
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2562 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ก าหนดให้สถาบันราชภัฏสามารถเปิดสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีได้ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการเปิดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยได้จัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีความรู้
เป็นปัจจุบัน โดยจัดโครงการความร่วมมือในกาพัฒนาอาจารย์กับมหาวิทยาลัย ควีนส์แลนด์ และมหาวิทยาลัย
อีดิธคอแวน ประเทศออสเตเลีย และจัดท าความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง 
 วันที่ 1 ตุลาคม 2542 สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา และคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏอนุมัติให้เปิดสอน 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 นับเป็นหลัก 
 วันที่ 11 ธันวาคม 2542 ได้มีประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจัดบัณฑิตศึกษา โดยจัดให้มี
ส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มีผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษาเป็นหัวหน้า 
 วันที่ 5 มกราคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2551 ให้จัดตั้งหน่วยงาน
บัณฑิตศึกษาเป็นส่วนงานภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยใช้ชื่อ "บัณฑิตวิทยาลัย" 
 วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2551 ให้ตราข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และจัดให้มีการสรรหา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2553 ให้ตราข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. 2553 
และวันที่ 14 สิงหาคม 2553 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2553 ให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายใน  
 บัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายใน โดยใช้ชื่อ  
เป็นภาษาอังกฤษ The Graduate School of Rajabhat Rajanagarindra University” เรียกย่อว่า 
“GRAD RRU” ลงวันที่ 18 กันยายน 2553 นั้น เพ่ือให้การบริหารและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว สมควรมีข้อบังคับว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน  
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา และในกรณีจ าเป็นและสมควรอาจจัดการศึกษาเองด้วยก็ได้ 
 ปรัชญา : พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ : บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยมุ่งสร้างและประยุกต์องค์
ความรู้บนพื้นฐานของงานวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น 
 พันธกิจ : 
 1. เสริมสร้าง ยกระดับ และรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการพัฒนาท้องถิ่น 

ความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย 



 3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา และยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนอง 
ความต้องการของสังคมและท้องถิ่นจากผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
และชุมชน 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศงานบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานระดับประเทศและระดับสากล 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 6. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 7. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคตะวันออก 
 

 

 
 

ภาพ 1  โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 



 
 คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ประธาน 

 

ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการ 
และวิจัย 

รองประธาน 

 

รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

อาจารย์ ดร.สมใจ นกดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 

 

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ 

กรรมการ 

 

ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

กรรมการ 

 

อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

กรรมการ 

 

อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

กรรมการ 

 

ผศ.ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส หัวหน้าส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
 1. ให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารงานและการจัดการศึกษาของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 2. ให้ความเห็นชอบแผนงานประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัย 

การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 



 3. เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ออกข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของบัณฑิต
วิทยาลัย 
 4. จัดให้มีแผนพัฒนาหลักสูตร และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนนั้น 
 5. ให้ความเห็นชอบการขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 6. ให้ความเห็นชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจ าหลักสูตร การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน การเปิดและ
ปิดหลักสูตร และแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
 7. ก ากับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 8. ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 

 
 

 

ผศ.ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

อาจารย์อรชุมา หนูน้อย ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส หัวหน้าส านักงานคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 

นางสาวปณิตา คล้ายนิล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

นางสาวสายน้ าผึ้ง บุญมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

นายสุเทพ เกิดปราง นักวิชาการศึกษา 

 หน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 1) งานด าเนินการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะที่เก่ียวข้อง 
 (1) งานประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ 
 (2) งานจัดท าแผนการรับนักศึกษาและแผนการเรียนแต่ละปีการศึกษารวมตลอดทั้ง
ตารางสอนของแต่ละภาคการศึกษา 
 (3) งานพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 



