
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2563 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 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.วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ 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 

 

อาจารย์สุรีพร 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 านักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

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 

 

อาจารย์ ดร.แววดาว พิมพ์พันธ์ดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

อาจารย์อรชุมา หนูน้อย ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส หัวหน้าส านักงานคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 

นางสาวปณิตา คล้ายนิล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

นางสาวสายน้ าผึ้ง บุญมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

นายสุเทพ เกิดปราง นักวิชาการศึกษา 

 หน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 1) งานด าเนินการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะที่เก่ียวข้อง 
 (1) งานประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ 

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 



 (2) งานจัดท าแผนการรับนักศึกษาและแผนการเรียนแต่ละปีการศึกษารวมตลอดทั้ง
ตารางสอนของแต่ละภาคการศึกษา 
 (3) งานพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 
 (4) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 (5) งานประมาณการรายได้และการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 (6) ก ากับการจัดท ากิจกรรมโครงการของสาขาวิชา 
 (7) งานอ่ืนใดที่คณะและบัณฑิตวิทยาลัยตกลงร่วมกันว่าให้ด าเนินการร่วมกัน 
 2) งานที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 (1) งานรับสมัครนักศึกษาใหม ่
 (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 
    รศ.ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ 
    อาจารย์ ดร.ปรีชา ดิลกวฒุิสิทธิ์  

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

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

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

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

   

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

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติทางการศึกษา) 
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ปร.ด. (บริหารการศึกษา) 
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 
    ผศ.ดร.วรพล แวงนอก 
    อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ประภัศร 
    อาจารย์ ดร.ระพีพัฒน์ ศรีมาลา 

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

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

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

คอ.ด. (การบริหารการอาชีวศึกษา) 
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
วศ.ด. (การจัดการงานวิศวกรรม) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 



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

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

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

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

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชา 
 2) จัดท างบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา 
 3) เสนอแตง่ตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 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 2563 ได้จัดการศึกษา
หลักสูตรระดับระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 1)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 2)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 3)  หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
 4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

 การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561-2563 ดังแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1  แผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561–2563  

 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 30 30 30 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 20 20 20 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 20 20 20 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 20 20 20 

 
 บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้สนใจสมัครเรียน 
ทั้งสิ้น 95 คน และมีนักศึกษาที่เข้าเรียนทั้งหมด 45 คน 

ตาราง 2  จ านวนผู้สนใจสมัครเรียนและจ านวนผู้เข้าเรียน ในปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามหลักสูตร  
            (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563) 
 

หลักสูตร 

จ านวน
ผู้สนใจ 

สมัครเรียน 
(คน) 

จ านวน
นักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือก 

(คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าเรียน 

(คน) 

ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 79 30 29 
ค.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 13 13 12 
ส.ม. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 3 3 3 
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 0 0 0 

รวม 95 46 44 

ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 



ตาราง 3  จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามหลักสูตร 
            (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
 

หลักสูตร จ านวน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 12 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 5 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 103 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 36 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 7 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 4 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 35 

รวม 204 

ตาราง 4  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามหลักสูตร 
            (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
 

หลักสูตร จ านวน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 3 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 15 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 3 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 5 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3 

รวม 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 บัณฑิตวิทยาลัย สรุปข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
ระดับบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามหลักสูตร 

ตาราง 5  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก – ร่วม 
 

รายช่ืออาจารย์ 
ที่ปรึกษา รวม 

(คน) 
หมายเหตุ 

หลัก ร่วม 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร ค าดี 2 2 4  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ 1 - 1  
3. อาจารย์ ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ 4 1 5  
4. ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ - 1 1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา 5 - 5  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์ - 1 1  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ - 2 2  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอ่ียมพญา 7 2 9  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย 7 - 7  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนย์ มั่งค่ัง 2 - 2  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด - 5 5  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล -  2 2  
6. อาจารย์ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี - 6 6 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
1. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล 4 - 4  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ 5 - 5  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ 3 - 3  
4. อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม - 3 3  
5. อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ - 2 2  
6. อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวทัต - 3 3  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชชัวาล มงคล 1 1 2  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล เชนะโยธิน 1 1 2  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด - 2 2  
     

