศก จังหวัดเพชรบุรี ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป น
โครงการบริ การวิ ช าการของสาขาวิ ช าการจัดการการทอ งเที่ ย ว และสาขาวิช าการจั ดการโรงแรม คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปดโอกาส
ใหนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 5 แหง อาทิ
โรงเรียนบานดอกมะกอก โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา โรงเรียนพุหวาย โรงเรียนหุบกะพง และโรงเรียนบานดอน
ขุนหวยไดเขารวมอบรมการเปนมัคคุเทศกฝกหัด ณ อุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี งบประมาณดําเนินการ 240,000 บาท ระหวางวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562
7. โครงการกิ จ กรรมให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ด า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ บ นพื้ น ฐานทางทุ น
วัฒนธรรมและภูมิปญญาใหมีอัตลักษณที่โดดเดน (ภาคกลาง ภาคใต) เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เพื่อใหคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการ
เพื่อสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ใหเกิด
มูลคาเพิ่ม และสรางอัตลักษณที่โดดเดนแกสินคาไทย งบประมาณดําเนินการ 11,730,000 บาท
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งานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2562
1. โครงการวิจัยเรื่อง โครงการคนหาและสรางมูลคาเพิ่มจากอัตลักษณ เรื่องราว เรื่องเลาของ
ชุมชน งบประมาณดําเนินการ 9,250,000 บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการระหวาง 28 กันยายน 2561 – 26
มีนาคม 2562
2. โครงการวิจัยเรื่อง การสํารวจขอมูลเชิงพื้นที่ดานการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน
โดยรอบตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี งบประมาณดําเนินการ 375,000 บาท ระยะเวลาดําเนิน
โครงการระหวาง 17 มกราคม – 17 สิงหาคม 2562
3. โครงการวิจัยเรื่อง โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาสูผูประกอบการรุนเยาวอยางสรางสรรค งบประมาณดําเนินการ 982,000 บาท ระยะเวลา
ดําเนินโครงการระหวาง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
4. โครงการวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการกระจายรายไดของกลุม
ประเทศรายไดปานกลางและความเกี่ยวของของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล : การสรางแนวทางลดความเหลื่อมล้ํา
ของประเทศไทยภายใตหลักฐานระดับสากล งบประมาณดําเนินการ 80,000 บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ระหวาง 17 เมษายน – 30 ธันวาคม 2562
5) หลั กความโปร งใส (Transparency) และ 6) หลัก การมี สว นร ว ม (Participation)
ผูบริหารคณะมีความมุงมั่นบริหารงานตามหลักความโปรงใสและหลักการมีสวนรวม โดยกําหนดใหมีผูแทน
บุ ค ลากรภายในคณะ มี ส ว นร ว มเป น คณะกรรมการประจํ า คณะ เพื่ อ ให มี โ อกาสรั บ ทราบ ติ ด ตาม และ
ตรวจสอบการบริหารงานของคณะฯ นอกจากนี้ ยังกําหนดใหมีบุคคลภายนอกคณะฯ รวมเปนกรรมการ
ซึ่งเป นการเป ดโอกาสให ตัว แทนของบุ คลากรไดมีสว นรวมในการกําหนดนโยบาย ทิศทางการบริหารงาน
รวมถึ งรั บ ทราบและตรวจสอบการดํ า เนิ น งานของผู บ ริห ารคณะไดอย างโปรง ใส และเพื่อสนั บ สนุน การ
ดําเนินงานตามหลักความโปรงใส คณะกําหนดใหมีการตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ เปนประจําทุกป โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะจากบุคลากรในหนวยงาน
7) หลั กการกระจายอํ านาจ (Decentralization) ผูบ ริห ารคณะ มี การบริหารงานแบบ
