
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร(มคอ.7)/   
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสตูร 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555 
คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

(1 มิถุนายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 
 

วันที่จัดท าข้อมูล   วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 
วันที่ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 
 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

 
ค าน า 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
การศึกษา 2558 นี้ คณะผู้จัดท าด าเนินการตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 ซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยที่รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 
อาจารย์ หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนใน
หลักสูตร หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจาก
ผู้ประเมินอิสระ และหมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ซึ่งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2558 และเป็นการประเมินตนเองเพ่ือรองรับการรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตร เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานให้มีคุณภาพต่อไป 

 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บัณฑิตศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

22 กรกฎาคม 2559 

  



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

 
สารบัญ 

 
 
 

หมวดที่ 1 

 
 
ข้อมูลทั่วไป 

หน้า 
 

     1 
หมวดที่ 2 อาจารย์ 35 
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 46 
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 59 
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 96 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ    103 
หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 104 

 สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา    107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานผลการด าเนินงานการของหลักสูตร (มคอ.7) / 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 วันที่รายงานข้อมูล 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 
หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท 
รหัสหลักสูตร  
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

มคอ. 2 ปัจจุบัน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งท่ี/วันที่ให้ความ
เห็นชอบ/อนุมัติ จากสภา

มหาวิทยาลัย) 
1. ผศ.ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร 1. ผศ.ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร 11/2555/ 22 พ.ย. 2555 
2. รศ.ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ 2. รศ.ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ 11/2555/ 22 พ.ย. 2555 
3. ผศ.ดร.ธชัพงศ์ เศรษฐบุตร 3. ผศ.ดร.ธชัพงศ์ เศรษฐบุตร 4/2558/  16 เม.ย. 2558 
4. รศ.รวงพร  อิ่มผล 4. รศ.รวงพร  อิ่มผล 11/2555/ 22 พ.ย. 2555 
5. รศ.เกริก  วยัคฆานนท์ 5. ผศ.ดร.นฤมล  สุ่นสวสัดิ์ เปลี่ยน รศ.เกริก วยัคฆานนท์เป็น 

ผศ.ดร.นฤมล  สุ่นสวัสดิ์เนื่องจาก
รศ.เกริก วยัคฆานนท์เกษียณอายุ
ราชการและสภาให้ความ
เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2559/ วันที่ 21 ม.ค. 2559 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร 
2.  รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชัพงศ์  เศรษฐบุตร  



2 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ. 2) 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ

การศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
อายุงาน สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. in Business 
Administration 

Finance 
The University of 
Texas at Arlington 

2545 14 ป ี

พบ.ม.  
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 

2538 

บธ.บ. - ม.เกษตรศาสตร์ 2535 
2 นางปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองศาสตราจารย์ บช.ม. 

บัญชีต้นทุน 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2528 33 ป ี

บช.บ. บัญชีการเงิน ม.หอการค้าไทย 2524 
3 ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ด. การพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2556 8 ปี  
9 เดือน 

บธ.ม. การบริหารทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ 

ม.ธรรมศาสตร์ 2548 

อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2542 

4 นางรวงพร  อิ่มผล รองศาสตราจารย์ ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ 2528 32 ปี 
บช.บ. บัญชีการเงิน ม.หอการค้าไทย 2517 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
อายุงาน 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
5 นายเกริก  วยัคฆานนท์ รองศาสตราจารย์ ค.ม. 

บริหารการศึกษา 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2519 43 ปี 

ค.บ. 
ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2515 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ

การศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/ 

วันที่ให้                  
ความเห็นชอบ/

อนุมัติ  
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. in Business 
Administration 

Finance 
The University of 
Texas at Arlington 

2545 14 ปี 11/2555/ 
22 พ.ย. 55 

พบ.ม.  
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ 

2538 

บธ.บ. - ม.เกษตรศาสตร์ 2535 
2 นางปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองศาสตราจารย์ บช.ม. 