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์



รายช่ืออาจารย์ 
ที่ปรึกษา รวม 

(คน) 
หมายเหตุ 

หลัก ร่วม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์ 1 - 1  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา 1 - 1  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง - 2 2  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
1. อาจารย์ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ 2 - 2  
2. ว่าที่ร้อยโท ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ 3 - 3  
3. อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา 2 - 2  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ 1 1 -  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ อิมามี 1 1 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จ านวน  27  ผลงาน 

 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ จ านวน  7  ผลงาน 
 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 1  จ านวน     2  ผลงาน 
 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2  จ านวน    11  ผลงาน 
 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ยังไม่เข้าฐาน จ านวน     7  ผลงาน 

 งานประชุมวิชาการ 
 

ผู้วิจัย ชื่อผลงาน ชื่องานประชุม/วันที่จัด คะแนน 

นางสาวลลิตา พลศลิป ์ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ 
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ค รั้ งที่  8  วั น ที่  1  มี น าค ม 
2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

0.20 

นางสาวกมลณรตัน ์
ทรัพย์ประกอบ 

ผ ล ก ารจั ด กิ จ ก ร รม ก า ร เรี ย น รู้ ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนซิปปา 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
มารดานฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผ ล ง า น วิ จั ย ร ะ ดั บ ช า ติ 
“ราชนครินทร์แฟร์” ครั้งที่ 1 
วันที่ 30 ตุลาคม–3 พฤศจิกายน 
2562 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ 
ราชนครินทร์ 

0.20 

นางสาวสินินาฎ แสงเพ็ชร การจัดประสบการณ์โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ 
เป็ น ฐ า น เพื่ อ ส ง เส ริ ม ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ า น 
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียน 
บ้านโคกพนมดี 

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 27 
มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  

0.20 

นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ ์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา 
การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 27 
มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  

0.20 

นางสาววราภรณ์ ศรีทอง ผลการจั ดกิ จกรรมพัฒ นาทั กษะพื้ น ฐาน 
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกม
การศึกษา 

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 27 
มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  

0.20 

    

บทความตีพิมพ์เผยแพรใ่นงบประมาณ 2563 



ผู้วิจัย ชื่อผลงาน ชื่องานประชุม/วันที่จัด คะแนน 

นางสาววิญาศินี ดาวเรือง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 27 
มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  

0.20 

นางสาวศิริรตัน์ เกิดช่วย การพัฒนาความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐาน
ในการเรียนรู้ ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพืช 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผ ล ง า น วิ จั ย ร ะ ดั บ ช า ติ 
“ราชนครินทร์แฟร์” ครั้งที่ 1 
วันที่ 30 ตุลาคม–3 พฤศจิกายน 
2562 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ 
ราชนครินทร์ 

0.20 

 งานวารสารวิชาการ 
 

ผู้วิจัย ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ฐาน TCI คะแนน 

นางจุฑารัตน์ เกดิเจริญ  การพัฒนาองค์ประกอบความผูกพันต่อ
องค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ 
เขตสุขภาพท่ี 6 กระทรวงสาธารณสุข 

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
(ก.ค.-ธ.ค. 2562) (TCI 1) 

0.80 

นางสาวทิศากร กลิ่นบุบผา คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อการมี ส่ วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง สังกัดส านักงานส่งเสริม
ก ารศึ ก ษ าน อก ระบ บ และการศึ กษ า 
ตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี 

วารส ารมนุ ษ ยสั งคมป ริทั ศน์ 
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เพชรบุ รี 
ปีที่ 21 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2562) 
(TCI 2) 

0.60 

นายอภิชาติ อนุกูลเวช ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผล 
ต่อสมรรถนะหลักของครูอาชีวศึกษาในยุค
การศึ กษาไทย  4.0 สั งกั ดอ าชี วศึ กษ า 
จังหวัดชลบุรี 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 (ก.ค.-ธ.ค. 2562) 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เท ค โน โ ล ยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI 2) 

