
 
 
 

รายงานสรปุผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันาบคุลากร 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
 
1. ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มุ่งเน้นถึงความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  
เพ่ือพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่คุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นนําแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี การพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนถือเป็นสิ่งสําคัญเพ่ือให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปตาม
วิสัยทัศน์ และก้าวสู่องค์กรชั้นนํา ดังที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่สําคัญแนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร ภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลในยุทธศาสตร์ที่ 4 :การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดังนั้นการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ มหาวิทยาลัยได้ดําเนนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือใหเ้กิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2. เป้าประสงค์ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถ และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความสัมฤทธิ์ของ
ตําแหน่งงาน 
 

2.1 ยุทธศาสตร์ที่  3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

 
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้น

การบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 10 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและ

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
 
 



3. ผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติในแตล่ะยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ที่  3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็นจํานวน ๗๙ 
ราย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เป็นจํานวน 
27 ราย 

3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้น

การบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 10 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและ

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เป็นจํานวน ๔ ราย ได้แก่ นาย
อภิชาต สิงห์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นางบังอร เหล่าปิ่นเพชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชํานาญการ นางขวัญจิต สงวนโรจน์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  
4. ผลการดําเนนิงานตามยทุธศาสตร ์ที ่3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

แนวปฏิบัติที่ 1 จัดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

 1.1 สํารวจการมีส่วนร่วมในการประเมินและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 1.2 สํารวจความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงานหลักถึงความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบ

สมรรถนะ รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP-Individual Development Plan) 
 1.3 สํารวจความรู้ความเข้าใจในการจัดทําผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
แนวปฏิบัติที่ 2 จัดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
2.1 สํารวจการมีส่วนร่วมในการประเมินและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
2.2 สํารวจความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงานหลักถึงความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบ

สมรรถนะ รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP-Individual Development Plan) 
แนวปฏบิัตทิี่ 3 การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรโดยการใช ้ กระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู ้  (Knowledge 

Management Process) 
3.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เกี่ยวกับการนํากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

มาพัฒนาบุคลกรในหน่วยงานหลัก 
3.2 หนว่ยงานหลักจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

แนวปฏิบัติที่ 4 จัดทําระบบกํากับติดตามการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 
4.1 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกํากับและติดตามการใช้ระบบสมรรถนะเพ่ือประเมินความรู้ และ

ทักษะของบุคลากร รวมถึงการรับฟังขอเสนอแนะเพ่ือการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
4.2 จัดทําแนวทางการกํากับและติดตามการใช ระบบสมรรถนะ 
4.3 สร้างระบบให้ หัวหน้างานเขา้ถึงฐานขอ้มูลเกี่ยวกับบุคลากรที่ตนเองดูแล และเพ่ือ  



ให้สามารถนําฐานข้อมูลมาประกอบการวางแผน และตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของตนเองได้  
5. ผลการดําเนนิงานตามยทุธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

แนวปฏบิัตทิี่ 1 จัดทําแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

 1.1 สํารวจการมีส่วนร่วมในการประเมินและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 1.2 สํารวจความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงานหลักถึงความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบ

สมรรถนะ รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP-Individual Development Plan) 
 1.3 สํารวจความรู้ความเข้าใจในการจัดทําผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
แนวปฏบิัตทิี่ 2 จัดทําแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
2.1 สํารวจการมีส่วนร่วมในการประเมินและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
2.2 สํารวจความรู้ ความเขา้ใจของบุคลากรในหน่วยงานหลักถึงความเข้าใจเกี่ยวกับ  

ระบบสมรรถนะ รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP-Individual Development Plan) 
แนวปฏบิัตทิี่ 3 การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรโดยการใช ้ กระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู ้  (Knowledge 

Management Process) 
3.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เกี่ยวกับการนํากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

มาพัฒนาบุคลกรในหน่วยงานหลัก 
3.2 หนว่ยงานหลักจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยใช้ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

แนวปฏิบัติที่ 4 จัดทําระบบกํากับติดตามการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 
4.1 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกํากับและติดตามการใช้ระบบสมรรถนะเพ่ือประเมินความรู้และ

ทักษะของบุคลากร รวมถึงการรับฟังขอเสนอแนะเพ่ือการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
4.2 จัดทําแนวทางการกํากับและติดตามการใช ระบบสมรรถนะ 
4.3 สร้างระบบให้ หัวหน้างานเข้าถึงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่ตนเองดูแล และเพ่ือให้

