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สารจาก

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและบูรณาการ
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์
ในปีงบประมาณ 2560 ทีผ่ า่ นมานัน้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด�ำ เนินการตามปรัชญา วิสยั ทัศน์
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว จึงได้สรุปผลการดำ�เนินงาน
ในรอบปีทผี่ า่ นมาไว้ใน “สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2560” ฉบับนี้ เพือ่
ใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศประกอบการวางแผน การทบทวนแผน การบริหารงาน และการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการ
ขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยฯ ให้มคี วามก้าวหน้าโดดเด่นยิง่ ขึน้ ต่อไป และยังเป็นรายงานผลการดำ�เนินงาน
โดยสรุปของมหาวิทยาลัยฯ ต่อสาธารณชนภายนอกและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ความสำ�เร็จของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ 2560 เป็นผลจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ การมี
ส่วนร่วม และความทุ่มเทของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และเครือข่ายความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นสำ�คัญ ช่วยกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายดังที่ตั้งไว้ และขอขอบคุณ
ทุกท่านมา ณ ที่นี้

ท้องถิน่ ”
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“จิตอาสา พัฒนา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ส า ร บั ญ

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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สรุปข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ภูมิหลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตราสัญลักษณ์
พระพุทธรูปประจำ�มหาวิทยาลัย
ดอกไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย
ปรัชญา พันธกิจ ค่านิยมหลัก เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทำ�เนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำ�แหน่งอธิการบดี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ดำ�รงตำ�แหน่งสูงสุด
คณะกรรมการกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างการบริหารงาน
หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
งบประมาณ 2560
จำ�นวนที่ดิน อาคารสถานที่
รถยนต์
ภาคผนวก
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สรุปข้อมูลสารสนเทศ

นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

จำ�นวนนักเรียนและนักศึกษาในปีการศึกษา
รวมทั้งสิ้น 19,972 คน จำ�แนกได้ดังนี้
นักศึกษาภาคปกติ
จำ�นวน
• ระดับปริญญาตรี 4 ปี
จำ�นวน
• ระดับปริญญาตรี 5 ปี
จำ�นวน
• นักศึกษาต่างชาติ
ระดับปริญญาตรี
จำ�นวน
นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พป.) จำ�นวน
• ระดับปริญญาตรี 4 ปี
จำ�นวน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพ
จำ�นวน
นักศึกษาระดับปริญญาโท
จำ�นวน
นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท จำ�นวน
นักศึกษาระดับปริญญาเอก
จำ�นวน
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
จำ�นวน
นักเรียนศูนย์สาธิตปฐมวัย
จำ�นวน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ได้มกี ารจัดการเรียนการสอนรวม 5 คณะ ในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก จำ�แนกได้ดังนี้

คณะ
•
•
•
•
•

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 56 หลักสูตร ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

18
14
7
7
2
2
2
1
1
1
1

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร		
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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58 คน
2,531 คน
2,531 คน
180 คน
180 คน
3 คน
39 คน
711 คน
140 คน

มีผู้สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2559 ในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 3,616 คน
ระดับปริญญาตรี
จำ�นวน 3,358 คน
• นักศึกษาภาคปกติ
จำ�นวน 2,923 คน
• นักศึกษาภาค กศ.พป.
จำ�นวน 426 คน
• นักศึกษาต่างชาติ
จำ�นวน
9 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา
จำ�นวน 258 คน
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต
จำ�นวน 180 คน
• ปริญญาโท
จำ�นวน
75 คน
• ปริญญาเอก
จำ�นวน
3 คน

บุคลากร

2 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร

ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ดังนี้

16,188 คน
10,925 คน
5,205 คน

ผู้สำ�เร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ดังนี้
• ครุศาสตรมหาบัณฑิต
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีจำ�นวนบุคลากรทั้งสิ้น
901 คน จำ�แนกเป็น

บุคลากรสายวิชาการ รวม 493 คน

จำ�แนกตามประเภทบุคลากร
• ข้าราชการพลเรือน
• พนักงานราชการ
• พนักงานมหาวิทยาลัย
• พนักงานโรงเรียนสาธิต
• ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ดังนี้
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต
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จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

99 คน
1 คน
347 คน
29 คน
17 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สรุปข้อมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

จำ�แนกตามวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี
จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ
• รองศาสตราจารย์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์
• อาจารย์

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

138 คน
331 คน
24 คน

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

8 คน
58 คน
427 คน

• จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ
- รองศาสตราจารย์		
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์		
- อาจารย์		

ด้านการพัฒนาบุคลากร

• ทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อ จำ�นวน 35 ทุน
- บุคลากร ระดับปริญญาเอก 25 ทุน ปริญญาโท
		 3 ทุน
- บุคคลภายนอกผู้ประสงค์เป็นอาจารย์ระดับ
		 ปริญญาโท จำ�นวน 7 ทุน
• การส่งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วม
ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
• การส่งบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการนำ�เสนอผลงาน
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

บุคลากรสายสนับสนุน รวม 408 คน
จำ�แนกตามประเภทบุคลากร
• ข้าราชการพลเรือน
• พนักงานราชการ
• พนักงานมหาวิทยาลัย
• พนักงานโรงเรียนสาธิต
• ลูกจ้างประจำ�
• ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
• ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
• ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

12 คน
19 คน
195 คน
11 คน
16 คน
101 คน
21 คน
33 คน

ด้านงบประมาณ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2560
รวมทั้งสิ้น 942,768,100 บาท จำ�แนกเป็น
• เงินงบประมาณแผ่นดิน
576,103,700 บาท
• เงินรายได้มหาวิทยาลัย
(เงินนอกงบประมาณ)
366,664,400 บาท

ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การเกษียณอายุราชการ

มีการเกษียณอายุราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ข้าราชการพลเรือน สายวิชาการ
จำ�นวน 6 คน
• จำ�แนกตามวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก		
3 คน
- ปริญญาโท		
3 คน

มิติภายนอก
มิติภายใน
รวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2559
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่

1
2
3
4
5

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

2 คน
2 คน
2 คน

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
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ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

3.7138 คะแนน
0.4061 คะแนน
4.1199 คะแนน

3.70
4.65
5
5
4.35

(ดี)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
(ดี)

พ.ศ. 2479

พ.ศ. 2503
พ.ศ. 2511
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543

เริ่มตั้งเป็น “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม” โดยใช้
ตึกหอทะเบียนมณฑลนครชัยศรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 86
ถนนเทศา ตำ�บลพระปฐมเจดีย์ อำ�เภอเมือง จังหวัด
นครปฐม รับเฉพาะนักเรียนหญิง เปิดสอนชั้นฝึกหัดครู
ประชาบาล
เปิ ด รั บ นั ก เรี ย นฝึ ก หั ด ครู ช าย โดยให้ เ รี ย นร่ ว มกั บ นั ก เรี ย น
ฝึกหัดครูหญิง เริ่มเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ.) เริ่มงานโครงการฝึกครูชนบท
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม
ย้ายสถานที่จากเลขที่ 86 ถนนเทศา ไปอยู่เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน (ตรงข้ามวัดใหม่ปิ่นเกลียว) เปิดรับนักเรียนครู
ตามโครงการผลิตครูประโยคครูปฐม (ป.ป.)
เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2513 และเปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
เริ่มดำ�เนินการและบริหารตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทำ�ให้วิทยาลัยครูเปลี่ยนแปลงทั้งทางบทบาท
และโครงสร้างเข้าไปสู่ความเป็นอุดมศึกษามากขึ้น ดังเช่น ที่ระบุไว้ในมาตรา 5 คือ “ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบัน
ค้นคว้าและวิจัย ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ส่งเสริมวิทยฐานะของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทำ�นุบำ�รุง
ศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน” วิทยาลัยครูนครปฐม ซึ่งได้รับฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูได้เพียง
5 ปี ก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและขยายบทบาทออกไปอย่างกว้างขวางตั้งแต่พระราชบัญญัติประกาศใช้
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี เปิดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำ�การ (อคป.)
รุ่นที่ 1 เมื่อภาคเรียนที่ 2
เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางมาตราให้วิทยาลัยครูมี
ความสมบูรณ์ และปฏิบัติภารกิจสนองความต้องการของสังคมให้กว้างขวางขึ้น สาระสำ�คัญของการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะหนึ่งในมาตรา 5 คือ ให้วิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาวิชาการต่างๆ นอกเหนือจากการผลิตครูได้ด้วย
วิทยาลัยครูนครปฐมได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาสายวิชาการอื่น (อ.วท. และ อ.ศศ.) เป็นปีแรก มี 5 สาขาวิชาเอก
แยกเป็นสายศิลปศาสตร์ 2 สาขา วิชาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ และการออกแบบ สายวิทยาศาสตร์
3 สาขาวิชาเอก คือ การอาหาร พืชศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์
รับนักศึกษาสาขาวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น และเปิดถึงระดับปริญญาตรีเป็นปีแรกและเปิดโครงการการศึกษาสำ�หรับบุคลากร
ประจำ�การ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญาเป็นปีแรก เปิดดำ�เนินการโรงเรียนสาธิตโดยรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำ�นวน 2 ห้องเรียนในแผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ โดยใช้อาคารนอน ดี 3 ดัดแปลง
เป็นอาคารเรียน ในขณะเดียวกันได้ดำ�เนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนสาธิตอนุบาล ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2522 โดยใช้
อาคารเรียนชั่วคราวมีตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
ประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
เปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ สถาบันอินเตอร์เทค อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท
สาขาบริหารการศึกษา
เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและสาขาไทยคดีศึกษา เริ่มเปิดรับนักศึกษาศูนย์จัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาสำ�หรับครูประจำ�การ (ศอ.คป.)
เริ่มเปิดรับนักศึกษาศูนย์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำ�หรับผู้นำ�ชุมชน (ศอช.)
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พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

เปิดโครงการสมทบร่วมกับวิทยาลัยศึกษาสมุทรสาคร เปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เป็นปีแรก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พ.ศ. 2547 พิมพ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป
ดำ�เนินการปรับปรุงและสร้างหลักสูตรสำ�หรับเปิดสอนในปีการศึกษา 2549 พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ.
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (ค.บ.) สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม (ดิจิตอลอาร์ต) สาขาวิชาภาษาจีนและระดับปริญญาโท สาขาวิชา
Executive MBA
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิม่ เติม 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 4 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ การ
สื่อสาร (ศศ.บ) สาขาวิชาสหกิจวิทยาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ศศ.บ.) สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น (ศศ.บ.) และสาขา
วิชานิติศาสตร์ (น.บ.) และสาขาวิชาระดับปริญญาโท 3 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (วท.ม.) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (วท.ม.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
(วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) สาขาวิชาระบบเกษตรยั่งยืน
(วท.ม.) และสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา (ระดับปริญญาเอก)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิม่ เติม 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุ สาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์ (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ� (วศ.บ.) สาขาการจัดการ
โลจิสติกส์ (บธ.บ.) สาขาการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) สาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.)
ปรับปรุงหลักสูตร 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ� (วศ.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา 5 ปี (ค.บ.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ค.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
ปรับปรุงหลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา 5 ปี (ค.บ.) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี (ศป.บ.) สาขาวิชาออกแบบ
ดิจิตอลอาร์ต 4 ปี (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 4 ปี (นศ.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปร.ด.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่ 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 5 ปี (ค.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 3 สาขาวิชา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.) ปรับปรุงหลักสูตร 19 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(ค.บ.) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(บธ.บ.) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา (เดิมชื่อชีววิทยา) (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(รป.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(บธ.บ.) สาขาวิชาบัญชี (บช.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.บ.) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)
เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (วท.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
ปรับปรุงหลักสูตร 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาการประถม
ศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(วศ.บ.) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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ตราสัญลักษณ์
พระราชลัญจกรประจำ�พระองค์
หมายถึง พระตราทีใ่ ช้ประทับกำ�กับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในต้นเอกสารสำ�คัญส่วนพระองค์ที่ไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน
พระราชลัญจกรประจำ�พระองค์ รัชกาลที่ ๙ เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙
รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน (โดยทีว่ นั พระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวาย
น้�ำ อภิเษกจากทิศทัง้ แปดนับเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ทพี่ ระมหากษัตริยใ์ นระบอบประชาธิปไตยทรงรับน้�ำ อภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา
แทนที่จะทรงรับจากราชบัณฑิตดังในรัชกาลก่อน)
สีน้ำ�เงิน
หมายถึง
สีเขียว
หมายถึง
สีทอง
หมายถึง
สีส้ม
หมายถึง
สีขาว
หมายถึง

สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำ�เนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ จัด

สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2545 โดยต้นแบบของ
พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ มาจากพระพุทธศิลาขาว
(ในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร) พระพุทธรูปศิลาขาวเป็น
พระพุทธรูปเก่าแก่สร้างในสมัยทวารวดีมีอายุประมาณ 1,500 ปี เป็นปาง
ปฐมเทศนา แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อประทานพร” มีความศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็นที่
เคารพบูชาอย่างยิง่ ของชาวบ้าน ขุดพบทีว่ ดั ทุง่ พระเมรุ (วัดร้าง) สวนนันทอุทยาน
ซึ่ งอยู่ ท างด้ า นตะวั นออกเฉียงใต้ข ององค์พระปฐมเจดี ย์ พระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้อญ
ั เชิญมาประดิษฐานไว้เมือ่
ปีพทุ ธศักราช 2404 และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (สถาบันราชภัฏนครปฐม
ในขณะนั้น) ได้สร้างพระพุทธรูปจำ�ลองพระพุทธรูปศิลาขาวมาประดิษฐาน
ณ บริเวณประตูทางเข้า ด้านซ้ายของมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้ชื่อว่า “พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ”

ดอกเฟื่องฟ้า (Bougainvillea)

เฟื่องฟ้า ถูกกำ�หนดเป็นดอกไม้ประจำ�
มหาวิทยาลัยในสมัยของท่านอาจารย์พเยาว์ ศรีหงส์
โดยท่านเห็นว่าเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดี ต้องการแสงแดดจัดในสภาพ
กลางแจ้ง สามารถรับแสงแดดได้ตลอดวัน แต่ถ้าได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ
จะทำ�ให้สขี องใบไม่เข้ม ออกดอกน้อย ต้องการอุณหภูมปิ านกลาง หรือร้อนชืน้
เมือ่ โตขึน้ ต้องการน้�ำ ปานกลางถึงค่อนข้างต่�ำ ถ้ารดน้�ำ มากเกินไปจะไม่ออกดอก
และเฟื่องฟ้าได้รับสมญาว่า “ราชินีแห่งไม้ประดับ” เนื่องจากบ้านเรือนและ
สถานที่สำ�คัญต่างๆ นิยมนำ�มาใช้ประโยชน์ในด้านสุนทรียภาพ ประดับสวน
อาคาร
เฟื่องฟ้า มีชื่อสามัญว่า Bougainvillea, Paper Flower และชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า Bougainvillea Hybrida ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ ได้แก่ Paper
Flower, Kartas และตรุษจีน อยูใ่ นตระกูล NYCTAGI-NACEAE ถูกค้นพบ
ครัง้ แรกในประเทศบราซิล โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรัง่ เศส ราว ค.ศ. 1766-1769
และได้ถกู นำ�ไปปลูกยังสวนต่างๆ ของโลก เริม่ จากยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย
สำ�หรับประเทศไทย มีการนำ�พันธุ์เฟื่องฟ้าเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ครั้งแรก
ราว พ.ศ. 2423 ในสมัยรัชกาลที่ 5

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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ปรัชญาพันธกิจ

ค่านิยมหลั
ก
เอกลักษณ์
อัตลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้กำ�หนดปรัชญา พันธกิจ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ ไว้ดังต่อไปนี้

ปรัชญา

ค่านิยมหลัก

“การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

พันธกิจ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไว้เป็น 6 ประการ คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทาง
การศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนา
โครงการพระราชดำ�ริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น

N Network and Communication
การสร้างเครือข่ายการทำ�งานและการสือ่ สารหลายรูปแบบ
หมายถึง การทำ�งานแบบประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ
P Professional
การทำ�งานแบบมืออาชีพ หมายถึง การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดำ�เนินงานให้แล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
R Responsibility
การทำ�งานด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง การยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม รักษาคุณภาพและมาตรฐาน โปร่งใส
และตรวจสอบได้
U Unity
การประสานสามัคคี หมายถึง การทำ�งานด้วยความ
เคารพในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
โดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายและเสียสละเพือ่ ประโยชน์สขุ ส่วนรวม

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

เอกลักษณ์ : บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
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แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม
พ.ศ. 2557-2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560)

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ไว้ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อม
ทำ�งานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี และเป็นคำ�ตอบของท้องถิ่นในการ
สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมทำ�งานในประชาคมอาเซียน
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี
มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมทำ�งานในประชาคมอาเซียน
2. ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมและประเพณีไทย
4. องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบงานที่คล่องตัวและบริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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ทำ�เนียบผู้บริหาร

จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชื่อสถานศึกษา
(ขณะดำ�รงตำ�แหน่ง)
1. นางนันทา บุญยะประภัสร
ครูใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
2. นางลำ�ยอง วิศาลดรุณกร
ครูใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
3. นางนันทา บุญยะประภัสร
ครูใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
4. นางสาวบุญจันทร์ วงศ์รักมิตร
ครูใหญ่
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
5. นางสาวพเยาว์ ศรีหงส์
อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
6. นางสาวนิตยา วัฒนจินดา
อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
7. ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์
อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
				
โรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม
				
วิทยาลัยครูนครปฐม
8. นางสาวพเยาว์ ศรีหงส์
ผู้อำ�นวยการ วิทยาลัยครูนครปฐม
9. ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง
ผู้อำ�นวยการ วิทยาลัยครูนครปฐม
			
และอธิการ		
10. นายวิเชียร เมนะเศวต
อธิการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
11. นายนิทัศน์ เพียกขุนทด
อธิการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชัย เยาวปาณี อธิการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล อธิการ
วิทยาลัยครูนครปฐม
14. นางเพ็ญรัตน์ วริรักษ์
อธิการบดี
สถาบันราชภัฏนครปฐม
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดี
สถาบันราชภัฏนครปฐม
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธิณีย์ เถาทับนุ่ม
อธิการบดี
สถาบันราชภัฏนครปฐม
				
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล

ชื่อตำ�แหน่ง
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ช่วงดำ�รงตำ�แหน่ง
2479
2479
2481
2497
2501
2508
2511

(ครึ่งปี)
- 2481
- 2497
- 2501		
- 2508
- 2511
- 2514

2514 - 2515
2515 - 2523
2523
2524
2529
2531
2537
2542
2546

-

2524
2529
2531
2537
2542
2546
2547

2547 - 2552
2552 - 2556
2556 - ปัจจุบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เทียนน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสมพร ใช้บางยาง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายโอภาส เขียววิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
รักษาราชการแทนอธิการบดี
		
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
14. นางละมูล ลือสุขประเสริฐ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
15. อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
ผู้แทนผู้บริหาร
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
ผู้แทนผู้บริการ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
ผู้แทนผู้บริหาร
18. อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
ผู้แทนผู้บริหาร
19. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
ผู้แทนคณาจารย์
20. อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี
ผู้แทนคณาจารย์
21. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
ผู้แทนคณาจารย์
22. อาจารย์สมยศ สืบจากดี
ผู้แทนคณาจารย์
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
รองอธิการบดี
24. เจ้าหน้าที่สำ�นักงานอธิการบดี		

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

012

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมกรร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี
อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี		
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์		
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี		
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว		
อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฎฐิตา เชิดชู
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล		

รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปวัฒนธรรม
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำ�นวยการสถาบันภาษา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักคอมพิวเตอร์
รักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี
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คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นางละมูล ลือสุขประเสริฐ
นายเศวก ธรรมศิริพงษ์
นายเกษม เขมวราภรณ์
นายเกื้อกูล ไทยน้อย
ดร.ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ
นายสมชาย รัตนอารี
นายบุ้นเส็ง สุธรรมโกศล
นายปิยวัฒน์ โตโพธิ์ไทย
นายวินัย นุชพิทักษ์
พลตำ�รวจโทศักดา เตชะเกรียงไกร
ร้อยตำ�รวจโทสฤษดิ์ สายสวาท
ดร.สมเกียรติ พิณทอง
ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ
นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ
เจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ
สภาวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์
อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ได้รับมอบหมาย
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค
อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
อาจารย์ พันจ่าเอกหญิงสีนวล รัตนวิจิตร
อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ
นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว
นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม
อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ
นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายโอภาส เขียววิชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำ�แหน่งคณบดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำ�ไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นายโอภาส เขียววิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
อาจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
อาจารย์สมยศ สืบจากดี
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์
ผู้อำ�นวยการกองกลาง
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
นิติกร

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ

ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำ�รงตำ�แหน่งสูงขึ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
อาจารย์ ดร.สมปอง ทองงามดี
รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
นิติกร
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการ

กำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำ�ดี
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณฉลอง เกิดพิทักษ์
ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว์
ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
เจ้าหน้าที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

NP R U

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์*
สำ�นักงานอธิการบดี

กองกลาง
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานประกันคุณภาพ

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันภาษา*
สำ�นักคอมพิวเตอร์*
หมายเหตุ * หมายถึง ส่วนงานภายใน ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
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กองนโยบายและแผน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

* หน่วยงานที่เป็นส่วนงานภายใน

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม

สำ�นักคอมพิวเตอร์*

สำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำ�นักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์*

กองกลาง

สำ�นักงานอธิการบดี

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

สำ�นัก

คณะ
สถาบันภาษา*

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

จัดทำ�โดย กองนโยบายและแผน

ศูนย์การศึกษานักศึกษานานาชาติ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานขึ้นตรง
อธิการบดี
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คณะพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณบดี

สภาวิชาการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพิจารณาตำ�แหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

กองพัฒนานักศึกษา

กองนโยบายและแผน

กองกลาง

ผู้อำ�นวยการกอง

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานอธิการบดี

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม

สำ�นักคอมพิวเตอร์

สำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดทำ�โดย กองนโยบายและแผน

สถาบันภาษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้อำ�นวยการ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษาอธิการบดี

สำ�นักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผู้อำ�นวยการ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี

