






“...เป็นไปได้ยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสได้ท�างานตรงกับวิชาที่เรียนมา

หรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู่ บางคนอาจต้องท�างานต�่ากว่าระดับวิทยฐานะ

บางคนอาจต้องท�างานคนละแนวทางกับที่ศึกษา จะเป็นอย่างใดก็ตาม

ก็ควรยินดีและเต็มใจท�า เพราะแต่ละคนมีพื้นฐานการศึกษา

เพียงพออยู่แล้ว ที่จะคิดหาแนวปฏิบัติงานทั้งนั้นให้ดีได้...”

พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

9 กรกฎาคม 2530



	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร	 ได้ด�าเนินการตามพันธกิจหลักใน							

ทุกด้านที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยฯ	คือ	การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	ที่มีความ

รู้และทักษะวิชาชีพอย่างรอบด้าน	 ตลอดจนมีศักยภาพ

ในการแข่งขันในการประกอบอาชีพได้	 มีงานวิจัยทั้งใน

ระดับพื้นฐานและประยุกต์ทางด้านสังคมศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์เพื่อให้สามารถน�าไปแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ประเทศ	 มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ทั้งในรูปแบบการจัดอบรมสัมมนาและการฝึกอาชีพ							

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเผยแพร่ศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ ดีงามอย ่างต ่อเนื่องและสม�่ า เสมอ	

นอกจากนี้การบริหารจัดการยึดธรรมาภิบาลที่ดีและ

การท�างานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บุคลากรทุกระดับใน															

คณะบริหารธุรกิจเข้าใจเป้าหมายตรงกัน	 อันส่งผลให้

เกดิความร่วมแรงร่วมใจในการพฒันาคณะบรหิารธรุกจิ

สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของโลกธุรกิจ	

ตามเอกลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจที่ว่า “นักธุรกิจ

มอือาชพี”	ตลอดจนเป็นทีย่อมรับในระดบัอาเซยีน	พร้อม

สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	

	 ส�าหรับรายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2559	ฉบับนี้

เป ็นการรายงานผลการด�า เนินงานตามพันธกิจ

หลักของคณะบริหารธุรกิจ	 และกิจกรรมส�าคัญต่างๆ	

ในรอบปีงบประมาณ	2559

	 ภารกิจทั้งหลายส�าเร็จลุล่วงด้วยดีในรอบ

ปีที่ผ่านมาเป็นผลจากคณาจารย์	 บุคลากร	 นักศึกษา

และ		ศิษย์เก่าของคณะบริหารธุรกิจในการเป็นก�าลัง

และแรงใจที่ส�าคัญ	 จนท�าให้คณะบริหารธุรกิจประสบ

ความส�าเร็จได้จนทุกวันน้ี	 ผมในนามของผู้บริหาร

คณะบริหารธุรกิจ	 ต้องขอขอบพระคุณความร่วมมือ

จาก					ทุกภาคส่วนด้วยใจจริง	และหวังว่าความร่วมมือ

จากทุกท่านจะเป็นแรงก�าลังที่ส�าคัญในการขับเคลื่อน

ความส�าเร็จของคณะบริหารธุรกิจให้เพิ่มยิ่งๆ	ขึ้นไป

สารจาก
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 2016

ดร.ปริญญา  มากลิ่น 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 



ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

•	กรรมการผู้จัดการบริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	

		จ�ากัด	(มหาชน)

•	กรรมบริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

•	กรรมการ	บมจ.	กันกุล	โซลาร์	คอมมูนิตี้

•	กรรมการบริษัทเอ็นเค	พาวเวอร์โซล่า	จ�ากัด

•	กรรมการบรัษัทสยาม	วินด์	เอนเนอร์ยี	่จ�ากัด

•	กรรมการ	บมจ.	กันกุล	โซลาร์	รูฟ	1

•	กรรมการ	บมจ.	กันกุล	โซลาร์	รูฟ	2

•	กรรมการ	บมจ.	กันกุล	พาวเวอร์	ดีเวลลอปเม้นท์

•	กรรมการบริษัทพัฒนาพลังงานลม	จ�ากัด

•	กรรมการบริษัท	จี-พาวเวอร์	ซอร์ซ	จ�ากัด

•	กรรมการบริษัทกันกุล	ชูบุ	พาวเวอร์เจน	จ�ากัด

•	กรรมการบริษัทแสงอุทัยแก๊ซ	แอลพีจี	จ�ากัด

ดร.ไพศาล  หรูพาณิชย์กิจ

•	รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	

			กระทรวงการต่างประเทศ	ปี	พ.ศ.	2559	–	ปัจจุบัน

•	ผู้เชี่ยวชาญในกองทุน	Perez	Guerrero	Trust	

			Fund	for	South-South	Cooperation	

			(PGTF)	มิถุนายน	2559

•	ผู้อ�านวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	

			กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ปี	พ.ศ.	2558

•	ผู้อ�านวยการกองอาเซียน	2	(ปัจจุบัน	คือ	

			กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์การระหว่าง

			ประเทศ)	ปี	พ.ศ.	2554

•	เลขานุการเอก	ณ	สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุง

			อังการา	ประเทศตุรกี	ปี	พ.ศ.	2542-2545

•	อัครราชทูตที่ปรึกษา	ณ	คณะผู้แทนถาวรไทยประจ�า

			สหประชาชาติ	ณ	นครนิวยอร์ก	ปี	พ.ศ.	2555-

			2558



นักศึกษา...คือหัวใจของคณะบริหารธุรกิจ

บัณฑิตนักปฎิบัติของคณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	

คือหัวใจ...ของประเทศ
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วิสัยทัศน์ (Vision) ปรัชญา (Philosophy)

ปณิธาน (Determination) 

	 เนื่องจากบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก	 ช่วงเวลาที่
ผ่านมา	มหาวิทยาลัยจึงได้ดำาเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของตัวแทนบุคลากรทุกระดับของ

แผนพัฒนาการบริหารองค์รวมเชิงรุกในทศวรรษที	่2	(พ.ศ.	2558	–	2568)

•	ผลิตบัณฑิตมืออาชีพที่มีคุณภาพ	

		และคุณธรรม	บนพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งโลกธุรกิจ	

•	สร้างบัณฑิตคู่คุณธรรม	ก้าวทันเทคโนโลย	ี

นำาบริหารธุรกิจสู่โลกสากล	

•	มุ่งมั่นเปนผู้นำาการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ	

ด้วยเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ	สร้างบัณฑิตมีคุณภาพ

และคุณธรรมสู่โลกธุรกิจ

ค่านิยมหลัก (Core Value)

•	สร้างสรรค์คนด	ีมีคุณภาพ	สู่สังคม

มหาวิทยาลัย	 มาร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในการพัฒนางานด้านต่างๆ	 โดยได้พิจารณาในรายละเอียด
ของบริบทที่เกี่ยวข้อง	การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน	ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยในวาระต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	เปนต้น	
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เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)

อัตลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ (BUS Identity) 

เอกลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ 

(BUS Uniqueness)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

(BUS Desirable Graduates)

•	มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตเปนนักธุรกิจชั้นนำา	แห่งโลกธุรกิจในระดับสากล

•	บัณฑิตนักปฏิบัติ	:	Hands-on		

•	ใฝ่รู	้:	Keenness	

•	สู้งาน	:	Determination	

•	เชี่ยวชาญเทคโนโลย	ี:	Technological	expertise

•	มีคุณธรรม	:	Integrity

•	ความคิดเชิงสร้างสรรค	์(Creativity)

•	ทักษะในการประกอบอาชีพ	(Professional	Skill)

•	ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย	(Information	Technology	Skill)

•	ทักษะในการสื่อสาร	(Communication	Skill)

•	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

		(Social	and	Environmental	Responsibility)

•	ทักษะด้านบริหารธุรกิจ	(Business	Skill)

•	นักธุรกิจมืออาชีพ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงสร้างการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฝ่ายบริหาร

**	เอกสารการพิมพ	์/	เอกสารงานพิมพ์

ฝ่ายวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา

•	สารบรรณ

•	บุคลากร

•	อาคารสถานที่และ

		ยานพาหนะ

•	สื่อสารองค์กร

•	เอกสารการพิมพ์

•	การเงิน

•	การบัญชี

•	พัสดุ

•	แผนยุทธศาสตร์

•	แผนงานและงบประมาณ

•	ติดตามและประเมินผล

•	บริหารความเสี่ยง

•	วิจัยและพัฒนา

•	บริการวิชาการแก่สังคม

•	หลักสูตร

•	ทะเบียนและประมวลผล

•	วิเทศสัมพันธ์

•	เทคโนโลยีทางการศึกษา

•	ประกันคุณภาพ

		ทางการศึกษา

•	สหกิจศึกษา

•	การจัดการความรู้	(KM)

•	ห้องปฏิบัติการ	(Lab	boy)

•	วิชาทหาร

•	พัฒนาวินัย	คุณธรรม	

		จริยธรรม

•	ศิลปวัฒนธรรม

•	กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา

•	แนะแนว

•	สวัสดิการและสุขภาพ

		พลานามัย

•	กิจกรรมสโมสร	และ

		ชมรมนักศึกษา

•	กีฬา

•	ศิษย์เก่าและชุมชน

คณะบริหารธุรกิจ

รองคณบดีทุกฝ่าย

สำานักงานคณบดี
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1

6 7 8 9

2
4

3 5

ผู้บริหาร
คณะบริหารธุรกิจ

1.	ดร.ปริญญา		มากลิ่น
			คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

2.	ดร.สุวิทย์		ไวยทิพย์
 		รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3.	ผศ.พัชรินทร์พร		ภู่อภิสิทธิ์
			รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

4.	ผศ.จำานงค์		จันทโชโต
			รองคณบดีฝ่ายวางแผน

5.	ดร.ศรีสุดา		อินทมาศ
 		รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

6.	นางสาวบุญเรียม		ทะไกรราช
			ผู้ช่วยคณบดี

7.	นางสาววริสรา		ยงยิ่งประเสริฐ
			ผู้ช่วยคณบดี

8.	นางมันทนา		รังษีกุล
			ผู้ช่วยคณบดี

9.	นางสาวธีรวรรณ		ทรัพย์คล้าย
			หัวหน้าสำานักงานคณบดี

ManaGe-
Ment 
teaM
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ.นิพล	แก่นโกมล
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

อ.คัมภีร์	เนตรอัมพร

อ.ธนกร	ชุ้นตระกูล

อ.ปัทมา	พยุงวงศ์

อ.รณพร	พิทักษ์มวลชน

ดร.พัทรียา	เห็นกลาง

ผศ.ลำาใย	มากเจริญ

ดร.พิฐชญาณ	์คาเนโกะ

อ.วรรณวิมล	นาคทัด

ผศ.ภัทร์ทิพา	เพรียวพาณิชย์ อ.ภูริธร	นิมิตภัทร

ผศ.จำานงค์	จันทโชโต

ดร.ธนธัส	ทัพมงคล

ผศ.ทิพสุดา	คมวงศ์วิวัฒน์

ผศ.บุญธรรม	พรเจริญ

คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 
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ผศ.ดร.วันสิริ	ประเสริฐทรัพย์ อ.ศรายุทธ์	ยิ้มเรือน																		 ดร.ศรีสุดา	อินทมาศ ดร.ศิริรัตน์	พ่วงแสงสุข

อ.สมศร	ีเวิ่นทอง

อ.สุทัศน	์วงศ์สกุลชัย ดร.สุวิทย์	ไวยทิพย์ ผศ.อมรศิริ	ดิสสร

อ.สโรชิน	แผ้วพลสง ผศ.สุใจ	พรเจิมกุล

คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 
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อ.ลลิดา		จูมโสดา