 (4) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 (5) งานประมาณการรายได้และการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 (6) ก ากับการจัดท ากิจกรรมโครงการของสาขาวิชา 
 (7) งานอ่ืนใดที่คณะและบัณฑิตวิทยาลัยตกลงร่วมกันว่าให้ด าเนินการร่วมกัน 
 2) งานที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 (1) งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
 (2) งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 (3) งานจัดท าข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
 (4) งานอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
 (5) งานจัดท าปฏิทินวิชาการ 
 (6) งานการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา รวมตลอดทั้งงานเกี่ยวกับการขอเพ่ิม ถอน 
ยกเว้นรายวิชาของนักศึกษา 
 (7) งานจัดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 
 (8) งานสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 (9) ก ากับและตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 
 (10) ก ากับ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
 (11) จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพในการจัดพิมพ์
และเผยแพร่ 
 (12) งานทะเบียนและวัดผล 
 (13) งานการจัดประชุมวิชาการ 
 (14) งานการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 (15) งานแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 (16) งานจัดกิจกรรมโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย 
 (17) งานประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย 
 (18) งานการเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหลักสูตรหรือการบริหารหลักสูตร หรือปิด
หลักสูตร 
 (19) งานจัดการศึกษาตามข้อ 14 และงานอ่ืนใดที่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
บัณฑิตศึกษานอกจากที่ระบุไว้ใน (1) – (18) 
 (20) งาน อ่ืน ใดที่ คณ ะและบัณ ฑิ ตวิทยาลัยตกลงร่วมกันว่ าให้ บัณ ฑิ ตวิทยาลั ย 
เป็นผู้ด าเนินการ 
 งานอ่ืนใดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่มิได้ระบุไว้ในข้อนี้ให้เป็นหน้าที่
ของคณะที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่คณะและบัณฑิตวิทยาลัยจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอ่ืน 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรปริญญาเอก 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา 
    ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล 
    ผศ.ดร.ศิริวัฒน ์จิระเดชประไพ 
    ผศ.ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ 
    อาจารย์ ดร.ปรีชา ดิลกวฒุิสิทธิ์ 
    อาจารย์ ดร.กิตติวงค์ สาสวด 

ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 
Ph.D. (Human Resource Development) 
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา 
        แขนงบริหารธุรกิจการจัดการ) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
    รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา 
    ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์ 
    อาจารย์ ดร.อภิชาติ สังข์ทอง  
    ผศ.ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒชิัย 
    ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษา 

กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
วท.ด. (เคมี) 
ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) 
Ph.D. (Information Science) 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

   

หลักสูตรปริญญาโท 
1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    รศ.ดร.กัญภร เอ่ียมพญา 
    อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ค าชาย 
    อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี                
    อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย 
    ผศ.ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง 

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติทางการศึกษา) 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
    อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล 
    ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ 
    รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

3. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
    รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ 
    รศ.ดร.นิรัตน์ อิมามี 
    อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก 
    อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ประภัศร 
    อาจารย์ ดร.ระพีพัฒน์ ศรีมาลา 
    อาจารย๋นันท์นภัส ธนฐากร 

ส.ด. (สุขศึกษา) 
Ph.D. (Health Education) 
ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) 
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  
ปร.ด. (การจัดการสร้างเสริมสุขภาวะ) 
วท.ม. (สุขศึกษา) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 



หลักสูตรปริญญาโท 
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
    รศ.ดร.สธุี ประจงศักดิ์ 
    ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน   
    อาจารย์ ดร.ประเวช เชื้อวงษ์ 
    อาจารย์ ดร.ศรินยา ประทีปชนะชัย 
    ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล 

คอ.ด. (การบริหารการอาชีวศึกษา) 
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
วศ.ด. (การจัดการงานวิศวกรรม) 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
    รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา 
    ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์ 
    อาจารย์ ดร.อภิชาติ สังข์ทอง  
    ผศ.ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒชิัย 
    อาจารย์ทวีทรัพย์ เจือพานิช 

กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
วท.ด. (เคมี) 
ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) 
Ph.D. (Information Science) 
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
        เอกคอมพิวเตอร์) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

6. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
    อาจารย์ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ 
    อาจารย์ ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี 
    อาจารย์ ดร.นิชชชิญา เกิดช่วย 
    ว่าที่ ร.ท. อาจารย์ ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ 
    อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา 

กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชา 
 2) จัดท างบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา 
 3) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 4) พิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 5) สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 6) จัดท าแผนการเรียนและการบริหารวิชาการของสาขาวิชา 
 7) ประสานการจัดอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชา 
 8) ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ก ากับดูแลบริหารจัดการหลักสูตร และ
ประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 9) ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 10) หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การด าเนินงานการจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงาน ก ากับ 
ควบคุมและพัฒนา มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร รวมทั้งสิ้นจ านวน 7 หลักสูตร 
ดังต่อไปนี้ 
 1)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
 2)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 3)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 4)  หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
 5)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 6)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
 7)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560-2562 ดังแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1  แผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 – 2562  

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา - 15 - 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 10 - - 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 30 30 30 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 20 20 20 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 20 20 20 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 25 25 25 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 20 20 20 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 30 30 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 



 บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้สนใจสมัครเรียน 
ทั้งสิ้น 133 คน และมีนักศึกษาที่เข้าเรียนทั้งหมด 64 คน 

ตาราง 2  จ านวนผู้สนใจสมัครเรียนและจ านวนผู้เข้าเรียน ในปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามหลักสูตร  
            (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562) 

หลักสูตร 

จ านวน
ผู้สนใจ 

สมัครเรียน 
(คน) 

จ านวน
นักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือก 

(คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าเรียน 

(คน) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 0 0 0 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

92 30 30 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน 

10 8 8 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม * 

2 - - 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการสุขภาพ * 

1 - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา 

0 0 0 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 10 8 8 
รวม 115 46 46 

*  หมายเหตุ : จ านวนผู้เข้าเรียนไม่ถึง 5 คน ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ 

ตาราง 3  จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามหลักสูตร 
            (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562) 

หลักสูตร จ านวน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 15 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 5 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 61 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 28 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 4 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 9 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 13 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 41 

รวม 176 



ตาราง 4  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามหลักสูตร 
            (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

หลักสูตร จ านวน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 8 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา - 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 6 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 1 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 1 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 7 

รวม 32 
 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย สรุปข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
ระดับบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามหลักสูตร 

ตาราง 5  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก – ร่วม 

รายช่ืออาจารย์ 
ที่ปรึกษา รวม 

(คน) 
หมายเหตุ 

หลัก ร่วม 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล 1 1 2  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัสนนัท์ วงศ์ประสิทธิ์ 3 0 3  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ 0 1 1  
อาจารย์ ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ 5 1 6  
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ อิมามี 0 1 1  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก 0 1 1  
ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ 0 1 1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ศาสตราจารย์พิสิษฐ์ ดร.จ าเนียร จวนตระกูล 0 2 2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ 0 1 1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ 0 1 1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา 5 0 5  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์



รายช่ืออาจารย์ 
ที่ปรึกษา รวม 

(คน) 
หมายเหตุ 

หลัก ร่วม 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอ่ียมพญา 7 3 10  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง 3 0 3  
อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย 5 0 5  
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ค าชาย 1 0 1  
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี 0 3 3  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด 0 4 4  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล 0 2 2  
อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวทัต 0 1 1  
อาจารย์ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี 0 7 7 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ 7 2 9  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ 8 0 8  
อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล 0 1 1  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล 0 8 8  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล มงคล 1 1 2  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล เชนะโยธิน 1 1 2  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด 0 2 2  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา 3 0 3  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์ 5 1 6  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย 1 1 2  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา 2 5 7  
อาจารย์ ดร.อภิชาติ สังข์ทอง 3 1 4  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภาพร ดียิ่ง 0 3 3  
อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก 0 1 1  
อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี 0 4 4  
อาจารย์ ดร.เกวลิน อัครเดชเรืองศรี 0 7 7 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
อาจารย์ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ 1 0 1  
ว่าที่ร้อยโท ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ 3 0 3  
อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา 1 0 1  

 
 



 
 กิจกรรมพัฒนาการเรียน การสอน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ ผู้เข้าร่วม 