กระจายอํานาจโดยคณบดีแตงตั้งรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาหลักสูตร หัวหนาสวนงานภายในคณะ เพื่อ
ดูแลกํากับงานดานตางๆ ของคณะฯ นอกจากนี้ คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่ประกอบดวย
บุคลากรจากทุกสวนงานรวมเปนกรรมการ เพื่อเปนการระดมความคิดในการพิจารณาตัดสินใจดําเนินกิจกรรม
ตางๆ
8) หลักนิติธรรม (Rule of law) ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ นํากฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศในการบริหารและการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรของมหาวิทยาลัย มาใชในการบริหารงาน ทั้งนี้
บุ ค ลากร สามารถเข า ถึ ง กฎ ระเบี ย บ และข อ บั ง คั บ ต า ง ๆ ผ า นช อ งทางการสื่ อ สารของคณะฯ ได แ ก
หนังสือเวียน ระบบสารสนเทศภายใน
9) หลักความเสมอภาค (Equity) ผูบริหารคณะใหความสําคัญกับหลักความเสมอภาคทั้งใน
ด า นการบริ ห ารและการให บ ริ การ โดยผู บ ริ ห ารคณะฯ สนั บ สนุน ใหบุคลากรทุกระดับ มี สว นรว มในการ
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บริหารงานและรวมกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยมีโอกาสไดรับความกาวหนาในหนาที่การงาน
ตามความสามารถของตนอยางเทาเทียมกัน
10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus oriented) ผูบริหารคณะใหความสําคัญกับการนํา
หลักการตัดสิน ใจโดยฉันทามติมาใช ในการตัดสินใจทางการบริ หาร ตัวอยางสําคัญที่แสดงถึงการยึดหลั ก
มุงเน นฉั นทามติ คือ กระบวนการตัดสิน ใจในที่ป ระชุมกรรมการประจําคณะ และที่ ประชุ มบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ ในการพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบในเรื่องตางๆ ทั้งประเด็นเชิงนโยบาย
การบริหาร แนวทางการปฏิบัติ และการแกปญหาความขัดแยง โดยอาศัยฉันทามติของที่ประชุมที่มีการยอมรับ
ในหลักการและเหตุผลเพื่อใหไดขอยุติรวมกัน
5. ค นหาแนวปฏิ บัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยู ในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดโครงการการจัดการความรู เพื่อใหครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานวิจัย อาทิเชน
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน
(E-Learning)” เพื่ อ ถ า ยทอดและแลกเปลี่ ย นองคค วามรู เกี่ย วกั บ กระบวนการจัดการเรี ย นการสอนแบบ
ออนไลน และสามารถนําความรูไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
- โครงการอบรม เรื่อง การใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล EBSCO เพื่อเขาใจการบวนการ
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. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พัน ธกิ จ และพั ฒนาการของคณะที่ ไ ด ปรั บใหการดําเนิน งานดา นการประกัน คุณ เปน สวนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ใหสถาบันอุดมศึกษานําตัวบงชี้และ
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เกณฑ การประเมิน คุ ณภาพการศึกษาภายในที่พัฒ นาขึ้น ไปใชในการพัฒนาการประกันคุ ณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันศึกษา ซึ่งคณะฯ มีการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย และไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมิน ผูทรงคุณวุฒิเปนประจําตอเนื่องในทุกป
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
วก. 5.1.1-1
วก. 5.1.1-2
วก. 5.1.1-3
วก. 5.1.1-4
วก. 5.1.1-5
วก. 5.1.2-1
วก. 5.1.3-1
วก. 5.1.3-2
วก. 5.1.3-3
วก. 5.1.4-1
วก. 5.1.4-2