สามารถนําฐานข้อมูลมาประกอบการวางแผน และตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของตนเองได้  
แนวทางปฏิบัติที่ 5 จัดทํารายงานและวิเคราะห์การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา 

5.1 สํารวจความต้องการที่บุคลากรประสงค์จะได้รับ และดึงดูดใจเพ่ือหาความเป็นไปได้ในการ
จัดสวัสดิการ 

5.2 จัดทําแนวนโยบาย “การเลื่อนสู่ตําแหน่งตามสายงาน”  
๖. ผลการพัฒนาอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

หนว่ยงาน ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์
คณะครุศาสตร์ ๗ ๔ 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

1๘ ๑ 

คณะวิทยาการจัดการ ๗ ๑ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒ - 
ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑๖ - 

วิทยาลัยการดนตรี 1๒ 1 
รวม ๗๒ ๗ 



 
๗. ผลการพัฒนาบุคลการในด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีขอปรับวุฒิ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ปีทีข่อ 
ลาํดับที ่ ชื่อ - สกลุ สถาบนัทีศ่ึกษา 

สาํเร็จการศึกษา
ระดบั ปรบั

วฒุ ิ

๒๕๖๒ 
  

๑ 

อาจารย์ ดร.สรายุทธ  คาน/             
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม/     
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

   สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระดับปริญญาเอก 

๒ 
รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย/              
สาขาวิชากาสื่อสารมวลชน/                 
คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี/
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
ระดับปริญญาเอก 

๓ 
ผศ.ดร.ญาณิศา  ตันติปาลกุล/            
สาขาวิชาการบัญชี/                                 
คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
และเทคโนโลยี/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระดับปริญญาเอก 

๔ 

ผศ.ดร.ขนิษฐา  หทัยสมิทธ์/              
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม/     
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
และเทคโนโลยี/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระดับปริญญาเอก 

๕ 

อาจารย ์ดร.ธนกร สรรย์วราภิภ/ู          
สาขาวิชานาฏยศิลป์/                               
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   

    สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระดับปริญญาเอก 

๖ 

อาจารย์ ดร.สุภาพร      
ปริญญาเศรษฐกุล/      
สาขาวิชาการตลาด/                                
คณะวิทยาการจัดการ       

   การศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น/
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
ระดับปริญญาเอก 

 
 



ปีทีข่อ
ปรบั
วฒุ ิ

ลาํดับที ่ ชื่อ - สกลุ สถาบนัทีศ่ึกษา 
สาํเร็จการศึกษา

ระดบั 

๒๕๖๒ 

๗ 

ผศ.ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์/       
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
และเทคโนโลยี/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระดับปริญญาเอก 

๘ 

อาจารย์ ดร.พิศิษฐ์  ชํานาญนา/         
สาขาวิชาการตลาด/                               
คณะวิทยาการจัดการ 

    สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร/          

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ระดับปริญญาเอก 

๙ 

อาจารย์ ดร.ธนิยา  เยาดํา/              
สาขาวิชาการประเมินผลและ
วิจัยทางการศึกษา/คณะครุ
ศาสตร์ 

สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา/จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
ระดับปริญญาเอก 

๑๐ 

อาจารย ์ดร.นภัทร อังกูรสินธนา/
สาขาวิชาภาษาไทย/                               
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ประยุกต์/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระดับปริญญาเอก 

๑๑ 

ผศ.ดร.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่/             
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ระดับปริญญาเอก 

๑๒ 

ผศ.ดร.รวยทรัพย์  เดชชัยศรี/             
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา/คณะครุศาสตร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระดับปริญญาเอก 

๑๓ 

ผศ.ดร.สิงห ์ สิงห์ขจร/                    
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์การ/คณะ
วิทยาการจัดการ 

 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์/
มหาวิทยาลัยสุโขทัย           

ธรรมาธิราช 
 
 

ระดับปริญญาเอก 



ปีทีข่อ
ปรบั
วฒุ ิ

ลาํดับที ่ ชื่อ - สกลุ สถาบนัทีศ่ึกษา 
สาํเร็จการศึกษา

ระดบั 

๒๕๖๒ 

๑๔ 

ผศ.ดร.ธิต ิ ทัศนกุลวงศ์/                   
ภาควิชาดนตรีไทย/                              
วิทยาลัยการดนตรี 