อธิการบดี

สภามหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี
		
ปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต 		
วิทยาศาสตรบัณฑิต		
ศิลปศาสตรบัณฑิต 		
บริหารธุรกิจบัณฑิต		
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต		
นิเทศศาสตรบัณฑิต		
บัญชีบัณฑิต		
นิติศาสตรบัณฑิต		
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต		
พยาบาลศาสตรบัณฑิต		
		
รวม

จำ�นวนหลักสูตร
18
14
7
7
2
2
2
1
1
1
1
56

ระดับปริญญาโท
		
ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต		
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต		
		
รวม

จำ�นวนหลักสูตร
2
1
1
4

ระดับปริญญาเอก
		
ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		
		
รวม

จำ�นวนหลักสูตร
2
2

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
		
ปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต		
		
รวม

จำ�นวนหลักสูตร
1
1
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ระดับปริญญาตรี
ที่
ชื่อหลักสูตร
คณะครุศาสตร์
1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
		 Bachelor of Education Program in Early
		 Childhood Education		
				
2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
		 Bachelor of Education Program in Elementary
		 Education 		
3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
		 Bachelor of Education Program in Physical
		 Education 		
4 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
		 Bachelor of Education Program in Educational
		 Technology and Innovation
				
				
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
		 Bachelor of Education Program in Mathematics
				
6 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
		 Bachelor of Education Program in General
		 Science		
				
7 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
		 Bachelor of Education Program in Computer
		 Education		
				
8 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
		 Bachelor of Education Program in Physics
9 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี		
		 Bachelor of Education Program in Chemistry
				
10 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
		 Bachelor of Education Program in Biology
11 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
		 Bachelor of Education Program in Industrial Arts
				
				
12 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 การอาหาร 		
		 Bachelor of Science Program in Food Science
		 and Technology		
				
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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ชื่อปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) :
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
Bachelor of Education (Early Childhood
Education) : B.Ed. (Early Childhood Education)
ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) : ค.บ. (การประถมศึกษา)
Bachelor of Education (Elementary Education) :
B.Ed. (Elementary Education)
ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) : ค.บ. (พลศึกษา)
Bachelor of Education (Physical Education) :
B.Ed. (Physical Education)
ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) :
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
Bachelor of Education (Educational Technology
and Innovation) :
B.Ed. (Educational Technology and Innovation)
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) : ค.บ. (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Education (Mathematics) :
B.Ed. (Mathematics)
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) :
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
Bachelor of Education ( General Science) :
B.Ed. ( General Science)
ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) :
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
Bachelor of Education (Computer Education : 		
B.Ed. (Computer Education)
ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) : ค.บ. (ฟิสิกส์)
Bachelor of Education (Physics) : B.Ed. (Physics)
ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) : ค.บ. (เคมี)
Bachelor of Education (Chemistry) :
B.Ed. (Chemistry)
ครุศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) : ค.บ. (ชีววิทยา)
Bachelor of Education (Biology) : B.Ed. (Biology)
ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) :
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
Bachelor of Education (Industrial Arts) :
B.Ed. (Industrial Arts)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and
Technology) :
B.Sc. (Food Science and Technology)

ที่
ชื่อหลักสูตร
13 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
		 Bachelor of Science Program in Corp Production
		 Technology		
				
				
14 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
		 Bachelor of Science Program in Public Health
				
				
15 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
		 Bachelor of Science Program in Microbiology
				
16 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
		 Bachelor of Science Program in Chemistry
				
17 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
		 Bachelor of Science Program in Computer
		 Science		
				
18 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 Bachelor of Science Program in Information
		 Technology		
				
19 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
		 Bachelor of Science Program in Computer
		 Technology		
				
20 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
		 อุตสาหกรรม		
		 Bachelor of Science Program in Industrial
		 Computer Technology		
				
21 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
		 Bachelor of Science Program in Software
		 Engineering 		
				
22 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
		 Bachelor of Science Program in Occupational
		 Health and Safety		
				
23 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
		 Bachelor of Science Program in Industrial
		 Physics		
				

023

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) :
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
Bachelor of Science (Crop Production
Technology) :
B.Sc. (Crop Production Technology)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) :
วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
Bachelor of Science (Public Health) :
B.Sc. (Public Health)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) : วท.บ. (จุลชีววิทยา)
Bachelor of Science Microbiology :
B.Sc. (Microbiology)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) : วท.บ. (เคมี)
Bachelor of Science Chemistry :
B.Sc. (Chemistry)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) :
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science) :
B.Sc. (Computer Science)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) :
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology) :
B.Sc. (Information Technology)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) :
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Technology) :
B.Sc. (Computer Technology)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) :
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Computer
Technology) :
B.Sc. (Industrial Computer Technology)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) :
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
Bachelor of Science (Software Engineering) :
B.S. (Software Engineering)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) :
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health and 		
Safety) : B.S. (Occupational Health and Safety)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม) :
วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Physics) :
B.Sc. (Industrial Physics)
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ที่
ชื่อหลักสูตร
24 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
		 Bachelor of Science Program in Data Science
				
25 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
		 Bachelor of Science Program in Multimedia
		 Technology		
				
26 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร
		 Bachelor of Arts Program in Food Management
				
				
27 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
		 Bachelor of Engineering Program in Civil
		 Engineering		
				
28 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
		 Bachelor of Engineering Program in Electrical
		 Engineering		
				
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
		 Bachelor of Education Program in Social Studies
				
30 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
		 Bachelor of Education Program in Music
		 Education		
31 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
		 Bachelor of Education Program in English
32 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
		 Bachelor of Education Program in Thai
33 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
		 Bachelor of Education Program in Chinese
				
34 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
		 Bachelor of Education Program in Arts Education
				
35 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจท่องเที่ยว
		 และมัคคุเทศก์		
		 Bachelor of Arts Program in Tourism Business
		 Service and Tourist Guide
				
				
36 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
		 และสารสนเทศศาสตร์ 		
		 Bachelor of Arts Program in Library and
		 Information Science		
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

024

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) : วท.บ. (วิทยาการข้อมูล)
Bachelor of Science (Data Science) :
B.S. (Data Science)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) :
วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
Bachelor of Science (Multimedia Technology) :
B.S. (Multimedia Technology)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอาหาร) :
ศศ.บ. (การจัดการอาหาร)
Bachelor of Arts (Food Management) :
B.A. (Food Management)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) :
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering) :
B.Eng. (Civil Engineering)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) :
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) :
B.Eng. (Electrical Engineering)
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) : ค.บ. (สังคมศึกษา)
Bachelor of Education (Social Studies) :
B.Ed. (Social Studies)
ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) : ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
Bachelor of Education Program (Music
Education) : B.Ed. (Music Education)
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Education (English) : B.Ed. (English)
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) : ค.บ. (ภาษาไทย)
Bachelor of Education (Thai) : B.Ed. (Thai)
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) : ค.บ. (ภาษาจีน)
Bachelor of Education (Chinese) :
B.Ed. (Chinese)
ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) : ค.บ. (ศิลปศึกษา)
Bachelor of Education (Arts Education) :
B.Ed. (Arts Education)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์) :
ศศ.บ. (การบริการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์)
Bachelor of Arts (Tourism Business Service and
Tourist Guide) :
B.A. (Tourism Business Service and Tourist 		
Guide)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) :
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
Bachelor of Arts (Library and Information
Science) : B.A. (Library and Information Science)

ที่
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
37 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมนุม
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมนุม) :
		 Bachelor of Arts Program in Community
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
		 Development		
Bachelor of Arts (Community Development) :
				
B.A. (Community Development)
38 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) :
		 Bachelor of Arts Program in Business English
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
				
Bachelor of Arts (Business English) :
				
B.A. (Business English)
39 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
		 Bachelor of Arts Program in English
Bachelor of Arts (English) : B.A. (English)
40 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่ออาชีพ) :
		 Bachelor of Arts Program in Thai for Career
ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่ออาชีพ)
				
Bachelor of Arts (Thai for Career) :
				
B.A. (Thai for Career)
41 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) :
		 Bachelor of Public Administration Program in
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
		 Public Administration		
Bachelor of Public Administration (Public
				
Administration) : B.P.A. (Public Administration)
42 นิติศาสตรบัณฑิต		
นิติศาสตรบัณฑิต : น.บ.
		 Bachelor of Laws		
Bachelor of Laws : LL.B.
43 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์) :
		 Bachelor of Fine and Applied Arts Program in
ศป.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
		 Visual Communication Design
Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual
				
Communication Design) :
				
B.F.A. (Visual Communication Design)
44 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิตอลอาร์ต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบดิจิตอลอาร์ต) :
		 Bachelor of Fine and Applied Arts Program in
ศป.บ. (ออกแบบดิจิตอลอาร์ต)
		 Digital Art Design		
Bachelor of Fine and Applied Arts (Digital Art 		
				
Design) : B.F.A. (Digital Art Design)
คณะวิทยาการจัดการ
45 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา) : ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)
		 Bachelor of Education Program in Business
Bachelor of Education (Business Education) :
		 Education		
B.Ed. (Business Education)
46 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) :
		 Bachelor of Business Administration Program in
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
		 General Management		
Bachelor of Business Administration (General 		
				
Management) : B.B.A. (General Management)
47 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) : บธ.บ. (การตลาด)
		 Bachelor of Business Administration Program in
Bachelor of Business Administration (Marketing) :
		 Marketing		
B.B.A. (Marketing)
48 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) :
		 Bachelor of Business Administration Program in
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
		 Finance and Banking			Bachelor of Business Administration (Finance and
				
Banking) : B.B.A. (Finance and Banking)
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ที่
ชื่อหลักสูตร
49 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 Bachelor of Business Administration Program in
		 Human Resource Management
				
				
50 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
		 Bachelor of Business Administration Program in
		 Business Computer		
				
51 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 Bachelor of Business Administration Program in
		 Logistics and Supply Chain Management
				
				
52 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
		 Bachelor of Business Administration Program in
		 International Business		
				
53 บัญชีบัณฑิต		
		 Bachelor of Accountancy
54 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
		 Bachelor of Communication Arts Program in
		 Communication Arts (Public Relations)
				
				
				
55 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
		 (วิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน์)
		 Bachelor of Communication Arts Program in
		 Communication Arts (Broadcasting)
				
				
คณะพยาบาลศาสตร์
56 พยาบาลศาสตรบัณฑิต		
		 Bachelor of Nursing Science

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) :
บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
Bachelor of Business Administration (Human
Resource Management) :
B.B.A. (Human Resource Management)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) :
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business 		
Computer) : B.B.A. (Business Computer)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) :
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
Bachelor of Business Administration (Logistics 		
and Supply Chain Management) :
B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) :
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Business Administration (International
Business) : B.B.A. (International Business)
บัญชีบัณฑิต : บช.บ.
Bachelor of Accountancy : B.Acc.
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)) :
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์))
Bachelor of Arts (Communication Arts (Public 		
Relations)) :
B.Com.Arts. (Communication Arts ((Public
Relations))
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายสียงและวิทยุ
โทรทัศน์)) :
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน์))
Bachelor of Arts (Communication Arts
(Broadcasting)) :
B.Com.Arts. (Communication Arts ((Broadcasting))
พยาบาลศาสตรบัณฑิต : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
Bachelor of Nursing Science : B.N.S.

ระดับปริญญาโท
ที่
ชื่อหลักสูตร
1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
		 Master of Education Program in Educational
		 Administration		
				

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

ชื่อปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) :
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration) :
M.Ed. (Educational Administration)
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ที่
ชื่อหลักสูตร
2 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
		 Master of Education Program in Curriculum and
		 Instruction		
				
3 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
		 Master of Business Administration Program in
		 General Management		
				
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
		 Master of Science Program in Physics

ชื่อปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) :
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
Master of Education (Curriculum and Instruction) :
M.Ed. (Curriculum and Instruction)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) :
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
Master of Business Administration (General
Management) : M.B.A. (General Management)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) : วท.ม. (ฟิสิกส์)
Master of Science (Physics) : M.Sc. (Physics)

ระดับปริญญาเอก
ที่
ชื่อหลักสูตร
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
		 Doctor of Philosophy Program in Educational
		 Administration		
				
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
		 Doctor of Philosophy Program in Physics

ชื่อปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) :
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational Administration) :
Ph.D. (Educational Administration)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) : ปร.ด. (ฟิสิกส์)
Doctor of Philosophy (Physics) : Ph.D. (Physics)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ที่
1
		
		

ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
Graduate Diploma Program in Teaching
Profession		

ชื่อปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
Graduate Diploma (Teaching Profession) :
Grad. Dip. (Teacher Profession)
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ระดับการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ (กศ.พป.)

0

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการจัดการ

พยาบาลศาสตร์

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

คณะ/หน่วยงาน

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

20
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80

100

1,772
6,286
4,586
6,182
295
711
140
19,972

รวมทั้งสิ้น

120 140 160

ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการจัดการ

นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

0

292
7
25
78
402

รวม

ข้อมูล ณ กันยายน 2560
ที่มา สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

           ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
บริบาล มัธยมศึกษา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ ป.บัณฑิต        ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไทย
ต่างชาติ
รวม
(กศ.พป.)
ไทย
ต่างชาติ
ครุศาสตร์		
1,480
1,480
180
84
28
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,289
49
5,338
941
7
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4,176
4,176
385
14
11
วิทยาการจัดการ		
4,890
9
4,899
1,205
75
3
พยาบาลศาสตร์		
295
295
โรงเรียนสาธิตมัธยม
711
-		
ศูนย์สาธิตปฐมวัย
140
-		
รวมทั้งสิ้น
140
711
16,130
58
16,188
2,531
180
180
3
39
						
			

			

จำ�นวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 19,972 คน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จำ�นวนนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
			
สัญชาติ
คณะ/สาขา
             จีน
             เวียดนาม
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10
38
48
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
1
1
วิทยาการจัดการ
				
การตลาด		
6
6
บัญชี		
1
1
การเงิน
1
1
การจัดการทั่วไป
1
1
รวม
16
40
1
1
58
			
ข้อมูล ณ กันยายน 2560
ที่มา ศูนย์การศึกษานักศึกษานานาชาติ
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030

ภาคปกติ
257
1,177
1,051
1,297
80
3,862

ปริญญาตรี
ภาคพิเศษ (กศ.พป.)
267
113
297
677

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการจัดการ

พยาบาลศาสตร์

0

ภาคพิเศษ (กศ.พป.)

500
ภาคปกติ

1,000

1,500

นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

ครุศาสตร์		
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ		
พยาบาลศาสตร์		
รวม

คณะ

จำ�นวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 (จำ�แนกตามคณะ)
รวม
257
1,444
1,164
1,594
80
4,539

รวม
210
6
23
239

ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการจัดการ

0

20

40

80
ปริญญาเอก

60

ปริญญาโท

100 120 140 160

นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

  บัณฑิตศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท ปริญญาเอก
180
30
4
2
23
180
57
2

180 200

467
1,444
1,170
1,617
80
4,778

รวมทั้งสิ้น
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1,200
1,000
800
600
400
200
0

หลักสูตร 4 ปี

ภาคปกติ

หลักสูตร 5 ปี

(จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา ระยะเวลาหลักสูตร)

สาขาการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขาศิลปกรรม
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
สาขานิเทศศาสตร์
สาขาพยาบาล

นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รวม
1,089
496
120
481
137
95
136
976
151
101
80
3,862
1,089
609
120
546
137
235
198
1,162
262
101
80
4,539

รวมทั้งสิ้น

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

หลักสูตร 4 ปี
ภาคพิเศษ (กศ.พป.)

สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี

(จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา ระยะเวลาหลักสูตร)

ภาคพิเศษ (กศ.พป.)
ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
113
65
140
62
186
111
677

นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พป.)

กลุ่มสาขาวิชา                                     ภาคปกติ
ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
ระยะเวลาหลักสูตร 5 ปี
สาขาการศึกษา		
39
1,050
สาขาวิทยาศาสตร์
496
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
120
สาขาศิลปศาสตร์
481
สาขาศิลปกรรม		
137
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
95
สาขานิติศาสตร์		
136
สาขาบริหารธุรกิจ
976
สาขาการบัญชี		
151
สาขานิเทศศาสตร์
101
สาขาพยาบาลศาสตร์
80
รวม
2,812
1,050

จำ�นวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา ระยะเวลาหลักสูตร)

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

032

สาขาการศึกษา
		
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขาศิลปกรรม
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
สาขานิเทศศาสตร์
สาขาพยาบาล
รวมทั้งสิ้น

คณะ/กลุ่มสาขาวิชา

4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

39
218
257

ระยะเวลา
คณะ
หลักสูตร ครุศาสตร์

     ภาคปกติ
คณะ
คณะ
คณะ
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการ
และ
และ
จัดการ
สังคมศาสตร์
เทคโนโลยี
379
384
69
496
120
481
137
95
136
976
151
101
1,228
1,000
1,297
80
80

คณะ
พยาบาล
ศาสตร์
39
1,050
496
120
481
137
95
136
976
151
101
80
3,862

รวม

จำ�นวนนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (จำ�แนกตามคณะ กลุ่มสาขาวิชา ระยะเวลาหลักสูตร)
      ภาคพิเศษ (กศ.พป.)
คณะ
คณะ
คณะ
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการ
และ
และ
จัดการ
สังคมศาสตร์
เทคโนโลยี
113
65
140
62
186
111
267
113
297

113
65
140
62
186
111
677

รวม

จำ�นวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา (จำ�แนกตามสาขาวิชา)
    ระดับการศึกษา (ภาคพิเศษ)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รวม
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 			
สาขาวิชาชีพครู		
180
180
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
15
15
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
15
15
รวม
180
30
210
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต				
สาขาวิชาฟิสิกส์		
4
2
6
รวม
4
2
6
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต				
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
23
23
รวม
23
23
รวมทั้งสิ้น
180
57
2
239
				
ข้อมูล ณ กันยายน 2560
ที่มา บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/สาขาวิชา

033

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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034

ไทย
1,480
5,289
4,176
4,890
295
16,130

         ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ (กศ.พป.)
ต่างชาติ
รวม
1,480
49
5,338
941
4,176
385
9
4,899
1,205
295
58
16,188
2,531

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการจัดการ

พยาบาลศาสตร์

0

ภาคพิเศษ (กศ.พป.)

ภาคปกติ

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

(จำ�แนกตามคณะ)

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

ครุศาสตร์		
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ		
พยาบาลศาสตร์		
รวมทั้งสิ้น

		
คณะ/หน่วยงาน

จำ�นวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (จำ�แนกตามคณะ)

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0

วิทยาการจัดการ

50

150
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100

(จำ�แนกตามคณะ)

28
11
39

ปริญญาเอก

ครุศาสตร์

200

นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

1,480
6,279
4,561
6,104
295
18,719

รวม

           ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต       ปริญญาโท
ไทย
ต่างชาติ
180
84
7
14
75
3
180
180
3

292
25
78
402

รวม

035
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                                        ภาคปกติ
กลุ่มสาขาวิชา
                          ไทย
ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
ระยะเวลาหลักสูตร 5 ปี
สาขาการศึกษา		
167
5,205
สาขาวิทยาศาสตร์		
1,920
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
385
สาขาศิลปศาสตร์		
1,525
สาขาศิลปกรรม		
591
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
835
สาขานิติศาสตร์		
447
สาขาบริหารธุรกิจ		
3,803
สาขาการบัญชี		
634
สาขานิเทศศาสตร์		
323
สาขาพยาบาล		
295
รวม
10,925
5,205
49
8
1
58

ต่างชาติ

จำ�นวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา ระยะเวลาหลักสูตร)

5,372
1,920
385
1,574
591
835
447
3,811
635
323
295
16,188

รวม
ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
385
234
520
187
781
390
34
2,531

ภาคพิเศษ (กศ.พป.)