วก. 5.1.4-3

วก. 5.1.4-4

รายการเอกสารหลักฐาน
ขอมูลการวิเคราะห SWOT ของคณะวิทยาการจัดการ
แผนยุทธศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการเงิน
แผนกลยุทธทางการเงิน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงิน
รายงานการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
แผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
คําสั่งแตงตั้งผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ
โครงการบริการวิชาการ
- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ (English for MICE)
- โครงการถายทอดความรูอุตสาหกรรมไมซ และอีเวนทใหกับครูแนะแนว (สพฐ.) เขตภาคกลาง
- โครงการ I Program 2019 (ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณในธุรกิจดาน “Incentive”)
- โครงการฝกอบรมปฏิบตั ิการดวย CIE Approach “การวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก”
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศสําหรับชุมชน
- โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก จังหวัดเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- โครงการกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําดานการพัฒนาผลิตภัณฑบนพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ใหมีอัตลักษณที่โดดเดน (ภาคกลาง ภาคใต)
โครงการวิจัย
- โครงการคนหาและสรางมูลคาเพิ่มจากอัตลักษณ เรื่องราว เรื่องเลาของชุมชน
- การสํารวจขอมูลเชิงพื้นที่ดานการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนโดยรอบตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี
- โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสูผ ูประกอบการ
รุนเยาวอยางสรางสรรค
- โครงการวิจัยปจจัยเชิงสาเหตุที่มอี ิทธิพลตอการกระจายรายไดของกลุมประเทศรายไดปานกลางและความ
เกี่ยวของของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล : การสรางแนวทางลดความเหลือ่ มล้ําของประเทศไทยภายใตหลักฐาน
ระดับสากล
คําสั่งมหาวิทยาลัย แตงตั้งรองคณบดีและผูชวยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
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หมายเลข
วก. 5.1.4-5
วก. 5.1.4-6
วก. 5.1.4-7
วก. 5.1.4-8
วก. 5.1.4-9
วก. 5.1.4-10
วก. 5.1.4-11
วก. 5.1.4-12
วก. 5.1.5-1
วก. 5.1.5-2
วก. 5.1.5-3
วก. 5.1.5-4
วก. 5.1.5-5
วก. 5.1.6-1
วก. 5.1.6-2
วก. 5.1.6-3
วก. 5.1.7-1
วก. 5.1.7-2

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 31/2562 เรื่องมอบหมายภาระหนาที่ใหรองคณบดี
และผูชวยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 921/2562 เรื่องยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 824/2562 ลงวันที่ 21
พฤษภาคม 2562 และแตงตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1/2562 เรื่องมอบหมายอํานาจหนาที่ใหผูปฏิบตั ิหนาที่
หัวหนากลุมวิชา ปฏิบตั ิการแทนคณบดี
คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1073/2562 เรื่องแตงตั้งผูรักษาการแทนหัวหนาสาขาและรองหัวหนา
สาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 141/2561 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปงบประมาณ 2562
คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 142/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 143/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรูคณะวิทยาการจัดการ ปงบประมาณ 2562
คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 144/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู
แผนการจัดการความรู
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (E-Learning)”
โครงการอบรม เรื่อง การใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล EBSCO
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร
รายงานการประเมินตนเองฯ (SAR) ระดับหลักสูตร
รายงานผลกรรมการการประเมินคุณภาพผลการศึกษา ระดับหลักสูตร
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ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มี ร ะบบและกลไกในการกํา กั บ การดํ าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ตรให
เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดใน
ขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา
มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
นํ าผลการประเมิ น และข อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับ ปรุ ง
หลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพทุ ก หลั ก สู ต รผ า นองค ป ระกอบที่ 1 การกํ า กั บ
มาตรฐาน

2

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เปาหมายของปนี้ :
เปาหมายปตอไป :

6
6
6
6

เกณฑประเมิน :
เกณฑประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑประเมิน :
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การดําเนินการ
มี
ไมมี