ผศ.ทัศนีย	์โพธิสรณ์

ผศ.พนิตนาถ	เย็นทรัพย์

อ.วรัญญา		แก้วเชือกหนัง

อ.ธนวัฒน์	สุดจิตร์สมโภชน์

ผศ.พรประภา	แสงสินเจริญชัย

ผศ.ว่าท่ี	รต.สมนึก	แก้ววิไล

อ.นวรัตน	์ชวนะโชติ

ผศ.พัชรินทร์พร	ภู่อภิสิทธิ์

อ.ศรีนาย	คุเณนทราศัย

อ.เนตรนภา	ปิ่นเงิน

ผศ.พีรญา	เชตุพงษ์

อ.บุญเรียม	ทะไกรราช

ผศ.ระจิตรา	ศุภดิลกลักษณ์

ผศ.กษิดิ์เดช	สุทธิวานิช

ผศ.ชูชัย	พิทักษ์เมืองแมน

ผศ.จิรพร	มหาอินทร์

ผศ.ฐิตินันท์	พงษ์คะเชนทร์

ดร.ชัยเสฎฐ	์พรหมศรี

ผศ.ตุลา	มหาพสุธานนท์
อ.มนัส	บุญวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
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ดร.ธนากร		รัชตกุลพัฒน์
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

ผศ.ขวัญฤทัย		วงศ์กำาแหงหาญ

อ.ชมพูนุท	โภคณิตถานนท์

ดร.ณัฐชา	ธำารงโชติ

อ.วิรัลพัชร	อสัมภินพงศ์

อ.ผุสด	ีวัฒนเมธา

ผศ.ศศพร	มุ่งวิชา

ผศ.ไพโรจน	์ทิพมาตร์

ผศ.ศิริกุล	บุญญาลัย

อ.มันทนา	รังสีกุล

ผศ.อารยา	บูรณะกูล

ผศ.จุรีรัตน	์หล่อวิรัชสุธี

ดร.ณฐาพัชร	์วรพงศ์พัชร์

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด 
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ดร.ขวัญฤทัย		บุญยะเสนา
หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน ผศ.กมลวรรณ	พิมพ์แพทย์

อ.นัทธ์หทัย	หลงสะ

อ.ศิริภรณ์	ศิลปวานิช

อ.บุญญิสา	พ่วงเสมา

อ.สนทยา	เขมวิรัตน์

ดร.ปริญญา	มากลิ่น

อ.อุมาพร	สุทธิคุณ	โอรัญรักษ์

อ.กรรณิการ์	จะกอ อ.กวิน	มากธนะรุ่ง

คณาจารย์สาขาวิชาการเงิน
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ดร.สุจิรา		ไชยกุสินธุ์
หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อ.เกียรติศักดิ	์ลาภพาณิชยกุล

อ.พงศกร	หิรัญโรจน์อ.ปิยพันธ์	สุวรรณเวช

ผศ.สัจจธรรม	สุภาจันทร์ผศ.ศุภฉััตร	ศิริเธียร

อ.พรคิด	อั้นขาว

อ.สุวิช	ฝอยฝน

ผศ.	ดร.ศิริรัตน์	ชำานาญรบ

ดร.อารีย	์มยังพงษ์

อ.เกื้อกูล	ตาเย็น อ.ณรงค์ฤทธิ์	ธีระเวช

คณาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
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อ.สุวีณา		รุ่งโรจน์รัตนากร
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ดร.รัตนาวล	ี	ไม้สัก
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

อ.ธิดารัตน	์นาคเกี้ยว

อ.วริสรา	ยงยิ่งประเสริฐ

อ.กำาพร	สุวรรณฉิม

ผศ.สิริบุปผา	อุทารธาดา

อ.ธนภณ	รัชตกุลพัฒน์ อ.ศิริกานต์	ติรสุวรรณวาสี

อ.ภิญญา	มากธนะรุ่ง อ.วณิชชา	สุมานัส

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ



Rajamangala UniveRsity of 
technology phRa nakhon

117 ป ี
สถาบันการศึกษา

ด้านพณิชยการแห่งแรกของประเทศไทย

History
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RMUtP tIMeLIne

ถือกำาเนิดมาจาก

โรงเรียนประถม

ศึกษาพิเศษ

ภาษาอังกฤษ

วัดสัมพันธวงศ์

มีการก่อตั้ง

โรงเรียนพณิชยการ

อีกแห่ง	คือ	

โรงเรียนวัดราชบูรณะ	(วัดเลียบ)

และได้มาเรียนร่วมกับ

โรงเรียนพณิชยการ

วัดมหาพฤฒาราม	และ

ได้ทำาการเปลี่ยนชื่อใหม่	คือ	

โรงเรียนพณิชยการวัดแก้วฟ้าล่าง

โรงเรียนพณิชยการ

วัดเทวราชกุญชร	

ย้ายไปรวมกับ

โรงเรียนพณิชยการ

วัดแก้วฟ้าล่าง	

พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่

เปนโรงเรียน

พณิชยการพระนคร

แปรสภาพเปน

โรงเรียนอังกฤษ

วัดมหาพฤฒาราม	

(มัธยม)	ซึ่งนับเปน

โรงเรียนพณิชยการ

ที่แท้จริงแห่งแรก

มีการก่อตั้ง

โรงเรียนพณิชยการ

วันสามพระยา	

(บางลำาพู)	และ

ย้ายไปอยู่

วัดเทวราชกุญชร	

เปนชื่อใหม่เปน

โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร

1	พฤศจิกายน	2491	

จอมพล	ป.พิบูลสงคราม	

นายกรัฐมนตร	ี

เดินทางมาเปนประธาน

พิธีวางศิลาฤกษ์ตึก

อาคารเรียน	ภายหลัง

กรมอาชีวศึกษา	

ได้ตกลงซื้อวังของ

พลเรือเอกพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	

พระองค์เจ้าอาภากร

เกียรติวงศ	์กรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักดิ	์

(วังนางเลิ้ง)	เพื่อสร้าง

โรงเรียนพณิชยการพระนคร

2443 2459 2483

2445 2472 2491
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1	พฤศจิกายน	2512	

กระทรวงศึกษาธิการ	

ได้รับปรับปรุง

ขยายหลักสูตร

ให้สูงขึ้นถึงระดับ

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง	

(ปวส.)	ต่อจาก

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ	(ปวช.)	

ได้ยกฐานะขึ้นเปนวิทยาลัย	

เปนชื่อใหม่เปน	

วิทยาลัยพณิชยการพระนคร

15	กันยายน	2531	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล	

อดุลยาเดข	ในหลวงรัชกาลที	่9	

ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	ยกระดับ

จากวิทยาลัยเปนสถาบัน

และพระราชทานชื่อใหม่เปน	

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	

ทำาให้วิทยาลัยพณิชยการ

พระนคร	ได้ยกระดับเปน	

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	

วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร	ประกาศจัด

ตั้งคณะบริหารธุรกิจ	

และคณะศิลปศาสตร	์

โดยจัดการเรียน

การสอนที่ศูนย์

พณิชยการพระนคร

2512 2531 2549-ปัจจุบัน

18	มกราคม	2548	

สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล	ได้รับการ

สถาปนาและแยกออก

เปนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล	

9	แห่ง	และ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	

วิทยาเขตพณิชยการ

พระนครเข้าสังกัด

ในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคพระนคร

มีพระราชบัญญัติจัด

วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาขึ้น	

โดยมีฐานะเปน

กรมหนึ่งในกระทรวง

ศึกษาธิการ	

ให้มีการจัดการศึกษา

ในระดับปริญญาตร	ี

จึงรวมอาชีวศึกษา	

28	แห่งเข้าด้วยกัน

โดยเรียกชื่อว่า	

วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา	

วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

2518 2548
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ประกาศเกียรติคุณบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

รางวัลผลงานวิจัย ประจำาปี 2559
	 อ.	ดร.ขวัญฤทัย	บุญยะเสนา	อาจารย์สาขาวิชาการเงิน	เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	:	“รางวัลวิทยานิพนธ์	
ประจำาปี	2558”	ระดับดีมาก	:	วิทยานิพนธ์เรื ่อง	ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าของโลก	(World	Electricity	
Co-operation)	

นักศึกษาได้รับรางวัล ประจำาปี 2559
	 •	 สาขาวิชาการบัญช	ี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี	 ณ	 คณะการบัญชี
และการจัดการ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (จังหวัดมหาสารคาม)	 ได ้แก ่	 นางสาวณฐชนนท์	 	 คำาตั้งหน ้า
นางสางจุไรรัตน์		สุรียเชิดชูสกุล	และนางสาวศิริวรรณ		ฉัตรสุกาญจน์

การแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ	ครั้งที	่ 4	ประจำาปี	 2559	 	 (Thailand	Accounting	Challenge	2016)	
โดยสภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	เม่ือวันท่ี	23	มกราคม	2559		ได้ผ่านเข้ารอบ	10	ทีมสุดท้าย	จาก	150	ทีม	ได้แก่								
นางสาวปณัฐ		อุดมโพธิเดช	นางสาวรุ้งนภา	ฤทธิสาร	และนางสาวศิริวรรณ	ฉัตรสุกาญน์	
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	 ได ้รับรางวัล	“Miss	Photogenic	
ขวัญใจช่างภาพ”	ในการประกวด	Miss	
International	 Thailand	 2016	 ได้แก	่
น.ส.อุรชาภัทร	เดชาเบญจานนท์	นักศึกษา
ชั้นปีที่	4

	 •	สาขาวิชาระบบสารสนเทศ	ได้รับรางวัล	“ลูกผู ้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูง”	เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถครบ	 7	 รอบ	 วันที่	 12	 สิงหาคม	 2559	 จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงใน
พระบรมราชินูปถัมภ	์ได ้แก ่	นายพฤกษชาติ		โสมภีร์	นักศึกษาชั้นปีที่	3
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ชาวคณะบริหารธุรกิจ ร่วมใจจัดพิธีบำาเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 ศิษย์เก่า	 บุคลากรและนักศึกษา	 ตลอดจนประชาชนผู้จงรักภักดี	 ร่วมพิธีบำาเพ็ญ
กุศลถวายภัตตาหารเช้า	แด่พระสงฆ์	10	รูป	และสวดพระพุทธมนต์	บำาเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่	พระบาทสมเด็จ																					
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	กล่าวคำาน้อมเกล้าฯ	ถวายความรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้	และ
ผู้เข้าร่วมพิธี	 ร่วมยืนสงบนิ่งน้อมถวายความอาลัย	 เปนเวลา	 9	 นาที	 และร่วมกันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์
“ความฝันอันสูงสุด”	และบทเพลงเทิดพระเกียรต	ิ“พระราชาผู้ทรงธรรม”	โดยได้รับเกียรติจากคุณปัณณวัชร์	เดชะปัญญา	
(ต่อ	KPN)	เปนผู้ขับร้องบทเพลงทั้ง	2	บทเพลง		นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเปน	พระราชกุศลมากมาย	อาทิ	
กิจกรรมการทำาริบบิ้นสีดำาไว้ทุกข์	 กิจกรรมรับบริจาคสิ่งของ	 ยาสามัญประจำาบ้าน	 นำ้าดื่ม	 กิจกรรมลงชื่อเพื่อร่วม
บริจาคโลหิต	 และกิจกรรมจิตอาสา	 ทำาดี...เพ่ือพ่อ	 เก็บขยะบริเวณท้องสนามหลวง	 การแจกสิ่งของบริจาคต่างๆ	
ณ	พระบรมมหาราชวัง	ท้องสนามหลวง

กิจกรรมสำาคัญ

แสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำาปี 2559 
	 คณะบริหารธุรกิจ	 จัดงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร	 พร้อมเลี้ยงฉลองว่าที่บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม	่
รุ่นปีการศึกษา	2557		ภายใต้งาน	“ราตรีฟ้า-ขาว	ชาวพาณิชย์”	
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งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปี 2559
	 นักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2559	เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ซึ่งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	เข้าร่วมงาน
กว่า	1,000	คน	รวมทั้งให้นักศึกษาใหม่เลือกสมัครเข้าชมรม	เพื่อทำากิจกรรมต่างๆ	ของคณะและมหาวิทยาลัย

การดูงานนอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน
	 •	เยี่ยมชมกิจกรรมสภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	 ชั้นปีที่	 3	 เข้าร่วมโครงการ					
“เปิดบ้านสภาฯ	 FAP	 Open	 House”	 จดัโดยสภาวชิาชพีบญัช	ี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจัดให ้แก ่นักศึกษาสาขาบัญชีทั่ว
ประเทศในหัวข้อ“นักบัญชีสายพันธุ ์ใหม่ในยุคดิจิตอล”โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาในการก้าวสู่นักบัญชียุคดิจิตอลในอนาคต	
นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษามีค่านิยมทางวิชาชีพที่ถูกต้อง	มีความ
ภาคภูมิในเกียรติศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพบัญชี	 และมีความพร้อม
ของนักศึกษาบัญชีสู่		AEC	เพ่ือเพิ่มคุณค่าให้แก่วิชาชีพบัญชี
ในยุคดิจิตอลต่อไป
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	 •	 เยี่ยมชมและฟังบรรยายพิพิธภัณฑ์ต้านโกง	 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
ณ	 พพิธิภัณฑ์ต้านโกง	 สำานกังาน	 ป.ป.ช.	 ทัง้น้ีเพือ่ปลกูฝังค่านยิมด้านความซ่ือสตัย์สจุรติให้กบันกัศกึษาสาขาวชิาการบัญชี	
รวมถึงให้ตระหนักถึงผลกระทบของการคอร์รัปชั่น	 แนวทางป้องการการทุจริตคอร์รัปชั่น	 ตลอดจนเพื่อศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย	อันส่งผลให้นักศึกษาเปนพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป

	 •	 รวมพลังจิตอาสาร่วมบรรจุ	 “ถุงข้าวพอเพียง”
คณะบริหารธุรกิจ	 มทร.พระนคร	 เปิดศูนย์กิจกรรมจิต
อาสา	 รวมพลังจิตอาสาร่วมบรรจุ	 “ถุงข้าวพอเพียง”	
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร	 กบัสำานกังานปลัดสำานกันายกรัฐมนตรี	
เพื่อแจกประชาชนที่เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ
เบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทร	
มหาภูมิพลอดุลยเดช	ภายในพระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท	
พระบรมมหาราชวัง	โดยได้รบัความสนใจและความร่วมมือ
จาก	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ	
คณะศิลปศาสตร์	 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น	 และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์	 รวมไปถึง
ประชาชนทั่วไปที่ได้รับทราบข่าวจากสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ	ร่วมมือทำากิจกรรมจิตอาสาตลอดระยะเวลาที่เปิด
ศูนย์เปนอย่างดียิ่ง

กิจกรรมเพื่อสังคม
	 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทพณิชยการพระนคร	ส่งมอบอาคาร	“อาภากรอุปถัมภ์	26”เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	โรงเรียนบ้านห้วยหินดำา



027
AnnuAl RepoRt 

2016

FACultY oF BuSIneSS ADMInIStRAtIon
RAJAMAnGAlA unIVeRSItY 
oF teCHnoloGY pHRA nAKHon

ก้าวเพื่อความเป็นเลิศ

ก้าวที่ 
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	 คณะบริหารธุรกิจ	พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อน
ตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล	(Digital	University)	กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน	4	ด้าน	ได้แก่
การพัฒนากำาลังคน	(Digital	Workforces)	การพัฒนาเนื้อหา	(Digital	Contents)	การส่งเสริมการเรียนรู้	 (Digital	
Learning)	และการพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล		(Digital	Entrepreneur)	
	 แผนการใช้งบประมาณโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(Digital	Economy)	ปีงบประมาณ	2562-2566	รวม
ทั้งสิ้น	70,700,000	บาท	ประกอบด้วย	2	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่	2 การพัฒนาเนื้อหา
	(Digital	Contents)

60,100,000	บาท

ยุทธศาสตร์ที่	4 การพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้
เศรษฐกิจดิจิทัล	

(Digital	Entrepreneur)

10,600,000	บาท
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																														ชั้นปี

หลักสูตร

ปริญญาตร	ี4	ปี

ภาคปกติ

ปริญญาตร	ี4	ป	ี

ภาคสมทบ รวม

ปี	1 ป	ี2 ป	ี3 ป	ี4 ป	ี1 ป	ี2 ป	ี3 ป	ี4

1.	บัญชีบัณฑิต 321 288 235 229 - - - - 1,073

2.	บริหารธุรกิจบัณฑิต-การตลาด 127 125 111 109 22 30 16 19 559

3.	บริหารธุรกิจบัณฑิต-การเงิน 82 99 94 75 - - - - 350

4.	บริหารธุรกิจบัณฑิต-การจัดการ 169 207 133 160 - - - - 669

5.	บริหารธุรกิจบัณฑิต-ระบบ

สารสนเทศ

102 120 140 110 - - - 14 486

6.	บริหารธุรกิจบัณฑิต-ภาษา

อังกฤษธุรกิจ

33 35 22 27 - - - - 117

7.	บริหารธุรกิจบัณฑิต-ธุรกิจ

ระหว่างประเทศ	(หลักสูตรภาษา

อังกฤษ)

- - - - 				32 36 29 32 129

รวม 834 874 735 710 54 66 45 65 3,383
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ด้านการผลิต
บัณฑิต

 การจัดการเรียนการสอน
 ตารางที่	1	การจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจแบ่งเปน	3	ระดับการศึกษา	มีรายละเอียดดังนี้

 นักศึกษา
	 ในปีการศึกษา	 2559	 คณะบริหารธุรกิจมีจำานวนนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปี	 จำานวนทั้งสิ้น	 4,481	 คน	 (ข้อมูล	 ณ	
วนัที	่1	มนีาคม	2560)	แบ่งเปนนกัศกึษาระดับปริญญาตร	ีจำานวน	4,222	คน	คดิเปนร้อยละ	94.2	ระดบัปรญิญาโท	จำานวน	
165	คน	คิดเปนร้อยละ	3.7	ระดับปริญญาเอก	จำานวน	28	คน	คิดเปนร้อยละ	0.6	และระดับ	ปวช.	จำานวน	66	คน	คิด
เปนร้อยละ	1.5	
	 นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี	จำานวนทั้งสิ้น	4,222	คน	แบ่งเปนหลักสูตร	4	ป	ีภาคปกติ	จำานวน	
3,153	คน	และภาคสมทบ	จำานวน	230	คน	(ดังตารางที่	2)	สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ	(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)	ซึ่งในปัจจุบันเปิดสอนเฉพาะภาคสมทบเพียงอย่างเดียว

 ตารางที	่2	จำานวนนักศึกษาระดับปริญญาตร	ี4	ปี	จำาแนกตามหลักสูตร	ปีการศึกษา	2559	

ระดับการศึกษา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	(ประเภทวิชาพาณิชยกรรม)

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

			•	หลักสูตรภาษาไทย	5	สาขาวิชา	ได้แก่	สาขาวิชาการจัดการ	สาขาวิชาการตลาด	

						สาขาวิชาการเงิน	สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	และ	สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

			•	หลักสูตรภาษาอังกฤษ	1	สาขาวิชา	คือ	สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

		ที่มา	:	งานทะเบียนคณะบริหารธุรกิจ



หลักสูตร

เทียบโอน	

(ภาคปกติ)

เทียบโอน	

(ภาคสมทบ) รวม

ป	ี3 ปี	4 ปี	3 ป	ี4

1.	บัญชีบัณฑิต 144 150 25 33 352

2.	บริหารธุรกิจบัณฑิต-การตลาด 75 52 - - 137

3.	บริหารธุรกิจบัณฑิต-การจัดการ 77 81 - - 158

4.	บริหารธุรกิจบัณฑิต-ระบบ

สารสนเทศ

79 72 22 19 192

รวม 375 365 47 52 839

ที่มา	:	งานทะเบียนคณะบริหารธุรกิจ

สารสนเทศ 23%

บญัชบีณัฑติ 42%

การตลาด 16%

การจัดการ 15%

แผนภูมิที่	2	สัดส่วนของจำานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี	4	ป	ี(เทียบโอนรายวิชา)	จำาแนกตามหลักสูตร
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แผนภูมิที่	1	สัดส่วนของจำานวนนักศึกษา	ระดับปริญญาตร	ี4	ปี	จำาแนกตามหลักสูตร	

นอกจากนี้คณะบริหารธุรกิจจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี	 4	 ปี	 เทียบโอนรายวิชาทั้งภาคปกติและภาคสมทบ
เช่นกัน	 โดยในปัจจุบันมีด้วยกัน	 4	 หลักสูตร	 (ดังตารางที่	 3)	 แบ่งเปนภาคปกติ	 จำานวน	 740	 คน	 และภาคสมทบ	
จำานวน	99	คน	พบว่านักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีสัดส่วนสูงที่สุดคือคิดเปน	ร้อยละ	42	ของจำานวนนักศึกษาเทียบโอน
รายวิชาทั้งหมด	ตามแผนภูมิที่	2

 ตารางที	่3	นักศึกษาระดับปริญญาตรี	4	ปี	(เทียบโอนรายวิชา)	ภาคปกติและภาคสมทบ	ปีการศึกษา	2559	

Sales

ภาษาองักฤษธรุกจิ 3%

ธรุกจิระหวา่งประเทศ 4%

บญัชบีณัฑติ 32%

การตลาด 17%

การเงนิ 10%

การจัดการ 20%

ระบบสารสนเทศ 14%

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3%

ธุรกิจระหว่างประเทศ 4%

บัญชีบัณฑิต 32%

การตลาด 17%

การเงิน 10%

การจัดการ 20%

ระบบสารสนเทศ 14%

สารสนเทศ 23%

บัญชีบัณฑิต 42%

การตลาด 16%

การจัดการ 15%

3 % 4 %

32 %

17 %

10 %

20 %

14 %

23 %

42 %

16 %

15 %
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คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 การสำาเร็จการศึกษา
	 คณะบริหารธุรกิจมีผู้สำาเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา	2558	จำานวนทั้งส้ิน	1,225	คน	(ดังตารางที่	4)	เปนผู้สำาเร็จ
การศึกษา	ในระดับปริญญาตรี	จำานวน	1,181	คน	คิดเปนร้อยละ	96	และผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท	จำานวน	
44	คน	คิดเปนร้อยละ	4	

 ตารางที่	4	จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษารุ่น	ปีการศึกษา	2558

ที่มา	:	งานแนะแนวคณะบริหารธุรกิจ

	 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำาเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา	2558	จำานวน	1,225	คน	สามารถจำาแนกผู ้สำาเร็จ
การศึกษา	รุ่นปีการศึกษา	2558	ดังแผนภูมิที	่3

แผนภูมิที	่3	สัดส่วนของจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	รุ่นปีการศึกษา	2558	จำาแนกตามหลักสูตร

ลำาดับ หลักสูตร ผู้สำาเร็จการศึกษา	(คน)

1 บัญชีบัณฑิต 437

2 บริหารธุรกิจบัณฑิต-การเงิน 62

3 บริหารธุรกิจบัณฑิต-การตลาด 171

4 บริหารธุรกิจบัณฑิต-การจัดการ 215

5 บริหารธุรกิจบัณฑิต-ระบบสารสนเทศ 230

6 บริหารธุรกิจบัณฑิต-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 42

7 บริหารธุรกิจบัณฑิต-ธุรกิจระหว่างประเทศ	(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 24

8 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 44

รวม 1,225

ภาษาองักฤษธรุกจิ 3%

ธรุกจิระหวา่งประเทศ 2%

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 4%

บญัชบีณัฑติ 36%

การตลาด 5%

การเงนิ 14%

การจัดการ 17%

ระบบสารสนเทศ 19%

3 % 2 %
4 %

36 %

5 %
14 %

17 %

19 % ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3%

ธุรกิจระหว่างประเทศ 2%

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 4%

บัญชีบัณฑิต 36%

การตลาด 5%

การเงิน 14%

การจัดการ 17%

ระบบสารสนเทศ 19%
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 การมีงานทำาของบัณฑิต
	 การสำารวจข้อมลูภาวะการมงีานทำาของบณัฑิตคณะบรหิารธุรกจิ	 ระดบัปรญิญาตร	ี ในปีการศกึษา	 2559	 (บณัฑติรุ่นปี
การศึกษา	2558)	พบว่า	มีผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	จำานวน	1,181	คน	และปริญญาโท	จำานวน	44	คน	รวมทั้ง
สิ้น	1,225	คน	(ดังตารางที่	5)	ในจำานวนนี้มีผู้ตอบแบบสำารวจ	จำานวน	972	คน	หรือคิดเปนร้อยละ	87	และพบว่าบัณฑิต
มีงานทำา	(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)	จำานวน	814	คน	หรือคิดเปนร้อยละ	83.74	ของผู้ตอบแบบสำารวจทั้งหมด

