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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ประวตัิควำมเป็นมำโดยย่อ 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นคณะหน่ึงท่ีสังกดัอยูใ่นมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการขอให้น าความบงัคมทูลพระกรุณา วา่ วทิยาลยัครูเป็นสถาบนัการศึกษาและวจิยัผลิต
บณัฑิตในสาขาต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์แก่นกัศึกษา จึงเห็นสมควรพระราชทานช่ือวทิยาลยัครู วา่ สถาบนัราช
ภฏั และต่อมาไดรั้บการจดัตั้งใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ เม่ือวนัท่ี  15  มิถุนายน  2547 

 ปี พ.ศ. 2518 คณะวชิาวทิยาศาสตร์จดัตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ. วทิยาลยัครู 
 ปี  พ .ศ. 2529  คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกจัดตั้ ง ข้ึน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

พระราชบญัญติัวิทยาลยัครู พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2527 ประกอบด้วย 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชา
เกษตรศาสตร์ ภาควชิาหตัถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 

 ปี พ.ศ. 2530  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดเ้ปิดรับนกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งใน
ระดบัอนุปริญญาและระดบัปริญญาตรี ระดบัอนุปริญญาวทิยาศาสตร์ (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชา
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและโปรแกรมวิชาไฟฟ้า และระดบัปริญญาตรี (วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาพืช
ศาสตร์กบัโปรแกรมวชิาเกษตรศาสตร์ 

 ปี พ.ศ. 2532 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ไดเ้ปิดท าการสอนระดบัอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร์  ปี พ.ศ. 2533 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดท าการสอนระดับ
อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ โปรแกรมวชิาเคมีปฏิบติัการและระดบัปริญญาตรี 

 ปี พ.ศ. 2534  คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ไดเ้ปิดท าการสอนระดบัอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรม
วิชาเซรามิกส์ และเปิดท าการสอนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (ค.บ. 4 ปี) ในโครงการคุรุทายาท 
(ระดบัมธัยม) จ านวน 3 โปรแกรมวชิา ไดแ้ก่ เกษตรกรรม ฟิสิกส์ และชีววทิยา 

 ปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานช่ือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น “สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค”์ และไดเ้ปล่ียนจากคณะวชิาวทิยาศาสตร์เป็นคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ปี พ.ศ. 2542  เปล่ียนแปลงการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก ภาควิชาซ่ึง
เดิมเป็นหน่วยงานหน่ึงของคณะ ฯ เป็นการบริหารแบบมีคณะกรรมการ  โปรแกรมวิชาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศทัว่ไป เล่มท่ี 116 ตอนพิเศษ 
79  ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2542 มีหน้าท่ีหลกัคือ   จดัการศึกษาส าหรับบุคลากรและหลงัประจ าการ
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วจิยั การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มีหวัหนา้คณะและคณบดีเป็นผูบ้ริหาร
คณะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ดงัน้ี    

 พ.ศ. 2518 – 2520                      นายสุรชาติ  ฉตัรสุทธิพงษ ์
 พ.ศ. 2521 – 2522                      นายเกษม     ศรีเดิมมา  
 พ.ศ.  2522 – 2524  นายมาโนชญ ์ ไวทยกุล 
 พ.ศ.  2525 – 2529   นายวทิยา  วาจาบณัฑิตย ์
 พ.ศ.  2530 – 2533   ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระทีป  แกว้เหล็ก 
 พ.ศ.  2534 – 2537   ผูช่้วยศาสตราจารยช์เนศ  คงการคา้ 
 พ.ศ.  2538 – 2541  ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วรรณ์  คงมี 
 พ.ศ.  2542 – 2544  นายสมชาย  พลานนท ์
 พ.ศ.  2545 – 2547   ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระทีป  แกว้เหล็ก 
 พ.ศ.  2548 – 2551    ผูช่้วยศาสตราจารยช์เนศ  คงการคา้ 
 พ.ศ.  2551 – 2554    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศุภชยั  ทว ี
 พ.ศ.  2554 –  ปัจจุบนั  ผูช่้วยศาสตราจารยว์า่ท่ีร้อยตรีอภิเดช 

มงคลปัญญา 
 ปี พ.ศ. 2547  รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเขา้

ดว้ยกนั กลายเป็นโปรแกรมวชิาชีววทิยาและวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
 ปี พ.ศ. 2548 เปล่ียนค าน าหนา้ส่วนราชการในคณะ ฯ จากโปรแกรมวิชาเป็นภาควิชา และ

จดัโครงสร้างการบริหารใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ย คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรอง
คณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวชิาการ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

- จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 หลักสูตร  ได้แก่    
คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 

 ปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของมหาวิทยาลยั ลงวนัท่ี  27 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 ซ่ึงคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยไีดแ้บ่งหน่วยงาน ดงัน้ี 

1. ส านกังานคณบดี 
2. ภาควชิาวทิยาศาสตร์ 
3. ภาควชิาวทิยาศาสตร์ประยกุต ์
4. ศูนยว์ทิยาศาสตร์ 
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1.2 ปรัชญำ วสัิยทัศน์  พนัธกจิ   และวตัถุประสงค์ 
ปรัชญำ 
 เช่ียวชาญดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
วสัิยทัศน์ 

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เป็นผูน้ าดา้นวทิยาศาสตร์  เช่ียวชาญเทคโนโลย ี
             สร้างสรรคน์วตักรรมและความรู้  เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  สู่ประชาคมอาเซียน 

พนัธกจิ 
1. ผลิตบณัฑิตดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. วจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เพื่อถ่ายทอดสู่ทอ้งถ่ินและอาเซียน 
3. บริการวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสืบสานงานโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
4. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญา  และส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 

วตัถุประสงค์ 
  1.   บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีคุณภาพ  คุณธรรมจริยธรรมสูงข้ึน 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสังคม 
  2.  หลกัสูตรสาขาวิทยาศาสตร์มีการพฒันาและปรับปรุงให้มีคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
  3.  ผลิตบณัฑิตสาขาวทิยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีตอ้งการของทอ้งถ่ิน และสังคม 
  4.  มีงานวจิยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ีและสร้างองคค์วามรู้ 
  5.  บริการวชิาการท่ีมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  6.  ถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยเีพื่อพฒันาทอ้งถ่ินและสังคม 
  7.  ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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1.3  โครงสร้ำงกำรบริหำรคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหนา้ศูนย์
วทิยาศาสตร์ 

 

หวัหนา้
ส านกังาน
คณบดี 

 

หวัหนา้ภาควชิา
วทิยาศาสตร์ 

 

หวัหนา้ภาควชิา
วทิยาศาสตร์ประยกุต ์

 

สาขาวชิาฟิสิกส์และ
วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

สาขาวชิาชีววทิยา
และ

เทคโนโลยชีีวภาพ
เทคโนโลยชีีวภาพ สาขาวชิาเคมี 

สาขาวชิา
คณิตศาสตร์และ

สถิติ 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 

ผูช่้วยคณบดี 



5 
 

1.4  หลกัสูตรและสำขำวชิำทีเ่ปิดสอน 
 
 ตำรำงที ่1.1 จ ำนวนหลกัสูตรและสำขำวชิำทีเ่ปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2555  
  

 
คณะ/กลุ่มสำขำวชิำ 

จ ำนวนหลกัสูตรและสำขำทีเ่ปิดสอน 

ปริญญำ   
ตรี 

ปริญญำ 
โท 

ปริญญำ
เอก 

หมำยเหตุ 

  ภำควชิำวทิยำศำสตร์ 5    

  - สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ 1 - -  
  - สาขาวชิาเคมี 1 - -  
  - สาขาวชิาชีววทิยา และ 
เทคโนโลยชีีวภาพ 

2 - -  

  - สาขาวชิาฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 1 - -  
  ภำควทิยำศำสตร์ประยุกต์ 6    

  - สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 1 - -  
  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3 - -  

  - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 1 - -  
  - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 1 - -  

รวม 11 - -  
 
1.5  รำยช่ือผู้บริหำรคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
1. ผศ. วา่ท่ีร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ผศ. พีระพงษ ์ เนียมเสวก   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. นายชยัวฒัน์  ยิม้ชา้ง    รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
4. นายวฑูิร  สนธิปักษ ์    รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
5. ดร.สมบูรณ์  นิยม    ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 
6. ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ   หวัหนา้ศูนยว์ทิยาศาสตร์ 
7. ผศ. ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุย้   หวัหนา้ภาควชิาวทิยาศาสตร์ 
8. ผศ. ภคินี  คงสิบ    หวัหนา้ภาควชิาวทิยาศาสตร์ประยกุต ์
9. นางนิภาพร  ค าตนั    หวัหนา้ส านกังานคณบดี 
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10. นายชม  ปานตา    หวัหนา้สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ 
11. นายพนัธ์ระว ี หมวดศรี   หวัหนา้สาขาวชิาชีววทิยาและเทคโนโลยชีีวภาพ 
12. ดร.สาวติรี  ซคัล่ีย ์    หวัหนา้สาขาวชิาเคมี 
13. ผศ.วโิรจน์  จนัทร์จิตวริิยะ   หวัหนา้สาขาวชิาฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 
14. นายอนุวตัน์  แสงอ่อน   หวัหนา้สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
15. ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ   หวัหนา้สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
16. ผศ.ดร.มาลิน  อนนัตนนทก   หวัหนา้สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 
17.นายประยทุธ  สุระเสนา   หวัหนา้สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 
      
1.6 รำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำคณะวทิยำศำสตร์ 
1.  ผศ.วา่ท่ีร้อยตรีอภิเดช มงคลปัญญา คณบดี                 ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.สุวรรณ์  คงมี   ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
3.  ผศ.ชะยนัต ์ อินเล็ก   ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
4.  ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ   ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
5.  ทพ.สุพจน์  หวงัปรีดาเลิศกุล  ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
6.  ผศ.พีระพงษ ์  เนียมเสวก  รองคณบดี    กรรมการ 
7.  นายวฑูิร  สนธิปักษ ์   รองคณบดี    กรรมการ 
8.  นายชยัวฒัน์  ยิม้ชา้ง   รองคณบดี    กรรมการ 
9.  ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุย้  หวัหนา้ภาควชิาวทิยาศาสตร์  กรรมการ 
10.  ผศ.ภคินี  คงสิบ   หวัหนา้ภาควทิยาศาสตร์ประยกุต ์  กรรมการ 
11.  ดร.วรัิงรอง  แสงอรุณเลิศ  หวัหนา้ศูนยว์ทิยาศาสตร์   กรรมการ 
12.  ดร.สมบูรณ์  นิยม   อาจารยป์ระจ าภาควชิาวทิยาศาสตร์ กรรมการ 
13.  นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริโสม  อาจารยป์ระจ าภาควชิาวทิยาศาสตร์ กรรมการ 

ประยกุต ์     
14.  นางนิภาพร  ค าตนั                หวัหนา้ส านกังานคณบดี        กรรมการและเลขานุการ 
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1.7  จ ำนวนบุคลำกรคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีบุคลากรทั้งหมด  115  คน แบ่งเป็น 
1.  บุคลากรสายผูส้อนรวมอาจารยท่ี์ก าลงัศึกษาต่อจ านวน  101  คน จ าแนกเป็นขา้ราชการ 32 คน 

พนกังานมหาวทิยาลยั  57  คน  และลูกจา้งชัว่คราว  12  คน   
2.  บุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน  14  คน ขา้ราชการ  1  คน จ าแนกเป็น พนกังานมหาวทิยาลยั  11  

คน ลูกจา้งประจ า 2 คน และลูกจา้งชัว่คราว - คน   
 

จ ำนวนบุคลำกรสำยผู้สอน 
 

ภำควชิำ / สำขำ /โปรแกรมวิชำ สำยผู้สอน รวม 
สำยผู้สอน ข้ำรำชกำร พนักงำน 

มหำวทิยำลัย 
ลูกจ้ำง 
ช่ัวครำว 

 ลำเรียน ปกติ ลำเรียน ปกติ 

1. ภำควชิำวทิยำศำสตร์     

1.1 สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ 1 5 1 5 5 17 

1.2 สาขาวชิาเคมี 1 3 1 5 1 11 

1.3 สาขาวชิาชีววทิยาและเทคโนโลยชีีวภาพ 1 2 2 9 1 15 

1.4 สาขาวชิาฟิสิกส์ - 3 1 5 1 10 

รวมภำควชิำวทิยำศำสตร์ 3 13 5 24 8 53 

2. ภำควชิำวทิยำศำสตร์ประยุกต์     

2.1 สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ - 1 - 2 1 4 

2.2 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 11 1 10 2 25 

2.3 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม - 1 1 2 - 4 

2.4 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ - 2 3 7 3 15 

รวมภำควชิำวทิยำศำสตร์ประยุกต์ 1 15 5 21 6 48 

รวมบุคลำกรสำยผู้สอน 4 28 11 45 14 101 
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จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 

สำยสนับสนุน รวม 
สำยสนับสนุน สังกดั/สถำนที่ปฏิบัติงำน ข้ำรำชกำร พนักงำน

มหำวทิยำลัย 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง
ช่ัวครำว 

ส านกังานคณบดี 1 9 2 - 12 

ศูนยว์ทิยาศาสตร์ - 2 - - 2 

รวมบุคลำกร 
สำยสนับสนุน 

1 11 2 - 14 

 
1.8 ต ำแหน่งทำงวชิำกำรและวุฒิกำรศึกษำบุคลำกรคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
 
จ ำนวนบุคลำกรสำยผู้สอนแบ่งตำมต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
 

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร จ ำนวน 
อาจารย ์ 83 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 17 
รองศาสตราจารย ์ 1 
ศาสตราจารย ์ - 

รวม 101 

 
จ ำนวนบุคลำกรสำยผู้สอนแบ่งตำมคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน 

มหำวทิยำลัย 
ลูกจ้ำง 
ช่ัวครำว 

รวม 

ระดบัปริญญาตรี - 1 5 6 

ระดบัปริญญาโท 21 46 9 76 

ระดบัปริญญาเอก 11 8 - 19 

รวม 32 55 14 101 
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จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนแบ่งตำมคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน 

มหำวทิยำลัย 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง 
ช่ัวครำว 

รวม 

ม. 6 / ปวช.   - 1 1 - 2 

ปริญญาตรี   - 10 1 - 11 

ปริญญาโท   1 - - - 1 

รวม 1 11 2 - 14 

1.9 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของข้ำรำชกำร สำยวชิำกำรคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
 

ล ำดับที ่ ช่ือ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

1 นายยงยทุธ  ยรรยงเมธ กศ.ม. (คณิตศาสตร์) อาจารย ์

2 ผศ.ดร.นวลศรี  ช านาญกิจ กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

3 
ผศ.วา่ท่ี ร.ต.อภิเดช   
มงคลปัญญา 

กศ.ม. (คณิตศาสตร์) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

4 น.ส.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม วท.ม. (สถิติประยกุต)์ อาจารย ์
(ศึกษาต่อปริญญาเอก) 

5 ดร.ศศิโสพิต  บวัดา วท.ด. (คณิตศาสตร์) อาจารย ์

6 ดร.สมบูรณ์  นิยม วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยกุต)์ อาจารย ์
7 รศ.ดร.ชเนศ  คงการคา้ Sc.Ed.D. (Science Education) รองศาสตราจารย ์
8 ผศ.พีระพงษ ์ เนียมเสวก วท.ม. (การสอนเคมี) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
9 ดร.สาวติรี  ซคัล่ีย ์ Ph.D.(Polymer Science and 

Technology) 
อาจารย ์

10 น.ส.จีรพรรณ  เทียนทอง วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมี      
อนินทรียป์ระยกุต)์ 

อาจารย ์
(ศึกษาต่อปริญญาเอก) 

11 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคค์  าจนัทร์ วท.ด. (ชีววทิยา) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
12 ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล วท.ม. (ชีววทิยา) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
13 ผศ.กนัยา  อนุกูลธนากร วท.ม. (สัตววทิยา) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

(ศึกษาต่อปริญญาเอก) 
14 ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุย้ ปร.ด. (ฟิสิกส์) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
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ล ำดับที ่ ช่ือ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

15 ผศ.วโิรจน์  จนัทร์จิตวริิยะ วท.ม. (การสอนฟิสิกส์) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

16 ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี ศษ.ด. (วทิยาศาสตร์ศึกษา-ฟิสิกส์) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

17 ผศ.ดร.มาลิน  อนนัตนนทก Sc.Ed.D. (Science Education) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

18 นายณรงค ์ ทองอิสาณ กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) อาจารย ์

19 นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริโสม วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์

20 นายธนพฒัน์   วฒันชยัธรรม วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์
21 นายถิรภทัร  มีส าราญ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์

(ศึกษาต่อปริญญาเอก) 
22 นายวฑูิร  สนธิปักษ ์ วท.ม. (การศึกษาวทิยาศาสตร์ 

เอกคอมพิวเตอร์) 
อาจารย ์

23 นางกาญจนา  ยลสิริธมั วท.ม. (การศึกษาวทิยาศาสตร์ 
เอกคอมพิวเตอร์) 

อาจารย ์

24 นายนฤพนธ์  พนาวงศ ์ วท.ม. (วทิยาการสารสนเทศ) อาจารย ์
25 ผศ.นงเยาว ์ ในอรุณ วท.ม. (เทคโนโลยกีารจดัระบบ

สารสนเทศ) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์

26 นายประยทุธ  สุระเสนา วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย ์
27 นางภคัจิรา  ศิริโสม   วท.ม. (การศึกษาวทิยาศาสตร์ 

เอกคอมพิวเตอร์) 
อาจารย ์

28 น.ส.กุลรภสั  เทียมฑิพร   วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์
(ศึกษาต่อปริญญาเอก) 

29 นายคณินณฏัฐ ์ โชติพรสีมา วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์

30 ผศ.ดร.ทินพนัธ์ุ  เนตรแพ วท.ด. (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

31 ผศ.ภคินี  คงสิบ กศ.ม. (สุขศึกษา) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