5
คะแนน
5
คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
5
คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีคูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพทั้งในสวนของระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ซึ่งนอกจากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแลว คณะฯ ไดแตงตั้งคําสั่ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อวางแผน ติดตาม และกํากับดูแลการประเมินคุณภาพ
การศึ กษาภายใน รวมทั้ งมี กํา หนดอาจารย ผูรับ ผิ ดชอบหลัก สูตรในการดําเนิน การตามมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พรอมทั้งกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน จํานวน 15 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว
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
การศึกษาเพื่อดําเนินการจัดรายวิชาสอนใหกับนักศึกษาแตละหลักสูตร
2) กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ในแตละภาคการศึกษานั้นๆ
จัดทํา มอค. 3-4 เพื่อกําหนดรายวิชา ทั้งนี้ตองจัดรายละเอียดของทุกรายวิชาใหแลวเสร็จกอนการเปดภาค
การศึกษา โดย Upload ขึ้นระบบ MS Cloud คณะวิทยาการจัดการ
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3) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษากําหนดใหอาจารยผูสอนดําเนินการรายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชา และจัดทําเอกสาร มอค.5-6 ทุกภาคการศึกษา โดย Upload ขึ้นระบบ MS Cloud คณะ
วิทยาการจัดการ
4) คณะวิ ท ยาการจั ด การ กํ า หนดให ทุ ก สิ้ น ป ก ารศึ ก ษาอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
ดําเนินการจัดทําเอกสาร มอค.7 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการสอน การประเมิ นผล รวมทั้งการแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของแต ล ะ
หลักสูตร ทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป อีกทั้ง เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต
ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จัดใหนักศึกษามีการประเมินผลการสอนของอาจารยแตละทาน และประเมิน
ปจจัยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนการสะทอนคุณภาพการเรียนการสอนและใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนตอไป
5) คณะวิ ท ยาการจั ด การ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตาม
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2561 ผานมติที่ประชุมกรรมการ
คณะฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 และในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561
ผานมติที่ประชุมกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ
รายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ผานทางคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ เพื่อกํากับ ติดตาม และให
ขอเสนอแนะ การปรับปรุงผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยจัดสรร เจาหนาสายสนับสนุน ดังนี้
1) ฝายวิชาการ ทําหนาที่ดูแลกํากับ ติดตาม มคอ. ของแตละหลักสูตร การประสานการ
เทียบโอน แนะนําเบื้องตนในการลงทะเบียนของนักศึกษา กํากับติดตามการดําเนินการของแตละหลักสูตร เชน
การปรับปรุงหลักสูตร
2) ฝ า ยแผนงานและประกั น คุ ณ ภาพ ทํ า หน า ที่ ว างแผน สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การ
ประสานงานและรวบรวมขอมูลตางๆ ดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/คณะวิชา และจัดสรร
เงินงบประมาณ 561,000 บาท ในปการศึกษา 2561 เพื่อใชในการดําเนินงานใหกับหลักสูตรโดยหลักสูตร
สามารถนําไปบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานดานตางๆ ของหลักสูตรไดตามบริบทของตนเองอยางเหมาะสม
3) ฝายกิจการนักศึกษา ที่สนับสนุนโครงการ กิจกรรมของคณะ สโมสรนักศึกษา วิทยาเขต
มหาวิทยาลัย
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4) เลขานุการของคณะ และเลขานุการของสาขาวิชา ทําหนาที่ดูแลเอกสารตางๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอก ตลอดจนประสานงานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร เชน การประชุมของหลักสูตร การวิพากษ
หลักสูตร การติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย เปนตน ทําใหหลักสูตรสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
หลักสูตรไดอยางอิสระ
ทั้ ง นี้ ค ณะวิ ท ยาการจั ด การยั ง มี ก ารสนั บ สนุ น ให เ กิ ด องค ค วามรู เ พื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
หลักสูตร แกบุคลากร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร อยางตอเนื่อง และจัดใหมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรภายนอก มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรตาม
เกณฑ AUN QA ดวยเทคนิค Gap Analysis เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน และมีการสนับสนุน
การเขารวมอบรมสัมมนาตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากร อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
คณะวิ ทยาการจั ดการ กํ า หนดปฏิ ทิน กระบวนการประเมิน คุณภาพการศึกษา โดยมีการกําหนด
ชวงเวลาในการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยไดรับ
การยื น ยั น ผลการประเมิ น จากคณะกรรมการประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาภายใน ในระดั บ หลั กสู ตรเปน ที่
เรียบรอย และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 14/2562 วันที่ 15
สิงหาคม 2562
5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ
ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
จากการที่คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2561 โดยมีหลักสูตรเขารับการตรวจประเมิน รวมทั้งสิ้น 15 หลักสูตร คือ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 9 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร และหลักสูตร
ระดับ ปริญญาเอก จํ านวน 3 หลั กสู ตร ซึ่งมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลั ก สู ต ร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561 และจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ หลั ก สู ต ร ประจํ า ป
การศึกษา 2562 นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 14/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562
คาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี หลักสูตรเทากับ 3.31 คะแนน
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2561 จํานวนทั้งสิ้น
15 หลักสูตร พบวาทุกหลักสูตรผานการประเมินในองคประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน มีผลการประเมิน
เฉลี่ยระดับคุณภาพดี คะแนนเฉลี่ย 3.31 คะแนน โดยมีหลักสูตรที่มีผลการประเมินในระดับคุณภาพดี จํานวน
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12 หลักสูตร มีคาระดับคะแนนประเมินอยูระหวาง 3.21- 4.01 คะแนน และหลักสูตรที่มีผลการประเมินใน
ระดับปานกลาง จํานวน 3 หลักสูตร มีคาระดับคะแนนประเมินอยูระหวาง 2.39- 2.43 คะแนน ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