บัญชีต้นทุน 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2528 33 ปี 11/2555/ 
22 พ.ย. 55 

บช.บ. บัญชีการเงิน ม.หอการค้าไทย 2524 
3 ดร.ธัชพงค์  เศรษฐบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ด. การพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2556 8 ปี  
9 เดือน 

4/2558/ 
16 เม.ย. 58 

บธ.ม. การบริหารทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ 

ม.ธรรมศาสตร์ 2548 

อส.บ. 
เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

2542 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/ 

วันที่ให้                  
ความเห็นชอบ/

อนุมัติ  
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

4 นางรวงพร  อิ่มผล รองศาสตราจารย์ ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ 2528 32 ปี 11/2555/ 
22 พ.ย. 55 บช.บ. บัญชีการเงิน ม.หอการค้าไทย 2517 

5 ดร.นฤมล  สุ่นสวัสดิ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.M.S. 
Management 

Technological 
University of the 
Philippines 

2546 36 ปี 1/2559/ 
21 ม.ค. 59 

M.P.S. Educational 
Management 

The University of 
the Philippines 

2529 

บธ.ม. การจัดการและการ
บริหารองค์การ 

ม.ธุรกิจบัณฑิต 2545 

กศ.บ. ภูมิศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2523 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
อายุงาน สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. in Business 
Administration 

Finance 
The University of Texas at 
Arlington 

2545 14 ป ี

พบ.ม.  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2538 
บธ.บ. - ม.เกษตรศาสตร์ 2535 

2 นางปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองศาสตราจารย์ บช.ม. บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528 33 ป ี
บช.บ. บัญชีการเงิน ม.หอการค้าไทย 2524 

3 ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ด. การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

2556 8 ปี 
9 เดือน 

บธ.ม. การบริหารทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ 

ม.ธรรมศาสตร์ 2548 

อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2542 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/ 

วันที่ให้                  
ความเห็นชอบ/

อนุมัติ  
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. in Business 
Administration 

Finance 
The University of 
Texas at Arlington 

2545 14 ปี 11/2555/ 
22 พ.ย. 55 

พบ.ม. 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 

2538 

บธ.บ. - ม.เกษตรศาสตร์ 2535 
2 นางปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองศาสตราจารย์ บช.ม. 

บัญชีต้นทุน 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2528 33 ปี 11/2555/ 
22 พ.ย. 55 

บช.บ. บัญชีการเงิน ม.หอการค้าไทย 2524 
3 ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ด. การพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2556 8 ปี 
9 เดือน 

4/2558/ 
16 เม.ย. 58 

บธ.ม. การบริหารทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ 

ม.ธรรมศาสตร์ 2548 

อส.บ. 
เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

2542 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

อาจารย์ผู้สอน   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  
2. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ 
3. รองศาสตราจารย์รวงพร  อิ่มผล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  เชื้อแถว 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  สุ่นสวัสดิ์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี  เรืองไชยศรี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร 

 
อาจารย์พิเศษ 

1. รองศาสตราจารย์ศิริจันทร์  ศิริปทุมานันท์ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2558) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
อายุงาน สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 ผศ.ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. in Business 
Administration 

Finance 
The University of Texas 
at Arlington 

2545 14 ป ี

พบ.ม. 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 

2538 

บธ.บ. - ม.เกษตรศาสตร์ 2535 
2 รศ.ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจรญิ รองศาสตราจารย์ บช.ม. บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528 33 ป ี

บช.บ. บัญชีการเงิน ม.หอการค้าไทย 2524 
3 รศ.รวงพร  อิ่มผล รองศาสตราจารย์ ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ 2528 32 ป ี

บช.บ. บัญชีการเงิน ม.หอการค้าไทย 2517 
4 ผศ.ดร.กัมพล  เชื้อแถว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. Economics Universiti Utara Malaysia 2551 29 ป ี

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีสังคม 2536 
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2540 
ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา ม.รามค าแหง 2526 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา อายุงาน 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

5 ผศ.ดร.นฤมล  สุ่นสวัสดิ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.M.S. 
Management 

Technological University 
of the Philippines 

2546 36 ป ี

M.P.S. Educational 
Management 

The University of the 
Philippines 

2529 

บธ.ม. การจัดการและการ
บริหารองค์การ 

ม.ธุรกิจบัณฑิต 2545 

กศ.บ. ภูมิศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2523 
6 ผศ.ดร.เสาวณี  เรืองไชยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.M.S. 