32 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ ปร.ด. (ยทุธศาสตร์การพฒันา) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
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1.10 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของพนักงำนมหำวทิยำลยัสำยวชิำกำร คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ล ำดับที ่ ช่ือ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

1 น.ส.ไอริน  ชุ่มเมืองเยน็ ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา) อาจารย ์

2 น.ส.ภทัริณี  คงชู วท.ม. (สถิติ) อาจารย ์
3 น.ส.อาวพีร  ปานทอง วท.ม. (สถิติประยกุต)์ อาจารย ์

(ศึกษาต่อปริญญาเอก) 
4 นายรักชาติ  ประเสริฐพงษ ์ วท.ม. (คณิตศาสตร์) อาจารย ์

5 นายชม  ปานตา วท.ม. (สถิติประยกุต)์ อาจารย ์

6 น.ส.ชญานนัทน์  ทองดี วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา) อาจารย ์

7 ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ ์ ปร.ด. (เคมี) อาจารย ์

8 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ ปร.ด. (พลงังานทดแทน) อาจารย ์

9 น.ส.มณีรัตน์  น ้าจนัทร์ วท.ม. (เคมี) อาจารย ์

10 น.ส.ชนิตา  ขนนัทอง วท.ม. (เคมี) อาจารย ์

11 น.ส.วญัเพญ็  คงเพช็ร วท.ม. (เคมี) อาจารย ์

12 นายณฐัพงษ ์ สิงห์ภูงา วท.ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ) อาจารย ์
13 น.ส.วไิลลกัษณ์  โคมพนัธ์ุ วท.ม. (จุลชีววทิยา) อาจารย ์

(ศึกษาต่อปริญญาเอก) 
14 ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ชีวภาพ) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
15 นายพนัธ์ระว ี หมวดศรี วท.ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ) อาจารย ์
16 น.ส.ปริญญารัตน์  จินโต วท.ม. (ชีววทิยา) อาจารย ์
17 น.ส.ศิริวฒัณา  ลาภหลาย วท.ม. (จุลชีววทิยา) อาจารย ์
18 ดร.เรณู  อยูเ่จริญ วท.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ) อาจารย ์
19 ดร.ธีระยทุธ  เตียนธนา วท.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ) อาจารย ์
20 

ดร.ทะเนตร  อุฤทธ์ิ 
Ing (Doctorengineer) Technische 
University Paris 10 

อาจารย ์

21 น.ส.นาตยา  ยงกสิการณ์ ค.บ. (วทิยาศาสตร์) อาจารย ์
(ศึกษาต่อปริญญาโท) 

22 นายชยัวฒัน์  ยิม้ชา้ง วท.ม. (ฟิสิกส์ประยกุต)์ อาจารย ์
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ล ำดับที ่ ช่ือ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

23 ดร.ฉตัริยะ  ศิริสัมพนัธ์วงษ์ ปร.ด. (พลงังานทดแทน) อาจารย ์
24 นายพีรพฒัน์   ค  าเกิด วท.ม. (พลงังานทดแทน) อาจารย ์
25 น.ส.ณฐพร มีสวสัด์ิ วท.ม. (พลงังานทดแทน) อาจารย ์

26 น.ส.ดุษฎี    ค าบุญเรือง วท.ม. (ฟิสิกส์ประยกุต)์ อาจารย ์
27 นายนนัทวฒิุ  นิยมวงษ ์ วท.ม. (จุลชีววทิยา) อาจารย ์

(ศึกษาต่อปริญญาเอก) 
28 น.ส.สิรภทัร   สิริบรรสพ วท.ม. (โภชนศาสตร์ศึกษา) อาจารย ์

29 น.ส.พิมลมาส  ฤทธ์ิเพญ็ วท.ม. (โภชนศาสตร์ศึกษา) อาจารย ์

30 นางวฒันาพร  วฒันชยัธรรม วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์

31 นายภาสกร   วรอาจ   วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย ์

32 น.ส.วรดนู     ชูทอง วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์
33 นายชยนัต ์ นนัทวงศ ์ วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย ์

(ศึกษาต่อปริญญาเอก) 
34 นายสมพร  พูลพงษ ์ วท.ม. (ระบบคอมพิวเตอร์

สารสนเทศ) 
อาจารย ์
 

35 นายเอกวทิย ์ สิทธิวะ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์

36 นายเอกสิทธ์ิ  สิทธิสมาน วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย ์

37 นายณฐัภทัร  ศิริคง วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย ์

38 นายดนุวศั  อิสรานนทกุล วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย ์

39 นางปัทมนนัท ์ อิสรานนทกุล วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์

40 ผศ.ดร.กฤษดา  ขนักสิกรรม วท.ด. (การจดัการความรู้) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
41 น.ส.ฤทยัรัตน์  โพธิ วท.ม. (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม) อาจารย ์

(ศึกษาต่อปริญญาเอก) 
42 นายอนุวตัน์  แสงอ่อน วท.ม. (การจดัการส่ิงแวดลอ้ม) อาจารย ์
43 นายปฏิวชิช์  สาระพิน วท.ม. (การจดัการสารสนเทศ

ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร) 
อาจารย ์

44 น.ส.พิมรา   ทองแสง ศษ.ม. (ส่ิงแวดลอ้มศึกษา) อาจารย ์
(ศึกษาต่อปริญญาเอก) 
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ล ำดับที ่ ช่ือ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

45 นางชยภรณ  ดีเอม วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) อาจารย ์

46 น.ส.วนัดี  ฉวจีนัทร์ ค.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) อาจารย ์

47 น.ส.ทิพพารัตน์  ทบัโต ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) อาจารย ์
48 น.ส.นริศรา  จนัทรประเทศ วท.ม. (ชีวเคมี) อาจารย ์

(ศึกษาต่อปริญญาเอก) 
49 

 
น.ส.เพชรัตน์  อน้โต ค.ม. (ส่งเสริมสุขภาพ) อาจารย ์

(ศึกษาต่อปริญญาเอก) 
50 น.ส.นารีรมย ์ รัตนสัมฤทธ์ิ ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) อาจารย ์
51 น.ส.เจนจิรา  เล็กอุทยั วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์- 

โภชนวทิยา) 
อาจารย ์

52 
 

น.ส.อรุณวดี  ทองบุญ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์- 
โภชนวทิยา) 

อาจารย ์

53 นายองอาจ  เมณฑก์ูล ส.ม. (การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
อุตสาหกรรม) 

อาจารย ์

1.11 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของลูกจ้ำงช่ัวครำวสำยวชิำกำร คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ล ำดับที ่ ช่ือ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

1 น.ส.ยภุาวดี  ส าราญฤทธ์ิ วท.ม. (สถิติประยกุต)์ อาจารย ์
2 น.ส.สมฤดี  โพธ์ิน่ิม วท.ม. (สถิติศาสตร์) อาจารย ์
3 นายธีระพล  เจริญศิลป์ วท.บ. (สถิติประยกุต)์ อาจารย ์
4 น.ส.กญัญา  แจง้ถ่ินป่า วท.บ. (คณิตศาสตร์) อาจารย ์
5 นายณรงค ์ ชยัเลิศ วท.ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ) อาจารย ์
6 นายอฐัพงษ ์ แสงงาม วท.ม. (โภชนศาสตร์ศึกษา) อาจารย ์
7 นายเจตเจิม  เจิมขนุทด MIT (Information Technology) อาจารย ์
8 นายธนากร  กิจสุขสกุล วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย ์
9 น.ส.ณธิดา  อินทร์แป้น วท.บ. (สุขศึกษา) อาจารย ์

10 น.ส.ชนกานต ์ สกุลแถว วท.ม. (วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร) 

อาจารย ์
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11 น.ส.อญัชลี  พรมพว่ง วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) อาจารย ์
1.12 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของข้ำรำชกำรสำยสนับสนุน คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ล ำดับที ่ ช่ือ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

1 นางนิภาพร  ค าตนั ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
ช านาญการ 
 

1.13 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของลูกจ้ำงประจ ำสำยสนับสนุน คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
 

ล ำดับที ่ ช่ือ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

1 นายปราโมทย ์ ดีวนันะ วท.บ. (เคมี) เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ
ชีววทิยา 

2 นางอมัภรณ์  โพธ์ิกรด ม.6 เจา้หนา้ท่ีบริการ 

 
1.14 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของพนักงำนมหำวทิยำลยั สำยสนับสนุนคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ล ำดับที ่ ช่ือ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

1 น.ส.ชนิตร์นนัท ์ กุลนาพนัธ์ วท.บ. (สุขศึกษา) เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
2 นายอาทิตย ์ แกว้วงษา วท.บ. 

(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
นกัวทิยาศาสตร์ 

3 นางวชัรี  ไหมทอง บธ.บ. (บญัชี) เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

4 น.ส.วลีรัตน์  ดว้งมหาสอน นศ.บ. (วารสารศาสตร์) เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
5 

นางคนึงนิจ  พจนะลาวณัย ์
ม.6 
(ศึกษาต่อปริญญาตรี) 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

6 น.ส.จิรัชฌา  ป้ันนอ้ย วท.บ. (เคมี) นกัวทิยาศาสตร์ 
7 นางสุนนัทา  คงเงิน ค.บ. (วทิยาศาสตร์ทัว่ไป) นกัวชิาการศึกษา 
8 นางทศันีย ์ ทรัพยป์ระมวล วท.บ. 

(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

9 นายศิริชยั  ทวผีล วท.บ. (ฟิสิกส์) นกัวทิยาศาสตร์ 

10 นายเอกชยั  อชัชะ วท.บ. (ฟิสิกส์) นกัวทิยาศาสตร์ 

11 นายศราวธุ  ธะในสวรรค ์ วท.บ.  
(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
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บทที ่2 
ด้ำนกำรผลติบัณฑติ 

 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการก าหนดเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพบณัฑิตท่ีสอดคลอ้ง
กบัสังคมและวิชาชีพวิทยาศาสตร์ โดยผลิตบณัฑิตสาขาวิทยาศาสตรบณัฑิต มีหลกัสูตรมากมาย  แต่ละ
หลกัสูตรมีการปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อใหไ้ดต้ามมาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีปิดสอนในระดบัปริญญาตรี  โดยเปิดสอนภาคปกติและภาค 
กศ.บป. มีนกัศึกษาทั้งหมด 1,306 คน 
2.1  จ ำนวนนักศึกษำภำคปกติ (ปีกำรศึกษำ 2554) 

สำขำ/ระดับ สำขำวชิำ 

จ ำนวนนักศึกษำ 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

(54) (53) (52) (51) 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์  
ปริญญาตรี 4 ปี 
(วท.บ.) 
 นกัศึกษาภาคปกติ  
 
 
 
 
 
 
 

วทิยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1 33 35 42 34 144 
วทิยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 2 25 - - - 25 
เคมี หอ้ง 1 27 13 7 - 47 
เคมี (วท.บ.4 ปี)+วทิยาศาสตร์ (คบ. 
5 ปี) 

- 21 13 - 34 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

20 25 24 9 78 

สาธารณสุขชุมชน หอ้ง 1 44 31 39 32 146 
สาธารณสุขชุมชน หอ้ง 2 53 31 36 37 157 
สาธารณสุขชุมชน หอ้ง 3 44 32 42 24 142 
สาธารณสุขศาสตร์ (ชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั) ห้อง 1 

38 31 27 14 110 

สาธารณสุขศาสตร์ (ชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั) ห้อง 2 

- 27 - - 27 

ชีววทิยา หอ้ง 1 34 25 6 - 65 
ชีววทิยา(วท.บ.4 ปี)+วทิยาศาสตร์ 
(คบ. 5 ปี) 

- 43 13 - 56 

วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 21 18 - 5 44 
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สำขำ/ระดับ สำขำวชิำ 

จ ำนวนนักศึกษำ 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

(54) (53) (52) (51) 
คณิตศาสตร์ หอ้ง 1 28 14 4 9 55 

 คณิตศาสตร์(วท.บ.4 ปี)+
วทิยาศาสตร์ (คบ. 5 ปี) 

- 33 10 - 43 

 ฟิสิกส์ 8 - - - 8 
 คหกรรมศาสตร์ 9 21 - - 30 

รวม 384 400 263 164 1,211 

 
2.2 จ ำนวนนักศึกษำภำค กศ.บป. คณะวทิยำศำสตร์ (ปีกำรศึกษำ 2554) 

โครงกำร สำขำวชิำ 

จ ำนวนนักศึกษำ 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

(54) (53) (52) (51) 
โครงการ กศ.บป. วทิยาการคอมพิวเตอร์  33 20 13 29 95 

รวม 33 20 13 29 95 

 ข้อมูลบัณฑิต 
 คณะวทิยาศาสตร์มีบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2553 จ านวนทั้งส้ิน 247 คน 
2.3  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปี 2553 

สำขำวชิำ จ ำนวน 
วทิยาการคอมพิวเตอร์ 118 
วทิยาการคอมพิวเตอร์-คณิตศาสตร์ 1 
สาธารณสุขศาสตร์ 52 
วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3 
คณิตศาสตร์ 5 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 46 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 11 
เคมี 3 
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 3 
ชีววทิยา 5 

รวม 247 
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2.4 จ ำนวนและร้อยละกำรมีงำนท ำและประกอบอำชีพอสิระของบัณฑิต ปี  2553 
 

สถำนะภำพกำรท ำงำน 
คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

จ ำนวน ร้อยละ 
ท างานแลว้ 189 89.15 
ท างานและศึกษาต่อ 0 0.00 
ยงัไม่ไดท้  างานและไม่ไดศึ้กษาต่อ 10 4.72 
ก าลงัศึกษาต่อ 13 6.13 

รวม 212 100 

 
 
* ขอ้มูลจากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์2553 
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บทที ่3 
ด้ำนงำนวจิยัและงำนสร้ำงสรรค์ผลงำนวชิำกำร 

 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการส่งเสริมคณาจารย ์ พนกังานมหาวทิยาลยัรวมทั้งนกัศึกษาให้

มีผลงานวิชาการด้านการวิจยัและงานสร้างสรรค์โดยมีการส่งเสริมด้านต่างๆ  เช่นการจดัการอบรม เชิง
ปฏิบติัการพฒันาโจทยว์จิยั การจดัท าคู่มือวจิยั   การขอทุนสนบัสนุนและเผยแพร่  

ผลงานวิจยั ในปีงบประมาณ 2554 คณาจารยแ์ละนักศึกษาได้มีงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ โดย
ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากภายในและภายนอก ดงัน้ี 
3.1  ผลงำนวจัิยของนักศึกษำประจ ำปี งบประมำณ 2553 

ช่ือนักศึกษำ ช่ือเร่ือง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง

งบประมำณ 

นายชยัพร อินตะ๊ปัญญา การศึกษาตรวจสอบหาสารฟลาโวนอยดจ์ากพริกเสฉวน 3,000 สาขาวชิาเคมี 
นางสาวฐิตาพร สมคัรการไถ การศึกษาสมบติัของฟิลม์บริโภคไดจ้ากแป้งเผือกและแป้ง

เผือกผสมสารสกดัจากใบกระเพรา 

3,000 สาขาวชิาเคมี 

นางสาวภคนี จิวาลกัษณ์ การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลล์
แสงอาทิตยช์นิดสียอ้มไวแสงโดยใชสี้ยอ้มจากพืช 

3,000 สาขาวชิาเคมี 

นางสาวประภาพรรณ กลทิพย ์ การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตถ่านกมัมนัตจ์ากไม้
ไผท่ี่กระตุน้ดว้ยวธีิทางเคมี 

3,000 สาขาวชิาเคมี 

นายเจริญพงษ ์ชมพนุูช ความเป็นพิษของลินเดนและเอน็โดซลัแฟนต่อน ้ าหนกั
ของยอดและรากของพืชเศรษฐกิจบางชนิด 

3,000 สาขาวชิา
ชีววทิยา 

นางสาวนฤมล สุขแจ่ม ความหลากหลายของพนัธ์ุพืชและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเขต
วดัป่าสิริวฒันวสุิทธ์ิ ต าบลท านบ อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั
นครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
ชีววทิยา 

นางสาวปัทมาพร รูปปัทม ์ ผลของจิบเบอเรลลินต่อความเป็นพิษของลินเดนต่อขา้ว
และขา้วโพด 

3,000 สาขาวชิา
ชีววทิยา 

นางสาววจิิตรา สุทธาวาส การขยายพนัธ์ุดว้ยเมลด็ของพืชถ่ินเดียวและพืชหายากบน
เขาชอนเด่ือ อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
ชีววทิยา 

นายสุชาติ สระทองหน ความเป็นพิษของลินเดนและเอนโดซลัแฟนต่อความยาว
ยอดและรากของพืชเศรษฐกิจบางชนิด 

3,000 สาขาวชิา
ชีววทิยา 
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ช่ือนักศึกษำ ช่ือเร่ือง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง

งบประมำณ 

นายวนัชยั ฉิมแป้น 

นางสาว สุภวรรณ เก่งกสิกิจ     
นางสาวจีราโรส ตน้ประดิษฐ์
นางสาว อลิศา แกว้มา  
นางสาวปิยวรรณ เลก็ข า 
นางสาวรัตนา พนูเขตกณัฑ ์

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความเครียดของนกัศึกษา 3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

นางสาวอรณิชา กองดารา  
นางสาวสุพตัรา โชคก าเนิด 

นายธรรมรัตน์ ไมแ้กว้  
นางสาววาสนา หนกัแน่น 

นางสาวอาริตา ศรีนาวา  
นางสาวบุปผา ภกัดี 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการนอนหลบัของ
นกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

นายธนาภรณ์ แกว้สมัฤทธ์ิ  
นางสาวพชัรี จ าเริญ  
นางสาวอารีรัตน์ แจง้ถ่ินป่า 
นางสาวภสัสร เจแสง  
นางสาวสาวติรี ทนัด่วน 

นางสาว สรัญรัตน์ แซ่เตียว 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนกัศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