3.22
3.67
4.01
3.40
3.42
3.62
3.21
3.47
3.31
3.77
3.65
2.43
3.69
2.39
2.43

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
วก. 5.2.1-1
วก. 5.2.1-2
วก. 5.2.1-3
วก. 5.2.2-1
วก. 5.2.2-2
วก. 5.2.2-3
วก. 5.2.3-1
วก. 5.2.4-1
วก. 5.2.5-1
วก. 5.2.6-2

รายการเอกสารหลักฐาน
ระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ งปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปกร ปการศึกษา 2561
ปฏิทินงานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาตน ภาคการศึกษาภาย และภาคการศึกษาพิเศษ
ฤดูรอน ปการศึกษา 2561
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ดวยเทคนิค Gap
Aanlysis”
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 14/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 14/2562
รายงานผลกรรมการการประเมินคุณภาพผลการศึกษา ระดับหลักสูตร จํานวน 15 หลักสูตร
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

5.1

7 ขอ

7 ขอ

5 คะแนน

5.2

6 ขอ

6 ขอ

5 คะแนน

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 5
จุดเดน
1. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการไดศึกษาตอ และมีงบประมาณสนับสนุนการ
เขาอบรมสัมมนา
จุดที่ควรพัฒนา
1. มีกระบวนการคนหาแนวปฏิบัติที่ดี จากความรูและทักษะที่มีอยูในตัวคนและแหลงเรียนรูที่
มุงเนนเฉพาะผลลัพธเพียงบางสวน
2. กํากับติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของคณะและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหครบถวนตามระบบ โดยกําหนดใหมีวาระพิจารณาที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 234

บทที่ 4
สวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 2-1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้คุณภาพ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก
ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา

ตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

เปาหมาย

คาเฉลี่ย
3.25
รอยละ 55
รอยละ 30
รอย 22

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)
ตัวหาร
49.69
15
58
103.5
35
103.5
3,563.57
98.5

คะแนนประเมิน
ของคณะวิทยาการ
จัดการ

3.31

3.31

56.04

3.50

33.82

2.11

36.18

0

6 ขอ

6 ขอ

5

6 ขอ

6 ขอ

5

6 ขอ

6 ขอ

5

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
1: 70,000 29,615,946.50
300,669.51
บาท/คน
98.5
สรางสรรค
178.00
ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
รอยละ40
171.98
และนักวิจัย
103.5
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
6 ขอ
6ขอ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
7 ขอ
7 ขอ
ศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
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ตารางที่ 2-1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)
ตัวหาร

เปาหมาย

คะแนนประเมิน
ของคณะวิทยาการ
จัดการ

ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม สถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

7 ขอ

7 ขอ

5

6 ขอ

6 ขอ

5

เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ

ตามเกณฑ สกอ.