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

20 มิ.ย. 2562 อบต. ไผ่ชะเลือก 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอศรีมโหสถ  
รพ.ศรีมหาโพธิ์ 
จ.ปราจีนบุรี 

บุคลากร 4 หน่วยงาน  

  
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ ผู้เข้าร่วม 

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

21 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมภูสักธาร 
รีสอร์ท 

จังหวัดนครนายก 

ครูที่เข้ารับการอบรม 
ในโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาการจัดการเรียน
การรู้ วิชา ภาษาไทย 

โดยผ่านกระบวนการ PCL  

  
 
 

โครงการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ ผู้เข้าร่วม 

โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

1 ก.ค. 2562 1. อบต.หนองหงษ์  
2. รร.ชุมชนวัดหนองต าลึง  
3. รพ.สต.หนองต าลึง 
4. รพ.สต.นาป่า  
5. สภ.เสม็ด 
6. รพ.สต.เสม็ด 
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยา 
8. สภ.นาจอมเทียน 

บุคลากร 8 หน่วยงาน  

   
 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ ผู้เข้าร่วม 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการยกระดับพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเพ่ือการพัฒนา 
ศึกษาดูงานเพ่ือเข้าสู่กรอบ 
การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

31 มี.ค. – 
3 เม.ย. 2562 

ประเทศญี่ปุ่น อาจารย์และ
นักศึกษา หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา
จ านวน 15 คน 

- 

 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ ผู้เข้าร่วม 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการปฐมนิเทศ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ด้านวิชาการและ 
การประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 

23 มิ.ย. 2562 ห้องศรีสยาม ชั้น 4 
อาคารราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

ราชนครินทร์ 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 
1/2562 อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
ผู้บริหาร และ
บุคลากร 
จ านวน 100 คน 

ความพึงพอใจ 
มาก 

( X =4.44, 
S.D.=0.228) 

  
 

 

 

 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลงาน เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ/

วันที่/สถานที่ 
การพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพเพ่ือการป้องกันโรค
ไข้หวัดที่เกิดจากความเย็น 
ของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(โรงงานอาหารแปรรูป 
มีนบุรี 2) 

ผศ.ดร.วรพล แวงนอก 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
กรรมการ หลักสูตร ส.ม. 
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 

บทความวิจัยยอดเยี่ยม (best 
paper) ในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วันที่ 26 เมษายน 2562 
ชั้น 5 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

จังหวัดนครปฐม 

The Development Model 
of Private Hospital 
Administrators in Eastern 
Region of Thailand 

ผศ.ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ 
กรรมการ หลักสูตร ปร.ด. 
สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

Excellent Paper Award 
ในงานประชุมวิชาการ 

ระดับนานาชาติ 
Global Security for Research 
and Development (GSRD) 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 
ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 

ผลงานดีเด่น/รางวัลดเีด่น 



 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลงาน เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ/

วันที่/สถานที่ 
ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงาน บริษัท สกายไลน์ 
เซอร์วิส จ ากัด 

นายอานนท์ เสนาวงษ์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

การน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น 
ภาคโปสเตอร์ (Best Poster 

Present Awards) ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 
เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ 
จ่ายจริง 
ร้อยละ 

งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี (รายได้) 2,228,138.30 1,479,412.83 748,725.47 66.39 
งบประมาณเงินรายได้ 6,260,100.00 3,421,297.48 2,850,197.51 54.65 

รวมทั้งสิ้น 8,488,238.30  4,878,010.31  3,610,227.99  57.46 

 งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี (รายได้) 

ประเภทงบประมาณ/โครงการ จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ 
จ่ายจริง 
ร้อยละ 

1. โครงการผลิตวารสารวิชาการและเผยแพร่
ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป 

29,060.00 9,060.00 20,000.00 31.18 

2. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศึกษา 1,845,211.50 1,056,624.00 788,587.50 57.26 

3. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 304,024.00 254,056.00 49,968.00 83.56 

