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ภาคผนวก ก. 
แบบประเมินความเสีย่ง   

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเตบิโตอยางยัง่ยืนของวิสาหกิจชมุชนรองรับการเขาสู  

 AEC ในพ้ืนที่ฝงธนบุรี 
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แบบประเมินความเสี่ยง   

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนรองรับการเขาสู  

 AEC ในพ้ืนท่ีฝงธนบุรี 
 
แบบประเมินความเสี่ยงแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินความเสี่ยงและวิสาหกิจชุมชนที่ผูตอบ

แบบสอบถามเปนสมาชิก 

 สวนที่ 2 แบบประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินความเสี่ยงและวิสาหกิจชุมชน 

1.1 ช่ือ นามสกุลของผูตอบแบบประเมิน 

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

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

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

1.2 ช่ือวิสาหกิจชุมชนทีผู่ตอบแบบประเมินทํางาน/เปนสมาชิก/คณะกรรมการ/ผูแทนวิสาหกจิชุมชน 

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

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

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

1.3 ที่อยูของวิสาหกิจชุมชน 

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

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

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

1.4  การดําเนินงานของวิสาหกจิชุมชนโดยสังเขป 

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

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

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

1.5 การจดทะเบียนของวิสาหกิจชุมชนและการริเริ่มจัดต้ัง (เทาทีส่ามารถตอบได) 

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

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

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

1.6 ผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนโดยทั่วไป 

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

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

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

1.7 รายช่ือคณะกรรมการและสมาชิกของวิสาหกจิชุมชนโดยสงัเขป 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน  

 กรุณาตอบคําถามแตละขอ ดังน้ี 

 1. ตอบคําถามโดยทําเครื่องหมายในชองสี่เหลี่ยม  สําหรับคําถามการดําเนินการของ

วิสาหกิจชุมชนในเรื่องน้ันๆ 

     มี  หมายถึง  มีการดําเนินการของวิสาหกิจชุมชน 

     ไมมี   หมายถึง  ไมมีการดําเนินการของวิสาหกิจชุมชน 

 2. ตอบคําถามโดย ทําเครื่องหมาย  ในชองคําถามที่ทานคิดเห็นวาตรงตามเปนจริงมาก

ที่สุด ในเรื่องระดับของเหตุการณ และระดับความรุนแรงจากเหตุการณน้ัน  โดยกําหนดใหตัวเลขจาก 

1-5 แสดงปริมาณของระดับการเกิดข้ึนของเหตุการณและระดับความรุนแรงของเหตุการณขางตน  

    1 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 

    2 หมายถึง ระดับนอย 

    3 หมายถึง ระดับปานกลาง 

    4 หมายถึง ระดับมาก 

    5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

ตัวอยางคําถามและคําตอบ 

คําถาม วิสาหกิจชุมชนของทานมีการจัดทําโครงสรางหนาที่ของกรรมการและสมาชิก 

 อยางชัดเจนหรือไม 

คําตอบ กรณีท่ี 1 หากวิสาหกิจชุมชนมีการจัดทําโครงสรางหนาที่ของกรรมการและสมาชิก 

 ชัดเจน ใหตอบวา  มี และทําเครื่องหมาย  ในชอง มี แสดงวาวิสาหกิจชุมชน  

 ไมมีความเสี่ยง ใหตอบคําถามในขอตอไป 

 

 กรณีท่ี 2 หากวิสาหกิจชุมชนไมมีการจัดทําโครงสรางหนาที่ของกรรมการและ 

 สมาชิกอยางชัดเจนใหตอบ ไมมี และทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ไมมี แสดงวา 

 วิสาหกิจชุมชน มีความเสี่ยงในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  จึงใหถาม 

   คําถามในขอเดิมอีก 2 คําถาม ดังน้ี 
 

คําถามในขอเดิมท่ี 1  เหตุการณที่วิสาหกิจชุมชนของทานไมมีการกําหนดวัตถุประสงคและ 

     เปาหมายที่ชัดเจน 

เกิดข้ึนในระดับใด ทําเครื่องหมาย  ในชองความถ่ีระดับมากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอย และนอย ที่สุด ตามที่ผูตอบพิจารณา 

 

คําถามในขอเดิมท่ี 2 ความรุนแรงที่วิสาหกิจชุมชนของทานไมมีการกําหนดวัตถุประสงคและ 

     เปาหมายที่ชัดเจน เกิดข้ึนในระดับใด ใหทําเครื่องหมาย  ในชองความถ่ี

ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตามที่ผูตอบพิจารณา 
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สวนท่ี 2 แบบประเมินความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชน 