 ตารางที	่5	จำานวนบัณฑิตที่กรอกแบบสำารวจและการมีงานทำา	รุ่นปีการศึกษา	2558

ที่มา	:	งานแนะแนวคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร สำาเร็จการศึกษา	

(คน)

กรอกแบบสำารวจ

(คน)

ได้งานทำาหลังสำาเร็จ

การศึกษา	(คน)

		หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 437 349 321

		หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-การเงิน 62 55 50

		หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-การตลาด 171 130 101

		หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-การจัดการ 215 194 157

		หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-ระบบสารสนเทศ 230 168 130

		หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 42 32 23

		หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-ธุรกิจระหว่าง	

		ประเทศ	(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

24 21 18

		หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 44 23 14

รวม 1,225 972 814
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คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
	 MOU	กับ	Hochschule	für	angewandte	Wissenschaften	Würzburg-Schweinfurt	University	of	Applied	
Sciences	Würzburg-Schweinfurt,	Germany
	 Double	Degree	Agreement:	the	Degree	Programme,	Bachelor	of	Business	Administration	Program	
(B.B.A)	 in	 International	 Business	 (English	 Program)	 of	 the	 Rajamangala	 University	 of	 Techonolo-
gy	Phra	Nakhon	and	the	Degree	Progamme	in	International	Management	of	University	of	Applied										
Sciences	Würzburg-Schweinfurt	MOU	กับ	Shih	Chien	University,	Taiwan	(R.O.C)
	 ขอบเขตความร่วมมือดังนี้
	 •	Exchange	of	academic	and	administrative	staff	and	students.
	 •	Extension	of	students’	learning	opportunities.
	 •	Cooperation	in	research	and	the	presentation	of	its	results.
	 •	Exchange	of	academic	materials,	publications	and	other	scientific	information.
	 •	Other	educational	and	academic	exchanges	to	which	both	universities	agree.

MOU	กับ	คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	
	 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
	 •	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และสาขาอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
	 •	สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและการวิจัย
	 •	ร่วมมือดำาเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการ	การเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกัน	ตลอดจนบทความวิจัยและผลงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

  สาขาวิชาการบัญชี

  •	อบรมทกัษะนกับัญชเีพือ่สอบใบประกาศวชิาชีพ

CPA	TA	CIA	 เมื่อวันที	่ 10	พฤษภาคม	2559	นักศึกษา

ชมรมการบัญชี	 คณะบริหารธุรกิจ	 มทร.พระนคร	 ได้จัด

โครงการเพื่อเพิ่มประสบการณ์การทำางานและการใช้ชีวิต

การทำางานในสายงานบัญชี	 	ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร

บรรยายให้ความรู้	3	ท่าน	ได้แก่	นายวัชระพงค์	จิตราภิรมย์

นายธีรเดช	ศรีทองพิมพ์	และนางสาวไพจิตร	วงศ์จิตไพฑูรย์	

กิจกรรมในช่วงบ่ายเปนกิจกรรม	Workshop	 การทดสอบ

ทักษะนักบัญชี	 ชิงเงินรางวัล	 และของรางวัลมูลค่ากว่า	

4,000	 บาท	 มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

จำานวนมาก	ณ	ห้องประชมุอาภากรเกียรติวงศ์	อาคาร	90	ปี

ชั้น	6	คณะบริหารธุรกิจ		

	 •	 โครงการ	 “Smart	Acc’	Accounting	 for	AEC”	 เมือ่วนัท่ี	 6	 สิงหาคม	2559	สาขาวชิาการบญัช	ี คณะบรหิารธรุกจิ																		

มทร.พระนคร	 ได้ดำาเนินการจัดโครงการโดยมีคุณอัสมา	 แวโนะ	 (นักบัญชีติวเตอร์)	 และอาจารย์นิพล	 แก่นโกมล

หวัหน้าสาขาวชิาการบัญช	ี						ให้เกยีรติมาบรรยายในหวัข้อการเรยีนรูบ้ญัชีอย่างไรให้มปีระสทิธภิาพ		เพือ่เตรียมความพร้อม

เข้าสู่	 AEC	 ให้กับนักศึกษาชั้นปี	 1	 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการกว่า	 500	 คน

ณ	ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์	ชั้น	6	อาคาร	90	ปี	
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 สาขาวิชาการตลาด

	 •	การเขียนและการออกแบบ	“Business	Model”	สาขาวิชาการตลาด	จัดโครงการ	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน

และการออกแบบโมเดลธุรกิจ	ให้แก่กลุ่มชุมชมบ้านจำารุง	จังหวัดระยอง	ชุมชนบ้านถำ้าเสือ	จังหวัดกาญจนบุร	ีและชุมชน

จักสาน	จังหวัดหนองคาย	 เพื่อไปใช้ในการดำาเนินธุรกิจของชุมชน	 โดยโครงการอบรม	 “Business	Model”	 เปนการจัด

กิจกรรมร่วมกับ	“โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์”	นอกจากนี	้ดร.ปริญญา	มากลิ่น	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	ได้ให้สัมภาษณ์

สื่อมวลชน	ช่อง	3SD	และ	ETV	(โทรทัศน์เพื่อการศึกษา)	โครงการอบรม	“Business	Model”	อีกด้วย

	 •	“Marketing	Plan	Contest	โครงการ	9	by	A.P.	Honda	ประจ�าป	ี2559”	เมื่อวันที่	5	กันยายน	2559	บริษัท	

เอ.พี.	 ฮอนด้า	 จำากัด	 เชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	 เข้าร่วมประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตลาด

เชิงกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประชันความสามารถในการ

วางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม	Marketing	Plan	Contest	ภายใต้โจทย์ของจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น	“	Zoomer-X	The										

Unblocker	ได้เวลาปล่อยของ”	
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 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

	 •	 โครงการ	 “สร้างเสริมคุณภาพนักศึกษากับกิจกรรมค่ายภาษา	 English	 Camp	 2016”	 สาขาวิชาภาษา

อังกฤษธุรกิจ	 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการ	 และ

แนวความคิดหลักการทางการเรียนภาษา	 เพี่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ	 และส่ง

เสริมความเปนผู้นำา	 ความเชื่อมั่นในตนเอง	 ความมีระเบียบวินัย	 ความรับผิดชอบ	 มีปฏิสัมพันธ์ที่ด	ี และทำางานร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข	

 สาขาวิชาการเงิน

	 •	เปิดธนาคารโรงเรยีนมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครคณะบรหิารธรุกจิ     โดย	คณะบรหิารธรุกิจ		มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ร่วมกับ	 ธนาคารออมสิน	 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำาเนินโครงการ

ธนาคารโรงเรียนระหว่างธนาคารออมสินภาค	 1	 ระหว่าง	 ดร.ปริญญา	 มากลิ่น	 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	

และคณุวิมล	ทุ่งทอง		ผูอ้ำานวยการธนาคารออมสินภาค	1	ร่วมลงนามบันทกึข้อตกลง	โดยมผีูบ้รหิาร	คณาจารย์	นกัศกึษา	และ

ดร.	สวรส									เสรมิพรววัิฒน์										ร่วมเปนสกัขีพยาน											จากนัน้ได้มพีธิเีปิดธนาคารโรงเรยีนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	

(คณะบริหารธุรกิจ)	 ณ	 โถงอาคารพร้อมมงคล	 ซึ่งธนาคารโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้และตระหนัก

ถึงความสำาคัญในการออม	 และเรียนรู้หลักการบริหารการบริการลูกค้า	 โดยนักศึกษาจะได้ปฏิบัติงานจริงตามบทบาท

ที่ได้รับ	 ทั้งการเปนผู้จัดการ	 พนักงานการเงิน	 พนักงานบัญชี	 พนักงานลงรายการ	 และพนักงานติดต่อ	 นอกจากนี้

ทางธนาคารออมสินยังได้มอบทุนประเดิมของการเปิดธนาคารโรงเรียน	ได้แก่	(1)	เงินสนับสนุนครุภัณฑ์สำานักงาน	จำานวน	

79,250	บาท	(2)	เงนิทนุการศึกษาจำานวน	20,000	บาท	และ	(3)	เงนิทนุประเดมิ	5,000	บาท	เพือ่ให้นกัศกึษาและบุคลากร

ได้ใช้ประโยชน์ในการดำาเนินการโครงการธนาคารโรงเรียนต่อไป	
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 งานสหกิจศึกษา

	 เพ่ือให้ผลผลิตของผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีว่า	

“บัณฑิตนักปฏิบัติ	 ใผ่รู	้ สู้งาน	 เชี่ยวชาญเทคโนโลยี	 มีคุณธรรม”	 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการโดยให้นักศึกษาปริญญาตรีจะต้องปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาตามสาขาวิชาชีพและเปนประโยชน์ต่อสถาน

ประกอบการ	 เสมือนหนึ่งเปนพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว	 ณ	 สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ	 เปนเวลาไม่น้อยกว่า	

16	สัปดาห์	หรือ	1	ภาคการศึกษา	นอกจากนี้ภายหลังเสร็จสิ้นจากการฝึกสหกิจศึกษากำาหนดให้นักศึกษานำาเสนอผลงาน

หรือประสบการณ์ที่ได้รับมานำาเสนอต่อคณะกรรมการสหกิจศึกษาต่อไป

	 •	 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา	จัดโครงการโดยมีกิจกรรมการมอบโล่รางวัลแก่สถานประกอบการดีเด่น	

การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น	 การเสวนาหัวข้อ	 “ประสบการณ์ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	

โดยตัวแทนนักศึกษา	 7	 สาขาวิชา	 การบรรยายหัวข้อ	 “Happy	 Workplace”	 แนะนำาสถานประกอบการที่มาออกบูธ

รับสมัครงาน	ตลอดจนการประกาศรางวัลผลการจัดบอร์ดนิทรรศการ
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 บุคลากร

	 ในปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจมีบุคลากรสายวิชาการ	จำานวน	94	คน	และบุคลากรสายสนับสนุน	จำานวน	81	คน	รวม

บุคลากรทั้งสิ้น	175	คน	โดยจำาแนกตามคุณวุฒิ	และตำาแหน่งทางวิชาการ	ดังนี	้(ตามตารางที	่6)

 ตารางที	่6  จำานวนอาจารย์	และเจ้าหน้าที่	คณะบริหารธุรกิจ

ข้อมูล	ณ	วันที	่13	ธันวาคม	2559

ประเภทบุคลากร
จำานวน	

(คน)

คุณวุฒิ ตำาแหน่งทางวิชาการ

ตำ่ากว่า	

ป.ตรี

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผศ. อาจารย์

สายวิชาการ 94 - - 74 20 32 31

-	ข้าราชการ 63 - - 50 13 32 31

-	พนักงาน

มหาวิทยาลัย

31 - - 24 7 - 31

สายสนับสนุน 81 18 61 2 - - -

-	ข้าราชการ 4 - 3 1 - - -

-	พนักงาน

มหาวิทยาลัย

19 - 18 1 - - -

-	พนักงานราชการ 1 - 1 - - - -

-	ลูกจ้างประจำา 11 11 - - - - -

-	ลูกจ้างชั่วคราว 46 7 39 - - - -

รวมทั้งสิ้น 175 18 61 76 20 32 62



040
รายงานประจำาปี 

2559

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 คณะบริหารธุรกิจมีการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังด้านสิ่งอำานวยความสะดวกและ						