4. บริหารจัดการส าสักงานบัณฑิตวิทยาลัย 174,042.80 159,672.83 14,369.97 91.74 

5. โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการบัณฑิตวิทยาลัย 

15,800 - - 0 

รวมทั้งสิ้น 2,368,138.30 1,479,412.82 872,925.47 62.47 

 งบประมาณเงินรายได้ 

ประเภทงบประมาณ/โครงการ จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ 
จ่ายจริง 
ร้อยละ 

1. โครงการบริหารจัดการส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย 

1,189,100.00  813,613.98 344,481.01 72.44 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง 

7,500.00 770 6,730 10.27 

3. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 3,363,000.00 1,899,800 1,463,200 56.49 

4. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 18,600 16,436 2,164 88.37 

5. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 1,311,700.00 352,904 958,796 26.90 

6. ผลิตวารสารวชิาการและเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป 

40,000.00 15,582 24,418 38.96 

การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ 



ประเภทงบประมาณ/โครงการ จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ 
จ่ายจริง 
ร้อยละ 

7. โครงการพัฒนาบุคลากร 96,000 72,481.50 23518.50 75.50 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ 

12,400.00 12,400 12,400 100 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

11,000.00 1,970 9,030 17.91 

10.โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

21,500.00 21,500 21,500 100 

11.โครงการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

15,000.00 10,560 4,440 70.40 

12.โครงการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

24,300.00 23,300 1,000 95.88 

13.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และ
นักศึกษาหลักสูตร ปร.ด.การจัดการเพ่ือ 
การพัฒนา 

180,000.00 179,980 20 99.96 

                       รวมทั้งสิ้น 6,260,100 3,421,297.48 2,850,197.51 54.65 
 

 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 
ประชุมวิชาการ เรื่อง ปฏิรูป
การเรียนการสอนสุขศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสุขภาวะเด็กไทย 

30 พ.ย. 2561 สมาคมศึกษา 
แห่งประเทศไทย 

กรุงเทพฯ 

อ.ดร.วรพล แวงนอก 

การประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ 

28 ม.ค. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร์ 
จ.นครปฐม 

อ.ดร.วรพล แวงนอก 

การประชุมวิชาการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

12-14 มิ.ย. 2562 โรงแรมอมารี 
ดอนเมือง แอร์พอร์ต 

กรุงเทพฯ 

อ.ดร.วรพล แวงนอก 

อบรมหลักสูตร “จิตวิทยาการ
บริหารเพื่อความเป็นเลิศของ
องค์กร” 

23-24 ก.ค. 2562 โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพฯ 

อ.ดร.วรพล แวงนอก 

การพัฒนาทักษะ ขีดความรู้ความสามารถของบุคลากร 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ในการ
พิจารณางานวิจัยทางคลินิกตาม
มาตรฐานสากล กระทรวง
สาธารณสุข” 

8-9 ส.ค. 2562 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
จ.จันทบุรี 

อ.ดร.วรพล แวงนอก 

อบรมหลักสูตร “การปรับปรุง
กระบวนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

20-21 ส.ค. 2562 โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพฯ 

อ.ดร.วรพล แวงนอก 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการ
ฝึกอบรมส าหรับคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย 
เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน 
และจริยธรรมการวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์ 

5-6 ก.ย. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 

จ.ชลบุร ี

อาจารย์อรชุมา หนูน้อย 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง หลักจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์ (Human Subject 
Protection Course) 

22-23 ก.ค. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ชลบุร ี

อาจารย์อรชุมา หนูน้อย 
นางพรพรรณ ดอนพนัส 

โครงการ “พัฒนาหัวหน้างาน 
(หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น)” 

5-9 ส.ค. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 
จ.พิษณุโลก 

อาจารย์อรชุมา หนูน้อย 
นางพรพรรณ ดอนพนัส 

อบรมหลักสูตร “การจัดเก็บ
เอกสาร Smart Office ด้วย 
QR Code” 

22-23 ก.ค. 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
จ.นนทบุรี 

นางสาวปณิตา คล้ายนิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่าง 7 หน่วยงาน วันที่ 26 เมษายน 2562 
ประกอบด้วย 

1) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
2) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
3) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4) คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช 
5) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
6) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
7) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

 

  

  
 

การสร้างพันธมิตรเครอืข่าย 