0.60 

นางสาวสุมาลี สะโรบล ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
ที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 

วารสารราชนคริ น ทร์ ปี ที่  16 
ฉบั บ ที่  36  (ก .ค .-ธ.ค . 2562 ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
(TCI 2) 

0.60 

นายชัยรัตน์ พงษ์ศิริ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

วารสารราชนคริ น ทร์ ปี ที่  16 
ฉบั บ ที่  36  (ก .ค .-ธ.ค . 2562 ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
(TCI 2) 

0.60 

นายเอกราช เจรญิสวสัดิ ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐาน
การจั ดการอาชี วศึ กษาระบบ ทวิ ภ าคี 
ของอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลั ย 
ราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่  3 
(ก.ย.-ธ.ค. 2562) (TCI 2) 

0.60 



ผู้วิจัย ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ฐาน TCI คะแนน 

นางสาวพรนิภา กัญญาหตัถ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของโรงเรี ยนขนาดเล็ ก สั งกั ดส านั กงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 
2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
(TCI 2) 

0.60 

นายภัลลพ สุขพราย การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 
2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
(TCI 2) 

0.60 

นางสาวชิดกมล ยะสรุินทร ์ คุณ ลั กษณ ะผู้ บริ หารในศตวรรษที่  21 
ที่ส่ งผลต่อการมีส่วนร่วมของครู ในสถาน 
สั งกั ด ส านั ก งาน เขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ า
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

วารส ารออน ไลน์  e-journal of 
Education Studies, Burapha 
University ปี ที่  1  ฉ บั บ ที่  5 
เดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 2 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

0.10 

นายครองยุทธ นบนอบ ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อความส าเร็จการบริหาร 
ความเสี่ยงในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 

วารส ารออน ไลน์  e-journal of 
Education Studies, Burapha 
University ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือน
ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา 

0.10 

นางสาวกนกพร โหงวเกิด สมรรถนะหลักของผู้บริหารที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภ าพการบริห ารงานวิชาการ 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

วารส ารออน ไลน์  e-journal of 
Education Studies, Burapha 
University ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา 

0.10 

นายทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กลุ การพัฒนารูปแบบการจัดการทุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมผลติภาพ ของชุมชน 
มหาสวสัดิ์ จังหวัดนครปฐม 

วารสารราชภัฏกรุ งเก่ า  ปีที่  7 
ฉบั บ ที่  1  (ม .ค .-เม .ย . 2563 ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ศรีอยุธยา (TCI 2) 

0.60 

นางสาวนุชจรีย์ มาลัยเรือง การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐานที่ส่งผลต่อสมรรถนะการท างาน 
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลั ย 
ราชภัฏเพชรบุรี ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 4 
(ม.ค.-เม.ย. 2563) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี (TCI 2) 

0.60 

นายธัชฐพงศ์ อธิไกรมงคล ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ สุ ข ภ า พ อ งค์ ก า ร 
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลั ย 
ราชภัฏเพชรบุรี ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 4 
(ม.ค.-เม.ย. 2563) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี (TCI 2) 

0.60 

นางสาวศวัสมน แป้นพิม คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ 
ที่ 21 ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 

วารส าร เซ น ต์ จอห์ น  ปี ที่  2 3 
ฉบับที่  32  มหาวิทยาลัยเซนต์
จอห์น (ม.ค.-มิ.ย. 2563) (TCI 1) 

0.80 

นางสาวกนกวรรณ 
เกียรตเิสว ี

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรประมงชายฝั่ง
อย่างยั่งยืน อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ปีที่ 16 ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2563) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(TCI 2) 

0.60 



ผู้วิจัย ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ฐาน TCI คะแนน 

นางสาวนิจินันท์ สุริวงษ ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์
เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD  

ว า ร ส า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิท ย าศ าสต ร์ ศึ กษ า  เล่ ม ที่  3  
ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2563)  

0.10 

นางสาวเสาวภาคย์  
พรสุริวงศ ์

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะ เต็ ม ศึ กษ าใน รายวิ ช าฟิ สิ ก ส์  เรื่ อ ง 
การเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4  

