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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 
 

 

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

 

 
 

ภาพ 1  โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
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 คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ประธาน 

 

ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ รองประธาน 

 

ศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 

 

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ 

กรรมการ 

 

อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

กรรมการ 

 

อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

กรรมการ 

 

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส หัวหน้าส านักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
 1. ให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารงานและการจัดการศึกษาของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 2. ให้ความเห็นชอบแผนงานประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัย 
 3. เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ออกข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของบัณฑิต
วิทยาลัย 
 4. จัดให้มีแผนพัฒนาหลักสูตร และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนนั้น 
 5. ให้ความเห็นชอบการขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 6. ให้ความเห็นชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจ าหลักสูตร การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน การเปิดและ
ปิดหลักสูตร และแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
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 7. ก ากับคณุภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 8. ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือตามที่  
สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 

 
 

 

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

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 
 (4) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 (5) งานประมาณการรายได้และการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 (6) ก ากับการจัดท ากิจกรรมโครงการของสาขาวิชา 
 (7) งานอ่ืนใดที่คณะและบัณฑิตวิทยาลัยตกลงร่วมกันว่าให้ด าเนินการร่วมกัน 
 
 

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
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 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 
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หลักสูตรปริญญาเอก 
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา 
    ผศ.ดร.ลักษณพร ค าดี 
    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.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
    ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง 
    อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง 
    อาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร สามารถ 

กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
ปร.ด. (เคมีอินทร์) 
วท.ด. (เคมี) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

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 
    ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ 
    อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล 
    รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ 

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

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

3. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
    รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ 
    ผศ.ดร.วรพล แวงนอก 
    อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ประภัศร 
    อาจารย์ ดร.ระพีพัฒน์ ศรีมาลา 

ส.ด. (สุขศึกษา) 
ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) 
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  
ปร.ด. (การจัดการสร้างเสริมสุขภาวะ) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
    อาจารย์ ดร.ประเวช เชื้อวงษ์     
    ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน 

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

ประธาน 
กรรมการและเลขานุการ 

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
    ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง 
    อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง 
    อาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร สามารถ 

กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
ปร.ด. (เคมีอินทร์) 
วท.ด. (เคมี) 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

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

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

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 
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 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 ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
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การด าเนินงานการจัดการศึกษา 
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 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงาน ก ากับ 
ควบคุมและพัฒนา มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร และปริญญาโท 5 หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 1)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
 2)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 3)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 4)  หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
 5)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
 6)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562-2564 ดังแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1  แผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562–2564  
 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา - - 10 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 30 30 30 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 20 20 20 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 20 20 20 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 20 20 20 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 30 - 20 

 
 บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้สนใจสมัครเรียน 
ทั้งสิ้น 205 คน และมีนักศึกษาที่เข้าเรียนทั้งหมด 47 คน 

ตาราง 2  จ านวนผู้สนใจสมัครเรียนและจ านวนผู้เข้าเรียน ในปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามหลักสูตร  
            (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564) 
 

หลักสูตร 

จ านวน
ผู้สนใจ 

สมัครเรียน 
(คน) 

จ านวน
นักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือก 

(คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าเรียน 

(คน) 

ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 7 4 4 
ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 176 30 30 

ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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หลักสูตร 

จ านวน
ผู้สนใจ 

สมัครเรียน 
(คน) 

จ านวน
นักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือก 

(คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าเรียน 

(คน) 

ค.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 13 11 10 
ส.ม. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 2 ไม่เปดิสอนในภาคการศึกษาที ่1 

ปีการศึกษา 2564 เนื่องจาก 
มีผู้สมัครสอบไม่ถึง 5 คน  

วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 1 

บธ.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 6 4 3 
รวม 205 49 47 

ตาราง 3  จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามหลักสูตร 
            (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

หลักสูตร จ านวน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 7 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 5 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 4 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 118 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 37 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 6 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 4 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 31 

รวม 214 

ตาราง 4  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามหลักสูตร 
            (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