  

ขอ / คําถาม 

การ

ดําเนิน 

การ 

ระดับเหตุการณ ระดับความรุนแรง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. วิสาหกิจชุมชนของทานมีความเส่ียง ดานความพอประมาณ ดังนี้ 

1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน 
 มี           

 ไมมี           

1.2 สมาชิกมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางในการทํางาน 
 มี           

 ไมมี           

1.3 มีการจัดทําโครงสรางหนาที่ของกรรมการและสมาชิก

ใหชัดเจน 

 มี           

 ไมมี           

1. 4 มีการกําหนดแผนงานและวิธีการมีสวนรวมในการ

กําหนดแผนงานของสมาชิก 

 มี           

 ไมมี           

1.5 คณะกรรมการและสมาชิกมีความรูดานการจัดการ

ธุรกิจ 

 มี           

 ไมมี           

1.6 สมาชิกสวนใหญเขาใจการทํางานของคณะกรรมการฯ 
 มี           

 ไมมี           

2. วิสาหกิจชุมชนของทานมีความเส่ียงดานความมีเหตุผล ดังนี้ 

2.1 มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 มี           

 ไมมี           

2.2 มีการกําหนดขั้นตอนการผลิตที่ไดมาตรฐาน 
 มี           

 ไมมี           

2.3 มีความพรอมในการผลิตสินคาและบริการ 
 มี           

 ไมมี           

2.4 มีการประมาณการวัตถุดิบที่ใชในการผลิต 
 มี           

 ไมมี           

2.5 สามารถผลิตสินคาไดทันเวลา 
 มี           

 ไมมี           

2.6 มีการระดมทุนจากสมาชิกในการดําเนินงาน 
 มี           

 ไมมี           

2.7 มีการกูเงินจากแหลงเงินทุนภายนอก 
 มี           

 ไมมี           

2.8 มีสถานที่จัดจําหนายผลผลิตเปนของตัวเอง 
 มี           

 ไมมี           

2.9 มีแนวทางการแกปญหาผลกระทบ  หากเกิดภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ํา 

 มี           

 ไมมี           



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

102 
 

ขอ / คําถาม 

การ

ดําเนิน 

การ 

ระดับเหตุการณ ระดับความรุนแรง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.10 มีวิธีแกปญหาผลกระทบจากสภาพอากาศ 
 มี           

 ไมมี           

2.11 มีการจัดทําบัญชีอยางสมํ่าเสมอ 
 มี           

 ไมมี           

2.12 มีการเตรียมการเพื่อการแขงขันกับผูอ่ืนอยาง

สมํ่าเสมอ 

 มี           

 ไมมี           

2.13 มีการผลิตสินคาและบริการใหม ๆ อยูเสมอ 
 มี           

 ไมมี           

2.14 มีแผนการแกปญหาการผลิตสินคาที่ปนเปอนสารเคมี 
 มี           

 ไมมี           

3. วิสาหกิจชุมชนของทานมีความเส่ียงดานการสรางภูมิคุมกัน ดังนี ้

1. มีการนํารายงานผลทางการเงินไปใชประโยชน 
 มี           

 ไมมี           

2. มีการแกปญหาการผลิตสินคาที่มีรูปแบบ/ลักษณะการใช

ประโยชนทดแทนกันไดสูง 

 มี           

 ไมมี           

3. มีวิธีการผลิตสินคาโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัย 

 มี           

 ไมมี           

4. มีการผลิตสินคาที่สงผลตอสุขภาพที่ดีของสมาชิก 
 มี           

 ไมมี           

5. มีการแกปญหาการผลิตตามคําแนะนําของคนทั่วไป 
 มี           

 ไมมี           

6. มีวิธีแกไขผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
 มี           

 ไมมี           

7. มีวิธีแกไขผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน 
 มี           

 ไมมี           

8. มีวิธีแกไขผลกระทบจากโรคระบาดของพืชและสัตว  

เพื่อการผลิตสินคาและบริการ 

 มี           

 ไมมี           

9. มีการประเมินความเส่ียงในการประกอบกิจการ 
 มี           

 ไมมี           

10. มีการสรางภาพลักษณที่ดีของวิสาหกิจชุมชน 
 มี           

 ไมมี           
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ขอ / คําถาม 

การ 

ดําเนิน 

การ 

ระดับเหตุการณ ระดับความรุนแรง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. วิสาหกิจชุมชนของทานมีความเส่ียงดานความ (รอบ) รูคูคุณธรรม ดังนี้ 