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย	 เช่น	 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การจัดประชุมวิชาการ	 การยกย่องอาจารย์และ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น	 เปนต้น	 นอกจากน้ีมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์

อย่างสมำ่าเสมอและต่อเนือ่ง	 (ดงัตารางที	่ 7)	 และจากแผนภูมทิี	่ 4	 เงนิสนบัสนนุการวจิยัส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนนุจากงบประมาณ

รายจ่าย	คดิเปนร้อยละ	85	ของบประมาณวิจัยทั้งหมด

	 •	 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย	 ในปี	 2559	 อาจารย์ประจำาและนักวิจัยของคณะบริหารธุรกิจได้

สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ืองท้ังใน

รูปแบบของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมในระดับชาติและนานาชาติ	 จำาแนก

ตามสาขาวิชา	(ดังตารางที่	8)

 ตารางที	่8	ผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

 ตารางที่	7 	ทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจัดสรรประจำาปีงบประมาณ	2559

ด้านการวิจัย

แหล่งทุน จำานวนเงิน	(บาท)

		งบประมาณรายจ่าย 3,661,200

		งบประมาณเงินรายได้ 		543,000

		งบวิจัยสถาบัน 		100,000

รวมทั้งสิ้น 4,304,200

งบประมาณเงนิรายได ้13%

งบวจัิยสถาบนั 2%

งบประมาณแผน่ดนิ 85%

แผนภูมิที่	4	ร้อยละของทุนสนับสนุนการวิจัยปีงบประมาณ	2559

ลำาดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย แหล่งตีพิมพ์

สาขาวิชาการตลาด

1 ความคาดหวังของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อ
การทำางานในบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพฯ	
และปริมณฑล

อ.	ดร.ณฐาพัชร		วรพงศ์พัชร์ วารสารวิทยาการ
จัดการปริทรรศน	์ปีที่	
17	ฉบับที	่17

13 %

2 %

85 %

งบประมาณเงินรายได้ 13%

งบวิจัยสถาบัน 2%

งบประมาณรายจ่าย 85%



041
AnnuAl RepoRt 

2016

FACultY oF BuSIneSS ADMInIStRAtIon
RAJAMAnGAlA unIVeRSItY 
oF teCHnoloGY pHRA nAKHon

ลำาดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย แหล่งตีพิมพ์

สาขาวิชาการตลาด	(ต่อ)

2 เจตคติต่อการเรียนวิชาหลักการตลาดของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	สาขาการบัญชี	
ชั้นปีที่	1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อ.ดร.ณฐาพัชร		วรพงศ์พัชร์ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
ครั้งที่	5
24	-25	ธันาวาคม	2558
ณ	โรงแรมเซ้นทารา	
แอนด์	
คอนเวนชั่นเซนเตอร์	
จังหวัดขอนแก่น

3 ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อวิชาหลัก
การตลาด

อ.ดร.ณฐาพัชร		วรพงศ์พัชร์ การประชุมวิชาการทาง
บริหารธุรกิจ/และศิลปะ
ศาสตร์	ระดับชาต	ิ
ครั้งที่	2
3	กุมภาพันธ์	2559
ณ	ศูนย์ประชุมแสดง
สินค้านานาชาต	ิ
จังหวัดเชียงใหม่	
วารสารคณบริหารธุรกิจ	
และศิลปะศาสตร์	มทร.	
ล้านนา

สาขาวิชาการจัดการ

1 การวิเคราะห์ภาพวาดแห่งอนาคตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

อ.ดร.ชัยเสฎฐ์		พรหมศรี งานสัมมนาวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจ	
ภาคอุตสาหกรรมในเขต
ชายฝั่งตะวันออก	
ครั้งที่	4	
วิทยาลัยพณิชยศาสตร	์
มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารนักบริหาร
ปีที่	35	ฉบับที่	2	
(กรกฎาคม	–	ธันวาคม	
2558)

2 อิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร์	
และดัชนีมวลกายต่อรูปแบบอารมณ	์และ
พฤติกรรมการทำางานที่มุ่งเน้นนวัตกรรมของ
พนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย	:	การพัฒนากรอบแนวคิด

อ.ดร.ชัยเสฎฐ์		พรหมศรี การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ	ครั้งที่	4	
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย
1	มีนาคม	2559
ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จอมบึง	อำาเภอจอมบึง	
จังหวัดราชบุรี

 ตารางที	่8	ผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	(ต่อ)
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 ตารางที	่8	ผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	(ต่อ)

ลำาดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย แหล่งตีพิมพ์

สาขาวิชาการจัดการ	(ต่อ)

3 อิทธิพลของการรับรู้ต่อการสนับสนุนจาก
องค์การและการสนับสนุนจากหัวหน้างานที่มี
ต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการไทย

อ.ดร.ชัยเสฎฐ	์	พรหมศรี วารสารปัญญาภิวัฒน์
ประจำาเดือนสิงหาคม	
2558

4 The	Effects	of	Workplace	Spirituality	
and	Work	Satisfaction	on	Intention	to	
Leave

อ.ดร.ชัยเสฏฐ์		พรหมศรี Fourth	European	
Academic	Research	
Conference	of	
Global	Business,	
Economics,	Finance	
and	Banking	
(EAR16ASSwiss	
Conference)
July	7	–	9,	2016	
Strigenberger	
Bellerive	au	Lac
Zurich,	Switzerland

5 Continuous	Development	of	Local	
Wisdom	of	Mac	Pak	Products	toward	
Commercial	Competitive	in	
Ratchaburi

อ.วรัญญา		แก้วเชือกหนัง Fourth	European	
Academic	Research	
Conference	of	
Global	Business,	
Economics,	Finance	
July	9,	2016,	
Strigenberger	
Bellerive	au	Lac
Zurich,	Switzerland	
e	and	Banking	
(EAR16ASSwiss	
Conference)

6 หนังสือกฎหมายแรงงาน	(Labour	Law) ผศ.กษิดิ์เดช	สุทธิวานิช ผ่านการเสนอขอ
ตำาแหน่งทางวิชาการ
คำาสั่งที่	429/2559
ลงวันที	่4	พ.ค.	59

7 แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอาย	ุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอาย	ุ
ชุมชนบ้านจำารุง	จังหวัดระยอง	

ผศ.ดร.ชยุต	ภวกานันท์กุล
ดร.ธนธัส	ทัพมงคล
ดร.อมร	ถุงสุวรรณ
น.ส.โปรดปราน	เพชรสด

1st	National	and	
International	
Conference	on	
Interdisciplinary	
Humanities	and	
Social	Sciences
June	10,	2016,
Rattana	Park	Hotel
Phitsanulok	
Thailand
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 ตารางที	่8	ผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	(ต่อ)

ลำาดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย แหล่งตีพิมพ์

สาขาวิชาการบัญชี

1 แนวทางสู่ความสำาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยว

ผศ.ลำาใย		มากเจริญ การประชุม	2nd	ASEAN	
Conference	on	
Humanities	and	
social	Sciences
August	27	–	29,	
2015,	Vientiane,	
Lao	POR

2 คุณภาพของรายงานการเงินบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผศ.จำานงค์	จันทโชโต วารสารวิชาชีพบัญชี
ปีที่	11	ฉบับที	่32
(ธันวาคม	2558)

3 หนังสือจริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพบัญชี ผศ.จำานงค์	จันทโชโต ผ่านการเสนอขอ
ตำาแหน่งทางวิชาการ
คำาสั่งที่	611/2559
ลงวันที	่29	มิ.ย.	59

4 Service	performance	Model	of	Hotel	
Business	to	Enhance	Learning	for	
Promoting	Sustainable	Tourism	

Amornsiri	Dissorn
Shayut	Phawpanunkul
Nasara	Maahittichatkul
Thanakorn	Rachatakulpat
Kalyanon	Kamolyabut	

The	1st	ICHS	2015	
International	Confer-
ence	on	Humanities	
and	Social	Sciences
August	26-27,	2016

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

1 การจัดทำาเว็บแอพพลิเคชั่นสินค้าหนึ่งตำาบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผศ.ดร.ศุภฉัตร		ศิริเธียร การประชุม	2nd	ASEAN	

Conference	on	

Humanities	and	

social	Sciences

August	27-29,	

2015,Vientiane,	

Lao	POR

2 An	application	of	Decision	Trees	in	

the	Developing	of	Decision	Model	for	

Investing	in	the	Stock	Exchange	of	

Thailand

อ.	ดร.สุจิรา	ไชยกุสินธุ์ Fourth	European	

Academic	Research	

Conference	of	

Global	Business,	

Economics,	Finance	

and	Banking	

(EAR16ASSwiss	

Conference)

July	7	–	9,	2016	

Strigenberger	

Bellerive	au	Lac

Zurich,	Switzerland
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 ตารางที	่8	ผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	(ต่อ)

ลำาดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย แหล่งตีพิมพ์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

1 Suffififfiiciency	Economy	and	
Sustainability

ผศ.สิริบุปผา	อุทารธาดา Journal	of	Thai	
interdisciplinary	
Research	
(ISSN:	2565-3837)	
ฉบับพิเศษ	2559

2 Sustainable	Operational	Management	
for	Effective	Leadership	and	
Effififfiiciency	in	the	Modern	Global	
Workplace

ผศ.	สิริบุปผา		อุทารธาดา International	journal	
of	recent	advances	
in	organization-
al	behaviour	and	
decision,	2016	V0l.2	
Issue	1

สาขาวิชาการเงิน

1 Thailand’s	Electricity	Co-operation	
with	Neighbouring	Countries

อ.ดร.ขวัญฤทัย	บุญยะเสนา
อ.สุวีณา	รุ่งโรจน์รัตนากร

SIBR-Thammasat	
2016	Conference	
on	Interdiscrplinary	
Business	and	
Economics	Research
2	–	3	มิถุนายน	2559
โรงแรมดิแอมเมอรัลด์

2 HAPPY	–	LIFE	–	YEARS:	Analysis	of	
its	Inflflfflluencing	Factors

Kwanruetai	Boonyasna
Kannikar	Sittithai
Somsuan	Techa	Talokul

The	7thRMUTP	
International
Conference	on	
science,	Technology	
and	Innovation	for	
Sustainable	Devel-
opment:	Challegenc-
es	towards	the	
Green	Innovative	
Society
June	23-24,	2016	The	
Suk	sol	Hotel,	Bang-
kok,Thailand
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	 •	โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ	 ในด้านการสมัมนาและอบรม	
คณะบรหิารธุรกจิให้ความสำาคญัในการเสริมสร้างความรูด้้านการวจิยัแก่บคุลากรทัง้สายวชิาการ	 และสายสนับสนุน	 โดยกิจกรรมที่

จัดในปีงบประมาณ	2559	ได้แก่	การประชุมสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการ	มีรายละเอียดดังนี้

	 •	 โครงการ	 “ค่ายเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและต�าราวิชาการ”	 งานวิจัยจัดโครงการ

อบรมการเขียนตำาราและเอกสารทางวิชาการเพ่ือเข ้าสู ่ตำาแหน่งทางวิชาการ	 ซ่ึงได ้รับเกียรติจากวิทยากร

ผู ้ทรงคุณวุฒิ	ได้แก่	(1)	รศ.ดร.กัลยานี	ภาคอัต	(2)	รศ.ดร.สุทธินันทน	์พรหมสุวรรณ	(3)	รศ.ดร.เอื้อมพร	เธียรหิรัญ	และ	

(4)	รศ.ดร.องอาจ	นัยพัฒน์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนตำารา

และเอกสารทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย	 มีการผลิตและ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	อาท	ิหนังสือ	ตำารา	เอกสาร	ประกอบการสอน	เอกสารคำาสอนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น	และได้รับ

การตอบรับอย่างดีจากคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	 อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีในการขียนตำาราและเอกสาร

ทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการกับทางวิทยากรเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอีกด้วย	
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	 •	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องกรอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ

วิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจาก	วช.	เปนจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย	โดยได้รับ

เกียรติจากวิทยากร	คือ	คุณเวชยันต	์	เฮงสุวนิช	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปนแนวทางการในการพัฒนานักวิจัยโดย	มาให้ความรู้ในการ