หลักสูตร จ านวน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 3 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 14 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 8 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4 

รวม 29 
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 บัณฑิตวิทยาลัย สรุปข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
ระดับบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามหลักสูตร (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ตาราง 5  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก – ร่วม 
 

รายช่ืออาจารย์ 
ที่ปรึกษา รวม 

(คน) 
หมายเหตุ 

หลัก ร่วม 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร ค าดี 3 - 3  
2. อาจารย์ ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ 1 - 1  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอ่ียมพญา 6 3 9  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย 8 - 8  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ มั่งค่ัง 4 2 6  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด - 8 8  
5. อาจารย์ ดร.อ านาจ บุญประเสริฐ 2 2 4  
6. อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ค าชาย 2 2 4  
7. อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวทัต - 2 2  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล 1 - 1  
9. อาจารย์ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี - 6 6 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ 1 - 1  
2. อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวทัต - 1 1  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
1. อาจารย์ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ 2 - 2  
2. ว่าที่ร้อยโท ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ 2 - 2  
3. อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา 1 - 1  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน นันทะเสน 2 - 2  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชชัวาล มงคล 1 1 2  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล เชนะโยธิน 1 1 2  
3. อาจารย์ ดร.ประเวช เชื้อวงษ์ 2 - 2  

 
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือตีพิมพ์  
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จ านวน   23     ผลงาน 

 ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ จ านวน    4    ผลงาน 
 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 1  จ านวน       8  ผลงาน 
 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2  จ านวน     15   ผลงาน 
 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ยังไม่เข้าฐาน จ านวน         ผลงาน 

 งานประชุมวิชาการ 
 

ผู้วิจัย ชื่อผลงาน ชื่องานประชุม/วันที่จัด คะแนน 

นางสาวสุพรรณี เทาะชมด กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดของแพกุ้งสิทธิโชค 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การวิจัยประยุกต์  ประจ าปี 
2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ  

0.20 

นางสาวชุติมา แจ่มศร ี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบลพนมสารคาม อ าเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การวิจัยประยุ กต์  ประจ าปี 
2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ  

0.20 

นางสาวชลดา เนตรสาคร แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
ฝ่ายผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัท  
บี.วี.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)  
“การจัดการในยุคเทคโนโลยีน า
การเปลี่ยนแปลง”  

0.20 

นางสาวสายบัว คงหาญ สม รรถน ะที่ ส่ งผ ลต่ อ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก าร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)  
“การจัดการในยุคเทคโนโลยีน า
การเปลี่ยนแปลง” 

0.20 

 

 

 

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในงบประมาณ 2564 
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 งานวารสารวิชาการ 
 

ผู้วิจัย ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ฐาน TCI คะแนน 

นายอติศักดิ์ สดุเสน่หา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active 
Learning ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

วารสารบัณฑิตวิจัย ประจ าปีที่ 11 
ฉบับท่ี2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
2563) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

0.60 

นางสาวประภาศิริ สิงห์คร ุ ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และภาษาของเด็กอนุบาล 

วารสารบัณฑิตวิจัย ประจ าปีที่ 11 
ฉบับที่  2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 
2 5 6 3 )  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

0.60 

นางสาวอัมรินทร์ แยม้เพ็ง ผลการประสบการณ์ ด้วยชุดกิจกรรม
นิทาน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหาร 

วารสารบัณฑิตวิจัย ประจ าปีที่ 11 
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
2563) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

0.60 

นางสาวอาจารีย์ สาธุวิจารณ ์ ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่าน
ให้ รู้ ดู ให้ แ จ้ ง  เขี ย น ให้ ค ล่ อ งที่ มี ต่ อ
ความสามารถด้านการอ่านและเขียน
ภาษาไทยของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

วารสารบัณฑิตวิจัย ประจ าปีที่ 11 
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
2563) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

0.60 

นางจินตนา ยนต์ศริ ิ การท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์การของสถานศึกษา 
สั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
สมุทรปราการ เขต 2 

วารสารเซนต์จอห์น ปี 23 ฉบับ 
33 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