Management 
Technological University 
of Philippines 

2546 24 ป ี

บธ.ม. บริหารการตลาด ม.สยาม 2535 
ศ.บ. การตลาด ม.รามค าแหง 2527 

7 ผศ.ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ด. การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2556 8 ป ี
9 เดือน 

บธ.ม. การบริหารทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ 

ม.ธรรมศาสตร์ 2548 

อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2542 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558) 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 รศ.ศิริจันทร์  ศิริปทุมานันท์ รองศาสตราจารย์ วท.ม. การจัดการป่าไม้ ม.เกษตรศาสตร์ 2528 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2517 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การก ากับมาตรฐาน 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จ านวน 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสกอ. 
ก าหนด และประจ าหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร 
2. รศ.ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจรญิ 
3. ผศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร 
4. รศ.รวงพร  อิ่มผล 
5. รศ.เกริก  วยัคฆานนท์  
6. ผศ.ดร.นฤมล  สุ่นสวัสดิ์  

(MBA-P1.1-01  เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มคอ.2 
  MBA-P1.1-02  เอกสารการปรับปรุงแก้ไข 
                     หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต     
                     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
 MBA-P1.1-03  รายงานการประชุมสภา 
                     มหาวิทยาลยัคราวที่เห็นชอบ 
                     การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
                     ประจ าหลักสูตร (ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21   
                     ม.ค. 2559)) 

2 
 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด 
 
(MBA-P1.1-01  เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มคอ.2 
 MBA-P1.1-02  เอกสารการปรับปรุงแก้ไข 
                    หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต     
                    (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555) 
 MBA-P1.1-03  รายงานการประชุมสภา 
                     มหาวิทยาลยัคราวที่เห็นชอบ 
                     การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
                     ประจ าหลักสูตร (ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21  
                     ม.ค. 2559)) 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
3 คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจ านวน 3 คน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 
สกอ. ก าหนด 
 
(MBA-P1.1-01  เล่มหลักสูตร มคอ.2 
 MBA-P1.1-04  เอกสารการปรับปรุงแก้ไข 
                    หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต     
                    (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555) 
 MBA-P1.1-05  รายงานการประชุมสภา 
                     มหาวิทยาลยัคราวที่เห็นชอบ 
                     การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
                     ประจ าหลักสูตร (ครั้งที่ 4/2558 / 16 เม.ย. 
                     2558)) 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้จัดการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนที่ 1/2558, 2/2558, และ 3/2558 ประกอบด้วย
อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด 
ดังนี้ 
 
ภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน 5 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ช่ือผู้สอน 
5520202 ภาษาอังกฤษส าหรับ

บัณฑิตศึกษา* 
Ms.Ana 
Camaligan 

3061101 หลักเศรษฐศาสตร*์ 1.ผศ.ดร.กัมพล   
เชื้อแถว 
2. ผศ.ดร.ณุศณี   
มีแก้วกุญชร 

3011100 หลักการบญัชีเบื้องต้น* 1.รศ.รวงพร  อิ่มผล 
2. รศ.ปรียานุช  กิจ
รุ่งโรจน์เจริญ 

5321101 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการจดัการ
ทางธุรกิจ 

1.ผศ.ดร.กัมพล   
เชื้อแถว 
2. ผศ.ดร.ณุศณี   
มีแก้วกุญชร 

5321102 การจัดการและพฤติกรรม
องค์การ 

1.ผศ.ดร.นฤมล  
สุ่นสวสัดิ ์
2.ผศ.ดร.ธัชพงค์  
เศรษฐบุตร 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
 
ภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 4 วิชา ดังนี้ 
 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ช่ือผู้สอน 
5321103 การบัญชีเพื่อการจดัการทาง

ธุรกิจ 
1.รศ.รวงพร  อิ่มผล  
2. รศ.ปรียานุช   
กิจรุ่งโรจนเ์จรญิ 

5321104 การจัดการการตลาดขั้นสูง 1.รศ.ศิริจันทร์   
ศิริปทุมานันท์  
2. ผศ.ดร.เสาวณี  
เรืองไชยศร ี

5321105 การจัดการการเงินข้ันสูง 1.ผศ.ดร.ณุศณี   
มีแก้วกุญชร  

5321106 การจัดการการผลติและ 
การปฏิบัติการทางธุรกิจ 

1.ผศ.ดร.กัมพล   
เชื้อแถว  
2. ผศ.ดร.สมเกียรติ     
กอบัวแก้ว 

 
ภาคเรียนที่ 3/2558 จ านวน 3 วิชา ดังนี้ 
 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ช่ือผู้สอน 
5321107 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง ผศ.ดร.นฤมล  

สุ่นสวสัดิ ์
5321108 การวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง ผศ.ดร.ธัชพงศ์ 