5,372
2,305
385
1,808
591
1,355
634
781
1,025
357
295
18,719

รวมทั้งสิ้น

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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     ภาคปกติ
ระยะเวลา คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ/กลุ่มสาขาวิชา หลักสูตร ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการ
และ
และ
จัดการ
สังคมศาสตร์
เทคโนโลยี
4 ปี
167
สาขาการศึกษา
		
5 ปี
1,313
1,891
1,871
130
สาขาวิทยาศาสตร์
4 ปี
1,653
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
4 ปี
385
สาขาศิลปศาสตร์
4 ปี
1,525
267
สาขาศิลปกรรม
4 ปี
591
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
4 ปี
835
สาขานิติศาสตร์
4 ปี
447
สาขาบริหารธุรกิจ
4 ปี
3,803
สาขาการบัญชี
4 ปี
634
สาขานิเทศศาสตร์
4 ปี
323
สาขาพยาบาลศาสตร์
4 ปี
รวมทั้งสิ้น
1,480
5,289
4,176
4,890
295
295

คณะ
พยาบาล
ศาสตร์

               ภาคพิเศษ (กศ.พป.)
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
รวม ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการ
และ
และ
จัดการ
สังคมศาสตร์
เทคโนโลยี
167
5,205
1,653
385
385
1,792
234
591
835
520
447
187
3,803
781
634
390
323
34
295
16,130
941
385
1,205

จำ�นวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา คณะ และระยะเวลาหลักสูตร)

385
234
520
187
781
390
34
2,531

รวม

นักศึกษาภาคปกติ

จำ�นวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (จำ�แนกตามคณะ ระยะเวลาหลักสูตร ปีการศึกษาที่เข้า และชั้นปี)
		
คณะ
		
ครุศาสตร์		
		
		
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		
		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		
		
วิทยาการจัดการ
		
พยาบาลศาสตร์
		
        รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
รวม
ปริญญาตรี
รวม

4 ปี
5 ปี
4 ปี
5 ปี
4 ปี
5 ปี
4 ปี
5 ปี
4 ปี

ปีการศึกษาที่เข้า/ชั้นปี
ปี 2
ปี 3
ปี 4
(2559)
(2558)
(2557)
39
41
48
196
235
308
235
276
356
830
938
832
278
342
389
1,108
1,280
1,221
456
590
592
341
411
288
797
1,001
880
1,260
1,321
951
32
29
1,292
1,350
951
79
73
63
79
73
63
3,511
3,980
3,471

ปี 1
(2560)
39
218
257
798
379
1,177
667
384
1,051
1,228
69
1,297
80
80
3,862

ปี 5
(2556)
356
356
503
503
447
447
1,306

รวม
167
1,313
1,480
3,398
1,891
5,289
2,305
1,871
4,176
3,532
61
4,890
295
295
16,130

จำ�นวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา ระยะเวลาหลักสูตร และชั้นปี)
		
กลุ่มสาขาวิชา
สาขาการศึกษา
		
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขาศิลปกรรม		
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์		
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี		
สาขานิเทศศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา
หลักสูตร
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ปีการศึกษาที่เข้า/ชั้นปี
ปี 2
ปี 3
ปี 4
(2559)
(2558)
(2557)
39
41
48
847
1,017
985
375
460
538
81
130
54
352
355
388
145
185
124
205
298
237
128
100
83
988
1,034
805
178
159
146
94
128
79
73
63
3,511
3,980
3,471

ปี 1
(2560)
39
1,050
547
120
430
137
95
136
976
151
101
80
3,862

037

ปี 5
(2556)
1306
1,306

รวม
167
5,205
1,920
385
1,525
591
835
447
3,803
634
323
295
16,130

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จำ�นวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (จำ�แนกตามคณะ สาขาวิชา ปีการศึกษาที่เข้า และชั้นปี)
ระยะเวลา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
หลักสูตร (2560)
(2559)
(2558)
(2557)
(2556)
ครุศาสตร์
						
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
4
39
39
41
48
การประถมศึกษา		
5
35
39
67
45
51
การศึกษาปฐมวัย		
5
75
72
62
103
135
พลศึกษา		
5
108
85
106
160
170
รวม
257
235
276
356
356
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							
ดนตรีศึกษา		
5
70
79
57
58
50
ภาษาไทย		
5
68
44
71
105
164
ภาษาอังกฤษ		
5
65
45
63
96
113
สังคมศึกษา		
5
73
40
68
130
164
ภาษาจีน		
5
71
35
46
12
ศิลปศึกษา		
5
32
35
37
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
4
74
44
61
การพัฒนาชุมชน		
4
143
110
161
149
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
4
32
41
58
30
ภาษาจีน		
4
44
49
ภาษาอังกฤษ		
4
45
38
41
49
ภาษาอังกฤษธุรกิจ		
4
51
45
51
50
รัฐประศาสนศาสตร์		
4
95
205
298
237
นิติศาสตร์		
4
136
128
100
83
ศิลปกรรม (ดิจิตอลอาร์ต)
4
53
66
83
39
ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)
4
84
79
102
85
การบริการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
4
127
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ		
4
32
รวม
1,177
1,108
1,280
1,221
503
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
คณิตศาสตร์		
5
103
88
125
82
123
คอมพิวเตอร์		
5
91
96
86
144
วิทยาศาสตร์ทั่วไป		
5
69
37
57
96
135
ฟิสิกส์		
5
32
36
35
เคมี		
5
35
26
30
ชีววิทยา		
5
36
37
36
อุตสาหกรรมศิลป์		
5
29
33
32
24
45
คอมพิวเตอร์ศึกษา		
5
80
การจัดการอาหาร		
4
51
52
63
101
เคมี		
4
18
11
31
35
ชีววิทยา		
4
48
38
จุลชีววิทยา		
4
42
28
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4
42
34
เทคโนโลยีการผลิตพืช
4
29
19
33
23
คณะ/สาขาวิชา

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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รวม
167
237
447
629
1,480
314
452
382
475
164
104
179
563
161
93
173
197
835
447
241
350
127
32
5,289
521
417
394
103
91
109
163
80
267
95
86
70
76
104

คณะ/สาขาวิชา

ระยะเวลา
หลักสูตร
4

ปี 1
(2560)
68

ปี 2
(2559)
-

ปี 3
(2558)
41

ปี 4
(2557)
36

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4
12
(เทคโนโลยีเว็บและโมบาย)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
4
24
30
50
28
เทคโนโลยีสารสนเทศ		
4
47
67
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4
51
33
(เทคโนโลยีการพัฒนาระบบสารสนเทศ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีเครือข่าย)
4
23
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย)
4
41
39
วิทยาการคอมพิวเตอร์
4
27
16
36
30
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4
40
34
43
45
สาธารณสุขศาสตร์		
4
99
47
64
107
วิศวกรรมซอฟต์แวร์		
4
15
37
25
วิศวกรรมโทรคมนาคม
4
30
11
9
วิศวกรรมโยธา		
4
36
36
50
12
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4
17
32
8
วิทยาการข้อมูล		
4
8
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม		
4
11
วิศวกรรมไฟฟ้า		
4
69
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4
16
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย)
รวม
1,051
797
1,001
880
วิทยาการจัดการ 						
ธุรกิจศึกษา		
5
69
32
29
การจัดการทั่วไป		
4
357
428
387
268
การจัดการโลจิสติกส์		
4
140
112
148
การตลาด		
4
105
81
114
76
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
4
58
40
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4
43
45
การเงินและการธนาคาร
4
106
82
115
48
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ		
4
125
133
186
181
ธุรกิจระหว่างประเทศ		
4
93
79
62
44
การบัญชี		
4
151
178
159
146
นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)
4
47
46
62
นิเทศศาสตร์
4
54
48
66
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4
147
รวม
1,297
1,292
1,350
951
พยาบาลศาสตร์							
พยาบาลศาสตร์		
4
80
79
73
63
รวม
80
79
73
63
รวมทั้งหมด
3,862
3,511
3,980
3,471
039

ปี 5
(2556)
-

รวม
145

-

12

-

132
114

-

84

-

23
80
109
162
317
77
50
134
57
8
11
69

-

16

447

4,176

-

130
1,440
400
376
98
88
351
625
278
634
155

-

168

-

147
4,890

1,306

295
295
16,130

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พป.)		

จำ�นวนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พป.) ปีการศึกษา 2560 (จำ�แนกตามคณะ ระยะเวลาหลักสูตร ปีการศึกษาที่เข้า
และชั้นปี)

คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ		
        รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลา
หลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี

            ปีการศึกษาที่เข้า/ชั้นปี
ปี 1 (2560) ปี 2 (2559) ปี 3 (2558)
267
295
192
113
105
122
297
323
328
677
723
642

ปี 4 (2557)
187
45
257
489

รวม
941
385
1,205
2,531

จำ�นวนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พป.) ปีการศึกษา 2560 (จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา ระยะเวลาหลักสูตร
ปีการศึกษาที่เข้า และชั้นปี)
กลุ่มสาขาวิชา
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์		
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี		
สาขานิเทศศาสตร์
        รวม

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา
หลักสูตร
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

            ปีการศึกษาที่เข้า/ชั้นปี
ปี 1 (2560) ปี 2 (2559) ปี 3 (2558)
113
105
122
65
66
54
140
157
102
62
72
36
186
218
188
111
104
107
1
33
677
723
642

040

ปี 4 (2557)
45
49
121
17
189
68
489

รวม
385
234
520
187
781
390
34
2,531

จำ�นวนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พป.) ปีการศึกษา 2560 (จำ�แนกตามคณะ สาขาวิชา ปีการศึกษาที่เข้า และชั้นปี)
ระยะเวลา ปี 1
ปี 2
ปี 3
คณะ/สาขาวิชา
		หลักสูตร (2560) (2559) (2558)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 					
การพัฒนาชุมชน		
4
65
66
54
นิติศาสตร์		
4
62
72
36
รัฐประศาสนศาสตร์		
4
140
157
102
รวม
267
295
192
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 					
สาธารณสุขศาสตร์		
4
78
63
85
เทคโนโลยีสารสนเทศ		
4
35
42
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการพัฒนาระบบสารสนเทศ)
4
37
รวม
113
105
122
วิทยาการจัดการ
					
การจัดการทั่วไป		
4
136
175
152
การตลาด		
4
50
43
36
การบัญชี		
4
111
104
107
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ		
4
นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)		
4
1
33
รวม
297
323
328
รวมทั้งหมด
677
723
642

ปี 4
(2557)

รวม

49
17
121
187

234
187
520
941

45
45

271
77
37
385

144
44
68
1
257
489

607
173
390
1
34
1,205
2,531

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (จำ�แนกตามคณะ ระดับการศึกษา) 			
คณะ

           ปริญญาตรี
         บัณฑิตศึกษา
นักศึกษา
ภาคพิเศษ
รวมทั้งสิ้น
ภาคปกติ
รวม
รวม ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ต่างชาติ
(กศ.พป.)		
385
385
14
399
155
58
3
216
615

ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
1,091
9
1,100 143 1,243
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
812
812
79
891
เทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
599
599
190
789
พยาบาลศาสตร์
36
36
36
รวม
2,923
9
2,932 426 3,358
						

-

7

-

7

1,250

-

2

-

2

893

155

8
75

3

8
233

797
36
3,591

ข้อมูล ณ กันยายน 2560
ที่มา สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา ระยะเวลาหลักสูตร)
สาขาวิชา
สาขาการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาศิลปกรรมศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
สาขานิเทศศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
รวม

          ภาคปกติ
หลักสูตร หลักสูตร
นศ.ต่างชาติ
4 ปี
5 ปี
21
1,238
379
42
317
9
178
45
68
424
86
89
36
1,685
1,238
9

           ภาคพิเศษ (กศ.พป.)
หลักสูตร หลักสูตร
รวม
4 ปี
5 ปี
1,259
17
379
76
42
0
326
67
178
66
45
10
68
0
424
158
86
23
89
9
36
2,932
409
17

รวม
17
76
0
67
66
10
0
158
23
9
426

รวมทั้งสิ้น
1,276
455
42
393
244
55
68
582
109
98
36
3,358

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 (จำ�แนกตามคณะ กลุ่มสาขาวิชา
ระยะเวลาหลักสูตร)

		
คณะ/สาขา

สาขาการศึกษา
		
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาศิลปกรรมศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
สาขานิเทศศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
         รวมทั้งสิ้น

ภาคปกติ
หลักสูตร คณะ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการ คณะพยาบาล
รวม
ครุศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี
จัดการ
ศาสตร์		
5 ปี
364
499
375
1,238
4 ปี
21
21
4 ปี
379
379
4 ปี
42
42
4 ปี
310
16
326
4 ปี
178
178
4 ปี
45
45
4 ปี
68
68
4 ปี
424
424
4 ปี
86
86
4 ปี
89
89
4 ปี
36
36
385
1,100
812
599
36
2,932

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.พป. ปีการศึกษา 2559 (จำ�แนกตามคณะ กลุ่มสาขาวิชา
ระยะเวลาหลักสูตร)

		
คณะ/สาขา

สาขาการศึกษา
		
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
สาขาศิลปกรรมศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
สาขานิเทศศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
     รวมทั้งสิ้น

ภาคพิเศษ (กศ.พป.)
หลักสูตร คณะ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการ คณะพยาบาล
รวม
ครุศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี
จัดการ
ศาสตร์		
5 ปี
14
3
17
4 ปี
4 ปี
76
76
4 ปี
4 ปี
67
67
4 ปี
66
66
4 ปี
10
10
4 ปี
4 ปี
158
158
4 ปี
23
23
4 ปี
9
9
4 ปี
14
143
79
190
426

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559		
คณะ/สาขา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รวม
คณะครุศาสตร์
			
สาขาวิชาชีพครู		
155
155
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
54
3
57
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
4
4
รวม
155
58
3
216
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
1
1
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
6
6
รวม
7
7
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์				
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2
2
รวม
2
2
คณะวิทยาการจัดการ 			
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8
8
รวม
8
8
รวมทั้งสิ้น
155
75
3
233
				
ข้อมูล ณ กันยายน 2560
ที่มา บัณฑิตวิทยาลัย
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จำ�นวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม 			
ชั้น
นักเรียนชาย
ม.1/1
17
ม.1/2
17
ม.1/3
16
ม.2/1
18
ม.2/2
19
ม.2/3
16
ม.3/1
20
ม.3/2
18
ม.3/3
17
ม.4/1
18
ม.4/2
18
ม.4/3
19
ม.5/1
14
ม.5/2
17
ม.5/3
14
ม.6/1
14
ม.6/2
15
ม.6/3
14
รวม
301
			

นักเรียนหญิง
23
23
24
21
20
22
20
21
22
23
23
22
23
22
24
26
25
26
410

รวม
40
40
40
39
39
38
40
39
39
41
41
41
37
39
38
40
40
40
711

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2560
ที่มา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จำ�นวนนักเรียนศูนย์สาธิตปฐมวัย			
ชั้น
บริบาล 1/1
บริบาล 1/2
บริบาล 1/3
บริบาล 1/4
บริบาล 1/5
บริบาล 1/6
บริบาล 1/7
เตรียมอนุบาล 1/1
เตรียมอนุบาล 1/2
รวม

นักเรียนชาย
8
6
6
6
8
9
9
13
11
76

นักเรียนหญิง
5
8
7
8
7
6
7
8
8
64

รวม
13
14
13
14
15
15
16
21
19
140

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560
ที่มา ศูนย์สาธิตปฐมวัย

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

044

ตารางแสดงจำ�นวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
ปีงบประมาณ 2560 			
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ�ภาคการศึกษาที่ 2/2559, 3/2559, 1/2560
คณะ
		
ครุศาสตร์		
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
รวม

นักศึกษาหัวจริง
112
7
25
78
222

ระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท - เอก
หน่วยกิตนักศึกษา
(จำ�นวน SCH )
1,515
26
136
975
2,652

นักศึกษาเต็มเวลา
(ค่า FTES)
63.13
1.08
5.67
40.63
110.50

รวมค่า FTES
63.13
1.08
5.67
40.63
110.50

หมายเหตุ จำ�นวนนักศึกษาหัวจริง ไม่ได้รวมจำ�นวนนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต

นักศึกษาเต็มเวลา (ค่า FTES) ระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

57%

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ

37%
5% 1%
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ตารางแสดงจำ�นวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
ปีงบประมาณ 2560 					
ระดับปริญญาตรี ประจำ�ภาคการศึกษาที่ 2/2559, 3/2559, 1/2560

ระดับปริญญาตรี
คณะ

ครุศาสตร์		
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ		
พยาบาลศาสตร์		
รวม

25%

นักศึกษา
หัวจริง
1,480
5,338
4,176
4,899
295
16,188

2%

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ (กศ.พป.)
หน่วยกิต นักศึกษา นักศึกษา หน่วยกิต นักศึกษา
นักศึกษา เต็มเวลา
หัวจริง
นักศึกษา เต็มเวลา
(จำ�นวน (ค่า FTES)
(จำ�นวน (ค่า FTES)
SCH)
SCH)
59,718
1,658.83
148,162
4,115.61
941
28,365
787.92
103,012
2,861.44
385
10,613
294.81
105,446
2,929.06
1,205
23,822
661.72
8,628
239.67
424,966 11,804.61
2,531
62,800
1,744.44

14%

นักศึกษาเต็มเวลา (ค่า FTES) ภาคปกติ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24%

35%

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
พยาบาลศาสตร์

30%

นักศึกษาเต็มเวลา (ค่า FTES) ภาคพิเศษ (กศ.พป.)

5%

ครุศาสตร์

46%

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ

19%
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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รวม
ค่า FTES
1,658.83
4,903.53
3,156.25
3,590.78
239.67
13,549.06

ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีจำ�นวนบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
จำ�แนกได้ดังนี้
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ		
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานโรงเรียนสาธิต
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ลูกจ้างประจำ�		
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ
รวมทั้งหมด

สายวิชาการ
99
1
347
29
17
493

ร้อยละ
89.19
5.00
64.02
72.50
100
54.72

สายสนับสนุน
12
19
195
11
16
101
21
33
408

ร้อยละ
10.81
95.00
35.98
27.50
100
100
100
100
45.28

รวม
111
20
542
40
17
16
101
21
33
901

ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ข้อมูล ณ กันยายน 2560
ที่มา งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร

ประเภทสายวิชาการ

จำ�นวนข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ (จำ�แนกตามคณะและระดับการศึกษา)
คณะ
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
รวม

ชาย
1
1
2

ปริญญาตรี
หญิง
-

รวม
1
1
2

ปริญญาโท
ชาย หญิง
2
3
8
4
2
4
7
13
19
24

รวม
5
12
6
20
43

ปริญญาเอก
ชาย หญิง รวม
4
4
2
8
10
4
7
11
14
14
28
1
1
20
34
54

รวม
ทั้งหมด
10
23
17
48
1
99

อาจารย์
ชาย หญิง
3
1
9
7
3
5
12
13
27
26

รวม
ทั้งหมด
10
23
17
48
1
99

จำ�นวนข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ (จำ�แนกตามคณะและตำ�แหน่งทางวิชาการ)
คณะ
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
รวม

รองศาสตราจารย์
ชาย หญิง รวม
1
2
3
1
1
2
2
2
4
3
7
047

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชาย หญิง รวม
6
6
1
3
4
2
5
7
7
14
21
1
1
10
29
39

รวม
4
16
8
25
53

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จำ�นวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (จำ�แนกตามคณะและระดับการศึกษา)
คณะ
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันภาษา		
รวม

ชาย
-

ปริญญาตรี
หญิง
1
1

รวม
1
1

ปริญญาโท
ชาย หญิง
12
13
37
57
11
25
37
39
1
20
3
7
101 172

รวม
25
94
36
76
21
10
262

ปริญญาเอก
ชาย หญิง รวม
3
10
13
4
11
15
3
11
14
20
18
38
3
3
1
1
31
52
84

รวม
ทั้งหมด
38
110
50
114
24
11
347

จำ�นวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (จำ�แนกตามคณะและตำ�แหน่งทางวิชาการ)
คณะ
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันภาษา		
รวม

รองศาสตราจารย์
ชาย หญิง รวม
1
1
1
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชาย หญิง รวม
2
2
4
1
2
3
7
3
10
2
2
10
9
19

ชาย
13
40
14
49
1
4
121

อาจารย์
หญิง
21
67
36
54
21
7
206

รวม
34
107
50
103
22
11
327

รวม
ทั้งหมด
38
110
50
114
24
11
347

จำ�นวนลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศตำ�แหน่งอาจารย์ (จำ�แนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา)
หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนสาธิต		
สถาบันภาษา		
รวม

ชาย
1
2
3

ปริญญาตรี
หญิง
1
1
3
5

รวม
1
2
5
8

ปริญญาโท
ชาย หญิง
1
3
4
1
2
7

รวม
4
4
1
9

ปริญญาเอก
ชาย หญิง รวม
-

รวม
ทั้งหมด
5
4
2
6
17

ปริญญาเอก
ชาย หญิง รวม
-

รวม
ทั้งหมด
1
1

จำ�นวนพนักงานราชการสายวิชาการ (จำ�แนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา)
หน่วยงาน
โรงเรียนสาธิต		
รวม

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม
1
1
1
1

048

ปริญญาโท
ชาย หญิง รวม
-

จำ�นวนพนักงานโรงเรียนสาธิต (จำ�แนกตามระดับการศึกษา)
พนักงานโรงเรียนสาธิต
สายวิชาการ		
สายสนับสนุน		
รวม

ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม
4
4
4
4

ปริญญาตรี
ชาย หญิง
4
8
2
5
6
13

รวม
12
7
19

รวม
17
17

รวม
ทั้งหมด
29
11
40

ปริญญาเอก
ชาย หญิง รวม
-

รวม
ทั้งหมด
7

ชาย
5
5

ปริญญาโท
หญิง
12
12

ประเภทสายสนับสนุน

จำ�นวนข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน (จำ�แนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา)
หน่วยงาน
สำ�นักงานอธิการบดี
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ		
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รวม

ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม
6
6

ปริญญาโท
ชาย หญิง รวม
1
1

-

-

-

-

2

2

-

-

-

2

-

1
7

1
7

-

1
1
5

1
1
5

-

-

-

1
2
12

จำ�นวนพนักงานราชการสายสนับสนุน (จำ�แนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา)
หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�นักงานอธิการบดี
สำ�นักวิทยบริการฯ		
สำ�นักส่งเสริมวิชาการฯ
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัย		
งานประกันคุณภาพ
รวม

ชาย
1
4
1
6

ปริญญาตรี
หญิง
1
5
2
1
1
2
12

รวม
1
1
9
1
2
1
1
2
18

049

ปริญญาโท
ชาย หญิง
1
1

รวม
1
1

ปริญญาเอก
ชาย หญิง รวม
-

รวม
ทั้งหมด
1
1
1
9
1
2
1
1
2
19

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จำ�นวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (จำ�แนกตามหน่วยงาน และระดับการศึกษา)
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม
คณะครุศาสตร์		
1
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์		
บัณฑิตวิทยาลัย		
ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย
สำ�นักงานอธิการบดี		
4
1
5
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3
5
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันภาษา		
สถาบันการจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ
สำ�นักคอมพิวเตอร์		
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานประกันคุณภาพ		
รวม
6
5
11
หน่วยงาน

ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม
3
4
7
1
6
7
3
4
7
8
11
19
2
2
2
2
9
9
14
35
49
1
1
6
7
13
1
8
9
2
6
8
5
5
2
2
9
2
11
1
1
2
2
48 106 154

ปริญญาโท
รวม
ชาย หญิง รวม ทั้งหมด
1
2
3
11
2
2
9
1
1
8
4
4
23
1
1
3
1
1
3
9
1
5
6
60
1
2
2
20
2
1
3
12
1
1
2
10
1
1
6
2
1
2
3
14
1
1
2
2
6
24
30
195

จำ�นวนลูกจ้างประจำ� (จำ�แนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา)
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม
คณะครุศาสตร์		
1
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
สำ�นักงานอธิการบดี
8
8
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ		
โรงเรียนสาธิต		
รวม
9
1
10
หน่วยงาน

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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ปริญญาตรี
ชาย หญิง
1
1
1

รวม
2
1

ชาย
1
-

ปริญญาโท
หญิง
-

รวม
1
-

รวม
ทั้งหมด
1
1
11
1

-

1

1

-

-

-

1

1

1
4

1
5

1

-

1

1
16

จำ�นวนลูกจ้างมหาวิทยาลัย (จำ�แนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา)
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
สำ�นักงานอธิการบดี
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ		
สำ�นักคอมพิวเตอร์
รวม

ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม
3
3
6
5
5
3
3
12
12
4
4
38
28
66

ปริญญาตรี
ชาย หญิง
-

รวม
-

ชาย
-

ปริญญาโท
หญิง
-

รวม
-

รวม
ทั้งหมด
6
5
3
12
4
66

2

2

4

-

-

-

-

-

-

4

43

1
58

1
101

-

-

-

-

-

-

1
101

ชาย
-

ปริญญาโท
หญิง
-

รวม
-

รวม
ทั้งหมด
1
1
2
14
2
1
21

ชาย
2
-

ปริญญาโท
หญิง
4
-

รวม
6
-

รวม
ทั้งหมด
31
2
33

จำ�นวนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จำ�แนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา)
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
สำ�นักงานอธิการบดี
สถาบันภาษา		
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
รวม

ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม
3
4
7
1
1
4
4
8

ปริญญาตรี
ชาย หญิง
1
1
2
2
5
2
2
11

รวม
1
1
2
7
2
13

จำ�นวนลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ (จำ�แนกตามหน่วยงานและระดับการศึกษา)
หน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
รวม

ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม
1
1
4
4
8

051

ปริญญาตรี
ชาย หญิง
8
16
2
2
11

รวม
24
2
13

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เกษียณอายุราชการ

จำ�นวนข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ (จำ�แนกตามคณะ และปีที่เกษียณ)
คณะ
ครุศาสตร์		
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
รวมทั้งหมด

      ปีที่เกษียณ
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
3
3
3
1
1
1
1
8
6
6
3
3
4
5
2

รวม
2569 2570 ทั้งหมด
7
2
2
11
1
2
13
3
2
17
1
6
6
49

จำ�นวนข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ (จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ และปีที่เกษียณ)
ตำ�แหน่งทางวิชาการ
อาจารย์		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รวมทั้งหมด

     ปีที่เกษียณ
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
3
3
3
2
1
2
3
1
4
3
2
1
2
2
2
1
1
1
7
6
6
3
3
4
5
2

รายชื่อราชการพลเรือน

สายวิชาการที่เกษียณอายุราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ 2561-2570
ปีที่เกษียณ
2561
		
		
		
		
		
		
		
2562
		
		
		
		
		

ชื่อ-สกุล
นายเชิดศักดิ์ ชื่นตา
นางสาวดรุณี โกเมนเอก
นายธีระ กาญจนสินธุ
นางเรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
นายสมปอง ทองงามดี
นายสมหมาย เปียถนอม
นางสุภาณี อินทน์จันทน์
นายโสรัจ กายบริบูรณ์
นางจิตตรา ชลิตพันธุ์
นายชูชีพ คงมีชนม์
นางพรทิพย์ กายบริบูรณ์
นายไพโรจน์ โจลัตสาหกุล
นางวรญา ทองอุ่น
นางสาวสุวรรณา ไชยะธน

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

ตำ�แหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ (ลาออก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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รวม
2569 2570 ทั้งหมด
4
5
27
2
1
20
2
6
6
49

ปีที่เกษียณ
2563
		
		
		
		
		
2564
		
		
		
2565
		
		
2566
		
		
		
2567
		
		
		
		
2568
		
2569
		
		
		
		
		
2570
		
		
		
		
		

ชื่อ-สกุล
นางสาวกมลพร สวนทอง
นางสาวผุสดี ปทุมารักษ์
นายไพรัช มากกาญจนกุล
นางวิรัติ จันทรทรัพย์
นางวิไลรัตน์ คีรินทร์
นายสิทธิชัย โรจน์รุ่งศศิธร
นายการุณย์ ด่านประดิษฐ์
นางสาวสัมฤทธิ์ ทองสิมา
นางสาวสุธาพร ฉายะรถี
นางสาวสุรัตนา เศรษฐชาญวิทย์
นางพิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
นางสาวพิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
นายสุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
นางเกศินี ประทุมสุวรรณ
นายชัยยุธ มณีรัตน์
นายประพันธ์ ขันติธีระกุล
นางสาววริยา สมประชา
นางสาวกฤติยา รุจิโชค
นางนภวรรณ โชติกะมงคล
นายมนูญ จันทร์สมบูรณ์
นางเยาวภา บัวเวช
นายศิริชัย โสภา
นายบุญธง วสุริย์
นางสาวรัฐดาว พิศาลพงศ์
นางสาวกัญญา สอนสนิท
นางกัณฑ์ธิมา นิลทองคำ�
นางนันทิยา หลิมศิโรรัตน์
นางนุสรา เจนลาภวัฒนกุล
นายพิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
นายไพโรจน์ แก้วเขียว
นายไกยสิทธิ์ อภิระติง
นายธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
นางแพรวพรรณ ตรีชั้น
นายเศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ
นายอลงกรณ์ ศุภเอม
นางอารีย์ วรเตชะคงคา

ตำ�แหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
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รายชื่อราชการพลเรือนสายสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2561-2570
ปีที่เกษียณ
2561
2563
2564
2565
2567
		
2568
2569
2570
		

ชื่อ-สกุล
นางสาวโสภา ลีวงศ์พันธ์
นางสาวศิริพร ประกอบทรัพย์
นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล
นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข
นางจรรยา ร่มเพชร		
นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม		
นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว		
นางฐิติรัตน์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย

ตำ�แหน่ง
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำ�นาญการ
บุคลากรชำ�นาญการ
หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำ�นาญการ
นักวิชาการพัสดุชำ�นาญการ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
ผู้อำ�นวยการกอง
บรรณารักษ์ชำ�นาญการ

รายชื่อลูกจ้างประจำ�ที่เกษียณอายุราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2561-2570
ปีที่เกษียณ
2561
2562
2564
2565
2566
		
2567
2568
		
2570

ชื่อ-สกุล
นายสุชิน เหลืองสมานกุล
นางจมรพรรณ วรพัฒนานันต์
นางสาวสุจิตรา จารุกรุณา
นายประสงค์ ทับทิมทอง
นายนคร สุทธาวรรณ์		
นายสมบัติ ผิวอ่อน		
นายสุเทพ เภาจี๋		
นายวัฒนา ทับทิมเขียว
นายอินถา อานนท์		
นายถนอมศักดิ์ ชาวนาฟาง

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

ตำ�แหน่ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานพิมพ์
พนักงานพิมพ์
ช่างครุภัณฑ์
ช่างสื่อสาร
ช่างสื่อสาร
ช่างไฟฟ้า
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทั่วไป
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งบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐและสามารถหารายได้เพื่อดำ�เนินการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ
การตั้งสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำ�แนกตามแหล่งของเงิน)
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน		
งบประมาณเงินรายได้
รวม

จำ�นวนเงิน
576,103,700
366,664,400
942,768,100

ร้อยละ
61.11
38.89
100.00

งบประมาณเงินรายได้

38.89%

งบประมาณแผ่นดิน

61.11%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายจ่าย
จำ�นวนทั้งสิ้น 942,768,100 บาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินจำ�นวน 567,103,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.11 และงบเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย จำ�นวน 366,664,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.89
โดยจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 348,241,550 บาท
จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากร 6,000,000 บาท และกองทุนวิจัย
12,402,850 บาท
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งบประมาณแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำ�แนกตามผลผลิตและงบรายจ่าย)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ผลผลิต : ผู้สำ�เร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผลผลิต : ผู้สำ�เร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิต : ผู้สำ�เร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลผลิต : ผลงานการทำ�นุบำ�รุง
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงานบูรณาการ
โครงการ : วิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
ที่มีศักยภาพ
โครงการ : วิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนอง
ภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสำ�คัญของ
ประเทศ		
โครงการ : ผลิตและพัฒนาครู บุคลากร
และสื่อต่างๆ ทางการศึกษา
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร
-

งบดำ�เนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
รวม
43,830,800 146,623,600 21,497,900 31,900,300 243,852,600
2,000,000
2,000,000

-

8,518,000

1,238,500

14,080,000

-

23,836,500

-

16,378,700

79,701,200

-

5,500,000

101,579,900

-

18,934,100

65,683,900

-

-

84,618,000

-

-

-

-

24,059,300

24,059,300

-

-

-

-

2,341,000

2,341,000

-

-

-

5,417,900

-

5,417,900

-

-

-

23,992,300

4,000,000

27,992,300

-

-

-

22,492,300

-

22,492,300

-

-

-

1,500,000

-

1,500,000

-

-

-

-

4,000,000

4,000,000

74,767,200

10,088,400

-

219,403,200

-

304,258,800

74,767,200

10,088,400

-

219,403,200

-

304,258,800

74,767,200

53,919,200 146,623,600 264,893,400

35,900,300

576,103,700

แผนงานพื้นฐาน
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

42.33%

52.81%
4.86%
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้รบั จัดสรร
งบประมาณแผ่นดินจำ�แนกตามแผนงาน ดังนี้ :
แผนงานพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 42.33 แผนงาน
บูรณาการ คิดเป็นร้อยละ 4.86 แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 52.81

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำ�แนกตามกรอบงบประมาณรายจ่าย)
กรอบรายจ่าย
รายจ่ายพื้นฐาน
		
รายจ่ายดำ�เนินงาน
		
รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์กลาง
		
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณแผ่นดิน
346,155,636
60.09%
57,784,824
10.03%
172,163,240
29.88%
576,103,700

งบเงินรายได้
110,543,814
30.15%
67,639,536
18.45%
188,461,050
51.40%
366,644,400

รวม
456,699,450
48.44%
125,424,360
13.30%
360,624,290
38.25%
942,748,100

38.25%
48.44%
13.30%

รายจ่ายพื้นฐาน
รายจ่ายดำ�เนินงาน
รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์กลาง

ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ
จำ � แนกตามกรอบรายจ่ า ยได้ ดั ง นี้ รายจ่ า ยพื้ น ฐานคิ ด เป็ น
ร้อยละ 48.44 รายจ่ายดำ�เนินงาน คิดเป็นร้อยละ 13.30 และ
รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 38.25
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แหล่งงบประมาณ
งบรายได้
2,980,800
0.81%
199,634,261
54.45%
108,426,489
29.57%
55,602,850
15.17%

งบรายจ่าย

งบแผ่นดิน
74,767,200
12.98%
53,919,200
9.36%
146,623,600
25.45%
264,893,400
45.98%
35,900,300
6.23%		
576,103,700
366,644,400

งบบุคลากร
		
งบดำ�เนินงาน
		
งบลงทุน
		
งบอุดหนุน
		
งบรายจ่ายอื่น
		
รวมทั้งสิ้น

รวม
77,748,000
8.25%
253,553,461
26.90%
255,050,089
27.05%
320,496,250
34.00%
35,900,300
3.80%
942,748,100

3.80% 8.25%
26.90%

34.00%

งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน

27.05%

งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ
จำ�แนกตามงบรายจ่ายดังนี้ งบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 8.25
งบดำ�เนินงาน คิดเป็นร้อยละ 26.90 งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ
27.05 งบอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และงบรายจ่ายอื่น
คิดเป็นร้อยละ 3.80

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์กลาง ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(จำ�แนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์
งบประมาณแผ่นดิน
งบรายได้
ยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพ
3,270,240
33,862,400
พร้อมทำ�งานในประชาคมอาเซียน
1.90%
17.97%
ยุทธศาสตร์ 2 วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้
49,301,100
12,402,850
ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
28.64%
6.58%
ยุทธศาสตร์ 3 สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และเป็น
2,000,000
ศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี
1.16%		
ยุทธศาสตร์ 4 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วย
117,591,900
142,195,800
หลักธรรมาภิบาล
68.30%
75.45%
		
รวมทั้งสิ้น
172,163,240
188,461,050

10.30%

รวมเงิน
37,132,640
10.30%
61,703,950
17.11%
2,000,000
0.55%
259,787,700
72.04%
360,624,290

ยุทธศาสตร์ 1
ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 3

17.11%
72.04%

ยุทธศาสตร์ 4

0.55%

ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ า ยตามภารกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ ก ลาง จำ � แนกตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 1 คิดเป็นร้อยละ 10.30
ยุทธศาสตร์ 2 คิดเป็นร้อยละ 17.11 ยุทธศาสตร์ 3 คิดเป็น
ร้อยละ 0.55 ยุทธศาสตร์ 4 คิดเป็นร้อยละ 72.04
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งบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560
ปีงบประมาณ
2556
		
2557
		
2558
		
2559
		
2560
		

งบประมาณแผ่นดิน
410,999,400
60.98%
462,601,900
60.03%
515,283,600
60.78%
567,128,500
61.49%
576,103,700
61.11%

งบประมาณเงินรายได้
262,946,240
39.02%
308,080,000
39.97%
332,459,100
39.22%
355,691,600
38.54%
366,644,400
39.89%

รวม
673,945,640
100.00%
770,681,900
100.00%
847,742,700
100.00%
922,820,100
100.00%
942,748,100
100.00%

ปี 2558

ปี 2560

ล้าน
600

400

200

0

ปี 2556

ปี 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ปี 2559

งบประมาณเงินรายได้

ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ 2559 จำ�นวนทัง้ สิน้ 19,928,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 2.11 โดยงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นจำ�นวน
8,975,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 งบประมาณเงินรายได้เพิม่ ขึน้
จำ�นวน 10,952,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.08

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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งบประมาณแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 (จำ�แนกตามงบรายจ่าย)
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน		
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ

ปี 2556
75,099,000
60,837,400
141,407,400
119,412,400
14,423,200
410,999,400
125,116,030
43.76%

ปี 2557
72,764,000
56,983,000
126,962,800
191,273,200
14,618,900
462,601,900
51,602,500
12.56%

ปี 2558
73,595,300
58,145,300
139,711,900
229,862,200
13,968,900
515,283,900
52,682,000
11.39%

ปี 2559
77,287,400
55,419,800
167,892,900
254,059,500
12,468,900
567,128,500
51,844,600
10.06%

ปี 2560
74,767,200
53,919,200
146,623,600
264,893,400
35,900,300
576,103,700
8,975,200
1.56%

ล้าน
300

250
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

200

150

100

50
0

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560
ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัย
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2559 จำ�นวน 8,975,200 บาท
คิดเป็นร้อยละ 1.56
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งบประมาณเงินรายได้ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 (จำ�แนกตามงบรายจ่าย)
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน		
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ

ปี 2556
156,236,577
44,012,640
35,120,000
10,627,023
245,996,240
296,792
0.12

ปี 2557
282,000
181,574,750
80,877,200
22,812,410
8,296,050
293,842,410
47,846,170
19.45

ปี 2558
158,935,666
115,356,291
43,432,783
41,360
317,766,100
23,923,690
8.14

ปี 2559
567,000
203,855,400
101,988,600
46,600,000
2,680,600
355,691,600
37,925,500
11.94

ปี 2560
2,728,800
192,391,986
115,798,765
55,724,850
366,644,400
10,952,800
3.08

ล้าน
250
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

200

150

100

50
0

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560
ในปี ง บประมาณ 2560 มหาวิ ท ยาลั ย
ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2560 จำ�นวน 10,952,800 บาท
คิดเป็นร้อยละ 3.08

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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จำ�นวนที่ดินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีเนือ้ ทีด่ นิ ในจังหวัดนครปฐม จำ�นวน 244 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา มีเนือ้ ทีห่ นองน้�ำ สาธารณประโยชน์
จำ�นวน 18 ไร่ 1 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด จำ�นวน 262 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
ลำ�ดับที่

โฉนดที่ดิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1767 นฐ 460
13068 นฐ 64
28395
1754 นฐ 344
17170 นฐ 346
10447 นฐ 347
7949
38207 นฐ 345
35748 นฐ 284
11512 นฐ 405
11513 นฐ 405
1759 นฐ 405
1758
10446
111494
89938

ไร่
61
17
3
5
3
2
48
3
5
7
2
3
3
7

  เนื้อที่ดิน
งาน
ตารางวา
3
38
1
24
2
3
3
38
2
23
8
2
58
3
10
1
95
2
37
34
3
22
2
81

ตำ�บล
วิธีการได้มา
		
หนองปากโลง
รับมอบการให้
หนองปากโลง
รับมอบการให้
หนองปากโลง
รับมอบการให้
หนองปากโลง
ซื้อ
หนองปากโลง
ซื้อ
หนองปากโลง
รับมอบการให้
หนองปากโลง ที่ธรณีสงฆ์วัดใหม่ฯ
หนองปากโลง
ซื้อ
หนองปากโลง
ซื้อ
หนองปากโลง
ซื้อ
หนองปากโลง
ซื้อ
หนองปากโลง
ซื้อ
หนองปากโลง
ซื้อ
หนองปากโลง
ซื้อ
หนองปากโลง
ซื้อ
หนองปากโลง
ซื้อ

063

วันที่ได้มา
4 เมษายน 2510
19 มกราคม 2516
28 สิงหาคม 2518
31 มีนาคม 2521
31 สิงหาคม 2521
19 พฤศจิกายน 2523
2 ธันวาคม 2523
12 ธันวาคม 2523
21 ตุลาคม 2525
30 ธันวาคม 2525
30 ธันวาคม 2525
11 ตุลาคม 2526
7 ธันวาคม 2547
6 ธันวาคม 2548
13 มีนาคม 2549
2 มิถุนายน 2549

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลำ�ดับที่

โฉนดที่ดิน

17
40338
18
40337
19
40336
20
40335
21
40334
22
115996
23
115599
24
81371
25
71688
26
81370
27
92119
28
92120
29
92121
30
92122
31
118690
32
1768
33
122449
34
123782
35
123783
36
123784
37
123785
38
123786
39
123787
40
123788
41
10345
42
125366
43
42638
44
56493
45
133833
  รวมที่ดินหนองปากโลง
46
142111
รวมที่ดินทัพยายท้าว
47
6833 นฐ 13
รวมที่ดินห้วยจระเข้
48
26818
49
26815
  รวมที่ดินไผ่หูช้าง
    รวมที่ดินทั้งสิ้น

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

  เนื้อที่ดิน
ตำ�บล
วิธีการได้มา
ไร่
งาน
ตารางวา
		
1
หนองปากโลง
ซื้อ
1
หนองปากโลง
ซื้อ
1
หนองปากโลง
ซื้อ
1
หนองปากโลง
ซื้อ
1
หนองปากโลง
ซื้อ
2
48
หนองปากโลง
ซื้อ
1
92
หนองปากโลง
ซื้อ
3
52
หนองปากโลง
ซื้อ
3
36
หนองปากโลง
ซื้อ
2
51
หนองปากโลง
ซื้อ
2
หนองปากโลง
ซื้อ
2
หนองปากโลง
ซื้อ
2
หนองปากโลง
ซื้อ
2
19
หนองปากโลง
ซื้อ
1
34
หนองปากโลง
ซื้อ
9
3
17
หนองปากโลง
ซื้อ
3
95
หนองปากโลง
ซื้อ
1
27
หนองปากโลง
ซื้อ
2
91
หนองปากโลง
ซื้อ
1
3
15
หนองปากโลง
ซื้อ
3
89
หนองปากโลง
ซื้อ
3
88
หนองปากโลง
ซื้อ
3
87
หนองปากโลง
ซื้อ
1
หนองปากโลง
ซื้อ
1
72
หนองปากโลง
ซื้อ
3
28
หนองปากโลง
ซื้อ
1
46
หนองปากโลง
รับมอบการให้
53
หนองปากโลง
รับมอบการให้
3
24
หนองปากโลง
ซื้อ
209
1
32			
29
56
ทัพยายท้าว
ซื้อ
29
56			
1
52
ห้วยจระเข้
รับมอบการให้
1
52			
2
58
ไผ่หูช้าง
รับมอบการให้
2
2
43
ไผ่หูช้าง
รับมอบการให้
4
3
1
244
1
41
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วันที่ได้มา
20 ธันวาคม 2549
20 ธันวาคม 2549
20 ธันวาคม 2549
20 ธันวาคม 2549
20 ธันวาคม 2549
2 สิงหาคม 2550
2 สิงหาคม 2550
2 สิงหาคม 2550
2 สิงหาคม 2550
4 เมษายน 2551
4 เมษายน 2551
4 เมษายน 2551
4 เมษายน 2551
4 เมษายน 2551
6 ตุลาคม 2551
7 มิถุนายน 2554
7 มิถุนายน 2554
7 มิถุนายน 2554
7 มิถุนายน 2554
7 มิถุนายน 2554
7 มิถุนายน 2554
7 มิถุนายน 2554
7 มิถุนายน 2554
7 มิถุนายน 2554
25 เมษายน 2556
25 เมษายน 2556
25 มิถุนายน 2556
25 มิถุนายน 2556
23 กันยายน 2556
14 ธันวาคม 2559
18 เมษายน 2470
17 กรกฎาคม 2552
17 กรกฎาคม 2552

อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีอาคารทั้งสิ้น 41 อาคาร แยกเป็นห้องเรียน จำ�นวน 233 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จำ�นวน 134 ห้อง
ห้องพักอาจารย์ จำ�นวน 139 ห้อง สำ�นักงานจำ�นวน 86 ห้อง ห้องประชุม จำ�นวน 47 ห้อง และห้องอื่นๆ จำ�นวน 444 ห้อง รวมทั้งสิ้น
จำ�นวน 1,077 ห้อง มีรายละเอียดดังนี้
			
ปีที่     จำ�นวนห้องบนพื้นที่แต่ละอาคาร
      ห้องอื่นๆ
ปี
ท
่
ี
ที่
ชื่ออาคาร
ลักษณะของอาคาร
สร้าง ห้อง ห้อง ห้องพัก สำ�นัก ห้อง
ชื่อห้อง
จำ�นวน
ก่อสร้าง เสร็จ เรียน ปฏิบัติการ อาจารย์ งาน ประชุม
อาคารเรียน
1 อาคารเรียน เอ 1
ร.4 จำ�นวน 4 ชั้น
2511 2513 29
9
1 หน่วยบริการวิชาการ 1
			
(ปรับปรุงใหม่ ปี 2559)								 ด้านวิทยาศาสตร์
											 และเทคโนโลยี
2 อาคารเรียน เอ 3
ร.18 ก. จำ�นวน 3 ชั้น 2513 2514 10
1
- - เก็บของ
3
			
(ปรับปรุงใหม่ ปี 2558)								 - ห้องควบคุมไฟฟ้า
1
3 อาคารเรียน เอ 4
ร.4 จำ�นวน 4 ชั้น
2517 2518 5
19
3
1		
4 อาคารเรียน เอ 6
ร.4 จำ�นวน 3 ชั้น
2521 2522 8
9
1
- - เก็บของ
5
5 อาคารเรียน เอ 7
อาคารเรียนรวม 6 ชั้น 2539 2543 22
3
1
1 - เก็บของ
3
											 - ห้องโสต
1
6 อาคารเรียนโปรแกรม อาคารชั่วคราว 1 ชั้น 2540 2540 2
1
- - ห้องสมุดนิติศาสตร์ 1
		 นิติศาสตร์									 - ห้องศาลจำ�ลอง
1
7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 15 ชั้น
2541 2545 35
2
24
5 - ห้องประชาสัมพันธ์ 1
		 50 พรรษา 									 - ธนาคารกรุงไทย
1
		 มหาวชิราลงกรณ 										 สาขามหาวิทยาลัย
												 ราชภัฏนครปฐม
											 - งานสวัสดิการ
1
											 - ห้องเก็บของ
3
8 อาคารเรียนรวม
อาคาร 5 ชั้น
2553 2555 3
3
19
1
4
		 (คณะพยาบาล)			
อาคารปฏิบัติการ
9 อาคารคหกรรมศาสตร์ คท.2 จำ�นวน 2 ชั้น
2513 2514 2
2
2
			