0.80 

นางทวีวรรณ สมาน คุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของสถานศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
เมษายน 2564) มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

0.60 

นางสาวกิ่งกาญจน์ เปสาโก ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการปฏิบั ติ งานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน 
สั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เพชรบุ รี  ปีที่  11 ฉบับที่  1 
มกราคม-เมษายน 2564 

0.60 

นายพุฒิพงศ์ เที่ยงตรง แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
ขององค์กรของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

0.60 
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ผู้วิจัย ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ฐาน TCI คะแนน 

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโอภา ปั จจั ยที่ ส่ งผ ลต่ อคุณ ภ าพ ผู้ เรี ยน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 
1 

วารสารบัณฑิตวิจัย ประจ าปี 12 
ฉบับที่  1  (มกราคม -มิถุนายน 
2 5 6 4 )  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

0.60 

นางสาวกรกนก สมบตัิทรัพย ์ ความสั มพั น ธ์ ระห ว่ า งภ าวะผู้ น า ใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารกับการจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 
สั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์ 
ปี ที่  2 3  ฉบั บ ที่  1  ม ก ราค ม -
มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิ
รินธรราชวิทยาลัย 

0.60 

นางสาวอรอัยริน  
เลิศจริชัยวงศา 

ทักษะการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์ 
ปี ที่  2 2  ฉบั บ ที่  1  ม ก ราค ม -
มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิ
รินธรราชวิทยาลัย 

0.60 

นางสาวบรรจบ จันทร์ท ี ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์ 
ปี ที่  2 2  ฉบั บ ที่  1  ม ก ราค ม -
มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

0.60 

นางสาวทัศนีย์ มณเทียร คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงามตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์ 
ปี ที่  2 2  ฉบั บ ที่  1  ม ก ราค ม -
มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิ
รินธรราชวิทยาลัย 

0.80 

นางสาวณัฐณิการ์ แก้วสุธา การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียน
สั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

วารสารปัญญาภิวัฒน์  ปีที่  13 
ฉบับที่  2 (พฤษภาคม -สิงหาคม 
2564) ส านั กวิจั ยและพัฒ นา 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

0.80 

นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข 
 
 
 

คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 จังหวัดระยอง 

วารสารปัญญาภิวัฒน์  ปีที่  13 
ฉบับที่  2 (พฤษภาคม -สิงหาคม 
2564) ส านั กวิจั ย และพัฒ นา 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

0.80 

นางสาววริษา ฮวดศร ี ภ าวะผู้ น า เ ชิ งกล ยุ ท ธ์ ข อ งผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์ 
ปี ที่  2 2  ฉบั บ ที่  1  ม ก ราค ม -
มิถุนายน 2564 

0.60 

นายวิกมล ด าด้วงโรม รูปแบบการจัดการเกษตรผสมผสานเพื่อ
การพัฒนาย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษย์
วิทยาเชิงพุทธ วัดวังตะวันตก 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่  6 

0.80 
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ผู้วิจัย ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ฐาน TCI คะแนน 

ฉบับท่ี 7 (กรกฎาคม 2564) 
 นางสาวลักษ์ขนา บุญตา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน 

เรื่อง การประดิษฐ์1ศิลปหัตถกรรมจาก
กระดาษสาผักตบชวา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี “Journal of 
Kanchanaburi Rajabhat 
University” ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

0.60 

นางสาวจิราพร สายเมฆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย 

วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์ 
ปีที่  22 ฉบับที่  2  กรกฎาคม -
ธันวาคม 2564 

0.60 

พระมหาสมพงษ์ ภูมิพันธ ์
 

ภาวะผู้น าของเจ้าอาวาสที่ส่งผลต่อการ
ด า เนิ น งานตามมาตรฐานส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติของวัดในเขต
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ปีท่ี 8 ฉบับที่ 
3  (กันยายน -ธันวาคม 2564) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

0.60 

นางสาวฐิติพร เผือกพิบูลย ์ ภ าวะผู้ น า ข อ งผู้ บ ริ ห ารที่ ส่ งผ ล ต่ อ
ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษาเขต 7 