กำาหนดโจทย์หรือประเด็นการวิจัย	 และแนวทางการประเมินข้อเสนอการวิจัยการกำาหนดโจทย์หรือประเด็นการวิจัย	 และแบ่งกลุ่ม

เพื่อฝึกปฏิบัติ	พร้อมนำาเสนอผลงาน

	 •	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและพัฒนาชุมชน	จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยมี

แนวทางในการทำางานวิจัย	ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน	ตลอดจนมีการบูรณาการงานวิจัยกับชุมชนต่อไป	



047
AnnuAl RepoRt 

2016

FACultY oF BuSIneSS ADMInIStRAtIon
RAJAMAnGAlA unIVeRSItY 
oF teCHnoloGY pHRA nAKHon

	 •	 โครงการ“การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจ�า	 และการท�างานเชิงวิเคราะห์”	 โครงการครั้งนี้จัดขึ้นโดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาระบบการปฏบิตังิานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึน้จากการปฏิบัตงิานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะบริหารธุรกิจต่อไป	
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	 การบริการวิชาการเป นหนึ่งในภารกิจหลักของ
คณะบริหารธุรกิจ	คณะให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน	
สังคม	 และประเทศชาติ	 ในรูปแบบต่างๆ	 ตามความถนัด
และในรูปแบบต่างๆ	 ตามความถนัดและด้านที่คณะมี
ความเชี่ยวชาญ	 การให้บริการวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้ตามความเหมาะสมโดยให้
บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 หน่วยงานอิสระ	
หน่วยงานสาธารณะ	ชุมชน	 และสังคมโดยกว้าง	 รูปแบบ
การให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย	 เช่น	
การอบรม	เปนแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ	การให้คำาปรึกษา	
การจัดประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ	เปนต้น	นอกเหนือ
จะเปนการทำาประโยชน์ให้แก่สังคมแล้ว	 คณะยังได้รับ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ	ได้แก่	เพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์
ของอาจารย์อนัจะมาสูก่ารพฒันาหลกัสตูร	 มกีารบรูณาการ
เพื่อใช ้ประโยชน์ด ้านการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย	 การพัฒนาตำาแหน่งทางวิชาการของอาจารย	์
การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ	 ซึ่งเปนแหล่งงาน
ของนักศึกษาและเปนการสร้างรายได้ของคณะจากการให้
บริการทางวิชาการด้วย
	 ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจมีแผนงานหรือโครงการ
การบริการวิชาการแก่สังคมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย	 รวมถึงตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ		
ซ่ึงในปีงบประมาณ	 2559	 คณะได้กำาหนดให้มีโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า	จำานวน	6	โครงการ		
(ดังตารางที่	 9)	 อีกทั้งมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
แบบหารายได้	จำานวน	1	โครงการ	(ดังตารางที	่10)

ด้านการบริการ
วิชาการ

 ตารางที	่9	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ประจ�าปีงบประมาณ	2559	

ลำาดับ ชื่อโครงการ วันเดือนปี จำานวนผู้เข้าร่วม

1 โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเปนอยู่อย่างพอเพียง 14-16	ก.พ.	59 50	คน

2 โครงการ	Smart	English	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

13-15	มี.ค.	59 35	คน

3 โครงการการออมภาคครัวเรือน 24-25	มี.ค.	59 40	คน

4 โครงการการพัฒนาและการทำาการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถำ้าเสือ	จ.เพชรบุรี 25-26	มี.ค.	59 32	คน

5 โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชนสู่การนับถอยหลังเปิดแหล่งท่องเที่ยว

อุทยานการเรียนรู้หอชมเมืองสมุทรปราการ	(ระยะที่	2)

7-21	พ.ค.	59 113	คน

6 โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมวิชาชีพสำาหรับองค์กรสตร	ีณ	เทศบาลนคร

สมุทรปราการ

15	ก.ย.	59 250	คน
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ลำาดับ ชื่อโครงการ วันเดือนปี จำานวนผู้เข้าร่วม

1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจ 6	มิ.ย.-29	ก.ค.	59 1,307	คน

 ตารางที	่10	โครงการอบรมสัมมนาประจ�าป	ี2559

	 •	 โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชนสู่การนับถอยหลังเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานการเรียนรู้หอชมเมือง

สมุทรปราการ	 (ระยะที่	 2)	 โครงการนี้จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อเชื่อมโยงความร ่วมมือระหว ่างสถาบัน

การศกึษาและชมุชน	 โดยการพฒันาประชากรในชุมชนให้มคีวามพร้อมทีจ่ะพฒันาตนเองในด้านทกัษะวชิาชพีการประกอบ

อาชีพสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มาจากวิถีชีวิตของชุมชน	 และนำามาจัดวางจำาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้แก่

ชุมชน	 ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้และฝึกอาชีพการสร้างธุรกิจและการเปนผู้ประกอบการ	 ในหัวข้อ	 “การสร้าง

อาชีพด้วยสลัดผักไฮโดรโปนิกส์”	 โดยอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 “การสร้างอาชีพด้วยการทำาขนมจาก”	 โดย	

ปราชญ์ชาวบ้าน	 ตำาบลปากนำ้า	 จังหวัดสมุทรปราการ	 “การสร้างอาชีพการทำาเสื้อแฮนด์เมดและกระเป๋า”	 วิทยากรโดย	

อาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและการสร้างอาชีพด้วยการทำาแส้ปัดยุง”	 โดยปราชญ์

ชาวบ้าน	ตำาบลปากนำ้า	จังหวัดสมุทรปราการ	ณ	บริเวณลานอุทยานการเรียนรู้อ่าวไทย	จังหวัดสมุทรปราการ	ปฏิบัติงาน	

เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะบริหารธุรกิจต่อไป	
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	 •	 โครงการการพัฒนาและการท�าการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ�้าเสือ	 จ.เพชรบุรี	 โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู ้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู ้ในด้านทักษะและเทคนิค

ทางด้านตลาดให้แก่ชุมชน	 โดยมุ่งหวังให้ชุมชนได้มีการพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและสามารถพึ่งตนเองเองได้

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

	 •	 โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง	 เปนการจัดโครงการบูรณาการร่วมกัน	

3	 คณะ	 ได้แก่	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะศิลปศาสตร์	 และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	 การจัดโครงการคร้ังนี้เพื่อ

เชือ่มโยงความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาและกลุ่มชาวบ้าน	ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวชิาชพี	

สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งความรู้สมัยใหม่ในการสร้างธุรกิจก่อให้เกิดรายได้	 เพื่อพัฒนาชุมชมและสังคมอย่าง

ยั่งยืน	อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี	พร้อมด้วยอาจารย์คณะศิลปศาสตร์	ได้พากลุ่มชาวบ้านหมู่บ้านหนองบาง	เข้าศึกษาดู

งานระบบการจัดการธุรกิจโฮมสเตย์ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการระบบบัญชีโฮมสเตย์	ณ	บ้านหนองบาง	(หมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม	ประเพณี)	ตำาบลลิ่นถิ่น	อำาเภอทองผาภูม	ิจังหวัดกาญจนบุรี
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	 •	 โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมวิชาชีพส�าหรับองค์กรสตรี	 ณ	 เทศบาลนครสมุทรปราการ	 มีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชนสมุทรปราการ	ทำาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	สนับสนุนให้

กลุ่มสตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง	 พร้อมท้ังส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อ

สร้างอาชีพโดยใช้วิถีชีวิต	ในการจัดโครงการครั้งนี้มีกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพมากกว่า	10	อาชีพ	โดยวิทยากรฝึกอบรม

อาชีพจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 คณะศิลปศาสตร์	 และคณะบริหารธุรกิจ	 ได้แก่	 อาชีพขนมชั้นดอกกุหลาบ	

อาชีพเกี๊ยวซ่า	 อาชีพบลูเบอร์รี่ชีสพาย	 อาชีพพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน	 อาชีพลาบหมูทอด	 อาชีพประดิษฐ์พวงกุญแจจาก

เศษผ้า	 อาชีพจัดพวงหรีดดอกไม้สด	 อาชีพขนมจีบกุ้งหมู	 อาชีพกระทงทอง	 อาชีพสาคูแคนตาลูปนมสดเกล็ดหิมะ	 และ

ทับทิมกรอบ	 ได้รับความสนใจจากลุ่มสตรีในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการกว่า	 300	 คน	 ศูนย์เยาวชน

เทศบาลนครสมุทรปราการ
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ด้านการทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรม

	 การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสำาคัญอย่างหน่ึงของคณะบริหารธุรกิจ	 และยังมีการบูรณาการ

กับพันธกิจอื่นด้วย	เช่น	การผลิตบัณฑิต	เปนต้น	รวมถึงการจัดกิจกรรมท่ีฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ศิลปะ	และ

วัฒนธรรมไทยที่ดีงามอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ	โดยการดำาเนินงานของคณะมีการนำากลยุทธ	์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

มาวิเคราะห์และกำาหนดเปนโครงการด้านทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม	จำานวน	5	กิจกรรม	ดังนี้

	 •	โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม	วันสงกรานต์	ประจ�าปี	2559	“ย้อนยุควันวาน	สงกรานต์พณิชยการ

พระนคร	 ประจ�าปี	 2559”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	 โดยได้รับเกียรติจาก	 รศ.สุภัทรา	

โกไศยกานนท์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 เปนประธานเปิดงานและกล่าวอวยพรในโอกาส

วันเร่ิมต้นปีใหม่ตามประเพณีของไทย	ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ผู้บริหารคณะ	นากยกสมาคมศิษย์เก่า

พณิชยการพระนคร	อาจารย์อาวุโส	คณาจารย	์บุคลากร	และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	เข้าร่วมงานเปนจำานวนมาก

	 กิจกรรมสำาคัญท่ีจัดขึ้นในปีนี้ได้แก่	 พิธีสักการะพระภูมิชัยมงคลบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	 ทำาบุญ

ตักบาตรพระสงฆ	์ 19	 รูป	 สรงนำ้าพระพุทธทินนพร	 พณิชยาภากรวิภูสิตพระพุทธรูปประจำาพณิชยการพระนคร	 สรงนำ้า

พระรูปเหมือนกรมชุมพรเขตอุดมศักด์ิ	 รดนำ้าดำาหัวขอพรผู้สูงอายุ	 การบรรเลงดนตรีไทยและบรรเลงดนตรีไทยอังกะลุง	

จากวงดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 และวงราชพฤษ์กรุงเทพ	 การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย	

การออกบธูจำาหน่ายสนิค้า-อาหาร	และขบวนแห่รถบุปผชาตอัินสวยงามตระการ	และขบวนรณรงค์ประหยัดนำา้ต้านภยัแล้ง
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	 •	 พิธีแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทย	 2559	 มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณี

อันดีงามของประเพณีไทย	 และเปนการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับคณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วม

กิจกรรม	ณ	วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

	 •	 โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม	แก่ผู้น�านักศึกษา	 เพี่อให้ผู้นำานักศึกษาได้บ่มเพาะกล่อมเกลา	และปลูกจิต

สำานึกให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่การเปนผู้นำาที่ดี

และเปนสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำานักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจให้มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะแก้ปัญหาท่ีกระทบ

โดยตรงต่อเพือ่นนกัศกึษาและปัญหาของส่วนรวม	 โครงการในคร้ังนีเ้ปนกจิกรรรมในรปูแบบกิจกรรมธรรมะและนนัทนาการ	

โดยผู้นำานักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติธรรม	 สวดมนต์-ทำาวัตร	 นั่งสมาธิ	 และได้ทำากิจกรรมนันทนาการไปด้วย	 อาทิ	 กิจกรรม

การทำาบ้านดิน	การยำ่าดิน	การปลูกต้นไม้	การทำาปุ๋ยหมัก	เปนต้น
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	 •	พิธีไหว้ครู	“น้อมใจบูชา	เลิศล�้าค่า	ศรัทธาพระคุณครู”	59		เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคร	ูอาจารย์					

ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้	 ตลอดจนเพื่อความเปนสิริมงคลในโอกาสเปิด

ภาคการศกึษาใหม่	ภายในพธิไีหว้ครูประกอบด้วย	พธิเีจมิหนงัสือตำาราเรยีนเพือ่เปนสริมิงคล	ตวัแทนนกัศึกษากล่าวบทกลอน

เทิดพระคุณครู	กล่าวคำาสรรเสริญบูชาพระคุณครู	นักศึกษาร่วมร้องเพลงประสานเสียงพระคุณที่สามและบูชาครู	ตัวแทน

นักศึกษามอบพานไหว้คร	ูและพิธีมอบโล่รางวัลแก่นักศึกษาดีเด่น	และรวมถึงรางวัลการประกวดพานไหว้ครูอีกด้วย

	 •	งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ	ประจ�า	2559		ภายใต้ชื่องาน	“Fun	Fin	Farewell	Night”	แทนคำาขอบคุณจากใจ	

ชาวบริหารธุรกิจ	 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากคณะบริหารธุรกิจ	 และคณะศิลปศาสตร	์ จำานวน	 11	 ท่าน	 คือ	

(1)				ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.มาเรียม	นะม	ิ			(2)				ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอสรร						สุวรรณนาคร					(3)				ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราลี

ศรีสมบัติ	(4)	อาจารย์ธวัลพร	อยู่แย้มศรี	(5)	อาจารย์สมใจ	ฉินธนะปทุมพร	(6)	อาจารย์ชัชรินทร์	จุลกะเสวี	(7)				

อาจารย์วบูิลย์	หวงัรวยนาม	(8)	อาจารย์สกุญัญา	เจยีมวเิศษ	(9)	อาจารย์สจุนิตนา	อดศิรวฒันารมณ์	(10)	นางบญุเรอืน	

โรจนธนภัทร์	และ	(11)	นายธนกรณ์	ฉำ่าสมบูรณ์
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 งบประมาณที่ ใช้ ในการดำาเนินงาน

	 ในปีงบประมาณ	2559	คณะบริหารธุรกิจมีแหล่งงบประมาณหลักเพื่อนำามาใช้ในการดำาเนินงานจำานวน	2	แหล่ง	คือ	

งบประมาณรายจ่ายได้รบัจดัสรรจำานวน	88,967,450	บาท	และงบประมาณเงนิรายได้	 ได้รบัจดัสรรจำานวน	46,368,310	บาท	

รวมงบประมาณดำาเนินการทั้งสิ้น	135,335,760	บาท

	 การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นในปีงบประมาณ	2559	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559)	จำานวน	114,642,196.57	บาท

ประกอบด้วยงบประมาณรายจ่าย	จำานวน	83,613,603.35	บาท	และงบประมาณเงินรายได้	จำานวน	31,028,593.22	บาท	

คิดเปน	73%	และ	27%	ตามลำาดับ	แผนภูมิที	่5

	 สำาหรับการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย	 ได้แก่	 งบบุคลากร	 งบเงินอุดหนุน	 งบดำาเนินงาน	 งบลงทุน	 และ

งบรายจ่ายอืน่	คดิเปน	51%,	25%,	21%,	2%	และ	1%	ตามลำาดบั	ซ่ึงการเบกิจ่ายส่วนใหญ่เปนงบบคุลากร	ตามแผนภูมท่ีิ	6

ด้านการบริหาร
จัดการ

แผนภูมิที่	5	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ	2559

แผนภูมิที่	6	ร้อยละของการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย

งบลงทนุ 2%

งบบคุลากร 51%

งบดําเนนิงาน 21%

งบรายจา่ยอื�น 1%

งบเงนิอดุหนุน 25%

งบประมาณเงนิรายได ้27%

งบประมาณรายจา่ย 73%

27 %

51 %

21 %

1 %

25 %

2 %

73 %

งบประมาณเงินรายได้ 27%

งบประมาณรายจ่าย 73%

งบลงทุน 2%

งบบุคลากร 51%

งบด�าเนินงาน 21%

งบรายจ่ายอื่น 1%

งบเงินอุดหนุน 25%
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	 ส่วนการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได	้ ได้แก่	 งบดำาเนินงาน	 งบบุคลากร	 งบรายจ่ายอื่น	 งบลงทุน	 และ

งบเงินอุดหนุน	คิดเปน	50%,	24%,	17%,	7%,	2%	ตามลำาดับซึ่งการเบิกจ่ายส่วนใหญ่เปนงบดำาเนินงาน	ตามแผนภูมิที่	7

 การพัฒนาบุคลากร

	 คณะบริหารธุรกิจได้ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ						

สายสนบัสนุนอย่างต่อเนือ่งตลอดมา	 โดยในปี	 2559	 คณะบรหิารธุรกจิมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรด้านวชิาชพี

และการปฏิบัติงานทั้งด้านการศึกษาต่อในระดับสูงและการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้งท่ีจัดโดยหน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอก

 การศึกษาต่อของบุคลากรในระดับที่สูงขึ้น
	 ในปีการศึกษา	 2559	 คณะบริหารธุรกิจมีบุคลากรสายวิชาการศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลาและในเวลาราชการ	

รวมทั้งศึกษาต่อในต่างประเทศรวมจำานวน	18	คน	(ดังตารางที่	11)		นอกจากนี้คณะยังส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของ

บุคลากรสายสนับสนุนในระดับปริญญาโท	จำานวน	6	คน	(ดังตารางที่	12)

 ตารางที่	11	การศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการระดับปริญญาเอก	ปีการศึกษา	2559

แผนภูมิที่	7	ร้อยละของการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

ที่ หลักสูตรที่ศึกษาต่อ ต่างประเทศ

ในประเทศ

ภาคเต็มเวลา	
(คน)

ภาคนอกเวลา	
(คน)

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) - 1 -

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(นิติศาสตร์) - - 1

3 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ) - - 7

4 Ph.D.	in	Business	Administration - - 1

5 อุตสาหกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต	(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) - - 1

6 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ-การจัดการ) - - 2

7 Doctor	of	Business	Administration	(D.B.A) 3 - -

8 วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า) - - 1

9 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	(การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ

ทรัพยากรมนุษย์)

- - 1

รวม 3 1 14

งบเงนิอดุหนุน 2%

งบรายจา่ยอื�น 17%

งบบคุลากร 24%

งบลงทนุ 7%

งบดําเนนิงาน 50%

งบเงินอุดหนุน 2%

งบรายจ่ายอื่น 17%

งบบุคลากร 24%

งบลงทุน 7%

งบด�าเนินงาน 50%

2 %

17 %

24 %

50 %

7 %



057
AnnuAl RepoRt 

2016

FACultY oF BuSIneSS ADMInIStRAtIon
RAJAMAnGAlA unIVeRSItY 
oF teCHnoloGY pHRA nAKHon

 การอบรมสัมมนา

	 คณาจารย์และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมประชุม	 และอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพ

ทางวิชาชีพ	อันส่งผลดีให้การพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	

ตลอดจนการก้าวสู่ไทยแลนด์	4.0	โดยในปี	2559	มีการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา	ดังตารางที่	13

 ตารางที่	13	การเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยประจำาปี	2559

ที่ หลักสูตรที่ศึกษาต่อ ต่างประเทศ

ในประเทศ

ภาคเต็มเวลา	
(คน)

ภาคนอกเวลา	
(คน)

1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การจัดการ) - - 3

2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การเงิน) - - 1

3 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การบัญชี) - - 1

4 บัญชีมหาบัณฑิต - - 1

รวม - - 6

ลำาดับ วันที่ โครงการอบรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 8	ส.ค.	59 TU	ASEAN	Day	2016	49	ปี	อาเซียนไทยเดินหน้าหรือ
ถอยหลัง

ศูนย์อาเซียนศึกษา	ม.	ธรรมศาสตร์

2 1-5	ส.ค.	59 อบรมหลักสูตร	Instructor	training	:	Oracle	Database บริษัทออราเคิล	(ประเทศไทย)

3 1-2	ส.ค.	59 อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	Easy	Smart	home	apply	

by	internet	of	thing

ซอฟต์แวร์พาร์คและสมาคม

โปรแกรมเมอร์ไทย

4 16	พ.ย.	59 อบรมเศรษฐกิจไทยก้าวอย่างไรในยุคเทคโนโลยีป่วนโลก สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

5 9	พ.ย.	59 อบรม	XBRL	มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงิน

ในยุคดิจิตอล

สภาวิชาชีพบัญชี

6 11	พ.ย.	59 สัมมนา	“Pack	5	&	Fair	Value”	รุ่นที	่4/59 สภาวิชาชีพบัญชี

7 22	ธ.ค.	59 อบรมสัมมนาหลักสูตรรายงานผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่	ปี	59 สภาวิชาชีพบัญชี

8 17-18	ส.ค.	59 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การวางแผนตรวจสอบ	

การทำาความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบเนื้อหาสาระและสรุปผลการตรวจสอบ	

(ภาคปฏิบัติ)

สภาวิชาชีพบัญชี

9 4-5	พ.ย.	59 สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนวิชาการบัญชี

และด้านการวิจัย

สมาคมบัญชีไทย

10 1	พ.ย.	59 โครงการ	FAP	Open	House	“นักบัญชีสายพันธ์ใหม่ใน

ยุคดิจิตอล”

สภาวิชาชีพบัญชี

11 12	พ.ย.	59 สัมมนา	TFRS	ฉบับปรับปรุง	2559	“หลักสูตรย่อยที่	404” สภาวิชาชีพบัญชี

12 27	พ.ย.	59 สัมมนา	TFRS	ฉบับปรับปรุง	2559	“สรุปการเปลี่ยนแปลง

ที่สำาคัญของ	TFRS	(ฉบับปรับปรุง	2559)	สำาหรับ

อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญช	ีรุ่นที่	2/59”

สภาวิชาชีพบัญชี

 ตารางที่	12	การศึกษาต่อของบุคลากรสายสนับสนุนระดับปริญญาโท	ประจำาปี	2559
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 •	 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน	จัดโครงการ

ครั้งนี้เปนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง	สมรรถนะบุคลากรในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีทำางาน	

ในโลกแห่งการแข่งขัน		ปรับวิธีคิดเสริมสมรรถนะทีมงาน				และหลอมรวมปัจเจกชนสู่องค์กรคุณภาพ			วิทยากรโดย	อาจารย์

บุญญฤทธิ์	 สมบัติหลาย	 และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวนกว่า	 60	 คน		

ณ	ห้องประชุมมงคลอาภา	1	คณะบริหารธุรกิจ

	 •	 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน	 มีวัตถุเพื่อให้บุคลากรเกิดความรัก

ความสามัคคี	 รู้จักการทำางานเปนทีมมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและเพื่อนร่วมงานสร้างจิตสำานึกที่ดีต่อการทำางานและ

ทำางานอย่างความสุข	โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวนกว่า	80	คน		ณ	เกาะกูด	จังหวัดตราด
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	 	บุคลากรสายสนับสนุน 

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การจัดทำาเอกสารด้วย	 Microsoft	 offfiice”	 โดยม	ี ดร.มณีภรณ์	 ภูริพัฒน	์ และ	

คุณจิระยุทธ	สุปัญญาบุตร	ให้เกียรติมาเปนวิทยากรให้ความรู้	ณ	ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์	(ERP)	คณะบริหารธุรกิจ

	 การประกันคุณภาพการศึกษา
	 การดำาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะบริหารธุรกิจ	 ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพตามสำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	เปนกรอบแนวทางอันประกอบด้วยการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร	(ดังตารางที่	14)	

และระดับคณะ	(ดังตารางที่	15)

 ตารางที่	14	การสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	ปีการศึกษา	2558	

หลักสูตร คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ

		บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 2.09 ปานกลาง

		บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ์

		บัญชีบัณฑิต 3.47 ดี

		บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ 3.18 ดี

		บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการตลาด 3.21 ดี

		บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการเงิน 3.03 ดี

		บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 3.29 ดี

		บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3.07 ดี

		บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 3.32 ดี

ผลการประเมินโดยรวม 2.74 ปานกลาง
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 ตารางที่	15		สรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ	ปีการศึกษา	2558