เศรษฐบุตร 
5321221 สัมมนาทางการตลาดขั้นสูง ผศ.ดร.ณุศณี   

มีแก้วกุญชร 
  
(MBA-P1.1-06  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ 
                   พิเศษระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558  
 MBA-P1.1-07  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ 
                   พิเศษระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 
 MBA-P1.1-08  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ 
                   พิเศษระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 3/2558)  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ส าหรับในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มีอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ จ านวน 5 ท่าน  
 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อเรื่องสารนิพนธ์ 
1.ผศ.ดร.นฤมล   
  สุ่นสวัสดิ ์

1.คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ธุรกิจบริการของส านักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2.ผศ.ดร.กัมพล   
  เชื้อแถว 

1.คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2.พฤติกรรมของผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อขนมขบเค้ียวประเภท
สาหร่ายของนักเรียน โรงเรียน
บางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

3.ผศ.ดร.ณุศณี   
  มีแก้วกุญชร 

1.ทัศนคติของนิสิตการให้บริการที่
มีต่อการให้บริการของส านักงาน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
2.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ธุรกิจบริการของส านักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อเรื่องสารนิพนธ์ 
4.รศ.ศิริจันทร์   
ศิริปทุมานันท์ 

1.ทัศนคติของนิสิตการให้บริการที่
มีต่อการให้บริการของส านัก งาน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

5.ผศ.ดร.ธัชพงศ์    
  เศรษฐบุตร 

1.พฤติกรรมของผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อขนมขบเค้ียวประเภท
สาหร่ายของนักเรียน โรงเรียน
บางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

 
(MBA-P1.1-09   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ 
                    และสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ (ท่ี 3419/2558  
                    และ 1676/2559) และมี 
                    รายละเอียดรายงานในแบบรายงาน  
                    ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 5 ต่อไปนี้) 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

มีเฉพาะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ 
ส าหรับในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ได้จัดสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในและภายนอก จ านวน 7 ท่าน ดังตารางต่อไปนี้ 
 

รายช่ือกรรมการสอบปากเปล่า คุณวุฒิ 
1. รศ.ดร.จีรเกียรติ  

อภิบุณโยภาส* 
Ph.D. 

ประสบการณ์ด้านวิจัย 
2. ผศ.ดร.ณุศณี   

มีแก้วกุญชร 
Ph.D. 

ประสบการณ์ด้านวิจัย 
3. ผศ.ดร.นฤมล  

สุ่นสวัสดิ ์
D.M.S. 

ประสบการณ์ด้านวิจัย 
4. รศ.ศิริจันทร์   
     ศิริปทุมานันท์* 

วท.ม. 
ประสบการณ์ด้านวิจัย 

5. ผศ.ดร.เสาวณี   
เรืองไชยศรี 

D.M.S. 
ประสบการณ์ด้านวิจัย 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

รายช่ือกรรมการสอบปากเปล่า คุณวุฒิ 
6. ผศ.ดร.กัมพล   

เชื้อแถว 
Ph.D. 

ประสบการณ์ด้านวิจัย 
7. ผศ.ดร.ธัชพงศ์  

เศรษฐบุตร 
Ph.D. 

ประสบการณ์ด้านวิจัย 
หมายเหตุ * ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
 
 (MBA-P1.1-09  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ 
                    และสอบปากเปล่าสารนิพนธ์) 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

-ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแผน ก- 
 
 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ านวน 5 ท่าน มีภาระงานที่ปรึกษาสารนิพนธ์เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด รายละเอียดดังแบบรายงานตัวบ่งชี้ 1.1 
ข้อ 9 ต่อไปนี้ 
 
(MBA-P1.1-09  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ 
                    และสอบปากเปล่าสารนิพนธ์) 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มีผลงานวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ประจ าปี
การศึกษา 2558 รายละเอียดดังตารางแบบรายงานตัวบ่งชี้ 1.1 
ข้อ 10 ต่อไปนี้ 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เริ่มด าเนินการเปิดสอนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2547 โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว จ านวน 
2 ครั้ง ได้แก่ 

1. ในปีการศึกษา 2552 และ 
2. ในปีการศึกษา 2555 ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมารฐาน TQF (สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2555)  

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร TQF เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะครบรอบในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 ดังนั้นในปีการศึกษา 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