1. มีการแกไขวิธีการทํางาน  โดยการชี้นําจากผูเชี่ยวชาญใน 

   การดําเนินการผลิตสินคาและบริการ 

 มี           

 ไมมี           

2. มีวิธีการปรับสภาพแวดลอมที่เส่ือมโทรมใหกับชุมชน 
 มี           

 ไมมี           

3. มีการจัดทําฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลอยางเปน

ระบบ 

 มี           

 ไมมี           

4. มีความรูเรื่องการตลาดและขอมูลเก่ียวกับลูกคา 
 มี           

 ไมมี           

5. มีการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการตามมาตรฐาน

ทั่วไป 

 มี           

 ไมมี           

6. มีการจัดสรรผลประโยชนจากรายไดอยางเปนธรรม 
 มี           

 ไมมี           

7. มีการตรวจสอบภายในโดยนักวิชาชีพที่มีความรู 
 มี           

 ไมมี           

8. มีความซ่ือสัตยตอลูกคาในการดําเนินธุรกิจ 
 มี           

 ไมมี           

9. มีการพัฒนาคุณภาพสินคาตลอดเวลา 
 มี           

 ไมมี           

5. วิสาหกิจชุมชนของทานมีความเส่ียงดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้ 

    5.1 ดานสินคา 

1. มีการพัฒนาตราสินคาใหเปนที่รูจัก 
 มี           

 ไมมี           

2. มีการสรางคุณภาพสินคาใหสูงกวาคูแขงในอุตสาหกรรม

เดียวกัน 

 มี           

 ไมมี           

3. มีการสรางความแตกตางของสินคาใหเหนือกวาคูแขง 
 มี           

 ไมมี           

4. มีการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการและการ

แปรรูปสินคาใหมีความหลากหลาย 

 มี           

 ไมมี           

    5.2 ดานการตลาด 

1. มีการสงเสริมการตลาด 
 มี           

 ไมมี           

2. มีคําส่ังซ้ือสินคาและรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
 มี           

 ไมมี           
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ขอ / คําถาม 

การ 

ดําเนิน 

การ 

ระดับเหตุการณ ระดับความรุนแรง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. มีการดําเนินกลยุทธทางการตลาดใหสามารถเขาถึงกลุม

ลูกคาในตางประเทศไดมากขึ้น 

 มี           

 ไมมี           

4. มีการเนนการแขงขันในดานคุณภาพมากกวาราคา 
 มี           

 ไมมี           

    5.3 ดานการผลิต 

1. เนนการผลิตใหมีตนทุนต่ํากวาคูแขงในอุตสาหกรรม 
 มี           

 ไมมี           

2. มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียใหนอยลง 
 มี           

 ไมมี           

3. มีเทคโนโลยีในการผลิตสูงกวาคูแขงในอุตสาหกรรม

เดียวกัน 

 มี           

 ไมมี           

4. มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม  เพื่อลดขอกีดกันทางการคา 

 มี           

 ไมมี           

    5.4 ดานการตอบสนองตอความตองการของลูกคา 

1. มีกลยุทธในการผูกมัดลูกคา 
 มี           

 ไมมี           

2. มีการเรียนรูและศึกษาขอมูลของลูกคาในกลุมประเทศ

อาเซียน 

 มี           

 ไมมี           

3. สามารถผลิตสินคาเพื่อตอบสนองตอความตองการของ

ลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

 มี           

 ไมมี           

4. มีความสามารถในการจัดการระบบขนสงสินคา 
 มี           

 ไมมี           

   5.5 ดานการขยายฐานการผลิตและการกระจายสินคา 

1. มีการศึกษาความเปนไปไดในการขยายตลาดสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

 มี           

 ไมมี           

2. มีแผนการขยายตลาดสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 มี           

 ไมมี           

3. มีการจําหนายสินคาทางอินเทอรเน็ต 
 มี           

 ไมมี           

4. มีการเขารวมงานแสดงสินคาเพื่อเสนอผลิตภัณฑสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 มี           

 ไมมี           

5. มีการสรางตัวแทนจําหนายสินคาเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 มี           

 ไมมี           

6. มีการรวมตัวของวิสาหกิจชุมชนเพื่อทําหนาที่ในการ

จัดสงสินคาในราคายุติธรรม 

 มี           

 ไมมี           
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

                           
ขอบพระคุณมา ณ ที่น้ีดวย 
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ภาคผนวก ข. 
แบบสัมภาษณก์ารสนทนากลุม่ของวิสาหกิจชุมชน  
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วิสาหกิจชุมชน 
 

แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มขอวิสาหกิจชุมชน 
 
ช่ือวิสาหกิจชุมชน………………………………………………………………………………………………………………..
ตําแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือผลิตภัณฑ์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน 
- การผลิต ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- ภูมิอากาศ โรคระบาดของพืชและสัตว์ ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- มผีู้เช่ียวชาญมาแนะนํา …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ความเสี่ยงด้านการตลาด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ความเสี่ยงด้านบุคลากร (ความร่วมมือ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. ความเสี่ยงด้านคู่แข่งขัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. ความเสี่ยงด้านอํานาจต่อรองและอิทธิพลทั้งภายในและภายนอก 
- การกําหนดราคา ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
7. ความเสี่ยงด้านการจัดทําบัญชีและด้านการเงิน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีการผลิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมาย และการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. ความเสี่ยงด้านการเข้าสู่ตลาด AEC 
- ตราสินค้า…………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
- การส่งเสริมการตลาด.………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
- กลยุทธในการผูกมัดลูกค้า…………………………………………………………………………..……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- การขยายฐานการจําหน่าย…………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ค. 
รายชื่อวสิาหกิจชุมชนและผลติภัณฑที่สัมภาษณ 
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ตารางที่ 1 รายชื่อวิสาหกิจชุมชนและผลติภัณฑทีส่ัมภาษณ 

ลําดับ ชื่อวิสาหกจิชุมชน ผลิตภัณฑ 

1. วิสาหกิจชมุชนสหายซัพพลายส 

วันเสาร ที ่9 เมษายน 2559 

เวลา 9.00 – 10.00 น. 

บริการจัดหาวัตถดุบิสําหรับรานกาแฟโบราณ  

เชน นมกระปอง กาแฟผง ใบชา น้ําเชือ่ม 

นํ้าตาล แกวพลาสติก หลอดดูดนํ้า และ

ถุงพลาสตกิ เปนตน 

2. วิสาหกิจชมุชนสภุัทรภบิาล 

วันเสาร ที ่9 เมษายน 2559 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

ผลไมแปรรูป  เชน  มะขามอบนํ้าผึ้ง  มะมวง

กวนสมซา  สตอเบอร่ีอบแหง  กลวยมะลิออง

อบแหง  กลวยหอมกวน  สบัปะรดกวน  

กลวยอบเนย  พุทราเชื่อม  มะขามคลุก  

มะเขือเทศราชินีอบแหง  มะขามปอมแชอ่ิม  

เปนตน  นํ้าผึ้ง 

3. วิสาหกิจชมุชนบานสมุนไพรคุณยาย

บุญเรือน 

วันเสาร ที ่23 เมษายน 2559 

เวลา 9.00 – 10.00 น. 

ผลติภัณฑสมุนไพร  เชน  ลปิสตกิมัน  ครีม

ทาสนเทา  แชมพู  ครีมบํารุงผม  กราวเครือ

ขาว  อบเชย  เถาวัลยเปรียง  เกลือคลาย

เครียด  สมุนไพรพอกผิวหนา  เปนตน 

4. วิสาหกิจชมุชนแพรไหม 

วันเสาร ที ่23 เมษายน 2559 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

ผลติภัณฑสมุนไพร  เชน  แชมพู  สบู  ผงขดั

หนา  ผงขดัตัว  เปนตน 

5. วิสาหกิจชมุชนนางฟา  72 

วันเสาร ที ่30 เมษายน 2559 

เวลา 9.00 – 10.00 น. 

ขาวยําปกษใต  ขาวคลุกกะป 

6. วิสาหกิจชมุชนจอมทองกาวไกล 

วันเสาร ที ่30 เมษายน 2559 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

ขาวเกรียบวาว  ขาวเกรียบปากหมอ 

7. วิสาหกิจชมุชนดารุลอบิาดะห 

วันเสาร ที ่7 พฤษภาคม 2559 

เวลา 9.00 – 10.00 น. 

 

 

 

นมแพะ  ผลติภัณฑแปรรูปนมแพะ  เชน  สบู  

ทองมวน  เปนตน 
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ตารางที่ 1 รายชื่อวิสาหกิจชุมชนและผลติภัณฑทีส่ัมภาษณ (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิสาหกจิชุมชน ผลิตภัณฑ 

8. วิสาหกิจชมุชนกลุมผูปลูกผักปลอดภยั

จากสารพิษทวีวัฒนา 

วันเสาร ที ่7 พฤษภาคม 2559 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

 

ผักปลอดสารพิษ  เชน  ผกักาดแกว  บวบ  

แครอท  ผักโขม  ไชเทาญ่ีปุน  มะระ  เปนตน 

9. วิสาหกิจชมุชนกลุมสวนผกัสามัคค ี

วันเสาร ที ่14 พฤษภาคม 2559 

เวลา 9.00 – 10.00 น. 