	 •	 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 “พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา”	 คณะบริหารธุรกิจให้ความสำาคัญ

กับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่องเสมอมา	จึงกำาหนดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้บุคลากร

ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตระหนักถึงความสำาคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาทำาให้เกิดความร่วมมือร่วมแรง

ร่วมใจจากทุกฝ่าย	อันส่งผลให้ระบบการประกันคุณภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

	 •	 โครงการอบรมเรื่อง	 “การประกันคุณภาพและการรับรองวิทยฐานะทางวิชาการและวิชาชีพของหลักสูตรตาม

มาตรฐานสากล”	 เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก	 (DBA)	 ในหัวข้อ“การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	

เพี่อส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล”	

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ

การผลิตบัณฑิต 3.10 พอใช้

การวิจัย 3.90 ดี

การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก

การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก

การบริหารจัดการ 4.50 ดี

ผลการประเมินโดยรวม 3.79 ดี
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	 •	 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ	 ในปีการศึกษา	 2559	 คณะบริหารธุรกิจ	 เข้ารับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับหลักสูตร	 โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพจากภายนอกโดย

มีผลประเมินการตรวจระดับคณะอยู่ในระดับดี	(คะแนน	3.79)	ส่วนผลประเมินการตรวจระดับหลักสูตรอยู่ระดับปานกลาง	

(คะแนน	2.74)
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คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ด้านอื่นๆ

	 การจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษา 
	 คณะบริหารธุรกิจตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาที่มีความสามารถ	 ซึ่งจะเปนกำาลังหลักและ

แรงขับเคล่ือนที่สำาคัญของประเทศในระยะยาว	 คณะจึงมีโครงการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ผลการเรียนดี	 ประพฤติดี	

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 โดยในปีการศึกษา	 2559	 มีผู้สนับสนุนจำานวน	 29	 ราย	 (ดังตารางที่	 16)	 ซึ่งมีนักศึกษาได้รับจัดสรรทุน

การศึกษาจำานวน	150	ราย	รวมเปนเงินทั้งสิ้น	1,327,000	บาท

 ตารางที่	16	รายนามผู้สนับสนุนทุนการศึกษาประจำาป	ี2559

ที่ ผู้สนับสนุนทุน ที่ ผู้สนับสนุนทุน

1 	ทุน	รศ.สุภัทรา	โกไศยกานนท์ 16 	ทุน	ดร.สวรส	เสริมพรวิวัฒน์

2 	ทุน	รศ.ดวงสุดา	เตโชติรส 17 	ทุน	คุณสมบัต	ิพรวีระขจร

3 	ทุน	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญช	ีจำากัด 18 	ทุน	คุณปรมินทร	์นิยมพันธ์

4 	ทุน	อาจารย์ปรีชา	เพ็ชรรัตน์ 19 	ทุน	สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร

5 	ทุน	ท่านผู้พิพากษาอารยา	สุทธิวานิช 20 	ทุน	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยพณิชยการพระนคร

6 	ทุน	ผศ.สมส่วน	เตชะพะโลกุล 21 	ทุน	คุณไพจิตร	วงศ์จิตไพฑูรย์

7 	ทุน	คุณกวินภพ	ปรีดี 22 	ทุน	ผศ.วัชระ	วัชรากร

8 	ทุน	ผศ.บุรณี	ทรัพย์ถนอม 23 	ทุน	กองทุนอดิศร-อวบแก้ว	โฆวินฑะ

9 	ทุน	คุณทศพล	พริ้งประยงค์ 24 	ทุน	พลังนำ้าใจพี่	พพ.	2515

10 	ทุน	คุณแขจิตต์	ยิ้มละมัย 25 	ทุน	คุณประดิษฐ์-คุณบุษบา	เลิศรัตนานนท์

11 	ทุน	ผศ.ศศพร	มุ่งวิชา 26 	ทุน	คุณจิรารัตน	์ยุคแผน

12 	ทุน	ว่าที่ร้อยตรี	ผศ.สมนึก		แก้ววิไล 27 	ทุน	คุณเชื้อ	สุวรรณดี

13 	ทุน	ศิษย์เก่า	พพ.	รุ่น	07 28 	ทุน	คุณหญิงตรึงใจ	อิฐรัตน์

14 	ทุน	คุณลือศักดิ์	ธีระอัมพรกุล 29 	ทุน	สโมสรลีโอราชมงคลพระนคร

15 	ทุน	คุณเสาวลักษณ์	ธีระอัมพรกุล
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	 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร 
	 คณะบริหารธุรกิจได้มีการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง	 และยังให้ความสำาคัญกับการสื่อสารองค์กร

ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์มากขึ้น	 เพื่อรองรับสังคมดิจิทัลและเพื่อให้ผู ้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

อย่างสะดวกรวดเร็ว	และตระหนักการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม

การใช	้E-document	ในการบริหารจัดการภายในคณะบริหารธุรกิจ

การปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น

(http://www.bus.rmutp.ac.th)	
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	 การแจ้งข่าวสารต่างๆ	ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	เช่น	Line	และ	Instagram	นับเปนช่องทางที่ทรงพลังและเข้าถึงได้ง่ายที่สุดใน																																						

ยุคปัจจุบันนี้	 เพราะสามารถแชร์ข่าวสารได้อย่างทันท่วงที	 อีกทั้งยังสื่อสารโต้ตอบกันได้อย่างสะดวก	และตรงกลุ่มเป้าหมายมาก

ที่สุด	

	 การเผยแพร่กิจกรรม	 งานต่างๆ	 ของคณะบริหารธุรกิจ	 ในรูปแบบของรูปภาพ	 และวีดิทัศน์	 ผ ่านทางเฟชบุ ค	

(https://www.facebook.com/rmutpbus/?fref=ts)	 และยูทูป	 (https://www.youtube.com/channel/

UCGulxUWeoUNdFlKrn5eexWg)	 ซึ่งเปนอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู ้สนใจสามารถรับ

ชมหรือติดตามย้อนหลังได้	เช่น	วีดิทัศน์แนะนำาคณะบริหารธุรกิจ	วีดิทัศน์การจัดสัมมนา	วีดิทัศน์กิจกรรมต่างๆ	เปนต้น



065
AnnuAl RepoRt 

2016

FACultY oF BuSIneSS ADMInIStRAtIon
RAJAMAnGAlA unIVeRSItY 
oF teCHnoloGY pHRA nAKHon

รายชื่อคณะกรรมการจัดทำารายงานประจำาปี 2559

คณะกรรมการที่ปรึกษา

					คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดท�ารูปเล่ม

		ดร.ปริญญา	มากลิ่น	 		คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร	ภู่อภิสิทธิ์ 		รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำานงค์	จันทโชโต 		รองคณบดีฝ่ายวางแผน

		ดร.สุวิทย	์ไวยทิพย์ 		รองคณบดีฝ่ายบริหาร

		ดร.ศรีสุดา	อินทมาศ 		รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

		นางสาววริสรา	ยงยิ่งประเสริฐ	 		ผู้ช่วยคณบดี

		นางสาวบุญเรียม	ทะไกรราช 		ผู้ช่วยคณบดี

		นางมันทนา	รังษีกุล 		ผู้ช่วยคณบดี

		นางสาวธีรวรรณ	ทรัพย์คล้าย 		หัวหน้าสำานักงานคณบดี

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำานงค์		จันทโชโต 		ประธานกรรมการ

		หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา 		กรรมการ

		หัวหน้าสำานักงานโครงการปริญญาเอก 		กรรมการ

		หัวหน้าสำานักงานโครงการปริญญาโท 		กรรมการ

		หัวหน้าโครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพ 		กรรมการ

		ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร	มหาอินทร์ 		กรรมการ

		นางศรีนาย	คุเณนทราศัย 		กรรมการ

		นางสาวรัตนาวลี	ไม้สัก 		กรรมการ

		นายเกียรติศักดิ์	ลาภพาณิชยกุล	 		กรรมการ

		นางสาวอรสุมา	นิลแดง 		กรรมการ

		นางพิมพ์สิริ	วิชิต	 		กรรมการ

		นางลาวัลย์	สายสุวรรณ 		กรรมการ

		นางสาวนุชนาจ	รัชฎาวรรณ์ 		กรรมการ

		นางสาวชุติมา	บุญรอด 		กรรมการ

		นางสาวฐิติพร	ธนาวงค์	 		กรรมการ

		นางสาววรัญญา	สมศิริ 		กรรมการ

		นางกัณหา		โฉมศรี 		กรรมการ

		นางสาวกนกอร		อรุณทวีรุ่งโรจน์ 		กรรมการ

		นายทิชัย		อินทนิล 		กรรมการ

		นางศิราณี		คงสวัสดิ์ 		กรรมการและเลขานุการ

		นางสาวสุจินดา 		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ





บริษัท เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จํากัด บริษัท เอส.วี.พี.คอมพิวเตอร์ จํากัด

 ให้บริการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์  ให้คําปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ / โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป

โดยการสแกนเอกสารไว้ในสื�อแผ่น CD  จําหน่ายโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป

 ให้บริการรับฝากเอกสารบรรจุกล่องทุกชนิด  รับวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

 จําหน่ายโปรแกรมระบบบริหารงานเอกสาร

อิเล็คทรอนิกส์ บริษัท เอส.วี.พี.โบรกเกอร์ จํากัด

 ให้คําปรึกษาด้านประกันภัย และประกันชีวิต

บริษัท เอส.วี.พี. บุ๊ค-คีฟปิ�ง จํากัด  เป็นตัวแทนรับประกันชีวิต

 ให้บริการจัดทําบัญชี  เป็นตัวแทนรับประกันวินาศภัย / ประกันภัยรถยนต์ /  

 ให้คําปรึกษาด้านบัญช/ีวางระบบบัญชี ประกันภัยทางทะเล / ประกันภัยคุณภาพสินค้า และประกันภัยอื�น ๆ

 ให้คําปรึกษาด้านภาษีอากร (Tax Planning)

 ให้บริการจัดทําประกันสังคม บริษัท เอส.วี.พี.แมนเนจเม้นต์ จํากัด

 ให้คําปรึกษาด้านกฏหมายแรงงานไทย  ให้คําปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนต่างๆ

 บริการจัดการด้านการเงิน

บริษัท เอส.วี.พี. แอคเค้านท์ติ�ง กรุ๊ป จํากัด  บริหารคุ้มครองความเสี�ยงของธุรกิจ

 ให้บริการตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายไทย  รับจัดประชุมสัมมนา และฝึกอบรม

 ให้บริการตรวจสอบบัญชีภายใน

บริษัท เอส.วี.พี.แอพไพรซัล จํากัด

บริษัท เอส.วี.พี. คอนซัลติ�ง กรุ๊ป จํากัด  ให้บริการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

 ให้คําปรึกษาด้านวางแผนการเงิน / และสังหาริมทรัพย์

ปรับปรุงโครงสร้างหนี�

 ให้คําปรึกษาด้านนิติกรรมสัญญา

 รับจดทะเบียนการค้า / หจก / บจก

 รับทํา Work Permit

 รับปรึกษาจัดตั�งโรงงาน ขยายโรงงาน 

และจดทะเบียนเครื�องจักร

ผูสนับสนุน บริษัท เอส .วี.พี. บุค-คีฟปง จํากัด





หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ
(Superior Executive Program for Advanced Management: SEAM)

	 เปนหลักสูตรสำาหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ	เพื่อสร้างนักบริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์	สามารถ

วิเคราะห์และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน	สามารถปฏิบัติหน้าที่	และบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

สอดคล้องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการวิชาการแก่สังคม	

อาจารย์ศรีนาย		คุเณนทราศัย	หมายเลขโทรศัพท์	081-	829	9692	หรือ	

นางสาวทัศนียา		นุ่นปาน	หมายเลขโทรศัพท์	02	6665	3555	ต่อ	2310	หรือ	087-	031	4045