2558 จึงยังไม่ถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร แต่ทั้งนี้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้มีการด าเนินการตามกระบวนการปรับปรุง
หลักสูตรในบางส่วนแล้ว ได้แก่การแต่งตั้งและการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพ่ือให้
แล้วเสร็จรองรับการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2560 

 
(MBA-P1.1-10  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
                   กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป พ.ศ.2547 
 MBA-P1.1-11  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พศ. 2552                    
 MBA-P1.1-01  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
                   ฉบับปรับปรุง พศ. 2555                    
 MBA-P1.1-12  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง  
                    หลักสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
                    663/2559 
 MBA-P1.1-13 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ 
                   ปรับปรุง หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต     
                   ครั้งที่ 1/ 2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม   
                   2559)) 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

แบบรายงาน ตัวบ่งช้ี 1.1 ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2558 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์ 

การวิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 
วิทยา 
นิพนธ ์

การค้นคว้า
อิสระ 

1 ผศ.ดร.นฤมล  
สุ่นสวัสดิ ์

ผศ. D.M.S. 
 
M.P.S. 
 
 
บธ.ม. 
 
 
 
กศ.บ. 

Management 
 
Educational 
Management 
 
การจัดการและ
การบริหาร
องค์การ 
 
ภูมิศาสตร ์

การ
ตั้งเป้าหมาย
ในชีวิตการ
ท างาน 

- 2 1.น.ส.มานิต  
  ฆ้องบ้านโข้ง 

546340 
1053 

1.คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

การพัฒนา
รูปแบบการ
ประเมิน
สภาพแวดล้อ
ม ภายในเพื่อ
การพัฒนา
องค์การธุรกิจ
น าเที่ยว 

2.นายอกนิษฐ ์
เจียรอนุกลู 

546340 
1006 

2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเกีย่วกับส่วน
ประสมทางการตลาดธรุกิจ
บริการของส านักงานส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

2 ผศ.ดร.กัมพล  
เชื้อแถว 

ผศ. Ph.D. 
 

ศ.ม. 
 

ศ.บ. 
 

ศษ.บ. 
 

Economics 
 
เศรษฐศาสตร ์
 
เศรษฐศาสตร ์
 
โสตทัศนศึกษา 

A 
Macroeconom
etric Model of  
Thai 
Agricultural 
Sector 

- 2 1.น.ส.มานิต  
  ฆ้องบ้านโข้ง 

546340 
1053 

1.คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

2.นางสาวณัฐนรี   
  สุชิตกุล 

556340 
1011 

2.พฤติกรรมผู้บรโิภคในการ
เลือกซื้อขนมขบเคีย้วประเภท
สาหร่ายของนักเรียน โรงเรียน
บางบัวทอง อ าเภอบางบัว
ทอง  จังหวัดนนทบุรี 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์ 
การวิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 
วิทยา
นิพนธ ์

การค้นคว้า
อิสระ 

3 ผศ.ดร.ณุศณี   
มีแก้วกุญชร 

ผศ. Ph.D. in 
Business 

Administra
tion 

 
พบ.ม. 

 
 

บธ.บ. 

Finance 
 
 
 
 
เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 
 
- 

1.การศึกษา
ผลกระทบของ
ค่าเงินบาทต่อการ
ท่องเที่ยวไทย 
 

- 2 1.นายอกนิษฐ ์
  เจียรอนุกูล 

546340 
1006 

1.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเกีย่วกับส่วน
ประสมทางการตลาดธรุกิจ
บริการของส านักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

2.แนวปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อ
พัฒนาการจัด
การศึกษา 
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2.นางสาวพิมพร   
   พานทอง 

546340 
1057 

2.ทัศนคติของนิสิตมีต่อการ
ให้บริการของส านักงานคณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์ 

การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

4 รศ.ศิริจันทร์   
ศิริปทุมานันท์ 

รศ. วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจัดการป่าไม ้
 
เกษตรศาสตร ์

โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนในอ าเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 

- 1 1.นางสาวพิมพร   
   พานทอง 

546340 
1057 

1.ทัศนคติของ
นิสิตมตี่อการ
ให้บริการของ
ส านักงานคณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

5 ผศ.ดร.ธัชพงศ์  
เศรษฐบุตร 

ผศ. บธ.ด. 
 
 
 
 

บธ.ม. 
 
 
 

อส.บ. 

การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย ์
 
 
การบริหารทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ 
 
 
เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมพนักงาน
ใหม่สาขา
บริหารธรุกิจเพื่อ
เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ภาค 
อุตสาหกรรม 

- 1 1.นางสาวณัฐนรี   
  สุชิตกุล 

556340 
1011 

1.พฤติกรรม
ผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อขนมขบ
เคี้ยวประเภท
สาหร่ายของ
นักเรียน 
โรงเรียนบางบัว
ทอง อ าเภอบาง
บัวทอง  จังหวัด
นนทบุรี 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

แบบรายงาน ตัวบ่งช้ี 1.1 ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ประจ าปีการศึกษา 2558 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา – ไม่มี 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ ์

การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
2        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
3        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

แบบรายงาน ตัวบ่งช้ี 1.1 ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ประจ าปีการศึกษา 2558 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์ 

การวิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 รศ.ดร.จีรเกียรติ  
อภิบุณโยภาส 

รศ. Ph.D. 
 
M.A.B. 
 
 
วท.บ. 

Economics 
 
Business 
Management 
 
เศรษฐศาสตร ์

การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้
ของโครงการในท่ี
ราชพัสด ุ

- 3 1.น.ส.มานิต  ฆ้อง
บ้านโข้ง 

คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลยัราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

2.น.ส.พิมพร  
พานทอง 

ทัศนคติของนิสิตมตี่อการ
ให้บริการของส านักงาน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

3.นายอกนิษฐ์  
เจียรอนุกลู 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเกีย่วกับส่วน
ประสมทางการตลาดธรุกิจ
บริการของส านักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์ 

การวิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

2 ผศ.ดร.ณุศณี   
มีแก้วกุญชร 

ผศ. Ph.D. in 
Business 
Administration 
 
พบ.ม. 
 
 
บธ.บ. 

Finance 
 
 
 

เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

 
- 

1.การศึกษา
ผลกระทบของ
ค่าเงินบาทต่อการ
ท่องเที่ยวไทย 
 
2.แนวปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อ
พัฒนาการจัด
การศึกษา 
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

- 3 1.น.ส.มานิต  ฆ้อง
บ้านโข้ง 

คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลยัราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

2.น.ส.พิมพร  
พานทอง 

ทัศนคติของนิสิตมตี่อการ
ให้บริการของส านักงาน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

3.นายอกนิษฐ์  
เจียรอนุกลู 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเกีย่วกับส่วน
ประสมทางการตลาดธรุกิจ
บริการของส านักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์ 

การวิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

3 ผศ.ดร.นฤมล สุ่นสวสัดิ ์ ผศ. D.M.S. 
 
M.P.S. 
 
 
บธ.ม. 
 
 
 
กศ.บ. 

Management 
 
Educational 
Management 
 
การจัดการและ
การบริหาร
องค์การ 
 
ภูมิศาสตร ์

การตั้งเป้าหมาย
ในชีวิตการท างาน 
 
การพัฒนารูปแบบ
การประเมิน
สภาพแวดล้อม 
ภายในเพื่อการ
พัฒนาองค์การ
ธุรกิจน าเที่ยว 

- 3 1.น.ส.มานิต  ฆ้อง
บ้านโข้ง 

คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลยัราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

2.น.ส.พิมพร  
พานทอง 

ทัศนคติของนิสิตมตี่อการ
ให้บริการของส านักงาน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

3.นายอกนิษฐ์  
เจียรอนุกลู 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเกีย่วกับส่วน
ประสมทางการตลาดธรุกิจ
บริการของส านักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์ 

การวิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

4 รศ.ศิริจันทร์   
ศิริปทุมานันท์ 

รศ. วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจัดการป่าไม ้
 
เกษตรศาสตร ์

โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนใน
อ าเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัด
สมุทรสาคร 

- 1 นางสาวณัฐนรี   
  สุชิตกุล 

พฤติกรรมผู้บรโิภคในการ
เลือกซื้อขนมขบเคีย้ว
ประเภทสาหร่ายของ
นักเรียน โรงเรียนบางบัว
ทอง อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุร ี

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

5 ผศ.ดร.เสาวณี   
เรืองไชยศร ี

ผศ. D.M.S. 
บธ.ม. 

 
ศ.บ. 