(ต่อเติมเพิ่มเติม
			
ปี 2560)			
10 อาคารศูนย์
อาคาร 4 ชั้น
2540 2544 3
34
13
1
3 - ห้องวิจัย
3
		 วิทยาศาสตร์และ									 - ห้องสมุด
1
		 วิทยาศาสตร์ประยุกต์									 - ห้องกล้องจุลทรรศ 1
											 - ห้องกิจการนักศึกษา 1
											 - ห้องประกันคุณภาพ 1
											 - ห้องผลิตสื่อ
1
											 - ห้องควบคุมระบบ
1		
												 คอมพิวเตอร์
											 - ห้องควบคุมไฟฟ้า
1
											 - ห้องสโมสรอาจารย์ 1
											 - ห้องเก็บของ
1
11 อาคารปฏิบัติการ
อาหาร 2 ชั้น
2546 2546 2
3
2
		 เทคโนโลยีการอาหาร			
12 อาคารปฏิบัติการ
อาคาร 5 ชั้น
2547 2548 21
12
8
1
		 วิทยาศาสตร์และ
		 เทคโนโลยี (UBI)		
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ปีที่     จำ�นวนห้องบนพื้นที่แต่ละอาคาร
      ห้องอื่นๆ
ปีที่ สร้าง ห้อง ห้อง ห้องพัก สำ�นัก ห้อง
ที่
ชื่ออาคาร
ลักษณะของอาคาร
ชื่อห้อง
จำ�นวน
ก่อสร้าง เสร็จ เรียน ปฏิบัติการ อาจารย์ งาน ประชุม
13 อาคารศูนย์ภาษา
อาคาร 5 ชั้น
2550 2552 5
3
2
2
1 - ห้องเก็บของ
1
		 ศูนย์คอมพิวเตอร์และ
		 หอประชุม			
14 อาคารกิจการนักศึกษา อาคาร 5 ชั้น
2550 2552 2
1
2 - ห้องเก็บของ
8
											 - ห้องควบคุมไฟฟ้า
2
15 อาคารเรียนรวมและ อาคาร 5 ชั้น
2551 2552 11
2
10
8 - ห้องเก็บของ
9
		 ปฏิบัติการบัญชีและ									 - ห้องควบคุมไฟฟ้า
4
		 โลจิสติกส์									 - ห้องประชาสัมพันธ์ 1
16 อาคารอเนกประสงค์ อาคาร 4 ชั้น
2552 2554 7
9
4
1
1 - ห้องนิทรรศการ
1
		 (ทวารวดีศรีราชภัฏ)										 ศิลปกรรม
											 - ห้องสมุดและศูนย์ 1
												 ออกแบบ
											 - ห้องบรรยาย
1
											 - ห้องสตูดโิ อถ่ายภาพ 7
											 - ห้องบันทึกเสียง
1
											 - ห้องเก็บของ
11
											 - ห้องเครื่องไฟฟ้า
2
											 - ห้องปฏิบัติการ
1
												 ทัศนศิลป์
											 - ห้องพักอาจารย์
1
											 - ห้องสำ�นักศิลป
2
												 วัฒนธรรม
17 อาคารเรียนฝึก
อาคาร 5 ชั้น
2554 2557 11
14
13
2 - ห้องควบคุม
1
		 ปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์										 เครือข่าย
											 - ห้องควบคุมไฟฟ้า
1
											 - ห้องพัสดุ
1
											 - ห้องปั๊มน้ำ�
1
											 - ห้องแม่บ้าน
4
											 - ห้องเจ้าหน้าทีเ่ ทคนิค 1
											 - ห้องประชาสัมพันธ์ 1
											 - ห้องค้นคว้าอิสระ
2
											 - ห้องฝึกประสบการณ์ 1
												 หน่วยวิจัย
18 อาคารศูนย์ศึกษาและ อาคาร 4 ชั้น
2555 2557 5
1
12
3 - จุดรับนักศึกษา
1
		 พัฒนาจังหวัดนครปฐม									 - จุดชำ�ระเงิน
1
											 - ห้องไฟฟ้า
1
											 - ห้องเก็บของ
2
											 - ห้องพัสดุ
1
											 - ห้องสัมมนาบัณฑิต 1
												 ศึกษา
											 - ห้องเก็บประวัติ
1
19 อาคารปฏิบัติการ
อาคาร 5 ชั้น
2556 2558 11
14
1
2 - ห้องสโมสรอาจารย์ 1
		 มนุษยศาสตร์และ									 - ห้องควบคุมไฟฟ้า
4
		 สังคมศาสตร์
20 อาคารปฏิบัติการ
อาคาร 4 ชั้น
2558 2560 10
2
16
7
1 - ห้องโถง
2
		 ครุศาสตร์และศูนย์									 - ห้องวิจัย
1
		 สาธิตการศึกษาปฐมวัย
		 (ใหม่)
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ปีที่     จำ�นวนห้องบนพื้นที่แต่ละอาคาร
      ห้องอื่นๆ
ปีที่ สร้าง ห้อง ห้อง ห้องพัก สำ�นัก ห้อง
ที่
ชื่ออาคาร
ลักษณะของอาคาร
ชื่อห้อง
ก่อสร้าง เสร็จ เรียน ปฏิบัติการ อาจารย์ งาน ประชุม
อาคารโรงเรียนสาธิต
21 อาคารโรงเรียนสาธิต อาคารเรียนรวม
2537 2538 12
8
8
-		
22 อาคารปฏิบัติการ
อาคาร 6 ชั้น
2552 2554 3
8
4
2 - ห้องสมุด
		 วิทยาศาสตร์และ									 - ศูนย์สืบค้นข้อมูล
		 หอประชุม									 - ห้องอุปกรณ์
อาคารห้องสมุด
23 อาคารสำ�นักวิทยบริการ สม.2 จำ�นวน 2 ชั้น
2515 2516 3
1
4
1 - หน่วยพัฒนา
		 และเทคโนโลยี										 ทรัพยากร
		 สารสนเทศ (อาคารเก่า)										 สารสนเทศ
											 - หน่วยบริการวารสาร
												 และหนังสือพิมพ์
											 - หน่วยบริการ
												 สารสนเทศ
											 - ห้องอ่านหนังสือ
												 สำ�หรับอาจารย์
											 - หน่วยห้องสมุด
												 อัตโนมัติและสื่อ
												 ออนไลน์
24 อาคาร
อาคาร 5 ชั้น
2541 2544 2
6
1 - หอสมุด
		 บรรณราชนครินทร์									 - ห้องอบรม
											 - หน่วยบริการ
												 โสตทัศนวัสดุ
											 - ห้องชมโทรทัศน์
											 - ห้องมินิเธียเตอร์
											 - ห้องจดหมายเหตุ
												 มหาวิทยาลัย
อาคารที่พัก
25 อาคารศูนย์ฝึก
อาคาร 2 ชั้น
2511 2512 - - หอพักนักศึกษา
		 ประสบการณ์อาชีพ 										 พยาบาล
											 - หอพักอาจารย์
												 พยาบาล
26 อาคารนอน (D4)
น.4 ข. จำ�นวน 3 ชั้น 2513 2514 - - หอพักนักศึกษาจีน
											 - ห้องเก็บของ
27 อาคารนอน (D6)
น.4 ก. จำ�นวน 3 ชั้น 2513 2514 - - หอพักนักศึกษา
			
(ปรับปรุงใหม่ ปี 2553)									 พยาบาล
											 - ห้องทำ�กิจกรรม
28 อาคารนอน (D8)
น.4 ก. จำ�นวน 3 ชั้น 2513 2514 - - หอพักนักศึกษาจีน
29 เฟื่องฟ้าอพาร์ทเม้นท์ อาคาร 5 ชั้น
2552 2553 2
- - หอพักอาจารย์
30 อาคารบ้านพักอาศัย อาคาร 2 ชั้น
2559 2560 - - บ้านพักคนงาน
		 จำ�นวน 3 หลัง
อาคารอื่นๆ
31 อาคารพลศึกษา
จำ�นวน 1 ชั้น
2544 2544 - - โรงอาหารชั่วคราว
32 อาคารพลศึกษา
อาคาร 2 ชั้น
2519 2520 -		
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จำ�นวน

1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1		
36
12
68
1
39
2
41
48
30
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ปีที่     จำ�นวนห้องบนพื้นที่แต่ละอาคาร
      ห้องอื่นๆ
ปีที่ สร้าง ห้อง ห้อง ห้องพัก สำ�นัก ห้อง
ที่
ชื่ออาคาร
ลักษณะของอาคาร
ชื่อห้อง
จำ�นวน
ก่อสร้าง เสร็จ เรียน ปฏิบัติการ อาจารย์ งาน ประชุม
33 ศูนย์การเรียนรู้
- อาคารสำ�นักงาน
2550 2550 1
- - ห้องเก็บของ
2
		 การเกษตรเพื่อชุมชน		 ชั่วคราว 1 ชั้น								 - เรือนเพาะชำ�
1
		 หนองปากโลง
- เรือนเพาะชำ� 1 ชั้น 2551 2551 - - โรงเรือนระบบ
1
			
- โรงเรือนระบบระบาย 2553 2553 -		 ระบายอากาศ
				 อากาศอัตโนมัติ 1 ชัน้ 									 อัตโนมัติ
				 (งบไทยเข้มแข็ง)								 - ศาลาฝึกอบรม
1
			
- ศาลาฝึกอบรม 1 ชั้น 2554 2554 - - อาคารเรือนนอน
4
			
- อาคารเรือนนอน
2555 2555 				 1 ชั้น								
34 อาคารโรงซ่อมครุภัณฑ์ ฝ.10 จำ�นวน 2 ชั้น
2553 2554
5
1 - สำ�นักงาน
												 งานอาคารสถานที่
35 กลุ่มอาคารปฏิบัติการ - อาคารศูนย์ศึกษาและ 2555 2557 5
1
18
3 - ห้องเก็บของ
10
		 เพื่อการพัฒนา		 พัฒนาจังหวัดนครปฐม
		 องค์ความรู้
- อาคารโรงยิมแข่งขัน 2555 2557 			
- อาคารโรงยิมฝึกซ้อม 2555 2557 - - ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
5
			
- อาคารโรงยิมตะกร้อ 2555 2557 -		 +ห้องน้ำ�
			
- อาคารสระว่ายน้ำ�
2555 2557 อาคารระหว่างการก่อสร้าง
36 อาคารศูนย์
อาคาร 5 ชั้น
2559
		 ความร่วมมืออาเซียน		
37 อาคารโรงอาหาร
อาคาร 3 ชั้น
2560
-		
อาคารระหว่างการปรับปรุง
38 อาคารเรียน เอ 2
ร.4 จำ�นวน 4 ชั้น
2512		
		 (ปรับปรุงใหม่ ปี 2560)		
39 อาคารเรียน เอ 5
สศ.1 จำ�นวน 4 ชั้น
2519		
			
(ปรับปรุงใหม่ ปี 2560)
40 อาคาร 100 ปี
อาคาร 4 ชั้น
2534		
		 การฝึกหัดครูไทย
(ปรับปรุงใหม่ ปี 2560)
41 อาคารบรรยายรวม
อาคาร 3 ชั้น
2557		
			
(ปรับปรุงใหม่ ปี 2560)
				
รวม 233 134
139
86
47
444
					 รวมทั้งสิ้น
1,077

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

068

รถยนต์
รถยนต์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีจำ�นวน 22 คัน
1. คณะพยาบาลศาสตร์			
2. งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
3. งานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน
4. หน่วยยานพาหนะ			
ลำ�ดับที่
ประเภท
คณะพยาบาลศาสตร์
1
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
2
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
3
รถยนต์บรรทุก
4
รถยนต์บรรทุก
งานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน
5
รถยนต์บรรทุกไม่มีหลังคา
หน่วยยานพาหนะ
6
รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล
7
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน
8
รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล
			
			
9
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7
10 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน
11 รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล
			
			
12 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7
13 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7
14 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน
15 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน
			
16 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7
17 รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล
			
			
18 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน
			
19 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7
20 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7
21 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7
22 รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล
			
			

คน

7 คน

คน
7 คน

คน
คน
7 คน
7 คน
คน

7 คน
คน
คน
คน

จำ�แนกตามหน่วยงานที่กำ�กับดูแล ดังนี้
จำ�นวน 1 คัน
จำ�นวน 3 คัน
จำ�นวน 1 คัน
จำ�นวน 17 คัน
ลักษณะ

เลขทะเบียน

ตู้นั่ง 4 ตอน

นค 3696 นครปฐม

วันที่จดทะเบียน

ยี่ห้อรถ/ปี

24 กันยายน 2553

TOYOTA (2010)

กระบะบรรทุก บก 3709 นครปฐม
รถบรรทุกน้ำ� 89-0730 นครปฐม
รถบรรทุกขยะ 89-3261 นครปฐม

13 กันยายน 2521
12 พฤศจิกายน 2556
7 เมษายน 2558

NISSAN
ISUZU (2013)
ISUZU (2015)

รถบรรทุกเล็ก

ผข 6782 นครปฐม

15 พฤษภาคม 2558

SUZUKI CARRY

รถโดยสาร 6 ล้อ
เก๋งสองตอน
รถโดยสาร
ปรับอากาศ
ขนาด 34 ที่นั่ง
ตู้นั่ง 4 ตอน
เก๋งสองตอน
รถโดยสาร
ปรับอากาศ
ขนาด 30 ที่นั่ง
ตู้นั่ง 4 ตอน
ตู้นั่ง 4 ตอน
เก๋งสองตอน
นั่งสองตอน
ท้ายบรรทุก
ตู้นั่ง 4 ตอน
รถโดยสาร
ปรับอากาศ
ขนาด 45 ที่นั่ง
รถอเนกประสงค์
ขนาด 7 ที่นั่ง
ตู้นั่ง 4 ตอน
ตู้นั่ง 4 ตอน
ตู้นั่ง 4 ตอน
รถโดยสาร
ปรับอากาศ
ขนาด 35 ที่นั่ง

40-0707 นครปฐม
ข 4666 นครปฐม
40-0704 นครปฐม

3 กันยายน 2512
22 พฤศจิกายน 2537
17 กุมภาพันธ์ 2538

HINO
ISUZU
ISUZU

นข 6199 นครปฐม
กจ 3553 นครปฐม
40-0857 นครปฐม

10 มกราคม 2539
24 มีนาคม 2546
21 ตุลาคม 2547

TOYOTA
TOYOTA
BENZ

นค
นค
กต
กต

10
23
29
29

TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA

3011 นครปฐม
3166 นครปฐม
6388 นครปฐม
6389 นครปฐม

กรกฎาคม 2551
กุมภาพันธ์ 2552
กันยายน 2552
กันยายน 2552

(2007)
(2008)
(2009)
(2009)

กท 3960 นครปฐม
40-0960 นครปฐม

26 มกราคม 2554
12 พฤศจิกายน 2555

TOYOTA (2010)
HINO (2012)

กบ 3444 นครปฐม

12 มีนาคม 2557

ALPHARD (2014)

นค 4737 นครปฐม
นค 4843 นครปฐม
นค 4844 นครปฐม
40-1017 นครปฐม

26
29
29
28

TOYOTA (2015)
TOYOTA (2015)
TOYOTA (2015)
HINO (2017)
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ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
สิงหาคม 2560
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บุคลากรสายวิชาการ					
คณะครุศาสตร์					
ประเภทข้าราชการพลเรือน					

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิสูงสุด
1
นางสาวจิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
2
นายชัยยุธ มณีรัตน์
อาจารย์
กศ.ม. พลศึกษา
3
นายชูชีพ คงมีชนม์
อาจารย์
ค.บ. พลศึกษา
4
นางสาวดรุณี โกเมนเอก
อาจารย์
ปร.ด. การจัดการศึกษา
5
นางสาวรัฐดาว พิศาลพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ด. Early childhood Education
6
นางเรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ค.ม. โสตทัศนศึกษา
7
นางสาววริยา สมประชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
8
นายวิรัติ เนตรสว่าง
อาจารย์
ค.ม. จิตวิทยาการศึกษา
9
นางสาวศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
10 นางสาวสุวรรณา ไชยะธน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
					

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย					
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายเกษม สุขสมบูรณ์
นางสาวแก้วตา ริวเชี่ยวโชติ
นางสาวจารุวรรณ สาสูงเนิน
นายจำ�รัส อินทลาภาพร
นางสาวจินตนา ศิริธัญญารัตน์
นางจิราภรณ์ อนุตธโต
นางสาวจุติกาญจน์ สังข์ยิ้ม
นายเจษฎา บุญมาโฮม
นางสาวณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง
นายณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์
นางสาวดวงใจ ชนะสิทธิ์
นายเทพยพงษ์ เศษคึมบง
นางสาวธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ
นายธีรวุธ ธาดาตันติโชค
นายนภาเดช บุญเชิดชู
นางสาวนภาภรณ์ ยอดสิน
นางสาวนลินทิพย์ คชพงษ์
นายนววิช นวชีวินมัย
นางสาวนันท์นภัส นิยมทรัพย์
นางสาวบุญสม ทับสาย
นางสาวปวรา ชูสังข์
นางสาวปัณรสี เอี่ยมสอาด
นายพนม จองเฉลิมชัย
นางสาวพัศมณฉัตร ปาคุต

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
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กศ.ม. พลศึกษา
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
ปร.ด. หลักสูตรและการนิเทศ
กศ.ม. การประถมศึกษา
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
ศศ.ม. พลศึกษา
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
กศ.ด. การบริหารการศึกษา
ค.ด. บริหารการศึกษา
ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ศษ.ม. จิตวิทยาสังคม
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา
กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนคณิตศาสตร์)
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิสูงสุด
25 นางพิชญาภา ยืนยาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
26 นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
อาจารย์
ค.ด. พลศึกษา
27 นางสาวรวิวรรณ ขันทอง
อาจารย์
ศศ.ม. พลศึกษา
28 นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร
อาจารย์
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
29 นางสาววรรณี สุจจิตร์จูล
อาจารย์
ศษ.ม. วิจัยและประเมินผล
30 นางสาววิลาสินี ทองแถบ
อาจารย์
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
31 นายวิวัฒน์ บุญจับ
อาจารย์
ศศ.ม. พลศึกษา
32 นายสหะ พุกศิริวงศ์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
33 นางสุประภา วิวัฒนิวงศ์
อาจารย์
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
34 นางสาวอรพรรณ ตู้จินดา
อาจารย์
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
35 นางสาวอรพิณ พัฒนผล
อาจารย์
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
36 นายอรรถกร เวชการ
อาจารย์
ศศ.ม. พลศึกษา
37 นายอำ�นวย สอิ้งทอง
อาจารย์
ศศ.ม. พลศึกษา
38 นายเอกชัย ไวยโสภี
อาจารย์
ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
					

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
ประเภทข้าราชการพลเรือน					
1
นางสาวกนกวรรณ สุทธิพร
อาจารย์
2
นางกัณฑ์ธิมา นิลทองคำ�
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3
นางกันต์ดนัย วรจิตติพล
อาจารย์
4
นายการุณย์ ด่านประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5
นายชัยเลิศ ปริสุทธกุล
รองศาสตราจารย์
6
นายเชิดศักดิ์ ชื่นตา
อาจารย์
7
นายไตรภพ สุวรรณศรี
อาจารย์
8
นางนภวรรณ โชติกะมงคล
อาจารย์
				
9
นายนิพล เชื้อเมืองพาน
อาจารย์
10 นางเบญจรัตน์ สีทองสุก
รองศาสตราจารย์
11 นางสาวผุสดี ปทุมารักษ์
อาจารย์
12 นายไพโรจน์ แก้วเขียว
อาจารย์
13 นายมนตรา ตรีชั้น
อาจารย์
14 นายมนูญ จันทร์สมบูรณ์
อาจารย์
15 นางสาวมัสลิน บัวบาน
อาจารย์
16 นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
อาจารย์
17 นายวรชิน มั่งคั่ง
อาจารย์
18 นางวิไลรัตน์ คีรินทร์
รองศาสตราจารย์
				
19 นายเศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ
อาจารย์
20 นางสาวสัมฤทธิ์ ทองสิมา
อาจารย์
21 นางสาวสุธาพร ฉายะรถี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ปร.ด. สหวิทยาการ
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
Ph.D. Composition&Tesol
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ)
อ.ม. บรรณารักษศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
รป.ม. การปกครองท้องถิ่น
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ต่างประเทศ
Ph.D. Tourism Management
กศ.ม. บรรณารักษศาสตร์
กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ศศ.ม. ทัศนศิลปศึกษา
ปร.ด. สหวิทยาการ
Ph.D. Management (Including Tourism)
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา
Ph.D. English as an International
Language
วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ
Ph.D. Education

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิสูงสุด
22 นายอลงกรณ์ ศุภเอม
อาจารย์
ศป.บ. การออกแบบภายใน
23 นางสาวอุษา น้อยทิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. Education (TESOL)
					

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย					
1
นางสาวกนกเนตร วรวงษ์
อาจารย์
				
2
นางสาวกนกอร สว่างศรี
อาจารย์
3
นางกรรณิการ์ สุวรรณศรี
อาจารย์
4
นางสาวกุลยา สกุลนคร
อาจารย์
5
นางสาวกุสุมา พิทักษ์วงศ์
อาจารย์
6
นายเก่งกาจ ต้นทองคำ�
อาจารย์
7
นางสาวขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์
อาจารย์
8
นายจักรกฤช แนมสมบัติ
อาจารย์
9
นางสาวจันทรา พรมปาน
อาจารย์
10 นางสาวจารุวรรณ นครจารุพงศ์
อาจารย์
11 นายจิตรภณ สุนทร
อาจารย์
12 นางสาวจินตนา เหลือล้น
อาจารย์
13 นางสาวจิรศุภา ปล่องทอง
อาจารย์
14 นางสาวฉลองบูรณ์ เพ็งลำ�
อาจารย์
15 นางสาวชวนพิศ อัตเนตร์
อาจารย์
16 นายญาณภัทร ยอดแก้ว
อาจารย์
17 นายณภู วงศ์พันธ์
อาจารย์
				
18 นายณรงค์วรรษ บุญมา
อาจารย์
19 นางสาวณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์
อาจารย์
				