ว า ร ส า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิท ย าศ าสต ร์ ศึ กษ า  เล่ ม ที่  3  
ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2563) 

0.10 

นางสาวศศิญามล เจริญผล ผลการใช้สื่อดิจิทัลประกอบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาฟิสิกส์
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ว า ร ส า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิท ย าศ าสต ร์ ศึ กษ า  เล่ ม ที่  3  
ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2563) 

0.10 

นางมนัสดา ลูกอินทร ์ ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้าง 
แรงบั นดาล ใจในการเรี ยน วิช าฟิ สิ ก ส์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ว า ร ส า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิท ย าศ าสต ร์ ศึ กษ า  เล่ ม ที่  3  
ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2563) 

0.10 

 

 

 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ผลงาน เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ/
วันที่/สถานที่ 

การพัฒ นารูปแบบสนั บสนุ น 
ให้สตรีมารับบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก โดยอาสาสมัคร
ส าธ า รณ สุ ข ป ระจ าห มู่ บ้ า น 
กรณีศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเสม็ดใต้  อ าเภอ 
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผศ.ดร.วรพล แวงนอก 
อาจารย์ ดร.แววดาว พิมพ์พันธ์ดี 
อาจารย์อรชุมา หนูน้อย 

รางวั ลบทความวิ จั ยยอดเยี่ ยม 
(Best Paper) การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 1 พฤษภาคม 2563 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลงาน เจ้าของผลงาน รางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ/

วันที่/สถานที่ 
ได้รับรางวัลผู้ รั งสรรค์  “ข่าว” 
ยอดเยี่ยม (Best News Awards 
2020) หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ 

นายสิทธิกร พันศิริ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

6 มีนาคม 2563 
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 

 
 

ผลงานดีเด่น/รางวัลดเีด่น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ 
จ่ายจริง 
ร้อยละ 

งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี (รายได้) 3,472,500 1,253,296.99 2,219,203.01 36.09 
งบประมาณเงินรายได้ 5,138,200 2,912,781 2,225,419 56.68 

รวมทั้งส้ิน 8,610,700 4,166,078.99 4,444,622.01 48.38 

 งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี (รายได้) 

ประเภทงบประมาณ/โครงการ จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ 
จ่ายจริง 
ร้อยละ 

1. โครงการจัดการเรียนการสอน 
   ด้านสังคมศาสตร์  

2,325,044 945,422 1,379,622 40.66 

2. โครงการจัดการเรียนการสอน 
   ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 

958,796 167,696 791,100 17.49 

3. โครงการบริหารจัดการส านักงาน 
   บัณฑิตวิทยาลัย 

143,660 140,178.99 3,481.01 2.42 

รวมทั้งสิ้น 3,472,500 1,253,296.99 2,219,203.01 36.09 

 งบประมาณเงินรายได้ 

ประเภทงบประมาณ/โครงการ จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ 
จ่ายจริง 
ร้อยละ 

1. โครงการจัดการเรียนการสอน 
   ด้านสังคมศาสตร์ 

จัดสรร 2,663,700 
ครุโอนเข้า 150,000 

โอนออก 186,450 
คงเหลือ 2,627,250 

1,482,609 1,144,641 56.41 

2. โครงการจัดการเรียนการสอน 
   ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 

จัดสรร767,800 
โอนออก 4,940 

คงเหลือ 762,860 

158,640 604,220 20.79 

3. โครงการบริหารจัดการส านักงาน  
    บัณฑิตวิทยาลัย 

จัดสรร 1,044,200 
โอนเข้า 89,600 
รวม 1,133,800 

861,091.99 273,708.01 75.94 

4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียน   
   การสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

จัดสรร 118,000 
โอนออก 53,300 
คงเหลือ 64,700 

6,000 58,700 9.27 

     

การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ 



ประเภทงบประมาณ/โครงการ จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ 
จ่ายจริง 
ร้อยละ 

5. โครงการพัฒนานักศึกษาและ 
    ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา 

จัดสรร102,000 
โอนออก 66,250 
คงเหลือ 35,750 

22,465 13,285 62.83 

6. โครงการสนับสนุนการเรียนรู้และ  
   เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