Management 
บริหาร
การตลาด 
การตลาด 

พฤติกรรม
ผู้บริโภคที่มีต่อ
การเลือกซื้อข้าว
เกษตรอินทรีย์ 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

- 1 น.ส.พิมพร      
  พานทอง 

ทัศนคติของนิสิตมตี่อการ
ให้บริการของส านักงาน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

6 ผศ.ดร.กัมพล  เชื้อแถว ผศ. Ph.D. 
ศ.ม. 
ศ.บ. 

ศษ.บ. 

Economics 
เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตร ์
โสตทัศนศึกษา 

A 
Macroeconome
tric Model of  
Thai 
Agricultural 
Sector 

- 1 นางสาวณัฐนรี   
  สุชิตกุล 

พฤติกรรมผู้บรโิภคในการ
เลือกซื้อขนมขบเคีย้ว
ประเภทสาหร่ายของ
นักเรียน โรงเรียนบางบัว
ทอง อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุร ี

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์ 

การวิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

7 ผศ.ดร.ธัชพงศ์   
เศรษฐบุตร 

ผศ. บธ.ด. 
 
 
 
 

บธ.ม. 
 
 
 

อส.บ. 

การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรม
และทรัพยากร
มนุษย ์
 
การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ 
 
เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

การพัฒนา
หลักสตูรฝึกอบรม
พนักงานใหม่สาขา
บริหารธรุกิจเพื่อ
เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ภาค 
อุตสาหกรรม 

- 1 นางสาวณัฐนรี   
  สุชิตกุล 

พฤติกรรมผู้บรโิภคในการ
เลือกซื้อขนมขบเคีย้ว
ประเภทสาหร่ายของ
นักเรียน โรงเรียนบางบัว
ทอง อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุร ี

ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

แบบรายงาน ตัวบ่งช้ี 1.1 ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา – ไม่มีนักศึกษาแผน ก 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 
ช่ือวารสารวิชาการทีไ่ดร้ับการตีพมิพ์ปีท่ี/
ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ์และเลขหน้า) 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

แบบรายงาน ตัวบ่งช้ี 1.1 ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง ประจ าปีปฏิทิน พ.ศ. 2558  
                กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัสนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหตุ 

(การอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ 

1 รศ.รวงพร  อ่ิมผล - 3 1.นางมณฑา  เศรษฐขจร 5463401023 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานโรงโอ่งเรืองศิลป์ 3 อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุร ี

14/พ.ค./58 

2.นางสาวอนงค์นาฏ กรีฉัตร 5563401002 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจของผู้ใช้บริการ 
อนันตรา  เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

6/ส.ค./58 

3.นายฐากร  ฤกษ์สมถวิล 5463401004 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลผ์สมของวัยรุน่ใน
พื้นที่แขวงหิรัญรูจี เขตธนบรุี 
กรุงเทพมหานคร 

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2 รศ.ปรียานุช   
กิจรุ่งโรจนเ์จรญิ 

- 1 1.นางสาวเบญญา พรหมภัทร 
 

5263401014 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยกรุงเทพมหานคร ศึกษา
เฉพาะกรณี : ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยเขตยานนาวา 

4/ก.ย./57 

3 ผศ.ดร.กัมพล  เชื้อแถว - 3 1.นางสาวชญาดา   
ลาภมงคลนาวิน 
 

5463401055 การศึกษาปัจจัยจูงใจและประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร คณะครุ
ศาสตร์ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2/ก.ค./58 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัสนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหตุ 

(การอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ 

3 ผศ.ดร.กัมพล  เชื้อแถว - 3 2.น.ส.มานิต  ฆ้องบ้านโข้ง 5463401053 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนมหาวทิยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

3.นางสาวณัฐนรี สุชิตกุล 5563401011 พฤติกรรมผู้บรโิภคในการเลือกซื้อขนมขบ
เคี้ยวประเภทสาหร่ายของนักเรียน 
โรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุร ี

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

4 ผศ.ดร.นฤมล  สุ่นสวสัดิ ์ - 3 1.นางสาวเครือวัลย์ ไกรเทพ 5463401054 การใช้บริการยมืคืนหนังสือของนักศึกษา
ในส านักวิทยบริการ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.น.ส.มานิต  ฆ้องบ้านโข้ง 5463401053 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนมหาวทิยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

3.นายอกนิษฐ์  เจียรอนุกูล 5463401006 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบรกิาร
ของส านักงานส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียนมหาวิทยาลัย    ราชภฏับา้น
สมเด็จเจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