วารสารปัญญาภิวัฒน์  ปีที่  13 
ฉบับที่  3  (กันยายน -ธันวาคม 
2564) ส านั กวิจั ยและพัฒ นา 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

0.80 
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การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย 
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 การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ 
จ่ายจริง 
ร้อยละ 

งบประมาณเงินกันเหลื่อมป ี63 (รายได้) 1,964,971.00 1,195,385.00 769,586.00 60.83 
งบประมาณเงินรายได้ 2564 4,312,300.00 2,644,611.33 1,667,688.67 61.32 

รวมทั้งสิ้น 6,277,271.00 3,839,996.33 2,437,274.67 61.17 

 งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี (รายได้) 

ประเภทงบประมาณ/โครงการ จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ 
จ่ายจริง 
ร้อยละ 

1. โครงการจัดการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์ 
    (โอนออกไปคืนค่าธรรมเนยีมการศึกษา 10%) 
    5,280 บาท 

604,220.00 100,900.00 498,040.00 16.69 

2. โครงการจัดการเรียนการสอนดา้นสังคมศาสตร ์
    (โอนออกไปคืนค่าธรรมเนยีมการศึกษา 10%)     
    158,000 บาท 

1,144,641.00 766,056.00 220,585.00 66.92 

3. โครงการบริหารจดัการส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 214,110.00 167,148.66 46,961.34.00 78.06 
4. คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% (1/2563) 
   โอนเข้าจากด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร ์
   163,280 บาท 

2,000.00 161,280.00 4,000.00 98.77 

รวมท้ังสิ้น 1,964,971.00 1,195,385.00 769,586.00  

หมายเหตุ: โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ โอนออกไปกิจกรรมคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% 
(1/2563) 5,280 บาท 
              โครงการการจัดการเรียนการสอนด้านสังคม โอนออกไปกิจกรรมคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% 
(1/2563) 158,000 บาท  
 กิจกรรมคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% (1/2563) ถูกมาเงินเข้ามาจากด้านสังคมศาสตร์และ
ด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 163,280 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ 
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 งบประมาณเงินรายได้ 

ประเภทงบประมาณ/โครงการ จัดสรร จ่ายจริง คงเหลือ 
จ่ายจริง 
ร้อยละ 

1. โครงการการจัดการเรียนการสอน 
   ด้านวิทยาศาสตร์ 

ยอดเต็ม 389,400.00 
โอนออกจ่าย

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา10% 

15,840.00 
คงเหลือ 

373,560.00 บาท  

61,492.00 312,068.00 16.46 

2. โครงการการจัดการเรียนการสอน 
   ด้านสังคมศาสตร์ 

ยอดเต็ม 
2,406,700.00 

โอนเข้าจากครุศาสตร์ 
216,000.00  

โอนออก 222,000.00 
คงเหลือ 

2,400,700.00 บาท 

1,338,112.00 1,062,588.00 55.73 

3. โครงการบริหารจัดการส านักงาน 
   บัณฑิตวิทยาลัย 

1,088,480.00 819,796.79 268,683.21 75.31 

4. โครงการพัฒนาผู้บริหารและ 
   บุคลากร 

42,000.00 36,005.54 5,994.46 85.72 

5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียน 
   การสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

16,520.00 15,620.00 900.00 94.55 

6. โครงการพัฒนานักศึกษาและ 
   ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา 

27,200.00 9,815.00 17,385.00 36.08 

7. โครงการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ทางการศึกษา 

10,000.00 9,930.00 70.00 99.30 

8. คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% 
   (โอนเข้ามาจากด้านสังคมและ 
   ด้านวิทย์) 

 292,560.00 292,560.00 0.00 100 

9. คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% 
   (โอนเข้ามาจากด้านสังคม) 

โอนเข้า 61,280.00 61,280.00 0.00 100 

รวมทั้งสิ้น 4,196,300.00 2,644,611.33 1,667,688.67 61.32 

หมายเหตุ: คณะครุศาสตร์ โอนเข้าด้านสังคม เพ่ือจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%+20% รวมทั้งสิ้น  
216,000  บาท 
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ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที ่
น าผลการอบรมมาใช้ 