20 นางสาวดวงจิตร สุขภาพสุข
อาจารย์
21 นางสาวเตือนใจ คดดี
อาจารย์
22 นางสาวถิรนันท์ ประทุม
อาจารย์
23 นายธงชัย ศรีเมือง
อาจารย์
24 นายธงชัย แซ่เจี่ย
อาจารย์
25 นางสาวธดา สิทธิ์ธาดา
อาจารย์
26 นายธนปพน ภูสุวรรณ
อาจารย์
27 นายธนวรรษ ดอกจันทร์
อาจารย์
28 นายธารา จันทร์อนุ
อาจารย์
29 นางสาวธิดารัตน์ สืบญาติ
อาจารย์
30 นายธิติพงศ์ มีทอง
อาจารย์
31 นายธีร์ คำ�หอม
อาจารย์
32 นายธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
อาจารย์
33 นางสาวนงนุช ยังรอด
อาจารย์
34 นางสาวนพรัตน์ กุมภะ
อาจารย์

ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ต่างประเทศ
อ.ม. ประวัติศาสตร์ศึกษา
ปร.ด. การจัดการ (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ศศ.ม. ภาษาไทย
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
กศ.ม. ศิลปศึกษา
อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ
ศศ.ม. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
กศ.ม. ศิลปศึกษา
วท.ม. ภูมิศาสตร์
กศ.ม. ภาษาไทย
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์
น.ม. กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
ศศ.ม. พุทธศาสนศึกษา
น.ม. การเมืองและการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
ในเอเชีย
M.A. Buddhist Studies
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ต่างประเทศ
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ศษ.ม. การสอนภาษาไทย
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ศศ.ม. การพัฒนาชนบทศึกษา
ศศ.ม. ภาษาไทย
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
รป.ม. นโยบายสาธารณะ
M.A. การจัดการการท่องเที่ยว
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ปร.ด. การจัดการ (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์
ศศ.ม. ทัศนศิลป์
น.ม. นิติศาสตร์
ศศ.ม. วรรณคดี
ศป.ด. ศิลปกรรมศาสตร์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
35 นายนเรศ ชูดวง
อาจารย์
				
36 นางสาวนัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ
อาจารย์
				
37 นางนาฎนภา ชูดวง
อาจารย์
				
38 นางสาวนารีมา แสงวิมาน
อาจารย์
39 นางสาวนิพา ผลสงเคราะห์
อาจารย์
40 นางสาวนิภาพรรณ เจนสันติกุล
อาจารย์
41 นางสาวนิลุบล คงเปรม
อาจารย์
42 นางสาวนุชรี บุญศรีงาม
อาจารย์
43 นายนุพงษ์ ภูศรี
อาจารย์
44 นางสาวเนตรนภา วรวงษ์
อาจารย์
45 นางสาวเนตรนภา สวยสี
อาจารย์
46 นายบรรพต กิติสุนทร
อาจารย์
47 นางสาวเบญจวรรณ เปล่งขำ�
อาจารย์
48 นางสาวปทิตตา พูพะเนียด
อาจารย์
49 นายประพนธ์ เล็กสุมา
อาจารย์
50 นางปราณี สีนาค
อาจารย์
51 นางสาวปรารถนา แซ่อึ้ง
อาจารย์
52 นายปัญญา รุ่งเรือง
อาจารย์
53 นางสาวปิยนาถ อิ่มดี
อาจารย์
54 นางปิยะพร ตันณีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
				
55 นางปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
อาจารย์
56 นายพงศกร เม่นลาภเหมาะ
อาจารย์
57 นายพงษธร เครือฟ้า
อาจารย์
58 นายพงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์
อาจารย์
59 นางสาวพรรณระพี บุญเปลี่ยน
อาจารย์
60 นางสาวพัชรมน โตสุรัตน์
อาจารย์
61 นางสาวพิชชา บัวแย้ม
อาจารย์
62 นายพินธกร นามดี
อาจารย์
63 นายพิบูลย์ มังกร
อาจารย์
64 นางสาวพิมพ์ชนก มูลมิตร์
อาจารย์
				
65 นายพิสิฐ สุขสกล
อาจารย์
66 นายพีรพัฒน์ พันศิริ
อาจารย์
67 นางแพรภัทร ยอดแก้ว
อาจารย์
68 นางสาวไพรินทร์ มากเจริญ
อาจารย์
69 นางสาวภรสรัญ แก่นทอง
อาจารย์
70 นางสาวยศพรธ์ วรรชนะ
อาจารย์
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วุฒิสูงสุด
น.ม. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศศ.ม. Teaching chinese to speakers
of other languages (TCSOL)
น.ม. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
รป.ด. นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ วนานาชาติ
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
อ.ม. ภาษาไทย
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
อ.ม. ภาษาไทย
ปร.ด. การจัดการ (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ปร.ด. ไทยศึกษา
ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา
พช.ม. พัฒนาชุมชน
ปร.ด. อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม
และสังคม
ปร.ด. ทัศนศิลป์และการออกแบบ
ค.ม. หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. นฤมิตศิลป์
น.ม. กฎหมายภาษี
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
พช.ม. พัฒนาชุมชน
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์
ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย
วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อ.ม. จริยศาสตร์ศึกษา
ศศ.ม. การวิจัยทางสังคม
วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ศศ.ม. สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
ศศ.ม. พัฒนาสังคม
กศ.ม. การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
71 นางสาวรัตนากร นามวงษ์
อาจารย์
72 นางสาวรุจา สุขพัฒน์
อาจารย์
				
73 นางสาวลลนา ปฐมชัยวัฒน์
อาจารย์
				
74 นายวงศ์ระวิทย์ น้อมนำ�ทรัพย์
อาจารย์
75 นางสาววรรษมน เพียรเสมอ
อาจารย์
76 นายวรากรณ์ พูลสวัสดิ์
อาจารย์
77 นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
อาจารย์
78 นางสาววลีรัตน์ เล้าอรุณ
อาจารย์
79 นายวัชรพล หงษ์ทอง
อาจารย์
80 นางสาววัลลี นวลหอม
อาจารย์
81 นางสาววิภาวี วันละ
อาจารย์
				
82 นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว
อาจารย์
83 นางสาววิริยา วิริยารัมภะ
อาจารย์
84 นายศราวุธ วิวรรณ
อาจารย์
85 นางสาวศศิธิดา สาหร่ายวัง
อาจารย์
86 นายศานติกร พินยงค์
อาจารย์
87 นางสาวศิริญญา อารยะจารุ
อาจารย์
88 นางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม
อาจารย์
89 นางสาวศิวพร โกศิยะกุล
อาจารย์
90 นางสาวสนธยา โจมกัน
อาจารย์
				
91 นายสมโชค เนียนไธสง
อาจารย์
92 นายสมยศ สืบจากดี
อาจารย์
93 นายสรายุทธ์ โชติรัตน์
อาจารย์
94 นายสัณหกฤษณ์ บุญช่วย
อาจารย์
95 นางสาวสาวิตรี ตนสาลี
อาจารย์
96 นางสาวสุธิดา สองสีดา
อาจารย์
97 นางสาวสุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
98 นายสุรพงษ์ ประเสริฐศักดิ์
อาจารย์
99 นางสาวสุวภา จรดล
อาจารย์
100 นางสาวอรนุช เอกพงษ์เผ่า
อาจารย์
101 นายอรรณพ เรืองมณี
อาจารย์
102 นายอรรถ อารีรอบ
อาจารย์
103 นางสาวอัญชนา สุตมาตร
อาจารย์
104 นางสาวอัมพร วรานนท์วนิช
อาจารย์
105 นายอานนท์ ห่อสกุลสุวรรณ
อาจารย์
106 นางสาวอารีรัตน์ ฟักเย็น
อาจารย์
107 นางสาวอินทร์ธีรา ปัชชา
อาจารย์
108 นางสาวอินทิรา กุลวิเชียร
อาจารย์
075

วุฒิสูงสุด
รป.ม. นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
และการพัฒนา
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ต่างประเทศ
บธ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์
อ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
M.Ed. การสอนภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. จิตรกรรม
อ.ม. ประวัติศาสตร์ศึกษา
ศศ.ม. Teaching chinese to speakers
of other languages (TCSOL)
ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย
ศศ.ม. การสอนภาษาไทย
ศศ.ม. ดนตรี
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. พัฒนาสังคม
ศ.ม.ออกแบบผลิตภัณฑ์
ค.ม. ศิลปศึกษา
ศศ.ม. ศึกษาศาสตร์ - การสอน
น.ม. กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
ศป.ม. การออกแบบนิเทศศิลป์
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
ศศ.ม. ดุริยางค์ไทย
ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์การเมือง
ศศ.ม. วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
ปร.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์
Ph.D. ประวัติศาสตร์
ศศ.ม. การออกแบบนิเทศศิลป์
ศศ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. ดนตรี
ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ศศ.ม. ดนตรี
M.A. ภาษาจีน
ศศ.ม. ดนตรีปฏิบัติ
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิสูงสุด
109 นางสาวอุมาพร สิทธิบูรณาญา
อาจารย์
น.ม. กฎหมายอาญา
110 นายโอภาส แก้วต่าย
อาจารย์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
					

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
ประเภทข้าราชการพลเรือน					
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

นางสาวกมลพร สวนทอง
นางสาวกัญญา สอนสนิท
นางสาวเกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
นายไกยสิทธิ์ อภิระติง
นางไก้รุ่ง เฮงพระพรหม
นางจิตตรา ชลิตพันธุ์
นายเจษฎา สาททอง
นางสาวชลิดา ตระกูลสุนทร
นายณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
นางสาวทศพร พิพัฒน์ภานุกูล
นางธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
นายธีระ กาญจนสินธุ
นางนันทิยา หลิมศิโรรัตน์
นางสาวนิฏฐิตา เชิดชู
นายบุญธง วสุริย์
นายประพันธ์ ขันติธีระกุล
นางประภาพรรณ เพียรชอบ
นายปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
นางสาวผาณิต งามสัมฤทธิ์
นายพงษ์นาถ นาถวรานันต์
นางพรทิพย์ กายบริบูรณ์
นายพัชรศักดิ์ อาลัย
นายพิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
นางมนัสนิต ใจดี
นางสาวรุ่งทิวา ชิดทอง
นางวจินี อารีรอบ
นางวันเพ็ญ แสงทองพินิจ
นายวิมาน ใจดี
นางวิรัติ จันทรทรัพย์
นายวีระศักดิ์ ชื่นตา
นายศิริชัย โสภา
นายสมปอง ทองงามดี
นายสมหมาย เปียถนอม
นายสัญญา ควรคิด
นายสิทธิชัย โรจน์รุ่งศศิธร
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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คศ.ม. อาหารและโภชนาการ
Ph.D. ชีวเคมีประยุกต์
ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
วท.ม. สถิติประยุกต์
ปร.ด. ฟิสิกส์
ปร.ด. ชีววิทยา
วท.ม. การสอนเคมี
วท.ม. ฟิสิกส์
M.S. คอมพิวเตอร์
Ph.D. ELECTRICAL ENGINEERING
ศศ.ด. อาชีวศึกษา
กศ.ม. สุขศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร
Ph.D. Electrical & Computer Engineer
วท.ม. Food Science
วท.ด. พืชสวน
วท.ม. จุลชีววิทยา
Dr.-Ing. วิศวกรรมโยธา
วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตพืช
ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปร.ด. เคมีเชิงฟิสิกส์
ศษ.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
คศ.ม. อาหารและโภชนาการ
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์
Ph.D. เคมีวิเคราะห์
วท.ม. คณิตศาสตร์
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ค.อ.ม. โยธา

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิสูงสุด
36 นางสุธรรมา พิสุทธิโสภณ
อาจารย์
วท.ม. อุตสาหกรรมเกษตร
37 นายสุพจน์ เฮงพระพรหม
อาจารย์
วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
38 นางสุมาลี สิกเสน
อาจารย์
ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
39 นางสาวสุรัตนา เศรษฐชาญวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. สิ่งแวดล้อมศึกษา
40 นางสุวิมล เรืองศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ด. เคมี
41 นางสาวสุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. วิทยาการคอมพิวเตอร์
42 นายอดิศักดิ์ จตุรพิรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Dr.rer.nat Textile Physics and Textile
				
(hemistry)
43 นางสาวอรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. เคมี
44 นายอวยไชย อินทรสมบัติ
อาจารย์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
45 ว่าที่ร้อยตรี อัมรินทร์ อินทร์อยู่
อาจารย์
กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา
46 นางอารีย์ วรเตชะคงคา
อาจารย์
กศ.ม. คณิตศาสตร์
47 นางอุมาพร อาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Dr.Agr. Organic Food Quality
48 นางสาวอุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์
อาจารย์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
					
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย					
1
นางสาวกมลวรรณ บุตรประเสริฐ
อาจารย์
วท.ม. การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ
2
นายกฤษฎา เลิกชัยภูมิ
อาจารย์
วท.ม. คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
นางสาวกัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
อาจารย์
วท.ด. เคมีฟิสิกัล
4
นางสาวกัลยาภัสร์ จารุปรีดีพัทธ์
อาจารย์
วท.ม. ฟิสิกส์
5
นายกิตติพงษ์ เสียงเสนาะ
อาจารย์
วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา
6
นายกิติพันธ์ บุญอินทร์
อาจารย์
ปร.ด. ฟิสิกส์
7
นางสาวกีรติ เกิดศิริ
อาจารย์
Ph.D. ฟิสิกส์
8
นางสาวกุลยา เจริญมงคลวิไล
อาจารย์
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
9
นางสาวเกษรินทร์ ชาวเกวียน
อาจารย์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 นายเกียรติยศ เจือกโว้น
อาจารย์
ปร.ด. คณิตศาสตร์
11 นางสาวแก้วใจ อาภรณ์พิศาล
อาจารย์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 นางแก้วตา เจือนาค
อาจารย์
กศ.ม. คณิตศาสตร์
13 นายโกวิทย์ ชนะเคน
อาจารย์
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
14 นางสาวขนิษฐา แซ่ลิ้ม
อาจารย์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
15 นางสาวจรินทร อุ่มไกร
อาจารย์
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
16 นายจักรพงษ์ แก้วขาว
รองศาสตราจารย์
Ph.D. ฟิสิกส์
17 นางสาวจารุชา ยี่แสง
อาจารย์
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
18 นางสาวจุฑาศินี พรพุทธศรี
อาจารย์
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร
19 นายเฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์
อาจารย์
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม
20 นางสาวญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล
อาจารย์
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวเคมี
21 นายฐาฤทธิ์ ส่งแสง
อาจารย์
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
22 นายณวิชชา อ่อนใจเอื้อ
อาจารย์
ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์
23 นางสาวณัฐกฤตา จันทิมา
อาจารย์
ปร.ด. ฟิสิกส์
24 นายณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. ฟิสิกส์
25 นางสาวณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์
อาจารย์
วท.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
				
สารสนเทศ
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ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
26 นางสาวดวงนภา วานิชสรรพ์
อาจารย์
27 นางสาวดวงรัตน์ เสือขำ�
อาจารย์
28 นางสาวธนัชพร มุลิกะบุตร
อาจารย์
29 นางสาวธนัญญา เสาวภาคย์
อาจารย์
30 นายธวัชชัย ทองเหลี่ยม
อาจารย์
31 จ่าสิบเอกธานิล ม่วงพูล
อาจารย์
32 นายธีระศักดิ์ ธรรมบำ�รุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
33 นางสาวธีรารัตน์ แช่มชัยพร
อาจารย์
34 นายนพดล ผู้มีจรรยา
อาจารย์
35 นายนฤพล สุวรรณวิจิตร
อาจารย์
36 นางสาวนันทิดา โหวดมงคล
อาจารย์
37 นางสาวนิตยา จันกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
38 นายบพิตร ไชยนอก
อาจารย์
39 นายบัญชา หิรัญสิงห์
อาจารย์
40 นายบัญญัติ วารินทร์ใหล
อาจารย์
41 นายบุญชะนะ วาราชะนนท์
อาจารย์
42 นางสาวปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
อาจารย์
43 นายปริพัส ศรีสมบูรณ์
อาจารย์
				
44 นางปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน
อาจารย์
45 นายปิติพล พลพบู
อาจารย์
46 นางปิยวรรณ ธรรมบำ�รุง
อาจารย์
47 นายปิยะชาติ มีจิตรไพศาล
อาจารย์
48 นายพงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล
อาจารย์
49 นางสาวพรพรรณ อู่สุวรรณ
อาจารย์
50 นายพฤกษ์ โปร่งสำ�โรง
อาจารย์
51 นายพฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
52 นางพิชยา สุขปลั่ง
อาจารย์
53 นางสาวพุฒิยา รัตนศิริวัฒน์
อาจารย์
54 นางเพ็ญพักตร์ แกล้วเดชศรี
อาจารย์
55 นายไพศาล สิมาเลาเต่า
อาจารย์
56 นางภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
57 นางสาวภัทรวจี ยะสะกะ
อาจารย์
58 นายภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ
อาจารย์
59 นางสาวภารณี นิลกรณ์
อาจารย์
60 นายมงคล รอดจันทร์
อาจารย์
61 นางเมธานี หอมทอง
อาจารย์
62 นางสาวเมธาวรินทร์ สัจจะบริบูรณ์
อาจารย์
63 นายยศกิต เรืองทวีป
อาจารย์
64 นางสาวรุจิราวดี ธรรมแสง
อาจารย์
65 นายวทัญญู มีศรีสุข
อาจารย์
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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วุฒิสูงสุด
วศ.ด. วิศวกรรมชลประทาน
วท.ม. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
วท.ม. โภชนวิทยา
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วท.ม. สถิติประยุกต์
ปร.ด. พฤกษศาสตร์
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
วท.ม. สถิติประยุกต์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา
วท.ม. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
Ph.D. Computer Science
คศ.ม. อาหารและโภชนาการ
วท.ม. ฟิสิกส์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตพืช
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
Ph.D. Physics
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปร.ด. ผลิตภัณฑ์ประมง
คศ.ม. อาหารและโภชนาการ
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปร.ด. ฟิสิกส์
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปร.ด. พันธุศาสตร์
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปร.ด. ฟิสิกส์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

ลำ�ดับที่
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววนิดา ชัยชนะ
นายวรเชษฐ์ อุทธา
นางสาววรารัตน์ สานนท์
นายวรินทร์ ศรีปัญญา
นายวัชระ จันทร์อนันต์
นายวัชรินทร์ ราชนิยม
นางสาววันเพ็ญ จันทรังษี
นางสาววันเพ็ญ คำ�เทศ
นางสาววาริศา เพชรธีรานนท์
นางสาววาสนา เนียมแสวง
นายวิฑูรย์ พึ่งรัตนา
นายวินัย เพ็งภิญโญ
นายวิโรจน์ บัวงาม
นายวิศวะ สื่อสุวรรณ
นายวิศวินทร์ อัครปัญญาธร
นายวุฒิชัย ไชยภักษา
นางศรัณยา จังโส
นายศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
นายศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
นางสาวศุภมาศ ปั้นปัญญา
นายศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ
นายสมเกียรติ ช่อเหมือน
นางสาวสมจินต์ จันทรเจษฎากร
นายสมบัติ หทัยรัตนานนท์
นายสันติ กูลการขาย
นายสุขสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม
นางสุคนธา จันทาพูน
นางสาวสุธารัตน์ ชาวนาฟาง
นางสาวสุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
นางสาวสุภารัตน์ ถิรนันทนากร
นางสาวเสาวณี คงศรี
นายโสภณ มหาเจริญ
นางสาวโสภาพรรณ สุวรรณสว่าง
นางสาวหฤทัย ดิ้นสกุล
นายอกนิษฐ์ ศรีภูธร
นายอดิศร แก้วภักดี
นางสาวอนัญญา ทองสิมา
นายอภินันท์ จุ่นกรณ์
นายอรรถพล พลานนท์
นายอัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ
นายอานนท์ อิศรมงคลรักษ์

ตำ�แหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
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วุฒิสูงสุด
วท.ม. สัตวบาล
D.S.C. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. คหกรรมศาสตร์
Ph.D. Mathematics
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
ปร.ด. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Ph.D. Mathematics
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
วท.ม. สรีรวิทยาของการออกกำ�ลังกาย
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
ปร.ด. คณิตศาสตร์
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วศ.ม. วิศวกรรมโครงสร้าง
ปร.ด. ฟิสิกส์
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร
ศษ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วศ.ด. วิศวกรรมเกษตร
ปร.ด. ฟิสิกส์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. คณิตศาสตร์
ปร.ด. การปรับปรุงพันธุ์พืช
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
วท.ม. เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล
วท.ม. พฤกษศาสตร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิสูงสุด
107 นางสาวอารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
อาจารย์
วท.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
108 นายอุกฤษฏ์ อำ�ไพพันธุ์
อาจารย์
ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
109 นางอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
110 นางสาวอุมาพร ปฏิพันธ์ภูมิสกุล
อาจารย์
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
111 นางอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
อาจารย์
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
112 นางสาวอุษา พันฤทธิ์ดำ�
อาจารย์
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
113 นายเอกนรา จันดา
อาจารย์
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
114 นายเอกราชันย์ ไชยชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วศ.ด. วิศวกรรมเคมี
					

คณะวิทยาการจัดการ					

ประเภทข้าราชการพลเรือน					

1
นางสาวกฤติยา รุจิโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. สื่อสารมวลชน
2
นางเกศินี ประทุมสุวรรณ
รองศาสตราจารย์
ปร.ด. สหวิทยาการ
3
นางจันทนา วัฒนกาญจนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. Management Science
4
นายเดช ธรรมศิริ
อาจารย์
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
5
นายธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
D.M.S. Management Science
6
นางนุสรา เจนลาภวัฒนกุล
อาจารย์
วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร
7
นางสาวปาริชาติ ขำ�เรือง
อาจารย์
ปร.ด. การจัดการทั่วไป
8
นางพิมพ์นารา พิบูลจิระกานต์
อาจารย์
บธ.ม. บัญชี
9
นางแพรวพรรณ ตรีชั้น
อาจารย์
บธ.ม. การจัดการงานบุคคล
10 นายไพรัช มากกาญจนกุล
อาจารย์
D.M.S. Management Science
11 นางเยาวภา บัวเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
12 นางวรญา ทองอุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
13 นายวีรกิจ อุฑารสกุล
อาจารย์
บช.ม. การบัญชี
14 นางสุชาดา แสงดวงดี
อาจารย์
นศ.ด. นิเทศศาสตร์
15 นางสุภาณี อินทน์จันทน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี
16 นายสุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
D.M.S.Management Science
17 นายโสรัจ กายบริบูรณ์
รองศาสตราจารย์
พบ.ม. บริหารธุรกิจ
					