5 ผศ.ดร.เสาวณี   
เรืองไชยศร ี

- 2 1.นางวรรณภิา  ใยไพโรจน ์
 

5463401019 การศึกษาส่วนประสมการตลาด
กรณีศึกษาบริษัท ทีโอทีจ ากัด มหาชน 

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.นางสาวสุนทรี รื่นโพธ์วงศ์ 
  

5364301444 ความคิดเห็นต่อคณุภาพการให้บรกิาร
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุร ี

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัสนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหตุ 

(การอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ 

6 ผศ.ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร - 3 1.ว่าท่ีร้อยโทสุรเิยนทร์   
เกษมสุข 

5463401008 การศึกษาความต้องการใช้บริการ
ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.นางสาวพิมพร  พานทอง 
    

5463401057 1.ทัศนคติของนิสิตมีต่อการให้บรกิารของ
ส านักงานคณะวิทยาการจดัการ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

3.นายอกนิษฐ์  เจียรอนุกูล 5463401006 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบรกิาร
ของส านักงานส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

7 รศ.ศิริจันทร์   
ศิริปทุมานันท์ 

- 1 1.นางสาวพิมพร พานทอง  
    

5463401057 1.ทัศนคติของนิสิตมีต่อการให้บรกิารของ
ส านักงานคณะวิทยาการจดัการ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

8 ผศ.ดร.ธัชพงศ์   
เศรษฐบุตร 

- 1 1.นางสาวณัฐนรี สุชิตกุล 5563401011 พฤติกรรมผู้บรโิภคในการเลือกซื้อขนมขบ
เคี้ยวประเภทสาหร่ายของนักเรียน 
โรงเรียนบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุร ี

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 
  



32 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

แบบรายงาน ตัวบ่งช้ี 1.1 ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง ประจ าปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่องานวิจัย 
ระยะเวลาท าวิจัย  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ 

แหล่งทุน 
ภายใน ภายนอก 

1 ผศ.ดร.นฤมล  สุ่นสวัสดิ ์ ความคิดเห็นของนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ 
(กศ.พ.) คณะวิทยาการจัดการ ที่มีต่อความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา  

2557-2558 -10,000- สาขาวิชา 
การเป็น
ผู้ประกอบการ 

- 

การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในธุรกิจ  

2557-2558 -50,000- ทุนส านักวิจัย
และพัฒนา 

- 

โมเดลการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ประสบความส าเร็จตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

2557 – ปัจจุบัน -55,000- คณะวิทยาการ
จัดการ 

- 

2 ผศ.ดร.กัมพล  เชื้อแถว A Macroeconometric Model of  Thai 
Agricultural Sector 

2555 -20,000- สาขาวิชา - 

3 ผศ.ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร การศึกษาผลกระทบของค่าเงินบาทต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  

2554-2555 -197,000- - สกว. 

แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2558-2559 - บัณฑิตวิทยาลัย - 

 

 

 



33 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่องานวิจัย 
ระยะเวลาท าวิจัย  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ 

แหล่งทุน 
ภายใน ภายนอก 

4 รศ.ศิริจันทร์ ศิริปทุมนานันท์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในอ าเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

2557 -500,000- - สกว. 

5 ผศ.ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร การพัฒนาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

2557 – ปัจจุบัน -80,000- คณะวิทยาการ
จัดการ 

- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MBA-P1.1-01 เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (มคอ.2) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
MBA-P1.1-02 เอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
MBA-P1.1-03 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวที่เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 ม.ค. 2559 
MBA -P1.1-04 เอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
MBA -P1.1-05 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวที่เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 16 เม.ย. 2558 
MBA -P1.1-06 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 

2/2558 
MBA -P1.1-07 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 

3/2558 
MBA -P1.1-08 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 
MBA -P1.1-09 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์และสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ (ท่ี 

3419/2558 และ 1676/2559) 
MBA -P1.1-10 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป พ.ศ.2547 
MBA -P1.1-11 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2552 
MBA -P1.1-12 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 663/2559 
MBA -P1.1-13 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 17 มี.ค. 2559 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ 1.1 การก ากับมาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
1.1 

- บัณฑิตศึกษา 11 ข้อ ..........9......... ข้อ 

  บรรล ุ
   ไม่บรรลุ 
(หมายเหตุ ข้อ 8 และ ข้อ 10 
ไม่ได้ด าเนินการ) 

 
 