นางสาววนิดา สะเขตรการณ์  
นางสาวภาวนีิ นิตไธสง  
นางสาวพชัชา สินประเสริฐ 
นางสาวนริศรา รักขิตตะธรรม 
นางสาวรววีรรณ นกไทย 

นางสาวอุษา สงเนย 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการสูบบุหร่ีของนกัศึกษาชาย 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

นางสาวชลลดัดา เชยชม  
นางสาวธิดารัตน์ ศรีษะเกษ  
นางสาวรุจิรี เจนจบ  
นางสาวน ้ าฝน พุม่พวง 

นางสาว ภชัญา ฉตัรสูงเนิน 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับประทานอาหารเชา้ของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

มุทิตา เสาวรส อุษณี เกตุสาคร 
จนัทิรา อินสุ่ม ทิราภรณ์ 
ทิพวรรณ์ ปรางทิพย ์ต่วนเทศ 
วาริน ทองงามดี 

การเปรียบเทียบวธีิการลดน ้ าหนกัของนกัศึกษาหญิง
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 
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นางสาวยวุรัตน์ สุขจิตร 

นางสาวชาลีรัตน์ จดัเขตรกรณ์ 
นางสาวปิยนุช พลูสาริกิจ  

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการสวมหมวกนิรภยัของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ช่ือนักศึกษำ ช่ือเร่ือง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง

งบประมำณ 

นางสาวอญัชลี ยรุยาตร์ 

นางสาว เมษยา อินถา 

นางสาว ชุทิมา นอ้ยจนัทร์ลา 
นางสาวจิรดา เมฆโพธ์ิ  
นางสาวนิภาวรรณ ศรีเมือง 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการรับประทายอาหารรสหวาน
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

นางสาวลดารัตน์ เปาจีน 

นางสาวเกสร เถ่ือนศรี  
นางสาวพนิดา ศรีเรืองพนัธ์ุ 
นางสาวเพชรัตน์ ต่างงาม 
นางสาวพฤกษา นาคโทน  
นางสาวนีรนุช เพช็นารี 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการด่ืมน ้ าอดัลมของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ฉววีรรณ นุชราชวงศ ์สุรีรัตน์ 
สุขเกษม กมลวรรณ ร าพึงกิจ 
วจิิตรา สุขวญิญา วรัิญฎา จนัท
รีย ์สมพร บุญเตม็ 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการน าไปสู่ภาวะเครียดของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

นางสาวมาโนช ขนัทพิริยา 
นางสาวกฤตยาณี รอดเสถียร 
นางสาวอิสรา หมัน่เขตกิจ 
นางสาวเสาวภาคย ์สิงหา  
นางสาวสุปราณี ต่ายเกิด  
นางสาวเพียงพิไล ชยัฤทธ์ิ 

การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

นายทดัชา สิงโต  
นางสาวรุจี จูนารถ  
นางสาวอนงคน์าถ ป้อมนารถ 
นางสาวเพญ็ทิพา แกว้เกิด 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

นางสาวขนิษฐา ดวงแกว้  
นางสาวเพญ็นภา บุญทาวงศ ์
นางสาวปวณีา แกว้มณี  
นางสาวศลิษา แสงสาย  
นางสาวลกัขณา จนัทร์มาก 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์อง
นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

นางสาวพชัรี สีดา  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการด่ืมน ้ าเพ่ือสุขภาพของ 3,000 สาขาวชิา
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นางสาวจินตนา บูชา  
นางสาวจิตพิสุทธ์ิ แร่จัน่ 
นางสาวกาญจนา แกง้เกตุการณ์ 
นางสาวเบญจพร ชยัอ่ินแกว้ 
 

 

นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

ช่ือนักศึกษำ ช่ือเร่ือง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง

งบประมำณ 

นางสาวคณฐัฐา แกว้เกิด  
นางสาวพชัรา จ ารัสศรี  
นางสาวสมพิศ สาสนสมบูรณ์ 
นางสาวสุรีรัตน์ จนัทร์มี  
นางสาววภิา สพประสงค ์ 
นางสาวสมพร มูลสิงห์ 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการบริโภคอาหารจานด่วน (Fast 

food) ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

นางสาวรณพร ฉ ่านอ้ย  
นางสาวอมรรัตน์ ไวกิจจี  
นางสาววชุิดา ใจกา  
นางสาวจนัสุดา ป่ินทอง 

นางสาว ฤทยัรัตน์ สิริ  
นางสาวนยันา บุญน า 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการบริโภคอาหารตามหลกั
โภชนบญัญติั 9 ประการ ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

นางสาววมิลรัตน์ ไวแสน 
นางสาวนพชัร ภกัดีบุรุษ 
นางสาวบงกชกร จอยแกว้  
นางสาวญาดา สุภาผล  
นางสาวณฐักรานต ์บุญชู 
นางสาวเบญญาภา นาคตระกลู 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเล่นเกมส์ออนไลน์ของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

นางสาวจนัทิมา ทองเพญ็ 
นางสาวกฤษฎา ปัญญาปิน 
นางสาวพชรภรณ์ อมัรนนัท ์ 
นางสาวสุมิตรา เจา้เจ็ด 

นางสาว กมลชนก บุญรอด 
นางสาวอาจรีย ์ดอนโค 

การเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของประชาชน ต าบลบา้น
แก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

นางสาวอรพรรณ ทองม่วง  
นางสาวอ าภารัตน์ คุม้พงษ ์
นางสาววารุณี ผิวลออ  
นางสาวนงคราญ แตงโตนด 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการใชถุ้งยางอนามยั ของ
นกัศึกษาเพศชายมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 
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นางสาวชยันุวฒัน์ ศรีบุญ 
นางสาวอญัชลี แยม้ประดิษฐ ์
นางสาวตรีภพ ฐาปนพฒันกลุ 
นางสาววรเศรษฐ ์พลอยอยู ่
นางสาวณทัพฒันศกัด์ิ นพวฒัน์
นางสาวกิตติกลุ ลลิพา  
นางสาวเหรียญทอง นชันนัท ์
นางสาวปัททุม อรัญญา  
นางสาวอรทยั ไชยขวญั 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

3,000 สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

3.2 งำนวจัิยและงำนสร้ำงสรรค์ผลงำนวชิำกำรทีไ่ด้รับกำรตีพมิพ์เผยแพร่ 
คณะผู้วจิยั ช่ือเร่ือง ตพีมิพ์ ปี หมำยเหตุ 

วรำภรณ์ ฉุยฉำย จตุรพร ดอน
รอดไพร สายสวาท เม่น
สุวรรณ์ วณิชชา คงตุม้ และ 
นนัธพร ศิลป์สมบูรณ์ 

ผลของไทเดียซูรอนต่อการเจริญของตน้อ่อนขา้วโพด
ในดินด่างท่ีปนเป้ือนฟลูออรีน. 

แก่นเกษตร 39 

(พิเศษ), 316 – 
320 

2554 ฐานขอ้มูล 
TCI 

ขนิษฐา สมตระกลู จ าปี ไชย
เมืองคูณ และ วรำภรณ์ ฉุยฉำย 

ความเป็นพิษร่วมของแอนทราซีนและฟีแนนทรีนใน
ดินท่ีปนเป้ือนฟลูโอรีนและฟลูโอแรนทรีนต่อการ
เจริญในระยะตน้กลา้ของพืชเศรษฐกิจวงศห์ญา้ 

วารสาร
วทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี.1, 
31-42 

2554 ฐานขอ้มูล 
TCI 

ขนิษฐา สมตระกลู ดวงกมล 
ผลาผล จ าปี ไชยเมืองคูณ 
และวรำภรณ์ ฉุยฉำย. 

ความเป็นพษิของฟลูออแรนทีนและฟีแนนทรีนท่ี
ปนเป้ือนในดินต่อการเจริญของพืชเศรษฐกิจระยะตน้
กลา้ 

วารสารวชิาการ
และวจิยั 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน. 4 
(1), 19-26 

2554 ฐานขอ้มูล 
TCI 

สุภำวรรณ วงค์ค ำจนัทร์ การจดัการพรรณพืชทอ้งถ่ินในป่าโดยใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

วารสารวจิยัเพื่อ
การพฒันาเชิง
พ้ืนท่ี 3(6), 21-34 

2554 ฐานขอ้มูล 
TCI 

วรำภรณ์ ฉุยฉำย ผลของ TDZ ร่วมกบั NAA ต่อการเกิดยอดจ านวนมาก
ของวา่นเพชรหึง 

วารสารวจิยั 
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครสวรรค.์ 1 
(1), 9 – 17 

2554 - 

ปัทมาพร รูปปัทม์ เจริญพงษ ์
ชมพนุูช สุชาติ สระทองหน 

ผลของออกซินและจิบเบอเรลลินต่อความเป็นพิษของ
ลินเดนในตน้กลา้ขา้วโพดท่ีปลูกในดินด่าง 

วารสารเกษตร
นเรศวร, 13 (1), 

2554 - 
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และ วรำภรณ์ ฉุยฉำย 43 – 49 

วรำภรณ์ ฉุยฉำย จตุรพร ดอน
รอดไพร สายสวาท เม่น
สุวรรณ์ วณิชชา คงตุม้ และ 
นนัธพร ศิลป์สมบูรณ์ 

ความเป็นพิษของฟีแนนทรีนและน ้ ามนัเคร่ืองท่ี
ปนเป้ือนในดินด่างต่อการเจริญของพืชผกัระยะตน้กลา้ 

การประชุม
วชิาการ
พฤกษศาสตร์
แห่งประเทศ
ไทยคร้ังท่ี 5 30 

มี.ค. -1 เม.ย. 
2554

มหาวทิยาลยัเก
ษตรศาสตร์ 7 

หนา้ 
 
 

2554 การ
ประชุม
วชิาการ
ระดบัชาติ 

คณะผู้วจิยั ช่ือเร่ือง ตพีมิพ์ ปี หมำยเหตุ 
ขนิษฐา สมตระกลู ดวงกมล 
ผลาผล และวรำภรณ์ ฉุยฉำย 

ความเป็นพิษของฟีแนนทรีนและแอนทราซีนต่อการ
เจริญระยะตน้กลา้ของฟักทอง 

การประชุม
วชิาการ
ระดบัชาติ 
มหาวทิยาลยั
บูรพาคร้ังท่ี 1 6-
7 กรกฎาคม 
2554. 8 หนา้ 

2554 การ
ประชุม
วชิาการ
ระดบัชาติ 

วรำภรณ์ ฉุยฉำย รัตน์ดา ศรีก า
แหง บุญแสน เตียวนุกลูธรรม 
และขนิษฐา สมตระกลู 

ผลของการปนเป้ือนสารก าจดัศตัรูพืชกลุ่ม
ออร์กาโนคลอรีนต่อการเจริญของหญา้แฝกและจ านวน
แบคทีเรียในดินชุดชยับาดาล 

การประชุม
วชิาการ
ระดบัชาติ 
มหาวทิยาลยั
บูรพาคร้ังท่ี 1 6-
7 กรกฎาคม 
2554. 9 หนา้ 

2554 การ
ประชุม
วชิาการ
ระดบัชาติ 

ขนิษฐา สมตระกลู ดวงกมล 
ผลาผล และวรำภรณ์ ฉุยฉำย 

การตอบสนองของตน้กลา้ฟักทองต่อการปนเป้ือน
ร่วมกนัระหวา่งพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 
4 ชนิด 

การประชุม
วชิาการนเรศวร
วจิยั คร้ังท่ึ7. 29 

– 30 กรกฎาคม 
2554 หนา้ 53 – 
62 

2554 การ
ประชุม
วชิาการ
ระดบัชาติ 

ชลดำ ธีรกำรุณวงศ์ และวรำ
ภรณ์ ฉุยฉำย 

ประสิทธิภาพของไทเทเนียมไดออกไซดใ์นการฟอกฆ่า
เช้ือท่ีผิวของหวัหอม 

การประชุม
วชิาการนเรศวร
วจิยั คร้ังท่ึ7. 29 

2554 การ
ประชุม
วชิาการ
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– 30 กรกฎาคม 
2554. หนา้ 467 – 
475 

ระดบัชาติ 

สุภำวรรณ วงค์ค ำจนัทร์ ความหลากหลายทางชีวภาพเขาชอนเด่ือในจงัหวดั
นครสวรรค ์

การประชุม
วชิาการ
วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
คร้ังท่ี 36 26 – 28 

ตุลาคม 2553 ไบ
เทค บางนา 

2553 การ
ประชุม
วชิาการ
ระดบัชาติ 

ชลดำ ธีรกำรุณวงศ์ ตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดไทเทเนียมไดออกไซด/์ท่อนาโน
คาร์บอนชนิดผนงัชั้นเดียว/แพลตินมั/คาร์บอนส าหรับ
ปฏิกิริยาออกซิเดชนัของเมทานอล 

วารสารวจิยั 
มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครสวรรค.์ 1 

(1), 5 หนา้ 

2554 - 

คณะผู้วจิยั ช่ือเร่ือง ตพีมิพ์ ปี หมำยเหตุ 

พรีพฒัน์ ค ำเกดิ และนิพนธ์ 
เกตจอ้ย 

การเปรียบเทียบผลของอุณหภูมิท่ีมีผลกระทบต่อการ
ผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบติดตั้งอยูก่บัท่ีและ
แบบเคล่ือนท่ีตามดวงอาทิตย ์

การ
ประชุมสมัมนา
เชิงวชิาการแปร
รูปพลงังาน
ทดแทนสู่ชุมชน
แห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี 3 15 

– 17 ธนัวาคม 
2553 

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลธญับุรี 
หนา้ 87 – 94 

2553 การ
ประชุม
วชิาการ
ระดบัชาติ 

ภคินี จิวาลกัษณ์ และชลดำ ธีร
กำรุณวงศ์ 

เซลลแ์สงอาทิตยช์นิดสียอ้มไวแสงจากนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด ์

การประชุม
วชิาการ
ระดบัชาติ 
มหาวทิยาลยั
บูรพาคร้ังท่ี 1 6-
7 กรกฎาคม 
2554. 7 หนา้ 

2554 การ
ประชุม
วชิาการ
ระดบัชาติ 
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Tinnapan Natpae Removal of Lead from Aqueous Solutions by 
Aspergillus niger from Artificial Vinegar Factory 

Proceeding of the 
international 
conference 
Nanobioscience, 
Prince of 
SONGKHLA 
University. Pp. 
20-29, 2010. 

2553 การ
ประชุม
วชิาการ
ระดบั
นานาชาติ 

วรำภรณ์ ฉุยฉำย การแพร่กระจายและความเป็นพิษต่อพืชของโพลีไซ
คลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน 

วารสารวชิาการ
และวจิยั 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร, 
5 (1), 140 – 152 

2554 ฐานขอ้มูล 
TCI 

วไิลลกัษณ์ โคมพนัธ์ุ และ วรำ
ภรณ์ ฉุยฉำย 

การใชป้ระโยชน์เช้ือราทางดา้นการฟ้ืนฟสูภาพทาง
ชีวภาพ 

วารสารวชิาการ
และวจิยั 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร, 
5 (2), 164 – 172 

2554 ฐานขอ้มูล 
TCI 

คณะผู้วจิยั ช่ือเร่ือง ตพีมิพ์ ปี หมำยเหตุ 

ขนิษฐำ สมตระกูล และ       
วรำภรณ์ ฉุยฉำย 

การฟ้ืนฟดิูนท่ีมีการปนเป้ือนร่วมกนัระหวา่ง
สารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
กบัโลหะหนกัดว้ยวธีิทางชีวภาพ 

วารสารวจิยั 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวชิยั. 3 
(1), 79 – 89 

2554 - 

ชลดำ ธีรกำรุณวงศ์ Titanium Dioxide Photocatalysis.   Journal of Yala 
Rajabhat 
University, 6(1), 6 

หนา้ 

2554 - 

ชลดำ ธีรกำรุณวงศ์ เคมีทัว่ไป - 2553 เอกสาร
ประกอบ
การสอน 

วรำภรณ์ ฉุยฉำย สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช. - 2553 ต ารา 

วรำภรณ์ ฉุยฉำย เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 4231101 ชีววทิยา
ทัว่ไป 

- 2553 เอกสาร
ประกอบ
การสอน 

ทนิพนัธ์ุ เนตรแพ จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม - 2553 เอกสาร
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ประกอบ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

บทที ่4 
ด้ำนงำนบริกำรวชิำกำร 

 
 คณาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดใ้ห้บริการวิชาการ ในปีงบประมาณ  2554 จ านวน 28 
โครงการ เป็นเงิน 651,193 บาท   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
4.1  โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพฒันำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ช่ือโครงกำร/กจิกรรม หน่วยงำนรับผดิชอบ ผู้รับบริกำร วนั/เดือน/ปี งบประมำณ 

โครงการฝึกอบรมผลิตส่ือ
การสอนและนวตักรรม
สาขาวชิาเคมี 

ดร.วรัิงรอง  แสงอรุณเลิศ 
อ.เทวกิา  เบ็ญจวรรณ 

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูส้นใจ 

28-29  
เม.ย.54 

30,000 บาท 

โครงการจดัท าส่ือการเรียน
การสอนและนวตักรรมทาง
ชีววทิยา 

สาขาวชิาชีววทิยา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

28 – 29  
เม.ย.54 

30,000 บาท 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการการผลิตส่ือการ
สอนและนวตักรรมสาขาวชิา
คณิตศาสตร์ 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

28 – 29  
เม.ย.54 

30,000 บาท 

โครงการฝึกอบรมการใช้
เคร่ืองมือปฏิบติัการทาง
วทิยาศาสตร์ 

รศ.ดร.สุนนัท ์ วทิิตสิริ 
ผศ.ดร.สุมิตรา หมู่พยคัฆ ์
ผศ.ชะยนัต ์ อินเล็ก 

ครู อาจารยแ์ละผูส้นใจ 28 – 29  
เม.ย.54 

30,000 บาท 

โครงการศึกษาดูงานการ
จดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ อาจารยส์าขาวชิา
คณิตศาสตร์ 

11 – 13 
ม.ค. 