4.15

ตารางที่ 2-2 การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา
องค
ประกอบ

ตัวบงชี้

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ที่
1
2

6
3

3

1

4
5
ผลการประเมิน

5.00
5.00

3.31
5.00

0.01–1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51–4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

3.15
5.00

การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

1

5.00

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

2

5.00

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

4.15

การดําเนินงานระดับดี

คะแนนเฉลี่ย

1.87
5.00

ผลการประเมิน

2.65

5.00

4.16

การดําเนินงาน
พอใช

การดําเนินงาน
ดีมาก

การดําเนินงานดี
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ทิศทางการพัฒนา
3.1 เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะตองดําเนินการเรงดวนดังนี้
ตารางที่ 2-3 เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา

2562

ปงบประมาณ
2563
2564
2565

2566

ระยะสั้น
1. งานบริการการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา และนักศึกษาเกาสัมพันธ
2. แสวงหาแหลงทุนทัง้ ในและตางประเทศ
เพื่อสนับสนุนผูส นใจศึกษาตอตางประเทศ
ระยะกลาง
3. แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการดาน
วิจัย
4. สงเสริมและพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยน
ศึกษาและบุคลากรรวมกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ
5. แสวงหารายไดจากการใหบริการวิชาการใน
รูปแบบตางๆ
ระยะยาว
6. พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัย
และตอเนื่อง
7. พัฒนาบุคลากรใหมีจิตในการใหบริการ มี
การเรียนรูงานรวมกันสามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันไดบุคลากรมีความรูแ ละมี
ศักยภาพในการใหบริการวิชาการอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย
ตารางที่ 2-4 แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย
แผนการพัฒนา
1. งานบริการการศึกษา พัฒนา

ระยะสั้น
- มีการสนับสนุนการ

คุณภาพนักศึกษา และนักศึกษา

จัดตั้ง องคกรของ

เกาสัมพันธ

ศิษยเกา เพื่อ

ระยะกลาง

ระยะยาว

เสริมสราง
ความสัมพันธ
ระหวางคณะฯ และ
ศิษยเกา
2. แสวงหาแหลงทุนทั้งในและ

- มีฐานขอมูลแหลง

- เตรียมความพรอม

ตางประเทศเพื่อสนับสนุนผูสนใจ

ทุนการศึกษาทัง้ ที่

และเสริมศักยภาพ

ศึกษาตอตางประเทศ

แจงเปนประจําทุกป

ในการแขงขัน

และทุนทั่วไป

ระดับชาติและ
นานาชาติใหแก
นักศึกษาและ
บุคลากรเพื่อ
แขงขันสมัครรับ
ทุนดังกลาว

3. แผนพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการดานวิจัย

- เนนการบริการทุน
วิจัยในเชิงรุก เพื่อ
กระตุนใหนักวิจัย
เสนอโครงการมาก
ขึ้น

- กําหนดเปาหมาย
จํานวนโครงการที่
เสนอขอรับทุนวิจัย
และจํานวน
โครงการที่ไดรับ
อนุมัติ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 238

ตารางที่ 2-4 แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย
แผนการพัฒนา

4. สงเสริมและพัฒนาโครงการแลก
เปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
รวมกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ

5. แสวงหารายไดจากการใหบริการ
วิชาการในรูปแบบตางๆ

ระยะสั้น
- มีการสนับสนุนการ
จัดตั้งหนวยวิจัย
ภายใตคณะฯ

ระยะกลาง
- วิเคราะหและ
ประเมินผล สถิติ
โครงการวิจัยตาม

- จัดทําแผนกิจกรรม
สนับสนุนการวิจัย
ประจําป เชน การ
ฝกอบรม การ
ประชุมวิชาการฯ

- ตัวชี้วัดตาง ๆ เพื่อ

ระยะยาว

การพัฒนา
งานวิจยั

- มีโครงการ

- มีโครงการ
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
นักศึกษาและ
และบุคลากรเพิ่มขึ้น
บุคลากรที่เปน
รูปธรรมและมี
แผนการ
ดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องเปน
ประจําทุกป