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย					
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นางกนกพัชร กอประเสริฐ
นางกสมล ชนะสุข
นายกิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์
นางสาวขวัญยุพา ศรีสว่าง
นางสาวจันจิราภรณ์ ปานยินดี
นางจันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
นางจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง
นางสาวจุฑามาส ศรีชมภู
นายชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล
นางสาวเฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ค.อ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.ม. การจัดการระบบสารสนเทศ
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปร.ด. การจัดการ
บธ.ม. การเงินการธนาคาร
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.ม. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
บธ.ม. International Business
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ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิสูงสุด
11 นางสาวณัชชา ศิรินธนาธร
อาจารย์
นศ.ด. นิเทศศาสตร์
12 นางสาวณัฐชามญฑ์ ศรีจำ�เริญรัตนา
อาจารย์
วท.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์
13 นางสาวณัฐวรรณ สมรรคจันทร์
อาจารย์
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
14 นางสาวดวงใจ คงคาหลวง
อาจารย์
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
15 นางสาวดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม
อาจารย์
ปร.ด. บริหารธุรกิจ
16 นางสาวทิวาพร ทราบเมืองปัก
อาจารย์
ศศ.ม. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
17 นายนพดล มณีรัตน์
อาจารย์
บธ.ม. การตลาด
18 นายนรุตม์ โตโพธิ์ไทย
อาจารย์
วท.ม. Strategic Marketing
19 นางนิตยา งามยิ่งยง
อาจารย์
บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
20 นางสาวบุษบงค์ สุวรรณะ
อาจารย์
บธ.ม. การบัญชี
21 นางสาวปิยะดา คัมภิรานนท์
อาจารย์
บธ.ม. การเงิน
22 นางสาวผ่องใส สินธุสกุล
อาจารย์
บธ.ม. การบัญชี
23 นายพงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ
อาจารย์
วศ.ม. วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อปุ ทาน
24 นายพงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
อาจารย์
ปร.ด. การจัดการ
25 นายพงษ์สันติ์ ตันหยง
อาจารย์
ปร.ด. การจัดการ
26 นางสาวพัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล
อาจารย์
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
27 นางสาวพันธิการ์ วัฒนกุล
อาจารย์
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 นางสาวพิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย
อาจารย์
บธ.ม. การตลาด
29 นายไพโรจน์ ร่มบารมี
อาจารย์
บช.ม. การบัญชี
30 นางสาวภัธรภร ปุยสุวรรณ
อาจารย์
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
31 นางสาวภาวนา บำ�รุงสุข
อาจารย์
บธ.ม. การตลาด
32 นางสาวมาริษา สุจิตวนิช
อาจารย์
D.M. การจัดการทางการสื่อสาร
33 นางสาวมาลินี นาคใหญ่
อาจารย์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
34 นางสาวมินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์
อาจารย์
Ph.D. Business Administration
35 นายรชต หวังจันทร์
อาจารย์
บธ.ม. การตลาด
36 นางสาววัลลภา วิชะยะวงศ์
อาจารย์
บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
37 นายวินัย บุญคง
อาจารย์
นศ.ม. นิเทศศาสตร์
38 นางสาววิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล
อาจารย์
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
39 นายวิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
อาจารย์
ปร.ด. การจัดการ
40 นายวีรศักดิ์ นาชัยดี
อาจารย์
ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
41 นายศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
อาจารย์
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
42 นางสมใจ เภาด้วง
อาจารย์
บธ.ม. การบัญชี
43 นายสมพล สุขเจริญพงษ์
อาจารย์
วศ.ม. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
44 นางสาวสุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ
อาจารย์
บธ.ม. การบัญชี
45 นางสาวสุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา
อาจารย์
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
46 นางสาวสุปรีชญา บุญมาก
อาจารย์
วท.ม. การจัดการด้านโลจิสติกส์
47 นางสาวเสาวนีย์ มะหะพรหม
อาจารย์
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
48 นางหรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
อาจารย์
ปร.ด. นวัตกรรมการจัดการ
49 นางอริสรา ธานีรณานนท์
อาจารย์
ค.ด. อุดมศึกษา
50 นางสาวอัฎศณี เพียรเจริญวงศ์
อาจารย์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
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คณะพยาบาลศาสตร์					

ประเภทข้าราชการพลเรือน					
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิสูงสุด
1
นางสาวพิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. การพยาบาล
					

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย					

1
นายกมลภู ถนอมสัตย์
อาจารย์
พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2
นางสาวกรวรรณ สุวรรณสาร
อาจารย์
พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่
3
นางสาวจุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
อาจารย์
วท.ม. จิตวิทยาคลินิกและชุมชน
4
นางสาวจุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
อาจารย์
พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
5
นางสาวณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
อาจารย์
พย.ม. การพยาบาลเด็ก
6
นางณัฐยา เชิงฉลาดชูพรม
อาจารย์
พย.ม. พยาบาลศาสตร์
7
นางดวงพร ผาสุวรรณ
อาจารย์
สค.ม. ประชากรศาสตร์
8
นางสาวธีรนันท์ วรรณศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศษ.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา
9
นางสาวนงนุช เชาวน์ศิลป์
อาจารย์
พย.ม. การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
10 นางสาวเบญจมาภรณ์ รุ่งสาง
อาจารย์
พย.ด. พยาบาลศาสตร์
11 นางสาวพรทิพย์ จอกกระจาย
อาจารย์
พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
12 นางสาวภาศินี สุขสถาพรเลิศ
อาจารย์
พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
13 นางมาลินี จำ�เนียร
อาจารย์
สค.ม. สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
14 นางสาวเรียม นมรักษ์
อาจารย์
วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
15 นางสาววริยา จันทร์ขำ�
อาจารย์
พย.ม. สุขภาพจิตและจิตเวช
16 นางวันเพ็ญ แวววีรคุปต์
อาจารย์
วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
17 นางสาววาร์ธินีย์ แสนยศ
อาจารย์
วท.ม. การพยาบาลเด็ก
18 นางศิริพร ฉายาทับ
อาจารย์
พย.ม. การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด
19 นางศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์
อาจารย์
พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
20 นางสาวสิริพรรณ เรืองเครือวงษ์
อาจารย์
วท.ม. พัฒนาการมนุษย์
21 พันจ่าเอกสีนวล รัตนวิจิตร
อาจารย์
พย.ม. การผดุงครรภ์ขั้นสูง
22 นางสาวเสาวรี เอี่ยมละออ
อาจารย์
พย.ม. การพยาบาลแม่และเด็ก
23 นางสาวหทัยชนก บัวเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. การพยาบาล
24 นางสาวเอมวดี เกียรติศิริ
อาจารย์
วท.ม. อาหารและโภชนาการ
					

โรงเรียสาธิต					

ประเภทพนักงานโรงเรียนสาธิต					
1
2
3
4
5
6
7

นางสาวเฉลิมศรี เฉลิมพันธ์
นางสาวชริดา ศรีโสม
นางชสิภา สาแก้ว
นายโชคชัย ห่วงถนอม
นางสาวณัฏฐ์ธีตา มาลาพันธุ์
นางณิชาบูล พรมโณภาส
นางดวงธิดา ทารพันธ์
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ค.บ. คอมพิวเตอร์
ค.บ. หลักสูตรและการสอน
ผ.ม. การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
ศศ.ม. จารึกภาษาไทย
วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา)
วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลี่ยม
ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร
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ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิสูงสุด
8
นางสาวน้อยหน่า ศรีทัศน์
อาจารย์
วท.ม. เคมีเชิงฟิสิกส์
9
นายนะวัตรพล สายทอง
อาจารย์
ศน.ม. พุทธศาสนาและปรัชญา
10 นายบุริมศีล คำ�วงศ์ศา
อาจารย์
กษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาแนะแนว
11 นางสาวปนิตา นุ่มดี
อาจารย์
ค.บ. สังคมศึกษา
12 นางสาวพรทิพา เกษมสุวรรณ
อาจารย์
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
13 นางสาวพัชร์รางศุ์ ราชประดิษฐ์
อาจารย์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
14 นางพิริยา เลิกชัยภูมิ
อาจารย์
ค.บ. คณิตศาสตร์
15 นายภูริลาภ ศรีปฐมณรงค์
อาจารย์
วท.บ. จุลชีววิทยา
16 นางสาวรุจิรัตน์ ทองสิมา
อาจารย์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
17 นายวราวุธ สอาดสิน
อาจารย์
วท.บ. ฟิสิกส์
18 นางสาววริทธิ์ฐา พงศ์สุพัฒน์
อาจารย์
ศศ.ม. ภาษาไทย
19 นางสาววิมลทิพย์ นิ่มนวล
อาจารย์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
20 นายวิรัช บุญโญปกรณ์
อาจารย์
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
21 นางสาวศิริเพ็ญ ชัยสนิท
อาจารย์
ศษ.บ. การสอนภาษาไทย
22 นายสมโชค ขำ�คำ�
อาจารย์
ค.ม. คณิตศาสตรศึกษา
23 นางสาวสาวิตรี ใจแจ้ง
อาจารย์
ค.บ. วิทยาศาสตร์
24 นางสาวสุกัญญา มานะธรากุล
อาจารย์
กศ.ม. ประวัติศาสตร์
25 นายสุทธินันท์ ศรีสมศักดิ์
อาจารย์
ศษ.บ. ภาษาไทย
26 นายสุพรรณ ศรีทองเกิด
อาจารย์
ค.บ. พลศึกษา
27 นางสาวอรรถยา ดอกไม้เครือ
อาจารย์
ค.บ. พลศึกษา
28 นางอรษา พบลาภ
อาจารย์
วท.ม. สถิติประยุกต์
29 นางสาวอุบลวรรณ ปรุงวนิชพงษ์
อาจารย์
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
				
ต่างประเทศ
					

ประเภทพนักงานราชการโรงเรียนสาธิต					
1

นางเกศกัญญา ภู่มาตร

อาจารย์

ค.บ. พลศึกษา
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บุคลากรสายสนับสนุน					
ประเภทข้าราชการพลเรือน
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
หน่วยงาน
วุฒิการศึกษา
1
นางจรรยา ร่มเพชร
หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
2
นางฐิติรัตน์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ สำ�นักส่งเสริมวิชาการ
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
				
และงานทะเบียน
3
นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข บุคลากรชำ�นาญการ
สำ�นักงานอธิการบดี
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
4
นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักงานอธิการบดี
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
			
ชำ�นาญการ
5
นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำ�นักงานอธิการบดี
ศศ.บ. การบัญชี
			
ชำ�นาญการ
6
นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักงานอธิการบดี
ศศ.บ. สารนิเทศสำ�นักงาน
			
ชำ�นาญการ
7
นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักงานอธิการบดี
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
			
ชำ�นาญการ
8
นางสาวศิริพร ประกอบทรัพย์ หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ สำ�นักส่งเสริมวิชาการ
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
				
และงานทะเบียน
9
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
ผู้อำ�นวยการกอง
สำ�นักงานอธิการบดี
ค.อ.ม. ธุรกิจอุตสาหกรรม
				
(กองนโยบายและแผน)
10 นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย บรรณารักษ์ชำ�นาญการ
สำ�นักวิทยบริการและ
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์
				
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสารนิเทศศาสตร์
11 นางสาวโสภา ลีวงศ์พันธ์
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ สำ�นักวิทยบริการและ
ค.ม. การบริหารการศึกษา
				
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว
นักวิชาการพัสดุชำ�นาญการ
สำ�นักงานอธิการบดี
บช.บ. การบัญชี
						

ประเภทลูกจ้างประจำ�						
1
นางจมรพรรณ วรพัฒนานันต์ พนักงานพิมพ์
				
2
นางจิดาภา ธิติคุณธรรม
พนักงานพิมพ์
3
นางสาวฐิตินันท์ ภควัตตระการ พนักงานพิมพ์
				
4
นายสมบัติ ผิวอ่อน
ช่างสื่อสาร
5
นางสาวสุจิตรา จารุกรุณา
พนักงานพิมพ์
				
6
นายสุปัญญา สุสวัสดิ์ทองคำ� ช่างไม้
7
นายถนอมศักดิ์ ชาวนาฟาง พนักงานทั่วไป
8
นายทิพวัน ฟุ้งเปีย
ผู้ดูแลหมวดนอกโรงงาน
9
นายนคร สุทธาวรรณ์
ช่างสื่อสาร
10 นางสาวนาฎยา รูปสูง
พนักงานทั่วไป
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สำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักงานอธิการบดี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
สำ�นักงานอธิการบดี
สำ�นักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สำ�นักงานอธิการบดี
สำ�นักงานอธิการบดี
สำ�นักงานอธิการบดี
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ค.บ. อนุบาลศึกษา
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
ศศ.ม. สังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา
ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

วท.บ. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
หน่วยงาน
วุฒิการศึกษา
11 นายประสงค์ ทับทิมทอง
ช่างครุภัณฑ์
สำ�นักงานอธิการบดี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
12 นายวัฒนา ทับทิมเขียว
พนักงานขับรถยนต์
สำ�นักงานอธิการบดี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
13 นายสมจิตร เสือกลิ่น
พนักงานขับรถยนต์
สำ�นักงานอธิการบดี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
14 นายสุชิน เหลืองสมานกุล
พนักงานรักษาความปลอดภัย สำ�นักงานอธิการบดี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
15 นายสุเทพ เภาจี๋
ช่างไฟฟ้า
สำ�นักงานอธิการบดี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
16 นายอินถา อานนท์
พนักงานขับรถยนต์
สำ�นักงานอธิการบดี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
						

ประเภทพนักงานราชการ						
1
นางสาวกนกวรรณ แอ่นศรี นักวิชาการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
				
และสังคมศาสตร์
2
นางสาวกัญณัฏฐ์ สิทธิ์รดาธนิสร นิติกร
สำ�นักงานอธิการบดี
3
นางสาวณัชกมล นราทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักส่งเสริมวิชาการ
				
และงานทะเบียน
4
นางสาวณัฐกานต์ เอี่ยมสุองค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประกันคุณภาพ
				
การศึกษา
5
นายธัชพงศ์ ชาลานุมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักงานอธิการบดี
					
					
6
นางสาวนาฏยา ปานเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักงานอธิการบดี
7
นางสาวเนตรสุดา จันอ้น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา
					
8
นางสาวปิยวรรณ ถนอมชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
9
นายปิยะวัฒน์ จิตตวิสุทธิกุล เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา สำ�นักงานอธิการบดี
			
และอาชีพ		
10 นางสาวพรทิพย์ หงษ์สมาทิพย์ นักวิชาการพัสดุ
สำ�นักงานอธิการบดี
11 นายยุทธพงษ์ นวมอารีย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำ�นักงานอธิการบดี
12 นางสาววนาลัย คนอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักส่งเสริมวิชาการ
				
และงานทะเบียน
13 นางสาววิจิตรี แก้วกระมล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประกันคุณภาพ
				
การศึกษา
14 นายวุฒิชัย ขำ�ตั้ง
นักวิชาการศึกษา
สำ�นักงานอธิการบดี
					
15 นายศิวฤกษ์ สุขช้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำ�นักวิทยบริการและ
				
เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 นางสาวสุรีมาศ ประสารศรี
บุคลากร
สำ�นักงานอธิการบดี
17 นางสุวรรณี วิชัยคำ�จร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
18 นายอุดมทรัพย์ คล้ายสถาพร นักวิชาการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
				
และเทคโนโลยี
19 นางสาวไอลดา มัจฉาเดช
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำ�นักงานอธิการบดี
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บธ.บ. การตลาด

น.บ. นิติศาสตร์
วท.บ. เคมี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ค.บ. คอมพิวเตอร์และ		
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
นศ.บ. นิเทศศาสตร์
ศศ.บ. วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
วท.บ. เกษตรศาสตร์
บธ.บ. การจัดการ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม
ศศ.บ. การบัญชี
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
วท.บ. เกษตรศาสตร์
บช.บ. บัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย						
  คณะครุศาสตร์						

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิการศึกษา
1
นางสาวกาญจนา ฐานะ
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
2
นางสาวเกษรา จูทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3
นายไกรศร พงษ์ศิริชัยเจริญ
นักวิชาการศึกษา
ค.บ. พลศึกษา
4
นางจันทิมา คำ�พล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.ม. การจัดการทั่วไป
5
นายธนวัฒน์ ยุมังกูร
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6
นางสาวภรณ์นภัส ธีระโรจนพงษ์
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
7
นางสาววรางค์ศิริ วโรดมรุจิรานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. การจัดการชุมชน
8
นายสิรณัฐชา ศรีโกมลทิพย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
9
นายโสภณ แย้มนิยม
นักวิชาการศึกษา
ค.บ. พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
10 นางสาวอรญา บุตรอ่ำ�
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
11 นางสาวจินตนา อินทร์แหยม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
						
  ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย						
12 นางสาวจริยา จันทร์เพ็ญ
นักวิชาการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
13 นางธนิกา จำ�นงค์ภักดิ์
นักวิชาการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
14 นางสาวธิดา ชื่นชม
นักวิชาการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
15 นางสาวราตรี เหลืองดำ�รงค์
นักวิชาการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
16 นางสาววนิดา ทรัพย์สมบูรณ์
นักวิชาการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
17 นางสาววิมาดา ชนะวัฒนานนท์
นักวิชาการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
18 นางสาวสิริรัตน์ แย้มสวน
นักวิชาการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
19 นางสาวอังสุมา มณีสุข
นักวิชาการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
20 นางสาวอัมพิกา ศรีบานเย็น
นักวิชาการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
						
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						
21 นางสาวจิราภรณ์ ชัยมงคล
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
22 นางสาวฐิติมา สะอาดชูชม
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
				
และการสื่อสาร
23 นายธัญวสุ ไพบูลย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
24 นางสาวสรัญณัชช์ รัตนานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
25 นางสาวสารินี วัฒนแสนชัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศศ.บ. การตลาด
26 นางสุดารัตน์ เลศงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
27 นางสาวสุธาทิพ รุ้งทองนิรันดร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
28 นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ�
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี)
29 นางสาวอ้อมนภา จำ�ปาอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศษ.บ. การศึกษาตลอดชีวิต
						
  สถาบันภาษา						
30 นางสาวกนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ
นักวิชาการศึกษา
บธม. การประกอบการ
31 นางสาวจิราภา ศรีเนียม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
32 นางสาวญาดา มหัทธนิยางกูร
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. เคมี
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ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิการศึกษา
33 นางสาววรรษมน จันทร์สมวงศ์
นักวิชาการศึกษา
ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
34 นางสาวสินีนาถ พูลเพิ่มพันธุ์
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
35 นางสาวสิริพร พวงสำ�ลี
นักวิชาการศึกษา
ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
36 นางสาวอัจฉรา นามวงศ์
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
						
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
37 นางกรรณิกา ทองถนอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
38 นายขวัญชัย ชีวโรจน์ณรงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
				
และการสื่อสาร
39 นางขวัญสุมน สีเหลือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
40 นางฉวีวรรณ สีสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี)
41 นายชิตพงศ์ คล้อยอรุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
				
(อิเล็กทรอนิกส์)
42 นางสาวดวงใจ อุ่มอารมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
43 นางธันยากานต์ ทองธีรศรีวงษ์
นักวิทยาศาสตร์
วท.บ. เคมี
44 นายนฤดล ล้ำ�ประเสริฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
				
และการสื่อสาร
45 นายนิรัช ชัยหา
นักวิทยาศาสตร์
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
46 นายบรรเจิด เจริญพันธ์
นักวิทยาศาสตร์
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
				
อุตสาหกรรม
47 นางสาวภูริชญา วิวัฒน์กาญจนา
นักวิทยาศาสตร์
วท.บ. วิทยาศาสตสร์และเทคโนโลยี
				
สิ่งทอ
48 นางสาวมัสยา มีบำ�รุง
นักวิชาการศึกษา
วท.บ.คหกรรมศาสตร์
49 นางสาวระพีพร สัมพันธ์กาญจน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
50 นางสาวรัชนี ลิ้มปฐมชัยชาญ
นักวิชาการศึกษา
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
51 นางสาววันเพ็ญ แก้วพุก
นักวิทยาศาสตร์
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์
52 นางศิริญา เกียรติบุญศรี
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร
53 นางสาวสิวารัตน์ นุชสวาท
นักวิทยาศาสตร์
วท.บ. เคมี
54 นางสุกัญญา ทับทิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
55 นางสุกัญญา แย้มสรวล
นักวิทยาศาสตร์
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์
56 นายอนุชิต ฉุยฉาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
				
(อิเล็กทรอนิกส์)
57 นายอรรถพล ฉวีวรรณ
นักวิทยาศาสตร์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
58 นางสาวอรสา จั๊กจั่น
นักวิทยาศาสตร์
วท.บ. ชีววิทยา
59 นายอุดมสุข เชี่ยวชาญนา
ครูช่วยสอน
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
						
  คณะวิทยาการจัดการ						
60 นายชัชนนท์ พันธ์แจ่ม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
61 นายธรรมรัตน์ ธารีรักษ์
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. การบริหารธุรกิจ
62 นางสาวปิยวรรณ ชินตานนท์
นักวิชาการศึกษา
ศษ.บ. การศึกษาตลอดชีวิต
63 นางสาวลักขณา อินทาปัจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
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ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
64 นายวรวิทย์ เอกพัชราพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
65 นางสาวสร้อยมณี เดชะ
นักวิชาการศึกษา
66 นางสุกัญญา สังข์ทองงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
67 นางสาวอุทัยวรรณ รุ้งทองนิรันดร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
				

วุฒิการศึกษา
บธ.บ. การตลาด
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

คณะพยาบาลศาสตร์						

68 นางสาวชุติ์ภิญกุญช์ เฉลิมชาติโภคิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
69 นางสาวเตชิตา ไชยอ่อน
นักวิชาการศึกษา
ศศ.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
70 นางสาววิกานต์ดา โหม่งมาตย์
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน
						