30,300 บาท 

โครงการศึกษาดูงานการ
ประชุมวชิาการ 
“วทิยาศาสตร์วจิยั คร้ังท่ี 7” 

อ.ภทัรินี คงชู อาจารยส์าขาวชิา
คณิตศาสตร์ 

 25,000 บาท 

โครงการศึกษาดูงานเชิง
อนุรักษ ์และการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

อ.ภทัรินี คงชู อาจารยส์าขาวชิา
คณิตศาสตร์ 

5-6  
ก.ย.54 
 

26,800 บาท 
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ช่ือโครงกำร/กจิกรรม หน่วยงำนรับผดิชอบ ผู้รับบริกำร วนั/เดือน/ปี งบประมำณ 
โครงการอบรม  3D MAX 
2010 

อ.นฤพนธ์  พนาวงศ ์
อ.ทศันีย ์ทรัพยป์ระมวล 

อาจารยส์าขาวชิา
คอมพิวเตอร์และ
ผูส้นใจ 

3-5 
ส.ค. 54 

31,380 บาท 

โครงการอบรมการพฒันา
โปรแกรมบน
ระบบปฏิบติัการ Android 

อ.นฤพนธ์  พนาวงศ ์
อ.ทศันีย ์ทรัพยป์ระมวล 

อาจารยส์าขาวชิา
คอมพิวเตอร์และ
ผูส้นใจ 

24 – 26 
ส.ค.54 

28,620  บาท 

 
4.2  กำรบริกำรวชิำกำรให้กบันักศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
 
ช่ือโครงกำร/กจิกรรม หน่วยงำนรับผดิชอบ ผู้รับบริกำร วนั/เดือน/ปี งบประมำณ 

โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีของ
นกัศึกษารายวชิาสัตว
วทิยา 

อ.ปริญญารัตน์  จินโต 
และอาจารยส์าขาวชิา
ชีววทิยา 

นกัศึกษารายวชิาสัตว
วทิยา 4231301 

ส.ค. – ก.ย.  
54 

16,490 บาท 

โครงการปฏิบติัการ
ภาคสนามรายวชิา
นิเวศวทิยา 

ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงศค์  า
จนัทร์ 

นกัศึกษารายวชิา
นิเวศวทิยา 

ปีงบประมาณ 
54 

1,000 บาท 

โครงการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ
ของนกัศึกษาภาคปกติ
สาขาวชิาชีววทิยาและ
เทคโนโลยชีีวภาพ 

สาขาวชิาชีววทิยา นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ชีววทิยา ชั้นปีท่ี 4 

1 มี.ค. -31 
พ.ค.54 

20,760 บาท 

โครงการอบรมค่าย
คณิตศาสตร์เพื่อพฒันา
ศกัยภาพผูเ้รียน 

อ.ภทัริณี  คงชู นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ฯ ชั้นปีท่ี 1-4 

29-31 ก.ค. 54 30,000 บาท 

โครงการอบรม 
Sktchpad ส าหรับ
นกัศึกษาคณิตศาสตร์ 

อ.ภทัริณี  คงชู 
 
 
 
 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ฯ  

13,27 ก.ค. 54 3,750 บาท 
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ช่ือโครงกำร/กจิกรรม หน่วยงำนรับผดิชอบ ผู้รับบริกำร วนั/เดือน/ปี งบประมำณ 

โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีของ
นกัศึกษาสาขาวชิา 
คหกรรมศาสตร์ 

สาขาวชิาคหกรรม
ศาสตร์ 

นกัศึกษาโปรแกรมวชิา 
คหกรรมศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 

ก.ค.-ส.ค. 54 7,000 บาท 

โครงการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ
ของนกัศึกษา กศ.บป. 
โปรแกรมวชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 

อ.นฤพนธ์  พนาวงศ ์
อ.ทศันีย ์ทรัพยป์ระมวล 

นกัศึกษากศ.บป. 
โปรแกรมวชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 

7 ก.ย.54 2,540 บาท 

การศึกษาดูงานการ
ประชุมวชิาการ 
“ส่ิงแวดลอ้มนเรศวร” 
คร้ังท่ี7 

อ.อนุวตัน์  แสงอ่อน นกัศึกษาโปรแกรมวชิา 
ส่ิงแวดลอ้มชั้นปีท่ี2 และ
4 

29 ก.ค. 54 6,720 บาท 

โครงการฝึกภาคสนาม
พฒันาอนามยัชุมชน
ผสมผสาน 

สาขาวชิาวทิยฯ์สุขภาพ นกัศึกษาโปรแกรมวชิา
วทิยฯ์สุขภาพ 

27 – 28 ส.ค.
5 4 แ ล ะ 3 -4 
ก.ย.54 

35,000 บาท 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการและศึกษาดู
งาน “ศิลปะการนวด
ไทย” เพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ 

สาขาวชิาวทิยฯ์สุขภาพ นกัศึกษาโปรแกรมวชิา
วทิยฯ์สุขภาพ 

2 0 -2 2  มี .ค . 
54 

35,260 บาท 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานดา้นการ
บริหารงานสาธารณสุข
และภาวะความเป็นผูน้ า
ดา้นสุขภาพ 

สาขาวชิาวทิยฯ์สุขภาพ นกัศึกษาโปรแกรมวชิา
วทิยฯ์สุขภาพ 

4 – 5 เม.ย.54 29,500 บาท 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานดา้น
สาธารณสุข(การแพทย์
แผนไทย) 

สาขาวชิาวทิยฯ์สุขภาพ นกัศึกษาโปรแกรมวชิา
วทิยฯ์สุขภาพ 
 
 

10-20 มี.ค.54 23,320 บาท 
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ช่ือโครงกำร/กจิกรรม หน่วยงำนรับผดิชอบ ผู้รับบริกำร วนั/เดือน/ปี งบประมำณ 
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการทกัษะดา้น
เคร่ืองมืออาชีวอนามยั
และความปลอดภยั 

สาขาวชิาวทิยฯ์สุขภาพ นกัศึกษาโปรแกรมวชิา
วทิยฯ์สุขภาพ 

11 มี.ค.54 17,295 บาท 

โครงการศึกษาดูงาน
(Safety Week) ในงาน
อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 

สาขาวชิาวทิยฯ์สุขภาพ นกัศึกษาโปรแกรมวชิา
วทิยฯ์สุขภาพ 

8 ก.ค. 54 14,558 บาท 

 
4.3  กำรบริกำรวชิำกำรให้แก่บุคคลภำยนอก 
 

ช่ือโครงกำร/กจิกรรม 
หน่วยงำน
รับผดิชอบ 

ผู้รับบริกำร วนั/เดือน/ปี งบประมำณ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ
การเพาะเห็ดโคนญ่ีปุ่น(ยานางิ)
ส าหรับเกษตรกร 

ผอ.ศูนยว์ทิยฯ์และ
สาขาวชิาชีววทิยา 

เกษตรกรและประชาชน
ทัว่ไป 

10 ก.ย.54 30,000 บาท 

โครงการบริการวิชาการอบรม
เชิงปฏิบติัการเบเกอร่ีธุรกิจ 

สาขาวชิาคหกรรม
ศาสตร์ 

ประชาชนทัว่ไป 25-26 
 เม.ย.54 

30,000 บาท 

โครงการฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป “ออเทอ
แวร์” 

สาขาวชิา
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บุคลากร 28-29 
เม.ย. 54 

30,000 บาท 

โครงการค่ายอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 10 

ส าข าวิ ช าวิท ย์ฯ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ชุมชน ร.ร.วดับุญลือ อ.เมือง  
จ.นครสวรรค ์

5-7 ส.ค.  
54 

25,900 บาท 

โครงการสาธารณสุขอาสา สาขาวชิาวทิยฯ์
สุขภาพ 

บุคคลทัว่ไป 30 ก.ย. 
54 

30,000 บาท 
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4.4  บุคลำกรที่เป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ภำยนอกสถำบัน เป็นผู้ตรวจผลงำนวิชำกำร  เป็นวิทยำกรให้กับ
หน่วยงำนภำยนอก 
 
ที่ ช่ือ-สกุล ผลงำน หน่วยงำน 

1 อ.เจตเจิม  เจิมขุนทด 
อ.สมพร  พูลพงษ ์

วทิยากรอบรมระบบประกนั
คุณภาพการศึกษานอกระบบ 

ณ หอประชุม ร.ร.โพฒิสาร
ศึกษา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

2 อ.สมพร  พูลพงษ ์ วทิยากรในการฝึกอบรม
หลกัสูตรผูป้ระเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ณ วทิยาลยับรมราชชนนี 
สวรรคป์ระชารักษ์
นครสวรรค ์อ.เมือง  
จ.นครสวรรค ์

3 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
อ.นารีรมย ์ รัตนสัมฤทธ์ิ 
อ.วนัดี  ฉวจีนัทร์ 
อ.เพชรัตน์  อน้โต 

วทิยากรในโครงหมู่บา้นไร้พุง/
ลดโลก ภายใต ้“โครงการสนอง
น ้าพระราชหฤทยัในหลวงทรง 
ห่วงใยสุขภาพประชาชน” เพื่อ
จดัค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม
กลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดนั
สูง(Day Camp) 

ณ หอ้งประชุมบา้น 
บุฟผารีสอร์ท อ.ไพศาลี   
จ.นครสวรรค ์ 

4 อ.ภทัริณี  คงชู วทิยากรจดัค่ายคณิตศาสตร์
ใหก้บัศูนยก์ารศึกษานอก
โรงเรียนบรรพตพิสัย 

ณ เทศบาลบรรพตพิสัย 
จ.นครสวรรค ์

5 อ.เอกสิทธ์ิ  สิทธิวะ วทิยากรโครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ “การถ่ายท าสารคดี
และหนงัสั้น” 

ณ หอ้งประชุม 3100   
ร.ร.มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยั
นเรศวร 

6 ผศ.ประทีป  แกว้เหล็ก ประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดบั
คณะ 

ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพช
บูรณ์ 

7 ดร.ทินพนัธ์  เนตรแพ วทิยากร “การส ารวจสัตวห์นา้
ดินในล าน ้า” 

ส านกังานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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ที่ ช่ือ-สกุล ผลงำน หน่วยงำน 
8 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคค์  าจนัทร์ ผูด้  าเนินรายการน าเสนอผลงาน

ของนกัเรียนโครงการนกัวจิยั
นอ้ย 

ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี 
กรมป่าไม ้(ซบัสมบูรณ์) 
ต.วงัข่อย  อ.ไพศาลี   
จ.นครสวรรค ์

9 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคค์  าจนัทร์ วทิยากรโครงการพฒันา
ศกัยภาพและสังเคราะห์งาน
สร้างสรรคง์านวจิยั และงาน
บริการวชิาการ  

ณ ภูเรือรีสอร์ท  อ.ภูเรือ 
จ.เลย 

10 ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 
ดร.สุมิตรา  หมู่พยคัฆ ์

วทิยากรโครงการอบรมครู
วทิยาศาสตร์ “วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยลี ้ายดุ คร้ังท่ี 1” 

สวทช. 

11 อ.เจนจิรา  เล็กอุทยั 
อ.อรุณวดี  ทองบุญ 
อ.ชยภรณ  ดีเอม 

โครงการรักอยา่งไรให้
สร้างสรรค ์

ณ หอประชุมโรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ มชัฌิม 

12 อ.ชยภรณ  ดีเอม ผูท้รงคุณวุฒิวพิากษห์ลกัสูตร คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชบูรณ์ 
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บทที ่5 
ด้ำนกำรท ำนุ บ ำรุง อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และพฒันำนักศึกษำ 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดจ้ดัท าโครงการเพื่อท านุบ ารุง อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและโครงการพฒันานกัศึกษาในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬา นนัทนาการ บ าเพญ็
ประโยชน์ ศิลปวฒันธรรม และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 317,119 บาท  
ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. โครงการเลือกตั้งประธานนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันานกัศึกษาตามกรอบคุณวฒิุ  
3. โครงการอบรมบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเป็นบณัฑิตส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาอาชีพศิษยเ์ก่าคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
5. โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
6. โครงการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
7. อบรมเชิงปฏิบติัการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
8. โครงการส่งเสริมการร่วมอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
9. โครงการสนบัสนุนกีฬาระหวา่งคณะและภายในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 



34 
 

โครงกำรท ำนุ บ ำรุง อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และพฒันำนักศึกษำ  

ช่ือโครงกำร ผู้รับบริกำร วนัเดือนปี งบประมำณ 
1. โครงการเลือกตั้งประธาน

นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ฯ 
 

นกัศึกษาคณะ
วทิยาศาสตร์ฯ ทุก
ชั้นปี 

8 กุมภาพนัธ์ 2555 10,000 บาท 

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ
พฒันานกัศึกษาตามกรอบคุณวฒิุ 
 

นกัศึกษา  
คณะวทิยาศาสตร์ฯ 
จ านวน 150 คน 

16 – 18 มี.ค. 2555 59,810 บาท 

3. โครงการอบรมบุคลิกภาพและ
เตรียมความพร้อมก่อนเป็นบณัฑิต
ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4
ทุกสาขาวชิา 
จ านวน 200 คน 

22 มี.ค.  2555 29,420 บาท 

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ
พฒันาอาชีพศิษยเ์ก่าคณะ
วทิยาศาสตร์ฯ  
 

อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี 
และ ศิษยเ์ก่าคณะ
วทิยาศาสตร์ฯ 
จ านวน 20 คน 

5 – 6 พ.ค. 2555 30,630 บาท 

5. โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาชั้น
ปีท่ี 1 
 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1
ทุกสาขาวชิา 
จ านวน 550 คน 

21 พฤษภาคม 2555 33,600 บาท 

6. โครงการพฒันาทกัษะการเรียนรู้
ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1
ทุกสาขาวชิา 
จ านวน 550 คน 

30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 55 105,930  บาท 

7. อบรมเชิงปฏิบติัการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1
ทุกสาขาวชิา 
จ านวน 500 คน 

8 ส.ค. 2555 14,000 บาท 

8. โครงการส่งเสริมการร่วม
อนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี 
และนกัศึกษาคณะ
วทิยาศาสตร์ 
จ านวน 50 คน 

29 ส.ค. 2555 9,910 บาท 

9. โครงการสนบัสนุนกีฬาระหวา่ง
คณะและภายในคณะฯ 

นกัศึกษาคณะ
วทิยาศาสตร์ฯทุก
ชั้นปี 

6-18 ก.พ. 55 และ 
มิ.ย. - ส.ค. 55 
 

23,819 บาท 
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บทที ่6 
กำรพฒันำบุคลำกร 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพฒันาและสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน

การท างานของคณะฯ สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยให้บุคลากรเขา้ร่วมโครงการต่างๆ  ดงั
มีรายละเอียดดงัน้ี 

รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือนตุลำคม พ.ศ. 2554 

ล ำดับ
ที่ 

บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ป
รำชกำร 

เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 

    1. อ.ปริญญารัตน์   จินโต 11 – 14  ตุลาคม 2554 ร่วมประชุมวชิาการการบริหารจดัการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คร้ังท่ี 1 “วิจยัทรัพยากรชีวภาพ เพื่อพฒันา
ชุมชนและระบบนิเวศ” ณ ศูนยป์ระชุมอุทยาน
วทิยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  
Ref. 54-M11-21 

    2. ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 10 – 12 ตุลาคม 2554 ประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 37 หวัขอ้ “วทิยาศาสตร์สร้างสรรค์
เพื่อสรรคส์ร้างอนาคต (Creative Sciences for Creating 
the Future)”  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอก
คอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพฯ  
Ref. 54-M12-07 

     3. ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 1 - 3 ตุลาคม 2554 อบรมหลกัสูตร “กรรมการสอบสวนวนิยัอยา่งร้ายแรง” 
ตามหลกัสูตรของ ก.ค.ศ. ณ โรงแรมเบเวอร์ล่ีฮิลล์
ปาร์ค  อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ 
Ref. 54-M12-10 

     4. ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 5 – 6 ตุลาคม 2554 อบรมหลกัสูตร “กรรมการสอบสวนวนิยัอยา่งร้ายแรง” 
ตามหลกัสูตรของ ก.ค.ศ. ณ โรงแรมเบเวอร์ล่ีฮิลล์
ปาร์ค  อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ 
Ref. 54-M12-10 

     5. ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 8 – 9 ตุลาคม 2554  อบรมหลกัสูตร “กรรมการสอบสวนวนิยัอยา่งร้ายแรง” 
ตามหลกัสูตรของ ก.ค.ศ. ณ โรงแรมเบเวอร์ล่ีฮิลล์
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ล ำดับ
ที่ 

บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ป
รำชกำร 

เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 

ปาร์ค  อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ 
Ref. 54-M12-10 

    6. ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 4 ตุลาคม 2554 ประชุมคณะกรรมการสภาคณบดีคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัแห่งประเทศไทย 
คร้ังท่ี 2/2554 ณ หอ้งประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 
อาคารราชวลัลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 
Ref. 54-M12-11 

    7. ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 7 ตุลาคม 2554 ประชุมเพื่อคดัเลือกคณะกรรมการ ก.พ.อ.  
ณ หอ้งประชุมศาสตราจารยป์ระเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 
Ref. 55-M01-01 

    8. อ.ปฏิวชิช์  สาระพิน 9 – 13 ตุลาคม 2554 อบรมหลกัสูตร ชุดค าสั่งประยกุตร์หสัเปิดดา้นการ
จดัท าระบบใหบ้ริการขอ้มูลเชิงพื้นท่ีโดยผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Web – based GIS)  ณ ศูนยร์าชการเฉลิม
พระเกียรติฯ ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 
Ref. 55-M01-02 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2554 

ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
1.  ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 21 พฤศจิกายน 2554 เป็นผูท้รงคุณวฒิุสอบวทิยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดบั

ปริญญาเอก สาขาวชิาพลงังานทดแทน (นานาชาติ) 
สังกดับณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร เร่ือง 
Economic suitability of  small scale solar thermal 
power plants ณ หอ้งประชุม อาคารศูนยว์จิยัและ
ฝึกอบรมพลงังานแสงอาทิตย ์วทิยาลยัพลงังาน
ทดแทน มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก  
Ref. 55-M02-01 

2.  ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคค์  า
จนัทร์ 

18 พฤศจิกายน 2554 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจดัท าแผนพฒันา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จงัหวดัพิษณุโลก   
Ref. 55-M02-02 

3.  1)  อ.ชยภรณ  ดีเอม 
2)  อ.อรุณวดี  ทองบุญ 

22 – 24 พฤศจิกายน 
2554 

ร่วมเวทีนโยบายสาธารณะระดบัเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง เพื่ อส ร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ เพื่ อร่วม
ขับ เคล่ือนนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ณ โรงแรม
อมรินทร์ลากูน อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
Ref. 55-M02-03 

4.  ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 13 – 16 ธนัวาคม 2554 น าเสนอผลงานทางวชิาการในการประชุมวชิาการ 
การจดัประชุมวชิาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล คร้ังท่ี 4 จดัข้ึนในหวัขอ้ " วจิยัทัว่หลา้ เทิดฟ้า
องคร์าชนัย"์  โดยมีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก (มทร.ตะวนัออก) เป็นเจา้ภาพภายใตค้วาม
ร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทั้ง 
9  ณ  ชลจนัทร์ พทัยา รีสอร์ท อ าเภอเมืองพทัยา  
จงัหวดัชลบุรี   
Ref. 55-M02-04 
 

5.  1) อ.ณฐพร  มีสวสัด์ิ 
2) ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 

26 พฤศจิกายน 2554 เป็นคณะกรรมการด าเนินการจดัการแข่งขนั
อจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ ในงานศิลปหตัถกรรม
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
3) ผศ.ดร.สุมิตรา  หมู่
พยคัฆ ์
4) ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
5) ดร.สาวิตรี  ซคัล่ีย 
6) ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ ์
7) ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 
8) ดร.ฉตัริยะ  ศิริสัมพนัธ์
วงษ ์

นกัเรียน ปีการศึกษา 2554  ณ โรงเรียนนครสวรรค ์
อ าเภอเมือง  จงัหวดันครสวรรค ์
Ref. 55-M02-05 

6.  อ.วฑูิร  สนธิปักษ ์ 8 – 11 พฤศจิกายน 2554 
 

อบรมหลกัสูตร Share Point 2010  : Workshop Plus 
Level 300 ณ อาคารหอสมุด ชั้น 2  ศูนยค์อมพิวเตอร์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยลีา้นนา  จงัหวดัเชียงใหม่ 
Ref. ค าสั่งส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ี 54/2554 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2554 

ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
1.  1) อ.ณรงค ์ ชยัเลิศ 

2) อ.พนัธ์ระว ี หมวดศรี 
3) อ.นนัทวุฒิ  นิยมวงษ ์

7 ธนัวาคม 2554 แนะแนวการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาให้กบั
นักเรียนมัธยมปลาย ณ โรงเรียนห้วยน ้ าหอม  
อ าเภอชุมตาบง  จงัหวดันครสวรรค ์
Ref. 55-M03-01 

2.  1) อ.พนัธ์ระว ี หมวดศรี 
2) อ.ณรงค ์  ชยัเลิศ 

15 ธนัวาคม 2554 แนะแนวการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาใหก้บั
นกัเรียนมธัยมปลาย  ณ โรงเรียนวงัเมืองธน
ประสิทธ์ิวทิยาคม  อ าเภอลาดยาว จงัหวดั
นครสวรรค ์
Ref. 55-M03-02 

3.  อ.ชยภรณ  ดีเอม 17 – 18 ธนัวาคม 2554 เตรียมงานวิชาการส าหรับเวทีฟ้ืนพลังชุมชน
ทอ้งถ่ินสู่การอภิวฒัน์ประเทศไทย ปี 2555  
ณ โรงแรมรามาการ์เดน้ส์  ถนนวภิาวดีรังสิต  
เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 
Ref. 55-M03-03 

4.  1) อ.นนัทวุฒิ  นิยมวงษ ์
2) อ.ณรงค ์ ชยัเลิศ 

16 ธนัวาคม 2554 แนะแนวการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาใหก้บั
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียน 
พระบางวทิยา จงัหวดันครสวรรค์ 
Ref. 55-M03-04 

5.  1) ผศ.ภคินี  คงสิบ 
2) อ.วนัดี  ฉวจีนัทร์ 

23 ธนัวาคม 2554 นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
ณ บริษทั บอด้ีแฟชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั ต าบล
หนองกรด และ บริษทั ถ ้าลอดกฤษนก  
ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครสวรรค ์
Ref. 55-M03-05 

6.  ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคค์  าจนัทร์ 22 ธนัวาคม 2554 ประชุมช้ีแจงโครงการส่งเสริมการวจิยัใน
สถาบนัอุดมศึกษา 70 แห่ง  ณ กรุงเทพมหานครฯ 
Ref. 55-M03-06 

7.  1) อ.ณรงค ์ ชยัเลิศ 
2) อ.ปริญญารัตน์  จินโต 

22 ธนัวาคม 2554 ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาจุลชีววทิยาใหก้บันกัเรียนมธัยมศึกษา
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
ตอนปลาย  ณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ 
Ref. 55-M03-07 

8.  อ.ศิริวฒัณา  ลาภหลาย 27 ธนัวาคม 2554 เป็นอาจารยพ์ิเศษในรายวชิา 305454 จุลชีววทิยา
ของน ้าเสีย (Wastewater Microbiology) 
บรรยายเร่ือง น ้าเสียจากน ้าท่วมขงั : กรณีศึกษา
จงัหวดันครสวรรค ์ ณ หอ้ง BS4102 อาคาร
วทิยาศาสตร์ชีวภาพ ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี 
Ref. 55-M03-09 
 

9.  ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 26 ธนัวาคม 2554 เป็นอาจารยพ์ิเศษในรายวชิา 305456 การบ าบดั
ของเสียอนัตรายทางชีวภาพ (Biological 
Treatment of Hazardous Wastes) บรรยายเร่ือง
การใชป้ระโยชน์เช้ือราทางดา้นการฟ้ืนฟู
สภาพแวดลอ้มทางชีวภาพ ณ หอ้ง BS4106 
อาคารวทิยาศาสตร์ชีวภาพ  ภาควชิาจุลชีววทิยา 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดั
ชลบุรี 
Ref. 55-M03-10 

10.  ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคค์  าจนัทร์ 26 ธนัวาคม 2554 เป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้กบันกัเรียน 
ณ โรงเรียนหนัคาราษฎร์รังสฤษฏ ์ อ าเภอหนัคา 
จงัหวดัชยันาท 
Ref. 55-M03-11 
 

11.  1) อ.ณรงค ์ ชยัเลิศ 
2) อ.นนัทวุฒิ  นิยมวงษ ์

27 ธนัวาคม 2554 ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาจุลชีววทิยา ณ โรงเรียนบอระเพด็วทิยา 
จงัหวดันครสวรรค ์ Ref. Ref. 55-M03-13 

12.  1) อ.ณรงค ์ ชยัเลิศ 
2) อ.นนัทวุฒิ  นิยมวงษ ์

29 ธนัวาคม 2554 ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาจุลชีววทิยา ณ โรงเรียนหว้ยคตพิทยาคม 
และ โรงเรียนบา้นทุ่งนาวทิยา จงัหวดันครสวรรค ์
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
Ref. 55-M03-14 

13.  1) อ.ธนพฒัน์  วฒันชยัธรรม 
2) อ.วฒันาพร  วฒันชยัธรรม 
3) อ.วฑูิร  สนธิปักษ ์
4) อ.ภาสกร  วรอาจ 
5) อ.สมพร  พูลพงษ ์
6) อ.วรดนู  ชูทอง 
7) อ.เอกวทิย ์ สิทธิวะ 
8) อ.เอกสิทธ์ิ  สิทธิสมาน 
9) อ.ชยนัต ์ นนัทวงศ ์
10) อ.ณฐัภทัร  ศิริคง 
11) คุณทศันีย ์ ทรัพยป์ระมวล 
12) คุณธนากร  กิจสุขสกุล 

26 – 28 ธนัวาคม 2554  ศึกษาดูงานและนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ  ณ บริษทั จสัท ์อิน ไทม ์ทรานสปอร์ต
เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จ ากดั จ.เชียงใหม่ 
Ref. ค าสั่ง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีี 
228/2554 

14.  1) อ.ชยภรณ  ดีเอม 
2) ผศ.กญัญารัตน์   
       กาญจนวสิิษฐผล 

18 – 23 ธนัวาคม 2554 ควบคุมนกัศึกษาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยั
ราชภฏั ภาคเหนือ คร้ังท่ี 24  “ก๋าไก่ เกมส์” 
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง จ.ล าปาง 
Ref. ค  าสั่งมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคท่ี์ 
1005/2554 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน มกรำคม  พ.ศ. 2555 

ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
1. ผศ.พีระพงษ ์  เนียมเสวก 10 – 13 มกราคม 2555 ประชุมสัมมนาวชิาการเร่ือง “การรับรองมาตรฐาน

ความรู้เคมีของบุคคล” ในการประชุมนานาชาติ 
Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2012 (PACCON 2012)  ณ หอ้ง
ประชุม Board Room ชั้น 1 ศูนยป์ระชุมนานาชาติ 
โรงแรมดิเอม็เพรสเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่    
เอกสารอา้งอิง  55-M03-08 

2. 1) ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 
2) ผศ.ดร.นวลศรี  ช านาญกิจ 
3) อ.อนุวตัน์  แสงอ่อน 
4) อ.ณฐพร  มีสวสัด์ิ 
5) อ.สิรภทัร  สิริบรรสพ 
6) อ.เจนจิรา  เล็กอุทยั 
7) อ.อรุณวดี  ทองบุญ 
8) อ.ปฏิวชิช์  สาระพิน 
9) อ.เอกสิทธ์ิ  สิทธิสมาน 
10) คุณน ้าทิพย ์ สักด า 
11) คุณศิริชยั  ทวผีล 

4 – 5 มกราคม 2555 ร่วมพิธีมงคลสมรส อ.ดุษฎี  ค  าบุญเรือง  
ณ ต าบลเชียงม่วน  อ าเภอเชียงม่วน  จงัหวดัพะเยา 
เอกสารอา้งอิง  55-M03-12 

3. อ.ปฏิวชิช์  สาระพิน 10 – 13 มกราคม 2555 เข้าอบรมการใช้งานชุดค าสั่ งประยุกต์ด้านภูมิ
สารสนเทศรหสัเปิด (การจดัท าแผนท่ีจากภาพถ่าย
ทางอากาศรหสัเปิด : Photogrammetry) รุ่นท่ี 1  
ณ  ห้ อง ฝึกอบรมคอมพิ ว เตอ ร์  ชั้ น  6  อาคาร
ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร อาคารรวมหน่วยราชการ  
(อาคาร B) ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 
เอกสารอา้งอิง  55-M04-01 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
4. อ.ชยภรณ  ดีเอม 11 – 12 มกราคม 2555 เป็นวิทยากรในการถอดบทเรียนระบบการจดัการ

สุขภาวะชุมชนเพื่อต าบลแห่งการเรียนรู้ (RECAP) 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตะพานหิน อ าเภอ
หนองมะโมง จงัหวดัชยันาท 
เอกสารอา้งอิง    55-M04-02 

5. ดร.สมบูรณ์  นิยม 16 – 21 มกราคม 2555 
(วนัอาทิตย ์1 วนั) 

 

ขอค าแนะน าและศึกษาความรู้เพิ่มเติมจาก
ผูเ้ช่ียวชาญในการจดัท างานวิจยั ณ ภาควชิา
คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ ณ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
เอกสารอา้งอิง    55-M04-03 

6. 1.) ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
2.) อ.มณีรัตน์ น ้าจนัทร์ 
3.) อ.ชนิตา  ขนนัทอง 
4.) อ.วญัเพญ็  คงเพช็ร 

25 – 26 มกราคม 2555 น านกัศึกษาเขา้ศึกษาดูงานดา้นเคมี  ณ บริษทั  
อายโิน๊ะโมะ๊โตะ๊ จ  ากดั อ าเภอหนองแค  
และบริษทั ทีพีไอโพลีน อ.แก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 
เอกสารอา้งอิง    55-M04-04 

7. 1) อ.ณฐพร  มีสวสัด์ิ 
2) ดร.สมบูรณ์  นิยม 
3) ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
4) อ.ปริญญารัตน์  จินโต 
5) อ.ดุษฎี  ค  าบุญเรือง 

19 มกราคม 2555 เป็นกรรมการคดัเลือกโครงงานตามโครงการค่าย
อจัฉริยภาพดา้นวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อ
จดันิทรรศการน าเสนอผลงานท่ีมหาวทิยาลยับูรพา 
ณ โรงเรียนอุทยัวทิยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดั
อุทยัธานี 
เอกสารอา้งอิง    55-M04-05 

8. ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 14 – 15 มกราคม 2555 
(วนัเสาร์– อาทิตย)์ 

เขา้ร่วมศึกษาดูงานกบัคณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ณ จงัหวดัเชียงใหม่  
เอกสารอา้งอิง    55-M04-07 

9. ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 
 

20 มกราคม 2555 พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อรายงานความกา้วหนา้การ
ท ารายงานวจิยั (ทุน สกว.) ณ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล  วทิยาเขตพญาไท  กรุงเทพฯ 
เอกสารอา้งอิง    55-M04-08 

10. อ.นฤพนธ์  พนาวงศ ์ 19 – 20 มกราคม 2555 น าเสนอผลงานวจิยัในงานประชุมวชิาการ
นานาชาติ ICBMIS 2011 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล 
จงัหวดัพิษณุโลก    
เอกสารอา้งอิง    55-M04-09 



44 
 

ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
11. ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคค์  าจนัทร์ 12 – 14 มกราคม 2555 

(วนัเสาร์ 1 วนั) 
ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง การจดัท า
แผนปฏิบติัราชการประจ าจงัหวดันครสวรรค์ 
ณ จงัหวดัเลย   
เอกสารอา้งอิง    55-M04-10 

12. 1) อ.อนุวตัน์  แสงอ่อน 
2) อ.ปฏิวชิช์  สาระพิน 
3) ดร.ทินพนัธ์ุ  เนตรแพ 

19 มกราคม 2555 นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ณ มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดั
พิษณุโลก 
เอกสารอา้งอิง    55-M04-11 

13. อ.ชยภรณ  ดีเอม 21 มกราคม 2555 
(วนัเสาร์) 

ร่วมงานวชิาการส าหรับเวทีฟ้ืนพลงัชุมชนทอ้งถ่ิน
สู่การอภิวฒัน์ประเทศไทย ปี 2555 ณ โรงแรมรามา
การ์เดน้ส์ ถนนวภิาวดีรังสิต เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ  
เอกสารอา้งอิง    55-M04-12 

14. อ.ชยภรณ  ดีเอม 22 – 26 มกราคม 2555 
(วนัอาทิตย ์1 วนั) 

ร่วมพฒันาทกัษะการวิจยัและถอดบทเรียนชุมชน : 
ระบบการจดัการสุขภาวะชุมชนเพื่อต าบลแห่งการ
เรียนรู้โดยใชก้ารประเมินชุมชนแบบเร่งด่วน 
(Rapid Ethnography Community Assessment 
Process : RECAP)  ณ เทศบาลต าบลเชิงดอย 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่     
เอกสารอา้งอิง    55-M04-13 

15. อ.วไิลลกัษณ์  โคมพนัธ์ุ 21 – 22 มกราคม 2555 
(วนัเสาร์ – อาทิตย)์ 

น านกัศึกษาชมรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (ฅนของเฌอ)เขา้พฒันาโรงเรียนตาม
โครงการจิตอาสาพฒันาโรงเรียน  
ณ โรงเรียนบา้นช่องคีรี ต าบลตะคลอ้  
อ าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค ์
เอกสารอา้งอิง    55-M04-14 

16. 1) อ.วรดนู  ชูทอง 
2) อ.เอกวทิย ์ สิทธิวะ 
3) อ.ดนุวศั  อิสรานนทกุล 

24 มกราคม 2555 นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   
ณ บริษทัไปร์คอมพิษณุโลก จ ากดั ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  ส านกังาน
ต ารวจภูธร ภาค 6 ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมือง
นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์  
โรงพยาบาลค่ายจิระประวติั ต าบลนครสวรรคอ์อก 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ และ 
ศูนยอ์นามยัท่ี 8 ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมือง
นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ 
เอกสารอา้งอิง    55-M04-15 

17. ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคค์  าจนัทร์ 21 – 23 มกราคม 2555 
(วนัเสาร์-อาทิตย-์จนัทร์) 

ร่วมประชุมงานวจิยัของ วช.ภาคเหนือ  
และศึกษาดูงาน  ณ จงัหวดัเชียงราย   
เอกสารอา้งอิง    55-M04-16 

18. อ.ปฏิวชิช์  สาระพิน 
 

24 – 27 มกราคม 2555 เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร ชุดค าสั่งประยกุตด์า้น
ภูมิสารสนเทศรหสัเปิด (Remote Sensing)   
ณ หอ้งฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ส านกังาน
ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ถนนแจง้วฒันะ เขต
หลกัส่ี กรุงเทพฯ 
เอกสารอา้งอิง   55-M04-17 

19. ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 
 

25 มกราคม 2555 เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการจดัท าแผนกลยทุธ์ ดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยส์ายวชิาการของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
ใหก้บันกัศึกษาปริญญาเอก ณ หอ้งประชุม อาคาร
เรียนรวม มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  จงัหวดั
ก าแพงเพชร 
เอกสารอา้งอิง   55-M04-18 

20. ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคค์  าจนัทร์ 
 

27 มกราคม 2555 ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการขอ้เสนอโครงการวจิยัเชิง
บูรณาการปี 255 และลงนามบนัทึกความร่วมมือ
และประชุมเสวนาโดยการยกระดบัสินคา้ OTOP 
ณ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ  กรุงเทพฯ 
เอกสารอา้งอิง   55-M04-20 

21. ผศ.ดร.ธิติมา   บุญเจริญ 
 

30 มกราคม 2555 นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพดา้นอาชีวอ
นามยัและความปลอดภยั  ณ บริษทั บอดีแฟชัน่ 
จ  ากดั ต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จงัหวดั
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
นครสวรรค ์
เอกสารอา้งอิง   55-M04-21 

22. 1) อ.พงษศ์กัด์ิ  ศิริโสม 
2) อ.ภคัจิรา  ศิริโสม 

30 มกราคม 2555 นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ณ ร้านบิสคอม อ าเภอวดัสิงห์  จงัหวดัชยันาท 
เอกสารอา้งอิง   55-M04-24 

23. 1) อ.ธนพฒัน์  วฒันชยัธรรม 
2) อ.วฒันาพร  วฒันชยัธรรม 

27 มกราคม 2555 นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ณ ศูนยอิ์เล็กทรอนิกส์  กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์
ทหารอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  
เอกสารอา้งอิง   55-M04-25 

24. 1) อ.ธนพฒัน์  วฒันชยัธรรม 
2) อ.วฒันาพร  วฒันชยัธรรม 
3) อ.เอกสิทธ์ิ  สิทธิสมาน 
4) อ.วฑูิร  สนธิปักษ ์

13 มกราคม 2555 ยืน่เอกสารจดแจง้ลิขสิทธ์ิและประสานงานการ
อบรมการสืบคน้ขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ณ ส านกังานกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา จงัหวดั
นนทบุรี 
เอกสารอา้งอิง   ค าสั่งมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์ท่ี 029/2555 
 

25. 1) ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 
2) ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
3) อ.นฤพนธ์  พนาวงศ ์
4) ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุย้ 
5) ผศ.วโิรจน์  จนัทร์จิตวริิยะ 
6) อ.อนุวตัน์  แสงอ่อน 
7) ดร.สมบูรณ์  นิยม 
8) ดร.ทินพนัธ์ุ  เนตรแพ 
9) อ.พนัธ์ระว ี หมวดศรี 
10) อ.ณรงค ์  ชยัเลิศ 
11) อ.ชม  ปานตา 
12) อ.นนัทวุฒิ  นิยมวงษ ์
13) อ.ปฏิวชิช์  สาระพิน 

26 – 27 มกราคม 2555 ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการทบทวนและ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจ าปี
การศึกษา 2554 ส าหรับคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เพื่อน าไปพฒันา 
ปรับปรุง ตลอดจนบูรณาการกบัการบริหารจดัการ
ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เขาคอ้
ทะเลภู  อ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์   
เอกสารอา้งอิง  ค  าสั่งคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีท่ี 005/2555 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
14) อ.ชยัวฒัน์  ยิม้ชา้ง 
15) อ.รักชาติ  ประเสริฐพงษ ์
16) อ.เอกสิทธ์ิ  สิทธิสมาน 
17) อ.ณฐัภทัร  ศิริคง 
18) อ.เจตเจิม  เจิมขุนทด 
19) อ.ดนุวศั  อิสรานนทกุล 
20) อ.วนัดี  ฉวจีนัทร์ 
21) อ.สิรภทัร  สิริบรรสพ 
22) อ.พิมลมาส  ฤทธ์ิเพญ็ 
23) อ.ปริญญารัตน์  จินโต 
24) อ.ภทัริณี  คงชู 
25) อ.ศิรินทิพย ์ หม่ืนจนัทร์ 
26) อ.เพชรัตน์  อน้โต 
27) อ.ศิริวฒัณา  ลาภหลาย 
28) อ.ทิพพารัตน์  ทบัโต 
29) อ.นารีรมย ์ รัตนสัมฤทธ์ิ 
30) อ.นริศรา  จนัทรประเทศ 
31) อ.ณธิดา  อินทร์แป้น 
32) อ.ดุษฎี  ค  าบุญเรือง 
33) อ.สุวมิล  แซ่เตียว 
34) อ.เจนจิรา  เล็กอุทยั 
35) อ.อรุณวดี  ทองบุญ 
36) อ.ณฐพร  มีสวสัด์ิ 
37) คุณอาทิตย ์ แกว้วงษา 
38) คุณศิริชยั  ทวผีล 
39) คุณปิยะ   อนุศร 
40) คุณสุนนัทา  คงเงิน 

26. 1) อ. ประยทุธ  สุระเสนา 
2) อ.พงษศ์กัด์ิ  ศิริโสม 
3) อ.สมพร  พูลพงษ ์
4) คุณสุนนัทา  คงเงิน 

22 – 24 มกราคม 2555 
(วนัอาทิตย ์1 วนั) 

ร่วมโครงการศึกษาดูงานสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เร่ือง การประกนัคุณภาพภายตามมาตรฐาน สกอ. 
และฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา ณ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดั
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
เชียงใหม่ 
เอกสารอา้งอิง    ค  าสั่งมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์ท่ี 055/2555 

27. 1) อ.ธนพฒัน์  วฒันชยัธรรม 
2) อ.วฒันาพร วฒันชยัธรรม 

 

30 มกราคม 2555 ไปร่วมใหค้  าปรึกษา ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบติังาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 
(Internal Audit) ของหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ
ภาคเหนือตอนล่าง  ณ สถานบ่มเพาะวสิาหกิจ
มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 
เอกสารอา้งอิง    ค  าสั่งมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์ท่ี 067/2555 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์  พ.ศ. 2555 

ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
1. 1) อ.อรุณวดี  ทองบุญ 

2) อ.ชยภรณ  ดีเอม 
3) อ.เจนจิรา  เล็กอุทยั 

7 – 8 กุมภาพนัธ์ 2555 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ณ บริษทัยาน
ภณัฑ ์จ ากดั จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทั  
จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด จงัหวดั
ชลบุรี และบริษัท เสถียรพลาสติก แอนด์ไฟ
เบอร์ จ  ากดั จงัหวดัปทุมธานี 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-1 

2. 1) ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุย้ 
2) อ.ชยัวฒัน์  ยิม้ชา้ง 
3) อ.ณฐพร  มีสวสัด์ิ 
4) อ.ดุษฎี  ค  าบุญเรือง 
5) อ.อนุวตัน์  แสงอ่อน 
6) อ.ปฏิวชิช์  สาระพิน 

10 กุมภาพนัธ์ 2555 เป็นวทิยากรในโครงการวทิยาศาสตร์กบัการ
เรียนรู้ตลอดชีวติใหก้บั ศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ณ ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ต าบลโกรกพระ  อ าเภอโกรกพระ  
จงัหวดันครสวรรค์ 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-2 

3. 1) อ.ทิพพารัตน์  ทบัโต 
2) อ.เพชรัตน์ อน้โต 

15 กุมภาพนัธ์ 2555 นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นอา
ชีวอนามยัและความปลอดภยั ณ บริษทั พิจิตร
อุตสาหกรรม จ ากดั ต าบลเนินมะกอก อ าเภอ
บางมูลนาก จงัหวดัพิจิตร 

4. 1) อ.ณธิดา  อินทร์แป้น 
2) อ.ณรงค ์ ชยัเลิศ 
3) อ.พนัธ์ระว ี หมวดศรี 
4) อ.สิรภทัร  สิริบรรสพ 

14 กุมภาพนัธ์ 2555 ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ + สาขาวชิาจุล
ชีววทิยาและหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ ณ โรงเรียนวงัตะกู
ราชฎร์อุทิศ  และ โรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วทิยาคม  อ าเภอบางมูลนาก  จงัหวดัพิจิตร 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-3 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
5. อ.ชยภรณ  ดีเอม 

 
14 กุมภาพนัธ์ 2555 ร่วมเวที “ชุมชนทอ้งถ่ินจดัการตนเองสู่การ

อภิวฒัน์ประเทศไทย” คร้ังท่ี 7 การท่องเท่ียว
กบัทุนทางสังคมและทุนทางวฒันธรรม  
ณ หอ้งคอนเวนชัน่ ฮอลล ์สถาบนัวจิยัจุฬา
ภรณ์ หลกัส่ี กรุงเทพฯ 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-4 

6. ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคค์  าจนัทร์ 9 – 11 กุมภาพนัธ์ 2555 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการ
ขบัเคล่ือนนโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยั
ของชาติและยทุธศาสตร์การวจิยัราย Sector 
ภาคเหนือ  ณ จงัหวดัเชียงใหม ่
เอกสารอา้งอิง  55-M05-5 

7. ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ ์ 20 – 21 กุมภาพนัธ์ 
2555 

ใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ตวัอยา่งไทเทเนียม 
ไดออกไซค ์ ณ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-6 

8. อ.ปฏิวชิช์  สาระพิน 15 กุมภาพนัธ์ 2555 น านกัศึกษาศึกษาดูงานเร่ืองการบ าบดัน ้าเสีย 
ณ ศูนยอ์นามยัท่ี 8 (โรงพยาบาลแม่และเด็ก) 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-7 

9. ผศ.สุวรรณ์  คงมี  น านกัศึกษาไปฟังบรรยายและสาธิตการ
ปฏิบติัการ COD, BOD และมลพิษทางอากาศ 
ณ ส านกังานส่ิงแวดลอ้ม ภาคท่ี 4 จงัหวดั
นครสวรรค ์
เอกสารอา้งอิง  55-M05-8 

10. อ.วไิลลกัษณ์  โคมพนัธ์ุ 22 กุมภาพนัธ์ 2555 ส่งวเิคราะห์สายพนัธ์ุจุลินทรีย ์ส าหรับการวจิยั  
ณ ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยแีห่งชาติ  
กรุงเทพฯ 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-9 

11. ผศ.ดร.สุภาวรรณ   วงคค์  าจนัทร์ 15 กุมภาพนัธ์ 2555 ร่วมประชุมจดัท าขอ้เสนอแผนวจิยัและพฒันา
แผนแม่บทการจดัการน ้าภาคประชาชน 
“เครือข่ายวจิยัภูมิภาค : ภาคเหนือ”  
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
ณ หอ้งโตเกียว ส านกับริการวชิาการ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-10 

12. อ.เอกสิทธ์ิ  สิทธิสมาน 21 กุมภาพนัธ์ 2555 ฝึกอบรมหลกัสูตร Augmented Reality (AR) 
Development for Professional เพื่อการผลิต
ส่ือความจริงต่อเติมเสมือน จดัโดย เดอะซนั
เพล็กซ์เอน็จิเนียร์ร่ิงแอนดซ์อฟตแ์วร์  
ณ หอ้งฝึกอบรม เขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ 
อาคารซอฟตแ์วร์พาร์ค ถนนแจง้วฒันะ 
กรุงเทพฯ 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-11 

13. ดร.ฉตัริยะ  ศิริสัมพนัธ์วงษ์ 22 เมษายน 2555 สอบรับรองเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี 
ระดบักลาง (ภาคทฤษฎี) ณ ส านกังานปรมาณู
เพื่อสันติ กรุงเทพฯ 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-12 

14. อ.ชยนัต ์ นนัทวงศ ์ 23 กุมภาพนัธ์ เป็นกรรมการสอบคดัเลือกขอ้สอบมาตรฐาน
วชิาชีพ  ณ โรงเรียนสหนครสวรรคพ์ณิชยการ 
ต าบลปากน ้าโพ อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครสวรรค ์
เอกสารอา้งอิง  55-M05-13 

15. 1) ผศ.ภคินี  คงสิบ 
2) อ.ทิพพารัตน์  ทบัโต 
3) อ.วนัดี  ฉวจีนัทร์ 
4) อ.เพชรัตน์  ทบัโต 
 
 

11 มีนาคม 2555 เขา้ร่วมอบรมพฒันาศกัยภาพ Communication 
Mastery จา้วแห่งการส่ือสาร ณ อาคารไทย
พาณิชยป์าร์คพลาซ่า 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-14 

16. 1) อ.ชยภรณ  ดีเอม 
2) อ.เจนจิรา  เล็กอุทยั 
3) อ.อรุณวดี  ทองบุญ 
 

23 – 27 มีนาคม 2555 เป็นวทิยาการ “พฒันาทกัษะการวจิยัและถอด
บทเรียนชุมชน : ระบบการจดัการสุขภาวะ
ชุมชนเพื่อต าบลแห่งการเรียนรู้ โดยใชก้าร
ประเมินชุมชนแบบเร่งด่วน (Rapid 
Ethnography community Assessment Process 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
: RECAP) 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-15 

17. 1) อ.ชยภรณ  ดีเอม 
2) อ.เจนจิรา  เล็กอุทยั 
3) อ.อรุณวดี ทองบุญ 

1 – 3 มีนาคม 2555 ร่วมเวทีฟ้ืนพลงัชุมชุนทอ้งถ่ินสู่การอภิวฒัน์
ประเทศไทย  ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-16 

18. รศ.ดร.ชเนศ  คงการคา้ 24 กุมภาพนัธ์ 2555 สืบคน้ขอ้มูลเพื่อท าการวจิยัเร่ืองขา้วด า   
ณ กรมการขา้ว มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน กรุงเทพฯ 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-17 

19. ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคค์  าจนัทร์ 26 – 28 กุมภาพนัธ์ 
2555 

ร่วมอบรมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น
งานวจิยัและบริการวชิาการ ณ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-18 

20. 4) อ.เจนจิรา   เล็กอุทยั 
5) อ.ชยภรณ  ดีเอม 
6) อ.อรุณวดี  ทองบุญ 

1 – 2 มีนาคม 2555 ร่วมเวทีฟ้ืนพลงัชุมชุนทอ้งถ่ินสู่การอภิวฒัน์
ประเทศไทย ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-19 

21. ผศ.นงเยาว ์ ในอรุณ 12 – 13 มีนาคม 2555 ประชุมวชิาการวทิยาสาสตร์วจิยั และน าเสนอ
ผลงานวจิยั ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
นเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-20 

22. อ.ณฐัภทัร  ศิริคง 12 – 13 มีนาคม 2555 ประชุมวชิาการ The 4 th Science Research 
Conference ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
นเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-21 

23. อ.ศิริวฒัณา   ลาภหลาย 27 – 28 กุมภาพนัธ์ 
2555 

สัมมนาพิเศษ เร่ือง หลกัการใชง้านและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือทางห้องปฏิบติัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ณ Gibthai Training Center 
กรุงเทพฯ 
เอกสารอา้งอิง  55-M05-22 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน มีนำคม พ.ศ. 2555 

ล ำดับ
ที่ 

บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ป
รำชกำร 

เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 

1. 1) อ.สุภาวรรณ  
วงคค์  าจนัทร์ 

2) ดร.เรณู  อยู่
เจริญ 

5 มีนาคม 
2555 

ร่วมประชุมจดัท าแผนแม่บทการจดัการน ้าภาคประชาชน คร้ังท่ี 2 
การจดัท าร่างวางกรอบแนวทางและทิศทางแม่บทการจดัการน ้า
ภาคประชาชน ณ ห้องโตเกียว ส านกับริการวชิาการ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เอกสารอา้งอิง  55-M06-1 

2. อ.สุวมิล  แซ่เตียว 2-3 มีนาคม 
2555 

ร่วมอบรมการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ และศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ โครงการ เพิ่มความสามารถส าหรับดา้นการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ณ  ศูนยก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จงัหวดัส
มุทราสาครและสมุทรสงคราม และศูนยอ์นุรักษป่์าชายเลนคลอง
โคน (จงัหวดัสมุทรสงคราม) 
เอกสารอา้งอิง  55-M06-2 

3. ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 18 มีนาคม 
2555 

ร่วมสัมมนาทางวชิาการ 2553-2555 “มหาวทิยาลยัไทยบนเวทีโลก” 
(Seminar Series : “Thai University on the World Stage”) คร้ังท่ี 12 
เร่ือง ความรับผดิชอบของมหาวทิยาลยักบัการหนุนเสริมโรงเรียน”  
ณ หอ้งคริสตลั 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค ถนนราชปรารภ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M06-3 

4. ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงค์
ค  าจนัทร์ 

14 มีนาคม 
2555 

เป็นวทิยาการโครงการบริการวชิาการ เร่ือง การบริหารจดัการน ้า 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัเพชรบูรณ์  
เอกสารอา้งอิง  55-M06-4 

5. 3) ผศ.ภคินี  คงสิบ 
4) อ.วนัดี  ฉวี

จนัทร์ 
5) อ.นารีรมย ์ 

รัตนสัมฤทธ์ิ 
6) อ.นริศรา  

20 มีนาคม 
2555 

ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการสุขภาพผูสู้งอาย ุ
ณ สถานสงเคราะห์คนชราบา้นเขาบ่อแกว้ ต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ 
อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ 
เอกสารอา้งอิง  55-M06-5 
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ล ำดับ
ที่ 

บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ป
รำชกำร 

เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 

จนัทรประเทศ 
7) อ.ณธิดา  อินทร์

แป้น 
8) อ.เพชรรัตน์  

อน้โต 
9) อ.เจนจิรา   เล็ก

อุทยั 
10) อ.อรุณวดี  ทอง

บุญ 
11) อ.ทิพพารัตน์  

ทบัโต 
6. รศ.ชเนศ  คงการคา้ 19-23 

มีนาคม 2555 
ร่วมศึกษาเอกสารงานวจิยั ณ กรมการขา้ว , 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ฯ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M06-6 

7. อ.นฤพนธ์   พนาวงศ ์ 30 เม.ย-4 
พ.ค. 55 

ร่วมอบรมบริการวชิาการถ่ายทอดความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์แก่
บุคลากรท่ีสนใจ หลกัสูตร Basic Android Development  
ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 3 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา  จงัหวดั
นครราชสีมา 
เอกสารอา้งอิง  55-M06-7 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ ำเดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2555 

ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
1. 3) อ.ชยภรณ  ดีเอม 

4) อ.เจนจิรา  เล็กอุทยั 
5) อ.อรุณวดี  ทองบุญ 

6-7 เมษายน 2555 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้
ชุมชนทอ้งถ่ินน่าอยูพ่ื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง คร้ังท่ี 
1/2555 ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลอุทยัเก่า และ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัอุทัยธานี  จังหวัด
อุทยัธานี 
เอกสารอา้งอิง  55-M07-1 

2. ผศ.ดร.สุมิตรา  หมู่พยคัฆ ์ 16-18 พฤษภาคม 2555 ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การ
เพาะเล้ียงสาหร่ายขนาดเล็กในยคุโลกสีเขียว 
ณ หอ้งประชุมสัตตบงกช ชั้น 1 อาคารวจิยัและ
พฒันาโรงงานตน้แบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี บางขนุเทียน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M07-2 

3. 3) ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 
4) อ.วไิลลกัษณ์  โคมพนัธ์ุ 

2 พฤษภาคม 2555 นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และ
ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงน ้าจืด จงัหวดัชยันาท 
เอกสารอา้งอิง  55-M07-3 

4. ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ ์ 21-25 พฤษภาคม 2555 ท าวจิยั เร่ือง Naroscience Research Laboratory  
ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เอกสารอา้งอิง  55-M07-4 

5. ดร.ทินพนัธ์ุ  เนตรแพ 13-16 พฤษภาคม 2555 ร่วมประชุมปฏิบติัการ เร่ือง เทคนิคในการ
ตรวจวดัอนุมูลอิสระสารตา้นอนุมูลอิสระ และ
ดชันีภาวะเครียดออกซิเดชนั ณ คณะวทิยาศาสตร์
การแพทย ์มหาวทิยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา 
เอกสารอา้งอิง  55-M07-5 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
 

6. 5) อ.เจนจิรา  เล็กอุทยั 
6) อ.อรุณวดี  ทองบุญ 

21-23 พฤษภาคม 2555 ร่วมประชุมวชิาการโภชนวทิยา คร้ังท่ี 12 
ณ โรงแรมเอเชีย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M07-6 

7. 2. ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
3. อ.ชนิตา  ขนนัทอง 

8 พฤษภาคม 2555 นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
ณ ส านกังานปศุสัตว ์อ าเภอหนองบวั จงัหวดั
นครสวรรค ์และ บริษทั โกลเดน้ไลน์ พิสซิเนส 
จ ากดั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เอกสารอา้งอิง  55-M07-7 

8. 1. ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ ์
2. รศ.ดร.ชเนศ  คงการคา้ 
3. อ.มณีรัตน์  น ้าจนัทร์ 

15 พฤษภาคม 2555 
 

นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
ณ บริษทั เอ ที ไบโอเพาเวอร์ จ  ากดั  
อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพิจิตร 
เอกสารอา้งอิง  55-M07-8 

9. ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 15 พฤษภาคม 2555 นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
ณ การประปา เขต 10 จงัหวดันครสวรรค์ 
เอกสารอา้งอิง  55-M07-9 

10. 5) อ.วญัเพญ็  คงเพช็ร 
6) อ.ชลดา  ธีรการุณวงศ์ 
7) อ.มณีรัตน์  น ้าจนัทร์ 

17 พฤษภาคม 2555 นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ ศูนยส่์งเสริมสุขภาพ เขต 8 
จงัหวดันครสวรรค ์
เอกสารอา้งอิง  55-M07-10 

11. 3) อ.วญัเพญ็  คงเพช็ร 
4) อ.มณีรัตน์  น ้าจนัทร์ 

17 พฤษภาคม 2555 นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
ณ ส านกังานท่ีดิน เขต 9 จงัหวดันครสวรรค์ 
เอกสารอา้งอิง  55-M07-11 
 

12. ผศ.ดร.สภาวรรณ  วงศค์  าจนัทร์ 21 เมษายน –  
20 พฤษภาคม 2555 

ท าวจิยัเร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ณ ประเทศ
มาเลเซีย 
เอกสารอา้งอิง  55-M07-12 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ ำเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2555 

ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
1. อ.สาวติรี  ซคัล่ีย ์ 4 พฤษภาคม 2555 นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

ณ บริษทั ปฐวนิ จ ากดั อ าเภอสามโคก  
จงัหวดัปทุมธานี 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-1 

     2. 7) ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
8) อ.ชยัวฒัน์  ยิม้ชา้ง 

11 พฤษภาคม 2555 ประกนัคุณภาพการศึกษาไทยใตร่้มพระบารมี 
ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-2 

     3. 4) อ.ประยทุธ  สุระเสนา 
5) อ.กาญจนา  ยลสิริธมั 
6) ผศ.นงเยาว ์ ในอรุณ 
7) อ.พงษศ์กัด์ิ  ศิริโสม 
8) อ.ภคัจิรา  ศิริโสม 
1) อ.วฑูิร  สนธิปักษ ์
2) อ.ธนพฒัน์  วฒันชยัธรรม 
3) อ.วฒันาพร  วฒันชยัธรรม 
4) อ.ภาสกร  วรอาจ 
5) อ.วรดนู  ชูทอง 
6) อ.สมพร  พูลพงษ ์
7) อ.เอกวทิย ์ สิทธิวะ 
8) อ.เอกสิทธ์ิ  สิทธิสมาน 
9) อ.ดนุวสั  อิสรานนทกุล 
10) อ.ปัทมนนัท ์ อิสรานนทกุล 
11) อ.เจตเจิม  เจิมขุนทด 

1-4 พฤษภาคม 2555 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกบัการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม  ณ วทิยาลยัชุมชนพงังา  
หอศิลป์ตราด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กระบ่ี  บริษทั บิวด้ิง สยาม อินเตอร์ คอนสตรักชัน่ 
จ  ากดั จงัหวดัพงังา จงัหวดัตราด และจงัหวดักระบ่ี 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-3 

4. 1) ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 
2) ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชินจุย้ 
3) ผศ.ภคินี  คงสิบ 
4) ผศ.ดร.สุมิตรา  หมู่พยคัฆ ์

2-4 พฤษภาคม 2555 ศึกษาดูงานวทิยาศาสตร์และประชุมเชิงปฏิบติัการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและศกัยภาพ (SWOT 
Analysis) ณ อุทยานวทิยาศาสตร์ สิรินทร อ าเภอ
ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี และบางเบิดรีสอร์ท  
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
5) ดร.สมบูรณ์  นิยม 
6) อ.อนุวฒัน์  แสงอ่อน 
7) อ.ชยัวฒัน์  ยิม้ชา้ง 
8) ดร.ทินพนัธ์ุ  เนตรแพ 
9) อ.พนัธ์ระว ี หมวดศรี 
10) อ.ปฏิวชิช์  สาระพิน 
11) อ.ณรงค ์ ชยัเลิศ 
12) อ.นนัทวุฒิ  นิยมวงษ ์
13) อ.รักชาติ  ประเสริฐพงษ ์
14) อ.ณฐพร  มีสวสัด์ิ 
15) อ.สิรภทัร  สิริบรรสพ 
16) อ.นริศรา  จนัทรประเทศ 
17) อ.ณธิดา  อินทร์แป้น 
18) อ.ทิพพารัตน์  ทบัโต 
19) อ.ชญานนัทน์  ทองดี 
20) ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
21) อ.วนัดี  ฉวจีนัทร์ 
22) อ.นารีรมย ์ รัตนสัมฤทธ์ิ 
23) ดร.เรณู  อยูเ่จริญ 
24) อ.ชนิตา  ขนนัทอง 
25) อ.วญัเพญ็  คงเพช็ร 
26) อ.พิมลมาส  ฤทธ์ิเพญ็ 

อ าเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-4 

5. 1) อ.ประยทุธ  สุระเสนา 
2) อ.พงษศ์กัด์ิ  ศิริโสม 
3) อ.ธนพฒัน์  วฒันชยัธรรม 
4) อ.สมพร  พูลพงษ ์
5) อ.วฑูิร  สนธิปักษ ์
6) อ.ภคัจิรา  ศิริโสม 
7) อ.วฒันาพร  วฒันชยัธรรม 
8) อ.ภาสกร  วรอาจ 

8-10 พฤษภาคม 2555 ประชุมเชิงปฏิบติัการและศึกษาดูงานพฒันา
บุคลากรส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ณ ส านกัวทิยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-5 

6. 1) ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 15-18 พฤษภาคม 2555 ประชุมเสนอแนะแนวปฏิบติัท่ีดีการประกนั
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
2) อ.ณฐัพงษ ์ สิงห์ภูงา คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555 หวัขอ้ 

การประกนัคุณภาพการศึกษากบัการพฒันา
คุณภาพศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัสู่ประชาคม
อาเซียน  ณ ศูนยป์ระชุมมหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
จงัหวดัภูเก็ต 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-6 

7. อ.กฤษดา  ขนักสิกรรม 16-18 พฤษภาคม 2555 สัมมนาทางวชิาการเพื่อการบูรณาการส่งการจดั
ความรู้  ณ วทิยาลยัศิลปะส่ือและเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-7 

8. อ.ธนพฒัน์  วฒันชยัธรรม 18 พฤษภาคม 2555 ประชุมเชิงปฏิบติัการ “การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับ IPv3” 
ณ หอ้งประชุมศาสตราจารยป์ระเสริฐ ณ นคร ชั้น 
3 อาคารส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-8 

9. 1) ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 
2) ผศ.ดร.นวลศรี  ช านาญกิจ 
3) ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุย้ 
4) อ.ประยทุธ  สุระเสนา 
5) อ.วฑูิร  สนธิปักษ ์
6) อ.ภคัจิรา  ศิริโสม 
7) ดร.สมบูรณ์  นิยม 
8) ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
9) อ.ธนพฒัน์  วฒันชยัธรรม 
10)  อ.วฒันาพร  วฒันชยัธรรม 
11)  อ.ชยภรณ  ดีเอม 
12)  อ.สิรภทัร  สิริบรรสพ 
13)  อ.วรดนู  ชูทอง 
14)  อ.เอกวทิย ์ สิทธิวะ 
15)  อ.ภาสกร  วรอาจ 

21-25 พฤษภาคม 2555 ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น
วชิาการซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับวชิาชีพทางดา้น
การศึกษา ณ ภูเขางามรีสอร์ท จงัหวดันครนายก 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-9 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
16)  ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
17)  อ.ชยนัต ์ นนัทวงศ ์
18)  อ.ปฏิวชิช์  สาระพิน 
19)  อ.อนุวฒัน์  แสงอ่อน 
20)  อ.เอกสิทธ์ิ  สิทธิสมาน 
21)  อ.ณฐัภทัร  ศิริคง 
22)  อ.ดนุวศั  อิสรานนทกุล 
23)  อ.วนัดี  ฉวจีนัทร์ 
24)  อ.ไอริน  ชุ่มเมืองเยน็ 
25)  อ.เพชรรัตน์  อน้โต 
26)  ดร.ฉตัริยะ ศิริสัมพนัธ์วงษ์ 
27)  อ.ภทัริณี  คงชู 
28)  อ.สมพร  พูลพงษ ์
29)  อ.ทิพพารัตน์  ทบัโต 
30)  อ.ณรงค ์ ชยัเลิศ 
31)  อ.พนัธ์ระว ี หมวดศรี 
32)  อ.นารีรมย ์ รัตนสัมฤทธ์ิ 
33)  อ.ณฐพร  มีสวสัด์ิ 
34)  อ.วไิลลกัษณ์  โคมพนัธ์ุ 
35)  อ.ปริญญารัตน์  จินโต      

10. อ.ชม  ปานตา 5-18 พฤษภาคม 2555 ส่งเสริมใหค้ณาจารยไ์ดใ้ช ้Active Learning อยา่ง
ต่อเน่ืองโดยความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ  
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-10 

11. อ.ภาสกร  วรอาจ 30-31 พฤษภาคม 2555 จดัท าโครงการสร้างเครือข่ายงานวฒันธรรมเพื่อ
สร้างเครือข่ายการท างานดา้นศิลปวฒันธรรม
ระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา และจดัท าคู่มือการ
สร้างเครือข่ายร่วมกนั ณ ห้องประชุมรินลอุบล 
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชนัษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-11 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
 

12. อ.ชม  ปานตา 24-25 พฤษภาคม 2555 วจิยัเร่ือง การสร้างตวัแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงแบบ
แครกโดยวธีิตรง ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-12 

13. ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงศค์  าจนัทร์ 25-26 พฤษภาคม 2555 นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
ณ ศูนยร์วบรวมพนัธ์ุไมบ้า้นร่มเกลา้ ต าบลบ่อภาค 
อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-13 

14. ดร.ฉตัริยะ  ศิริสัมพนัธ์วงษ์ 28 พฤษภาคม –  
1 มิถุนายน 2555 

ร่วมโครงการสร้างนกัปฏิบติัดา้นมาตรฐานระบบ
การจดัการเพื่อพฒันาบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรม
อยา่งย ัง่ยนื (มาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน 
ISO 50001 : 2011) ณ มหาวิทยาลยันเรศวร 
จงัหวดัพิษณุโลก 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-14 
 

15. อ.กาญจนา  ยลสิริธมั 7-8 มิถุนายน 2555 ประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อพฒันานวตักรรมดา้น
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรม 
ณ โรงแรมชลจนัทร์ รีสอร์ท จงัหวดัชลบุรี 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-15 
 

16. อ.ภทัริณี  คงชู 1-2 มิถุนายน 2555 ประชุมทางวชิาการ การวจิยัทางการศึกษา
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 14  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-16 

17. 1) อ.ประยทุธ  สุระเสนา 
2) อ.ธนพฒัน์  วฒันชยัธรรม 

29 พฤษภาคม 2555 สัมมนา เร่ือง แนวโนม้เทคโนโลยสีารสนเทศ ปี 
๒๕๕๕ ส าหรับสถาบนัอุดมศึกษา ณ หอ้งประชุม
นวตักรรมบวัหลวง ชั้น ๑๔ อาคารจตุัรัสจามจุรี 
ถนนพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-17 

18. 1) อ.ประยทุธ  สุระเสนา 20 พฤษภาคม 2555 เขา้ช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติม พร้อมส่งหลกัฐาน
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
2) อ.สมพร  พูลพงษ ์
3) อ.พงษศ์กัด์ิ  ศิริโสม 

โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลและเครือข่าย
สารสนเทศ ณ ส านกังานการยติุการด าเนินคดีแพง่ 
๑ ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรี
เรกฤกธ์ิ ชั้น ๖ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-18 

19. 1) อ.ชยภรณ  ดีเอม 
2) อ.เจนจิรา  เล็กอุทยั 

6 มิถุนายน 2555 ร่วมเป็นวทิยากรในการพฒันากระบวนการ
ปรับปรุงและซกัซอ้มการวพิากษแ์นวทางการ
เรียนรู้ โครงการ สานพลงัเครือข่ายชุมชนทอ้งถ่ิน 
ร่วมเรียนรู้สู่ต าบลสุขภาวะ ณ องคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
เอกสารอา้งอิง  55-M08-19 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ ำเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2555 

ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
1.  ผูช่้วยศาสตาจารย ์ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 11 มิถุนายน 2555 ปรึกษาโครงการวจิยั ณ มหาวทิยาลยัมหิดล 

วทิยาเขตศาลายา (วทิยาลยันานาชาติ) จงัหวดั
นครปฐม 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-1 

2.  ผูช่้วยศาสตาจารย ์ดร.สุภาวรรณ   
วงศค์  าจนัทร์ 

6 มิถุนายน 2555 ประชุมจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
ณ อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-2 

3. 1) อ.วฑูิร  สนธิปักษ ์
2) อ.เอกวทิย ์ สิทธิวะ 

8 มิถุนายน 2555 สัมมนาการศึกษาจากแอปเป้ิล “IT to 
IEducation 2012” ณ หอ้งอโนมา ชั้น 3 
โรงแรมอโนมา จงัหวดักรุงเทพฯ 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-3 

4. 1) อ.ณฐพร  มีสวสัด์ิ 
2) อ.อนุวฒัน์  แสงอ่อน 

20-22 มิถุนายน 2555 ประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การเช่ือมโยงผล
การเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน และการวดัและ
การประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ณ อาคารศูนยป์ระชุมนานาชาติ  
โรงแรมดิเอม็เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-4 

5. ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 18 มิถุนายน 2555 Tresert Conference 
ณ วทิยาลยัพลงังานทดแทน มหาวทิยาลยั
นเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-5 

6. อ.เจนจิรา  เล็กอุทยั 20 มิถุนายน 2555 วทิยากรโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม “ลด
เส่ียง ลดโรค” เร่ือง อาหารเพื่อสุขภาพและ
อาหารบ าบดัโรค ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบา้นหนองตะคลอง ต าบลหนอง
กระโดน อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-6 

7. 1) อ.วฒันาพร  วฒันชยัธรรม 18 มิถุนายน 2555 แกไ้ขสิทธิบตัร และน าเอกสารแกไ้ขส่ง 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
2) อ.วฒันาพร  วฒันชยัธรรม ณ ส านกังานสิทธิบตัร กรมทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา จงัหวดันนทบุรี 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-7 

8. 1) อ.วฒันาพร  วฒันชยัธรรม 
2) อ.วฒันาพร  วฒันชยัธรรม 

20 มิถุนายน 2555 ร่วมการประเมินผลการปฏิบติังานเครือข่าย
สถาบนัอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ท่ีจะ
ไดรั้บอนุมติัให้ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และ
การตรวจติดตามผลการปฏิบติังานภายในของ
หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจภาคเหนือตอนล่าง 
ณ สถานบ่มเพาะวสิาหกิจมหาวทิยาลยันเรศวร 
จงัหวดัพิษณุโลก 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-8 