 

ดอกไมประดิษฐ  เชน  จัดชอดอกไมประดษิฐ

จากดินหอม  ดินญึปุ่น  ชอธนบตัร  เหรียญ

โปรยทาน  เปนตน 

10. วิสาหกิจชมุชนบานหตัถกรรม 

วันเสาร ที ่14 พฤษภาคม 2559 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

 

เรือจําลอง  ปนไมเด็กเลน  ไมขดีไฟโบราณ  

หุนกระบอก  หัวโขน  เปเปอรมาเช  วาวไทย 
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ภาคผนวก ง. 
ประวัติผูวิจัย 
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1.  ชื่อ-นามสกุล  นางประภาพิทย   อินทรชัย  Mrs. Paparpit  Intarachai 

     ตําแหนงปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารย   

     หนวยงานท่ีสังกัด  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี      

     สถานท่ีติดตอ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  172  ถนนอิสรภาพ  แขวงวัดกัลยาณ  เขตธนบุรี  

กรุงเทพมหานคร  เบอรโทรศัพท : 089-2604580  โทรสาร  :  02-8902295 อีเมล  :  

Paparpit_06@hotmail.com                                               

     ประวัติการศึกษา   

นศ.ม.  (การโฆษณา)  มหาวิทยาลัยสยาม    

ค.บ.  (คอมพิวเตอร)  วิทยาลัยครเูพชรบรุี    

      งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว   

1. การพัฒนาบทเรียนออนไลนวิชาประชามติ  สําหรบันักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร   

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ปที่พิมพ  พ.ศ. 2556  การเผยแพร  วารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  และมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ  แหลงทุนในการทําวิจัย  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี 

 2.  การติดตามผลการบริการวิชาการแกชุมชน  ของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี  ปที่พมิพ  พ.ศ. 2557 การเผยแพร  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  แหลงทุนใน

การทําวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

2.  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพรทิพย  มโนดํารงสัตย  Miss  Porntip  Manodamrongsat 

     ตําแหนงปจจุบัน  อาจารย     

     หนวยงานท่ีสังกัด  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี    

     สถานท่ีติดตอ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  172  ถนนอิสรภาพ  แขวงวัดกัลยาณ  เขตธนบุรี  

กรุงเทพมหานคร   เบอรโทรศัพท :  089-6777578  โทรสาร : 02-8902295 อีเมล : pontip-

naka@hotmail.com 

     ประวัติการศึกษา  บชม.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

                บชบ.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
     งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว   

1. การติดตามผลการบรกิารวิชาการแกชุมชน  ของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี  ปที่พมิพ  พ.ศ.  2557  การเผยแพร  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  แหลงทุนในการ

ทําวิจัย  มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี
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3. ชื่อ-นามสกุล  นางสาวแอนนา  พายุพัด   Miss  Anna  Payupat 

    ตําแหนงปจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสอน)   

 

    หนวยงานท่ีสังกัด  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

      

    สถานท่ีติดตอ   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  172  ถนนอิสรภาพ  แขวงวัดกัลยาณ  เขตธนบุรี  

กรุง เทพมหานคร  เบอรโทรศัพท :  080-0465437  โทรสาร : 02-8902295 อี เมล : 

anjung_an@hotmail.com 

 

    ประวัติการศึกษา   

 ค.อ.ม.  (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี   

   คบ.  (คอมพิวเตอรศึกษา)  สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

 
  ชื่องานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว 

        1.  การวิเคราะหองคประกอบที่มีอทิธิพลตอสมรรถภาพของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศา

สตรบัณฑิต  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

ปที่พิมพ  พ.ศ.  2551  การเผยแพร  ประเทศอินโดนีเซีย 

         2.  การพัฒนาบทเรียนออนไลน  เรื่อง  หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกจิ  

สําหรับนักศึกษาปรญิญาตรี    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี ปที่พิมพ  พ.ศ.  

2555  การเผยแพร  มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ  ประเทศ  เกาหลี   แหลงเงินทุน  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี 

         3.  การพัฒนาตนแบบการเรียนรูฐานขอมูล  ระบบสบืคนสารนิพนธ  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี ปที่พิมพ  พ.ศ.  2556  การเผยแพร  ประเทศ

พมา   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  แหลงเงินทุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
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