ในการปฏิบัติงานอย่างไร 
(อธิบาย) 

หมายเหตุ 

1 น.ส.ปณิตา คล้ายนิล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง Online Techniques for 
Assessment 

17-18 ธ.ค. 63 
 

ห้องคัทคลียา 2 ชั้น 3
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
(สุขุมวิท11) 
กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือน ามาประยุกต์ในการท างาน 
ทั้งงานประจ า การประเมินผล 
และการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ 

วุฒิบัตร 
การฝึกอบรม 

2 น.ส.ปณิตา คล้ายนิล 
นายสุเทพ เกิดปราง 

การใช้ระบบแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

28 พ.ค. 64 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรม ZOOM 

เพ่ืออานวยความสะดวกส าหรับ
นักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด 
ของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) 

หนังสือเชิญอบรม 
ที ่อว 0627.09/ว 
150 ลว. 18 พ.ค. 
64 

3 ดร.พรพรรณ ดอนพนัส 
นางสาวสายน้ าผึ้ง บุญมา 

เทคนิคและวิธีการเขียน
บทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์
ในระดับชาติและนานาชาติ 

10-11 มิ.ย. 64 ออนไลน์ ได้ทราบถึงเทคนิคและวิธีการ
เขียนบทความทางวิชาการเพ่ือ
ตีพิมพ์ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

วุฒิบัตร 
การฝึกอบรม 

4 น.ส.ปณติา คล้ายนิล สร้างกราฟิกอย่างมืออาชีพ ด้วย
โปรแกรม Photoshop & 
Illustrator 

14 มิ.ย. 64 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) อบรมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม 
ZOOM 

ปรับปรุงการออกแบบป้าย
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

วุฒิบัตร 
การฝึกอบรม 

       
       

การพัฒนาทักษะ ขีดความรู้ความสามารถของบุคลากร 



21 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที ่
น าผลการอบรมมาใช้ 

ในการปฏิบัติงานอย่างไร 
(อธิบาย) 

หมายเหตุ 

5 นายสุเทพ เกิดปราง การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ทางการเงิน สาหรับเจ้าหน้าที่
การเงิน หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 

23 มิ.ย. 64 ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 ตึก 7  
อาคารบัณฑิตศึกษา 

น าข้อมูลต่างๆ และข้ันตอนต่างๆ 
ที่ได้รับจากการอบรมมาปฏิบัติทา
ให้ลดข้อผิดพลาดการทาฎีกา 
และทาให้การตีกลับของฎีกาลด
น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด 

หนังสือเชิญอบรม 
ที ่อว 0627.02/ 
01/02/287  
ลว. 7 มิ.ย. 64 
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 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

โครงการ “เทคนิคการท าวิทยานิพนธ์ 
ให้ประสบความส าเร็จ” 
วันที่ 7 มีนาคม 2564  
เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3  
อาคารบัณฑิตศึกษา 

ระดับพึงพอใจมาก 
( X =3.80) 

1. การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสม 
   กับงานวิจัย 
2. การสืบค้นงานวิจัยต่างประเทศ 
3. การน าเสนอและการตีพิมพ์ 
   ผลงานลงในวารสาร 

   
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

โครงการอบรม “เรียนรู้การท าข้อสอบ
ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ” 
วันที่ 7 มีนาคม 2564  
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3  
อาคารบัณฑิตศึกษา 

ระดับพึงพอใจมาก 
( X =3.91) 

1. เทคนิคการโครงสร้างประโยค 
2. แนวข้อสอบที่หลากหลาย เช่น   
   TOEIC 
 

   
 
 
 
 
 

โครงการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบรหิารจัดการ 
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 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ 

โครงการปฐมนิเทศเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพด้านวิชาการและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1/2564 

1 สิงหาคม 2564 ผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอกนิกส์ (ออนไลน์) 

โปรแกรม ZOOM 
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 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 
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  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น กับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 
 