 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย/   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระดับปริญญาเอก 

๑๕ 

ผศ.ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ/
ภาควิชาดนตรีตะวันตก/
วิทยาลัยการดนตรี 

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระดับปริญญาเอก 

๑๖ 

ผศ.ดร.นิศากร  เถาสมบัติ/                
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
และเทคโนโลยี/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระดับปริญญาเอก 

๑๗ 

ผศ.ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท/์        
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน/                  
คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์/
มหาวิทยาลัยสุโขทัย            

ธรรมาธิราช 
ระดับปริญญาเอก 

๑๘ 

อาจารย ์ดร.เกษมสันติ์  รจพจน์/
สาขาวิชาการประเมินผลและ
วิจัยทางการศึกษา/          
คณะครุศาสตร์ 

สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติ
ศึกษา/มหาวิทยาลัยบูรพา 

ระดับปริญญาเอก 

๑๙ 

ผศ.ดร.ชลีกาญจน ์             
จันทจํารัสรัตน์/           
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/                            
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

  สาขาวิชาภาษาศาสตร์/        
มหาวิทยาลัย                  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ระดับปริญญาเอก 

๒๐ 

อาจารย์ ดร.จริญญาพร       
สวยนภานุสรณ์/          
สาขาวิชาภาษาไทย/                           
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

  สาขาวิชาไทยศึกษา/          
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ระดับปริญญาเอก 



ปีทีข่อ
ปรบั
วฒุ ิ

ลาํดับที ่ ชื่อ - สกลุ สถาบนัทีศ่ึกษา 
สาํเร็จการศึกษา

ระดบั 

๒๕๖๒ 

๒๑ 

ผศ.ดร.สรีวันท ์ วาทะวัฒนะ/              
ภาควิชาดนตรีตะวันตก/                   
วิทยาลัยการดนตรี 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์/        
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ระดับปริญญาเอก 

๒๒ 

ผศ.ดร.บูรณจิตร  แก้วศรีมล/               
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/                
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ระดับปริญญาเอก 

๒๓ 

ผศ.ดร.สายฝน  ทรงเสี่ยงไชย/            
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/                       
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาโลก/
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ระดับปริญญาเอก 

๒๔ 

ผศ.ดร.พจมาน  ผู้มีสัตย์/                  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/                       
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน/
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระดับปริญญาเอก 

๒๕ 

อาจารย์ ดร.สุริวลัย ์ สุธรรม/            
สาขาวิชาศิลปศึกษา/        
คณะครุศาสตร์ 

 สาขาวิชาทัศนศิลป์/            
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาเอก 

๒๖ 

ผศ.ดร.นพณัช  พวงมาลี/                 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน/                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการ
จัดการและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ระดับปริญญาเอก 

๒๗ 

อาจารย์ ดร.พรธิภา  ไกรเทพ/           
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/                  
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/    
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ระดับปริญญาเอก 

 
 
 
 
 
 



จาํนวนบคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนนุที่ขอเพิ่มวฒุ ิในปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ปีทีข่อ
เพิม่วฒุ ิ

ลาํดับที ่ ชื่อ - สกลุ สถาบนัทีศ่ึกษา 
สาํเร็จการศึกษา

ระดบั 

๒๕๖๒ 

๑ 

อาจารย์พัทธนันท์  วรรณพงศส์ริ/ิ        
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์/                
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สาขาวิชาศิลปกรรม/              
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
ระดับปริญญาโท 

๒ 

นางสาวอภิวรรณ  โชติวินิจฉยั/        
นักวิชาการคอมพิวเตอร์/                           
สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ/มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ระดับปริญญาโท 

๓ 

ว่าที่ร.ต.หญิงอรวรรณ        
หงษ์ประชา/           
นักวิชาการศึกษา/                                  
สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

สาขาวิชาการจัดการ/
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์      

ราชวิทยาลัย 
ระดับปริญญาโท 

๔ 

นางสาวปรานชพร  แสงวานิช/          
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/                
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

สาขาวิชาการจัดการโลติสติกส์
และโซ่อุปทาน/      

มหาวิทยาลัยบูรพา 
ระดับปริญญาโท 

๕ 

นางสาววีณานันท์  เกตุไชโย/            
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/                
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/           
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ระดับปริญญาโท 

 
 

******************************************************************* 
 