- จัดโครงการบริการ - จัดกิจกรรมอยาง
วิชาการที่ตอบสนอง
ตอเนื่อง รวมทั้งนํา
ตอความตองการ
ผลการประเมินมา
ของประชาชนทีท่ ัน
ปรับปรุง และ
ตอเหตุการณ
พัฒนาใหเกิด
รายไดที่เพิ่มขึ้น

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 239

ตารางที่ 2-4 แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย
แผนการพัฒนา
ระยะสั้น
6. พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความ - จัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาระบบ
ทันสมัยและตอเนื่อง
สารสนเทศให
สามารถใชงานได
ตรงตามความ
ตองการ

ระยะกลาง
ระยะยาว
- จัดสรรงบประมาณ - สรางระบบ
ในการพัฒนา
ฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการ
ใหสามารถใชงาน
ตัดสินใจได
ไดตรงตามความ
อยางทัน
ตองการ
เหตุการณ

- สนับสนุนใหบุคลากร - สนับสนุนให
ในหนวยงานเห็น
บุคลากรใน
ความสําคัญของ
หนวยงานเห็น
ระบบสารสนเทศใน
ความสําคัญของ
การแกปญหาและ
ระบบสารสนเทศ
การพัฒนางาน
ในการแกปญหา
และการพัฒนา
งาน
7. พัฒนาบุคลากรใหมีจิตในการ
ใหบริการ มีการเรียนรูงาน
รวมกันสามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันไดบุคลากรมีความรู
และมีศักยภาพในการใหบริการ
วิชาการอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

- ปลุกจิตสํานึกในการ - จัดสรรงบพัฒนา
รักการใหบริการและ
บุคลากรในการ
สนับสนุนให
เรียนรูเฉพาะดาน
บุคลากรเขารับการ
อยางตอเนือ่ ง
ฝกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพอยาง
สม่ําเสมอ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

- จัดสรรงบ
พัฒนา
บุคลากรใน
การเรียนรู
เฉพาะดาน
อยางตอเนื่อง

หนา 240

ตารางที่ 2-4 แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย
แผนการพัฒนา

ระยะสั้น
- สงเสริมใหบุคลากร
ในหนวยงานมีความ
รักสามัคคี สามารถ
ทํางานเปนทีมและ
เรียนรูงานซึ่งกันและ
กัน

ระยะกลาง

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

ระยะยาว

หนา 241

บทที่ 5
ภาคผนวก

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 242

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2561

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561

หนา 243

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
***************************************************************************************************
08.30-09.00 น.

- คณะกรรมการประเมินผูทรงคุณวุฒิ เดินทางมายังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

9.00-10.00 น.

-ผูบริหารคณะฯ กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ พรอมรายงานผลการดําเนินงานของคณะฯ
-คณะกรรมการฯ แนะนําคณะกรรมการประเมินและชี้แจงวัตถุประสงคในการประเมิน
-คณะกรรมการฯ สัมภาษณคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะผูบริหาร
(ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร)

10.00-10.15 . น.

-รับประทานอาหารวาง

10.15-12.00 น.

-คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประเมินตนเอง พรอมเอกสารหลักฐานตางๆ

12.00-13.00 น.

-รับประทานอาหารกลางวัน (ณ ภัตตาคารเวอริเดียน : ผูบริหารรวมรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเวอริเดียน)

13.00-14.15 น.

- คณะกรรมการฯ สัมภาษณ นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต ผูแทนคณาจารย
- คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประเมินตนเอง พรอมเอกสารหลักฐานตางๆ (ตอ)
(ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร )

14.15-14.30 น.

- รับประทานอาหารวาง

14.30-16.00 น.

- คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประเมินตนเอง พรอมเอกสารหลักฐานตางๆ (ตอ)
- คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน

16.00 น.
เปนตนไป

- คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินใหผูบริหารและบุคลากรทราบ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กลาวขอบคุณคณะกรรมการประเมิน ฯ
(ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร )

*************************************************************************************************
หมายเหตุ : กําหนดการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามคณะกรรมการเห็นสมควร