  สำ�นักงานอธิการบดี						
กองกลาง
					
1. งานการเงินและบัญชี						
71 นางสาวกัญญณ์พัชร เหมือนจินดา
นักวิชาการเงินและบัญชี
บธ.บ. การบัญชี
72 นางสาวกิ่งกาญจน์ จารุกรุณา
นักวิชาการเงินและบัญชี
บช.ม. การบัญชี
73 นางทีปกา รอบคอบ
นักวิชาการเงินและบัญชี
บธ.บ. การบัญชี
74 นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
บธ.บ. บัญชี
75 นางสาวมะลิวัลย์ ศศิวิทยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
76 นางสาวสุนิสา ชีวันโชติบัณฑิต
นักวิชาการเงินและบัญชี
บช.บ. การบัญชี
77 นางสาวโสทญา แคะจู
นักวิชาการเงินและบัญชี
บธ.บ. การบัญชี
						
2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล						
78 นางสาวกมลวรรณ ทองสอน
บุคลากร
บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
79 นางสาวกัณหา เสริมสินธุ์
บุคลากร
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
80 นางสาวฐิติมา บุญอุปถัมภ์
บุคลากร
บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
81 นายธีระศักดิ์ เปี่ยมศิริ
บุคลากร
บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
82 นายยุทธนา หิรัญวัฒนะ
บุคลากร
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
						
3. งานกฎหมายและนิติการ						
83 นางสาวนภาลัย จิตรบุรุษ
นิติกร
น.บ. นิติศาสตร์
84 นางสาวโสภิตา พูนศรี
นิติกร
น.บ. นิติศาสตร์
85 นางสาวอภิญญา วิจิตต์โภคิน
นิติกร
น.บ. นิติศาสตร์
						
4. งานประชุมและพิธีการ						
86 นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การบัญชี
87 นางสาวณัฐวรรณ คงวัฒนกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การจัดการ
88 นายทิวัตถ์ โดนสันเทียะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
89 นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
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5. งานพัสดุ
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิการศึกษา
90 นายขวัญชัย ภาตินทุ
นักวิชาการพัสดุ
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
91 นางสาวเชิงกวี แผ่นทอง
นักวิชาการพัสดุ
บธ.บ. การตลาด
92 นางทัดทรวง เลิศโพธาวัฒนา
นักวิชาการพัสดุ
บธ.บ. การจัดการ
93 นางเบญญาภา วังสุนทร
นักวิชาการพัสดุ
บธ.บ. การบัญชี
94 นางสาวสุภาพร มนคล้ำ�
นักวิชาการพัสดุ
ศศ.บ. การบัญชี
						
6. งานบริหารทั่วไป						
95 นางสาวกัญญา อินทร์แหยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การตลาด
96 นางสาวนิรมล โชคธนานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บช.บ. การบัญชี
97 นางสาวศศิธร จันทรอัมพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
						
		 6.1 หน่วยประชาสัมพันธ์					
98 นางสาวพรประภา รัตนแดง
งานบริหารทั่วไป
ศน.บ. วารสารศาสตร์
99 นางมาลัยพร จันทคาตร
งานบริหารทั่วไป
ศศ.บ. ประชาสัมพันธ์
100 นางสาวยุวิษฐา หงษ์เหม
งานบริหารทั่วไป
ศศ.ม. Rehab counseling
101 นางสาวศิริวรรณ ริ้วสุขสันต์
งานบริหารทั่วไป
ศศ.บ. การประชาสัมพันธ์
						
		 6.2 หน่วยยานพาหนะ					
102 นายสุทศ สากระสันต์
ช่างเครื่องยนต์
ปวส. ช่างยนต์
		 6.3 หน่วยโสตทัศนูปกรณ์					
103 นายณัฐวัฒน์ วัฒนะนุพงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
				
อุตสาหกรรม
104 นายภานุพงศ์ สังขาร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
105 นายสมศักดิ์ ธนาณิชนันท์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์
106 นายอภิชาติ นิ่มเภา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
						
7. งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์						
107 นางสาวชัญญาณัฏฐ์ นิมิตรศดิกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
108 นางสาวตรีชฎาพร ขำ�สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บช.บ. การบัญชี
109 นางสาวปนัดดา เคลือบคลาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
110 นายสมวุฒิ ขันเครือ
วิศวกรโยธา
อส.บ. วิศวกรรมโยธา
111 นายกนกศักดิ์ บุตรดามา
ช่างเขียนแบบ
ปวส. ก่อสร้าง
112 นายเกรียงไกร ฟุ้งเปีย
ช่างไฟฟ้า
ปวส. ช่างอุตสาหกรรม
113 นายสัญชัย ฟุ้งเปีย
ช่างไฟฟ้า
ปวส. ช่างอุตสาหกรรม
						
8. งานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน						
114 นางสาวศิริกันยา ถมทองคำ�
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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กองนโยบายและแผน						
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิการศึกษา
115 นางจันทกานต์ ภาตินทุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
				
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
116 นายณภัทร มงคลธนานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วศ.ม. วิศวกรรมคุณภาพ
117 นางสาววัญวิริญจ์ แจ้งพลอย
นักวิเทศสัมพันธ์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
118 นางสาวสาวิตรี ไทรเขื่อนขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บธ.ม. การประกอบการ
119 นายสุภาพ วรรณฤมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศศ.บ. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
120 นางสาวสุวรรณา บ่อยกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
						
กองพัฒนานักศึกษา						
121 นางสาวกฤตนัน สายสวาท
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
122 นายดำ�รงศิลป์ มาเจริญ
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
123 นายทรงพล แสนคำ�
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. พลศึกษา
124 นายเปี่ยมลาภ เลิศทวีคุณทรัพย์
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. วารสารศาสตร์
125 นางสาวลักษณาวลัย มหาโชติ
นักวิชาการศึกษา
ศศ.ม. พัฒนศึกษา
126 นางสาวศรัณย์รมย์ ภู่ระหงษ์
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ)
127 นางสาวสุนิสา ศรีประถม
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
128 นางสาวอุไรรัตน์ เตชตติจินดา
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
129 นายเอนก ลลิตวสุภิญโญ
นักวิชาการศึกษา
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
130 นางสาวปฐมรัตน์ บุญปรีชา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปกศ.สูง คหกรรมศาสตร์
						
งานตรวจสอบภายใน						
131 นางสาวไญยฎา วิรัชกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. เยอรมัน
132 นางสาววิมลสิริ ศรีสมุทร
นักตรวจสอบภายใน
บธ.ม. การประกอบการ
						
งานการศึกษานานาชาติ						
133 นางสาววันใหม่ โฆษิตวรวุฒิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. ภาษาจีน
134 นางสาวอุษณี ม้ารุ่งอรุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร
						
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน						
135 นางสาวฐิติมา แสนกองแก้ว
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
136 นางสาวนาฎถยา แดงเย็น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
137 นายประวิทย์ คนเที่ยง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
138 นางสาวยุวพรรณ ผึ้งทอง
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
139 นายวิรชา วิรัชกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
140 นางสาววิศณี จินดารัตน์
นักวิชาการศึกษา
คศ.บ. อาหารและโภชนาการ
141 นายศิวรัช มีก่ำ�
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. การเงินการธนาคาร
142 นางสาวสายพิรุณ รอดผา
นักวิชาการศึกษา
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
143 นางสาวสุปราณี สายหมี
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
144 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)
145 นางสาวอนงค์ อร่ามสร้อย
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. การบริหารธุรกิจ
146 นางสาวอินทิรา พุกทา
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
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สำ�นักงานบัณฑิต
ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิการศึกษา				
147 นางสาวใจกาญ ยอดอานนท์
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
148 นางริญญาภัทร์ พชิราภิวัฒน์กุล
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. การบัญชี
149 นางสาววรวรรณ ตันสกุล
นักวิชาการศึกษา
วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร
						
สถาบันวิจัยและพัฒนา						
150 นายจิรันดร บู๊ฮวดใช้
เจ้าหน้าที่วิจัย
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
				
อุตสาหกรรม
151 นายณัฐธีร์ ศิวเดชเจริญวงษ์
นักวิชาการศึกษา
วท.ม. ส่งเสริมการเกษตร
152 นายทวีชัย ไพสี
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน
153 นางสาวนุชจรี สามงามอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
				
การอาหาร
154 นางสาวพิมลพรรณ แซ่เหลี่ยว
เจ้าหน้าที่วิจัย
ค.ม. การบริหารการศึกษา
155 นางสาวลัดดา เข็มนาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
				
การอาหาร
156 นางสาวศิรินทรา ปรางเปรมปรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
				
การอาหาร
157 นางสาวสิริรัตน์ เหล่าสิม
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
158 นางสาวแสงดาว นาคปาน
นักวิชาการศึกษา
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
				
การอาหาร
159 นางสาวเอื้อมพร ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
ศษ.บ. การศึกษาตลอดชีวิต
						
งานประกันคุณภาพ						
160 นางสาวนิลภวิษย์ ทับทอง
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
161 นางเบญจมาศ สะสมทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คศ.บ. ธุรกิจงานประดิษฐ์
						
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม						
162 นายปริยทรรศิกา ประทุมวัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
						
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ						
163 นางสาวกรรณิกา ธีรานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
164 นายกรวิวัฒน์ อ่อนจันทร์งาม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศศ.บ. การบริหารธุรกิจ
165 นางสาวกิ่งดาว ฮั่วจั่น
บรรณารักษ์
ค.บ. บรรณารักษศาสตร์
166 นางสาวเขมิกา ศูนย์กลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. การบริหารธุรกิจ
164 นางสาวฐานิตา มลคล้ำ�
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
168 นายเทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์
บรรณารักษ์
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
				
และสารนิเทศศาสตร์
169 นายธนกร โพธิยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. การเงินการธนาคาร
170 นายปราชญา เจิมอุทัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
171 นางสาวเรณุกา ปรีชานุกูล
บรรณารักษ์
ค.บ. ประถมศึกษา
172 นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนพล
บรรณารักษ์
ศศ.ม. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
173 นายสถาพร บัวรัตน์
บรรณารักษ์
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
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ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิการศึกษา
174 นายสุภกิติ มุสิราช
บรรณารักษ์
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
				
และสารนิเทศศาสตร์
175 นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ
บรรณารักษ์
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
				
และสารนิเทศศาสตร์
176 นางสาวสุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
บรรณารักษ์
ศศ.ม. พัฒนศึกษา
177 นางเอมรัศม์ เอี่ยมพิทักษ์พร
บรรณารักษ์
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
				
และสารนิเทศศาสตร์
178 นางกรรณิกา เบ้าอู๋
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
179 นางสาวโชติกา บรรจง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
180 นางสาวธนพร จุงใจ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
181 นายวรกฤต บุบผาพันธุ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
182 นายสุขกรี นันยา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
						
สำ�นักคอมพิวเตอร์						
183 นางสาวกุญฎา เปรมปรีดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.ม. การประกอบการ
184 นายจตุพร อารมณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
				
อุตสาหกรรม
185 นางสาวชุลีพร ปิ่นธนสุวรรณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
186 นายธนบดี ศรีวารีรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
187 นายนพสิทธิ์ ไตรสิทธิวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
188 นายปรัชญา ทั่งจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
189 นายภควัต สุวรรณไมตรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
				
อุตสาหกรรม
190 นางรัตนาวดี แพรอัตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
191 นายวชิราวุธ จันผอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
				
อุตสาหกรรม
192 นางสาววาทินี น้อยเคียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
193 นายสรวุฒิ ศุภชัยศิริเรือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
194 นายสามชัย วัฒนกิจรุ่งโรจน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
195 นายสุรัตน์ ศิลาประเสริฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
				
และการสื่อสาร
196 นายเอกพงศ์ นาคะพันธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
						
  พนักงานโรงเรียนสาธิต						
1
นางสาวทิพย์ คีรินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ค.บ. ภาษาไทย
2
นางสาวนงลักษณ์ ใจสุทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
				
และสารนิเทศศาสตร์
3
นายนพรัตน์ เปี่ยมบุญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
4
นางสาววารุณีย์ ดิษฐลำ�ดับ
นักวิชาการเงินและพัสดุ
ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
5
นายสุนทร นันทิยะกุล
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
6
นางสาวสุนารี เก่งวาณิชย์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
วท.บ. เคมี
			
วิทยาศาสตร์
7
นางสาวสุนิสา บุญดวง
นักวิชาการฝ่ายพัฒนาบุคลากร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
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  ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ-นามสกุล
นางกิ่งกาญจนา เอี๊ยววรานนท์
นายเกรียงศักดิ์ ลบแย้ม
นางเกษร เหลืองสมานกุล
นางสาวแก้วตา เต็กสุวรรณ
นายจรัญ เกตุกิ่งแก้ว
นางจันจิรา หอยสังข์ทอง
นางสาวจันทิมา ชาวนาฟาง
นางสาวจิณณพัต บรรจง
นางสาวจิราพร รูปสูง
นายเจนลพ สาลีมาตย์
นายเจษฎา ทองชวัชน์
นางสาวชนันธร พิมเจริญ
นายชาตรี ส่งประสิน
นายชุมพล บุณยเลขา
นายเชวงศักดิ์ ตระกูลจันทรศิริ
นายญาณภัทร พวงสำ�ลี
นางสาวณฤดี นกเอี้ยงทอง
นายณัฐดนัย มนัสวงษ์กาญจน์
นางสาวเดือนเพ็ญ สังข์วรรณะ
นางธนิฐดา ทรัพย์เมือง
นายธิระ อินทร์บำ�รุง
นางสาวน้ำ�อ้อย ตรีเพชร
นางสาวน้ำ�อ้อย สังข์เสือโพธิ์
นางสาวนิตยา ไทยทองหลาง
นายนิมิตต์ ผงสันเทียะ
นายนิยม เถาตะกู
นางนุชนาฎ บุณยเลขา
นางสาวเนตร์ จันทร์จู
นางบังอร นรมั่ง
นางสาวบุญมา สาดแล่น
นางเบญจวรรณ นราแก้ว
นายประกอบ ชาวนาฟาง
นายประดิษฐ บุญรอด
นางสาวประไพ ศรีเจริญ
นายประวิทย์ ทองขาว
นายประสาร สุวรรณศรี
นางปรารถนา เปียสมุทร
นางพจนา เกิดเรียน
นายพนม รูปสูง
นางสาวพร ปู่โต
นางพัชรี เปี่ยมคล้า

ตำ�แหน่ง
พนักงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
093

วุฒิการศึกษา
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
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ลำ�ดับที่
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ชื่อ-นามสกุล
นายเพชร ทับทิม
นางสาวภคพร ลิพิมพ์
นายภัคธัช เปียสมุทร
นายมนัส งาทิพย์
นางสาวยุพิน น่วมปฐม
นางยุภา สนุกพันธ์
นางยุวดี รูปสูง
นายรณชัย มั่งมูล
นางสาวรุ่งทิพย์ ทองแท่งใหญ่
นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วเจริญ
นางลำ�ใย ชาวหนองแสง
นางสาววรรณภา พวงทอง
นางสาววรรณา แสงทอง
นางสาววราภรณ์ ธนถาวรวัฒน์
นางวันเพ็ญ ปิ่นกุมภีร์
นายวิชัย สาลี
นายวิเชฐ ทองงาม
นายวิเชียร ในทอง
นางศรีไพร โชระเวก
นายศิลปชัย ทับทิม
นางสาวสไบ จวนลูกบัว
นายสมเกียรติ อู่ข้าวอู่น้ำ�
นางสมควร อยู่ญาติมาก
นายสมคิด แซ่ลี้
นายสมบูรณ์ ทับทิม
นางสมปอง ชาวนาฟาง
นางสมศรี อู่ข้าวอู่น้ำ�
นายสมศักดิ์ เกิดเรียน
นายสมหมาย อำ�ไพจิต
นายสราวุธ เอี๊ยววรานนท์
นางสาคร ปราสาร
นางสาวสายชล ศรีรักษา
นางสาวสายพิณ พันทิม
นางสำ�เภา ห้วยหงษ์ทอง
นายสำ�รวย สุขเกษม
นางสาวสำ�ลี อ่วมชม
นางสาวสิวิมล ส่งประสิน
นางสีนวน หอยสังข์ทอง
นายสุทิน เผ่าจื้อ
นายสุธน โห้แพ
นายสุพจน์ บุญขะจาย
นางสาวสุมาลี ชมชื่นใจ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

ตำ�แหน่ง
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
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ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิการศึกษา
84 นายสุรชัย ชุมดี
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
85 นายสุรินทร์ กุลเรือง
พนักงานขับรถยนต์
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
86 นายสุวัฒย์ชัย กุยฮวยเตีย
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
87 นางเสาวนีย์ รูปสูง
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
88 นางเสาวลักษณ์ อ่อนจันทร์งาม
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
89 นางสาวโสภาวดี รุ่งเรือง
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
90 นางสาวโสฬส รุ่งเรือง
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
91 นางสาวหนูเพียร มาตรนอก
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
92 นายอนุสรณ์ ฟุ้งเปีย
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
93 นายอมร แก้วเจริญ
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
94 นางอมลวรรณ ปิ่นปั้น
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
95 นางสาวอรสา ชูราศรี
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
96 นางสาวอรอุมา ชาวโคกหม้อ
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
97 นางอัญชลี สุขเกษม
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
98 นางอำ�ไพ ชาวไร่
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
99 นายอุดม ลมพิมาย
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
100 นายเอกชัย โตทับ
พนักงานขับรถยนต์
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
101 นายเอนก รูปสูง
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
						
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน						
1
นายณัฐพล จันทนากร
วิศวกรไฟฟ้า
คอบ. วิศวกรรมไฟฟ้า
2
นางสาวยุวดี สมเชื้อเวียง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
นางดวงนุช พิลาบุตร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
บธ.บ. การจัดการ
4
นางสาวรุ่งนภา วงษ์ศรี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
5
นายวรภัทร นิลพันธุ์
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
ศศ.บ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
6
นางสาวศิริวรรณ กมลศรี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
ศศ.บ. อุสาหกรรมท่องเที่ยว
7
นางสาวสุธิตา นกเอี้ยงทอง
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8
นางสาวพิชชาภา ศรีกระจ่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นศ.บ. การสื่อสารตรา
9
นางสาวพิสินันท์ สุสวัสดิ์ทองคำ�
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ร.บ. รัฐศาสตร์
10 นางสาวสุดาพร เดชอุดม
นักวิชาการศึกษา
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
11 นางสาวอัญชิสา แสงรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (บัญชี)
12 นางสาวมณฑิรา วุฒิพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
13 นางสาวศันสนีย์ พุทจิระ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
14 นางสาวขวัญตา บุญเอื้อ
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
15 นางสาวไพเราะ เปี่ยมคล้า
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
16 นายลือศักดิ์ จันทร์แดง
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
17 นางสาวสำ�เริง อ่วมชม
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
18 นางทองอาบ ปิ่นแก้ว
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
19 นายธงชัย ทรัพย์เมือง
พนักงานทั่วไป
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
20 นายฐิติรัตน์ บุญทิพย์
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
21 นายศุลชัย สระทองหัก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
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ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ

ลำ�ดับที่ ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
วุฒิการศึกษา
1
นางสาวกนกอร เหลืองทรัพย์ทวี
ผู้ช่วยนักวิจัย
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์
2
นายกอบชัย ย่อมเที่ยงแท้
ผู้ช่วยนักวิจัย		
3
นางสาวกาญจนา ทันใจชน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
				
การอาหาร
4
นางสาวเกตุนภา สีดารอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
				
การอาหาร
5
นางสาวจริยา อินทเรืองศร
นักวิจัย		
6
นางสาวจุฑารัตน์ สามบุญมี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
7
นางสาวฉันทชา ยอดอานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บธ.บ. การจัดการท่ัวไป
8
นายทศพล เดชารัตนเจริญกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์
9
นายธนัช เจตนายิ่งยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. ศิลปกรรม
10 นายธนาคาร กาฬภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
11 นางสาวเนตรสุดา สงสกุล
ผู้ช่วยนักวิจัย
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
12 นางสาวบุษภรณ์ แซ่ลิ้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
13 นางสาวพนิดา จันทร
นักวิจัย		
14 นางสาวพรรณิภา บุญกลิ่น
ผู้ช่วยนักวิจัย
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
				
การอาหาร
15 นางสาวพักตร์พิมล ผิวพรรณ
ผู้ช่วยนักวิจัย
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
16 นางสาวพัชรกมล เจริญธรรมกิจ
ผู้ช่วยนักวิจัย		
17 นางสาวพีรพร เกษตรไพสิฐ
ผู้ช่วยนักวิจัย
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18 นางสาวภัสราภรณ์ อยู่มาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
19 นางสาวภาวิตา จูมั่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อ.ม. ภาษาไทย
20 นายภาสกร สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
21 นางสาวยะดาสจี หอมขจร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		
22 นางสาวฤดีภรณ์ พุทธเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		
23 นางสาวลัลร์ลลิล เปี่ยมคล้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
24 นางสาววิชชุลดา คำ�มูลตา
นักวิจัย
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร
25 นายสรรธาร พชสิทธิ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
วท.บ. ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
26 นายสรวิชญ์ วงษ์สอาด
ผู้ช่วยนักวิจัย
พธ.ม. ปรัชญา
27 นางสาวสิรัญญา ป้อมสนาม
ผู้ช่วยนักวิจัย
วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
28 นางสาวสิริรัตนา สุวรรณภาญกูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.บ. นิติศาสตร์
29 นางสาวสุจินันท์ ชูชาติ
ผู้ช่วยนักวิจัย		
30 นางสาวสุนิสา ทองแดง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. วิทยาศาสตร์
31 นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
นักวิจัย		
32 นายอานนท์ เรียงหมู่
ผู้ช่วยนักวิจัย		
33 นายอำ�นาจ เฮงสุข
ผู้ช่วยนักวิจัย
วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เลขที่ 85 หมู่ที่ 3 ตำ�บลนครปฐม
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 034-261021-38
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ค ณ ะ ผู้ จั ด ทํ า
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ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
รองอธิการบดี
นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล
ผู้อำ�นวยการกองนโยบายและแผน

ผู้จัดทำ�

นางจันทกานต์ ภาตินทุ
นางสาวสุวรรณา บ่อยกระโทก
นางสาวสาวิตรี ไทรเขื่อนขันธ์
นางสาววัญวิริญจ์ แจ้งพลอย
นายณภัทร มงคลธนานนท์
นายสุภาพ วรรณฤมล

ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เลขที่ 85 หมู่ที่ 3 ถนนมำลัยแมน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3410-9300
website : www.npru.ac.th

พิมพ์ที่ :

บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จ�ำกัด
18/49 ถนนทรงพล ต�ำบลล�ำพยำ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3425-9759, 0-3425-9111