จัดสรร 61,900 
โอนออก 36,300 
คงเหลือ 25,600 

25,600 0 100 

7. โครงการพัฒนาผู้บริหารและ 
   บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

80,000 66,566.38 13,433.62 83.20 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์  
   นักศึกษาหลักสูตร ปร.ด. 
   การจัดการเพ่ือการพัฒนา 

120,550 5,160 115,390 4.28 

9. โครงการสนับสนุนการเรียนรู้และ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

29,050 29,009 41 99.85 

10. คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% โอนเข้า 191,390 189,390 2,000 98.95 
11. ซื้อวัสดุทางการศึกษา โอนเข้า 66,250 66,250 0 100 

รวมทั้งสิ้น 5,138,200 2,912,781 2,225,419 56.68 
หมายเหตุ: สรุปการโอนเงินเข้า และโอนเงินออกดังนี้ 
    
 1. คณะครุศาสตร์ โอนเงินเข้า โครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ (สาขาบริหารการศึกษา) 
จ านวน 150,000 บาท  
 2. โครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ โอนออกไป กิจกรรม คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
จ านวน 186,450 บาท 
 3. โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา โอนออกไป กิจกรรม คืนค่าธรรมเนียม
การศึกษา จ านวน 4,940 บาท 
 4. โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา บริหารจัดการส านักงานบัณฑิต ถูกโอนไป
จ านวน 66,250 บาท (ค่าตอบแทนรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)         
 5. โครงการสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โอนไปกิจกรรม ซื้อวัสดุ
ทางการศึกษา (หนังสือ) จ านวน 25,600 บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรหลักสูตร "เทคนิค
การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
การเงินการคลังภาครัฐและ
กรณีศึกษาพร้อมข้อควร
ระมัดระวัง)" รุ่นที่ 1-6 

25-26 มกราคม 
2563 

โรงแรมโลตัส ปางสวน
แก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวสายน้ าผึ้ง บุญมา 
นายสุเทพ เกิดปราง 

โครงการอบรมจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและ
พฤติกรรมศาสตร์ 

31 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 

ผศ.ดร.วรพล แวงนอก 
อาจารย์อรชุมา หนูน้อย 
ดร.พรพรรณ ดอนพนัส 
นายสุเทพ เกิดปราง 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย (บุคลากรสาย
สนับสนุน) : R2R 

4 มีนาคม 2563 
11 มีนาคม 2563 
25 มีนาคม 2563 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มรภ.ราชนครินทร์ 

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส 
นางสาวปณิตา คล้ายนิล 
นางสาวสายน้ าผึ้ง บุญมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาทักษะ ขีดความรู้ความสามารถของบุคลากร 



 
 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที ่1 

14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา 

  
  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2 

16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา 

  

 

โครงการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบรหิารจัดการ 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ 

ประชุมจัดท าแผนเร่งรัดการจัดท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 711 ชั้น 1 
อาคารบัณฑิตศึกษา 

  
 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ 

โครงการประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ: 
ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1  

30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 
อาคารบัณฑิตศึกษา 

  

  
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ 

โครงการอบรมเทคนิค "การเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ" 

17 มกราคม 2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ 

โครงการปฐมนิเทศเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพด้านวิชาการและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

10 กรกฎาคม 2563 ผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอกนิกส์ (ออนไลน์) 

โปรแกรม ZOOM 

  

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ 

โครงการอบรม “เรียนรู้การท า
ข้อสอบภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ” 

19 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา 

  

 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ 

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ “ด้านสังคมและ
พฤติกรรมศาสตร์” 

14 สิงหาคม 2563 ผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอกนิกส์(ออนไลน์) 

โปรแกรม ZOOM 

  

 



 กิจกรรมการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ 

ประชุมร่วมกับคณะและหลักสูตร
เพ่ือท าแผนประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก 

12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่าง 7 หน่วยงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
ประกอบด้วย 

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

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

 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างพันธมิตรเครอืข่าย 



  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ และวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

 
 