9. 1) อ.กาญจนา  ยลสิริธมั 
2) ดร.ทินพนัธ์ุ  เนตรแพ 

14-16 กรกฎาคม 
2555 

ร่วมกิจกรรม “ประกวดมารยาทไทย” ภายใต้
ช่ือโครงการ ธนชาต ริเร่ิม...เติมเตม็ เอกลกัษณ์
ไทย : ถว้ยพระราชทานพระบาท สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และทุนการศึกษาของธนาคาร ประจ าปี 2555 
ณ หอ้งประชุมส านกับริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-9 

10. 1) อ.กาญจนา  ยลสิริธมั 
2) ดร.ทินพนัธ์ุ  เนตรแพ 

27-28 มิถุนายน 2555 ร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
อนุรักษเ์อกลกัษณ์วฒันธรรมไทย “ประกวด
มารยาทไทย” ระดบัอุดมศึกษา คร้ังท่ี ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อประกวดมารยาท
ไทย ณ หอ้งศกัด์ิ ผาสุกนิรันต ์หอประชุม 
พอ่ขนุรามค าแหง มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-10 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภชยั  ทว ี 9 มิถุนายน 2555 อบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินคุณภาพทาง
การศึกษาภายในขั้นสูง ณ โรงแรมแอมบาส
เดอร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-11 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นวลศรี   
ช านาญกิจ 

3-6 กรกฎาคม 2555 ประชุมโครงการทบทวนและปรับปรุง
มาตรฐาน ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้กลุ่ม
สาระวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ส าหรับใชใ้น
อนาคต (สองภาษา) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
สุขมุวทิ 11 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-12 

13. 5) อ.ธีระพล  เจริญศิลป์ 
6) อ.กญัญา  แจง้ถ่ินป่า 

30 มิถุนายน –  
1กรกฎาคม 2555 

สร้างสนามเด็กเล่นใหก้บันกัเรียนโรงเรียนบาง
มะฝ่อ ณ โรงเรียนวดับางมะฝ่อ อ าเภอ 
โกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์
เอกสารอา้งอิง  55-M09-13 

14. ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงศค์  าจนัทร์ 22-24 มิถุนายน 2555 ร่วมประชุมเครือข่ายงานวจิยัภาคเหนือ
ตอนล่าง ณ จงัหวดักระบ่ี 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-14 

15. ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงศค์  าจนัทร์ 28-29 มิถุนายน 2555 เป็นวทิยากรเร่ือง การพฒันาศกัยภาพคณาจารย์
และบุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์  ณ จงัหวดัเลย 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-15 
 

16. 1) อ.ภทัริณี  คงชู 
2) อ.ชญานนัทน์  ทองดี 

19-20 กรกฎาคม 
2555 

อบรมหลกัสูตร Learning from practice : 
Action Research ณ มหาวทิยาลยันเรศวร 
จงัหวดัพิษณุโลก 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-16 

17. 1) อ.เอกสิทธ์ิ  สิทธิสมาน 
2. อ.เอกวทิย ์ สิทธิวะ 

13 และ 16 กรกฎาคม 
2555 

อบรมหลกัสูตร Multimedia design-using 
technology in the classroom and beyond 
ณ มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-17 

18. ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงศค์  าจนัทร์ 7 กรกฎาคม 2555 ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
ณ ต าบลวงัข่อย อ าเภอไพศาลี จงัหวดั
นครสวรรค ์
เอกสารอา้งอิง  55-M09-18 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
 

19. ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงศค์  าจนัทร์ 8 กรกฎาคม 2555 ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
ณ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุทยัธานี 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-19 

20. ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงศค์  าจนัทร์ 28 กรกฎาคม –  
29 สิงหาคม 2555 

ท าวจิยัเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพใน
เอเซียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละฮาวาย 
ณ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เอกสารอา้งอิง  55-M09-20 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ ำเดือน กรกฎำคม พ.ศ.2555 

ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
1. 1) อ.วฒันาพร  วฒันชยัธรรม 

2) อ.ธนพฒัน์  วฒันชยัธรรม 
4 กรกฎาคม 2555 การตรวจติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน

จากคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบติังานเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบนัอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจ าปี
งบประมาณ  2554 รอบ 12 เดือน  ณ  ห้อง
ประ ชุม ภู มิ ราชภัฏ  มห าวิท ยาลัยร าชภัฏ
อุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-01 

2. นายปิยะ  อนุศร 9 กรกฎาคม 2555 ศึกษาการผลิตส่ือการเรียนการสอนเก่ียวกบั
หนอนพยาธิ  ณ ภาควชิาปรสิตวทิยา  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-02 

3. 1) อ.ภทัริณี  คงชู 
2) อ.กญัญา  แจง้ถ่ินป่า 

6 กรกฎาคม 2555 ติดตามผลหลงัอบรมโครงการบริการวชิาการ 
ณ ดงเสือเหลืองวทิยา จงัหวดัพิจิตร 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-03 

4. 1) อ.ภทัริณี  คงชู 
2) อ.กญัญา  แจง้ถ่ินป่า 

10 กรกฎาคม 2555 ติดตามผลหลงัอบรมโครงการบริการวชิาการ 
ณ โรงเรียนบา้นพดัโบก จงัหวดัก าแพงเพชร 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-04 

5. 1) อ.ภทัริณี  คงชู 
2) อ.กญัญา  แจง้ถ่ินป่า 

17 กรกฎาคม 2555 ติดตามผลหลงัอบรมโครงการบริการวชิาการ 
ณ โรงเรียนพุทธมงคลวทิยา จงัหวดัอุทยัธานี 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-05 
 

6. 1) ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
2) อ.ณฐัพงษ ์ สิงห์ภูงา 
3) นายปิยะ  อนุศร 

10, 12-13 กรกฎาคม 
 2555 

อบรมเชิงปฏิบติัการเพาะเห็ดโคนญ่ีปุ่น  
(ยานางิ) ส าหรับเกษตรกรทัว่ไป 
ณ ต าบลเขาชายธง ต าบลพุนกยงุ อ าเภอตากฟ้า 
ต าบลหวัดง จงัหวดันครสวรรค์ 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-06 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
7. 1) อ.วฒันาพร  วฒันชยัธรรม 

2) อ.ธนพฒัน์  วฒันชยัธรรม 
6-8 กรกฎาคม 2555 ประชุมเพื่อหารือและท าความเขา้ใจร่วมกนั

เก่ียวกบัแนวทางการบริหารและการด าเนินงาน 
“กองทุนตั้งตวั” ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทว ี
จงัหวดักรุงเทพฯ 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-07 

8. 1) อ.ณฐพร  มีสวสัด์ิ 
2) ผศ.วโิรจน์  จนัทร์จิตวริิยะ 
3) นายศิริชยั  ทวผีล 

19-20 กรกฎาคม 
2555 

ศึกษาดูงาน และเขา้ค่ายพฒันาตามโครงการ
พฒันานกัศึกษาสาขาวชิาฟิสิกส์และ
วทิยาศาสตร์ทัว่ไป ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  
จงัหวดักาญจนบุรี 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-08 

9. อ.สิรภทัร  สิริบรรสพ 22-24 สิงหาคม 2555 สัมมนาวชิาคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 19 
ณ โรงแรมมารวยการ์เดน้ เขตจตุจกัร จงัหวดั
กรุงเทพฯ 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-09 

10. 1) อ.ชยภรณ  ดีเอม 
2) อ.อรุณวดี  ทองบุญ 

13-15 กรกฎาคม  
    2555 

ประชุมปฏิบติัการเร่ือง การบูรณาการการ
ขบัเคล่ือนต าบลน่าอยูก่บัการสร้างหลกัประกนั
สุขภาพ ณ โรงแรงไดมอนด์พลาซ่า  
สุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎธ์านี 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-10 

11. 1) อ.ชยภรณ  ดีเอม 
2) อ.เจนจิรา  เล็กอุทยั 
3) อ.อรุณวดี  ทองบุญ 
4) อ.ชนกานต ์ สกุลแถว 

21-22 กรกฎาคม  
    2555 

อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน 
ณ ศูนยศึ์กษาวทิยากรชุมชนบา้นหนองกลางดง 
ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-11 
 

12. อ.วไิลลกัษณ์  โคมพนัธ์ุ 18-21 กรกฎาคม  
    2555 

น าเสนอบทความวจิยั ณ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-12 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
13. รศ.ดร.ชเนศ  คงการคา้ 13 กรกฎาคม 2555 ประชุมเจรจาสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษา

และสหกิจศึกษาอาเซียน  ณ มหาวทิยาลยั
นเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-13 

14. 1) อ.วฒันาพร  วฒันชยัธรรม 
2) อ.ธนพฒัน์  วฒันชยัธรรม 

11 กรกฎาคม 2555 ประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจร่วมกนัและรับฟัง
ความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายแนวทางการ
บริหารและการด าเนินงาน “กองทุนตั้งตวั” 
ณ หอ้งก่ิงเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เขตราช
เทว ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-14 

15. ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงศค์  าจนัทร์ 14-15 กรกฎาคม 
2555 

จดัอบรมโครงการพฒันาผูน้ าชุมชนน าร่องการ
สร้างรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ณ อ าเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค ์
เอกสารอา้งอิง  55-M10-15 

16. ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 3 กรกฎาคม 2555 สัมมนาพิเศษอาชาฮี คร้ังท่ี 20  ณ หอ้งมณเฑียร
ทิพย ์โรงแรมมณเฑียร จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-16 

17. 1) อ.ปฏิวชิช์  สาระพิน 
2) อ.อนุวตัน์  แสงอ่อน 

13-15 กรกฎาคม 
2555 

จดัค่ายอบรมตามโครงการ “Green Consumer” 
การเลือกซ้ือสินคา้อุปโภคท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ณ อุทยานนกน ้า และบึงบอระเพด็ 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-17 
 

18. อ.วนัดี  ฉวจีนัทร์ 30-31 กรกฎาคม 
2555 

ร่วมสัมมนา “สุขได.้..อีกเยอะ” ณ หอ้งราชาวดี 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค ์และ
วทิยาลยัพยาบาล ศูนยอ์นามยัท่ี 8 จงัหวดั
นครสวรรค ์
เอกสารอา้งอิง  55-M10-18 

19. อ.ทิพพารัตน์  ทบัโต 
 

8 สิงหาคม 2555 ศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรม สัมมนางาน
สาธารณสุขและภาวะความเป็นผูน้ าดา้น
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
สาธารณสุข  ณ ส านกังานสาธารณสุขระยอง 
จงัหวดัระยอง 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-19 

20. อ.ปฏิวชิช์  สาระพิน 20-22 กรกฎาคม 
2555 

เก็บขอ้มูลประกอบการวจิยัโครงการศึกษา
จดัการแหล่งน ้าในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
การเกษตร ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
บา้นดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-20 

21. 1) อ.สิรภทัร  สิริบรรสพ 
2) อ.พิมลมาส  ฤทธ์ิเพญ็ 
3) น.ส.วลีรัตน์  ดว้งมหาสอน 
4) นางอมัภรณ์  โพธ์ิกรด 
5) นางโสภา  บุญมาก 

31 กรกฎาคม 2555 ศึกษาดูงานศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร 
ณ ศูนยศิ์ลปาชีพ บางไทร อ าเภอบางไทร 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-21 

22. อ.ณธิดา  แป้นอินทร์ 31 กรกฎาคม – 1 
สิงหาคม 2555 

ศึกษาดูงานโครงการอบรม สัมมนาดา้นการ
ส่งเสริมทกัษะการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ 
ณ ส านกังานสาธารณสุขชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-22 

23. ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 20 กรกฎาคม 2555 เขา้ร่วมสัมมนาวชิาการ ณ มหาวทิยาลยั 
ราชนครินทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-23 

24. ดร.สมบูรณ์  นิยม 30 กรกฎาคม – 1 
สิงหาคม 2555 

เขา้ร่วมประชุมวชิาการทางคณิตศาสตร์ระดบั
นานาชาติ  ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-24 

25. 1) อ.อนุวตัน์  แสงอ่อน 
2) อ.ปฏวชิช์  สาระพิน 

6-8 สิงหาคม 2555 ศึกษาดูงานและจดักิจกรรมค่ายอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  ณ จงัหวดัเพชรบุรี 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-25 

26. ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 8-10 สิงหาคม 2555 ส่งตวัอยา่งวเิคราะห์ ณ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-26 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
27. 1) ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 

2) อ.ณฐพร  มีสวสัด์ิ 
23 กรกฎาคม 2555 รายงานผลการจดักิจกรรม Master Teacher 

ณ สสวท. จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-27 

28. 1) ผศ.วา่ท่ี รต.อภิเดช  มงคลปัญญา 
2) ผศ.ภาคิน  อินทร์ชิดจุย้ 
3) ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
4) ผศ.ดร.ทินพนัธ์ุ  เนตรแพ 

8-10 สิงหาคม 2555 เขา้ร่วมอบรมศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อพฒันาศกัยภาพของสภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการ ณ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
และมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี จงัหวดั
นครปฐม และจงัหวดัเพชรบุรี 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-28 

29. 1) อ.เอกสิทธ์ิ  สิทธิสมาน 
2) อ.นฤพนธ์  พนาวงศ ์
3) อ.ณฐัภทัร  ศิริคง 
4) อ.ธนากร  กิจสุขสกุล 

27 กรกฎาคม 2555 นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
คอมพิวเตอร์ ภาค กศ.บป.  1/2555 
ณ อ าเภอเกา้เล้ียว, อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดั
นครสวรรค ์อ าเภอคลองขลุง และอ าเภอ
ขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-29 

30. อ.วฑูิร  สนธิปักษ ์
 

14-15 กรกฎาคม  
     2555 

อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพฒันาองคก์รส าหรับ
ผูดู้แลระบบเครือข่าย หลกัสูตร Zabbix ระบบ
เฝ้าดู Network Monitoring ส าหรับเครือข่าย
องคก์ร ณ สสวท. จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-30 

31. 1) อ.นริศรา  จนัทรประเทศ 
2) ผศ.ภคินี  คงสิบ 
3) อ.วนัดี  ฉวจีนัทร์ 
4) อ.นารีรมย ์ รัตนสัมฤทธ์ิ 
5) อ.เพชรัตน์  อน้โต 
6) อ.เจนจิรา  เล็กอุทยั 
7) อ.อรุณวดี  ทองบุญ 
8) อ.ชนกานต ์ สกุลแถว 
9) อ.องอาจ  เมณฑก์ูล 
10) อ.ณธิดา  อินทร์แป้น 

9-11 สิงหาคม 2555 ศึกษาดูงานความกา้วหนา้และพฒันางาน
สาธารณสุข ณ จงัหวดัเชียงราย 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-31 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
32. 1) อ.ชม  ปานตา 

3) ผศ.นิพนธ์  วงษพ์านิช 
4) อ.ยงยทุธ  ยรรยงเมธ 
5) ดร.สมบูรณ์  นิยม 
6) ดร.ศศิโสพิต  บวัดา 
7) อ.ไอริน  ชุ่มเมืองเยน็ 
8) อ.ภทัริณี  คงชู 
9) อ.รักชาติ  ประเสริฐพงษ ์
10) อ.ชญานนัทน์  ทองดี 
11) อ.ธีระพล  เจริญศิลป์ 
12) อ.กญัญา  แจง้ถ่ินป่า 
13) อ.ยภุาวดี  ส าราญฤทธ์ิ 
14) อ.สมฤดี  โพธ์ิน่ิม 

26-27 กรกฎาคม  
     2555 

ศึกษาดูงานการจดัการเรียนการสอน สาขา
คณิตศาสตร์และสถิติกบัการสอดแทรกภูมิ
ปัญญาชาวบา้น ณ มหาวทิยาราชภฏัหมู่บา้น
จอมบึง และอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-32 

33. ดร.สาวติรี  ซลัค่ีย ์ 8-10 สิงหาคม 2555 วเิคราะห์ตวัอยา่ง edible film ดว้ยเครือง DSC 
และ Tensile Machine ณ คณะวทิยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-33 

34. 3) อ.ธนพฒัน์  วฒันชยัธรรม 
4) อ.วฒันาพร  วฒันชยัธรรม 

1 สิงหาคม 2555 นิเทศนกัศึกษา กศ.บป. ฝึกประสบการณ์
วชิาชีพคอมพิวเตอร์  ณ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา และจงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M10-34 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
 

รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน สิงหำคม  พ.ศ.2555 

ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
   1. อ.ชยภรณ  ดีเอม 5-7 สิงหาคม 2555 ร่วมประชุมการพฒันาระบบขอ้มูลต าบล TCNAP  

ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-01 

2. ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 7-9 สิงหาคม 2555 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเทพสตรี จงัหวดัลพบุรี 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-02 

3. ผศ.ดร.มาลิน  อนนัตนนทก 8-9 สิงหาคม 2555 ดูงานการประกวดแกะสลักผกั-ผลไม้ ผสานงาน
ใบตอง ดอกไม้สด คร้ังท่ี 14 ณโรงแรมแกรนด ์
เมอร์เคียว ฟอร์จูน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-03 

4. 3) อ.พงษศ์กัด์ิ  ศิริโสม 
4) อ.วฑูิร  สนธิปักษ ์

7-9 สิงหาคม 2555 ประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การด าเนินกิจกรรมบน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
คร้ังท่ี 25 (WUNCA 25th) ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-04 

5. 5) ดร.เรณู  อยูเ่จริญ 
6) ดร.ธีระยทุธ  เตียนธนา 

20-23 สิงหาคม 2555 ประชุมสัมมนาวชิาการ เร่ือง การวจิยัคน้ควา้พฒันา
เครือข่ายและยทุธศาสตร์ ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติ 
โรงแรมดิเอม็เพรส จงัหวดัเชียงใหม่ 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-05 

6. ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงศค์  าจนัทร์ 11-14 สิงหาคม 2555 คน้ควา้เอกสารวจิยั และสัมภาษณ์วซ่ีา 
ณ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-06 

7. 3) ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
4) นายเอกชยั  อชัชะ 

15 สิงหาคม 2555 รับวทิยากรมาร่วมอภิปรายในงานสัปดาห์
วทิยาศาสตร์ ปี 2555 ณ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-07 
 

8. 3) ดร.ธีระยทุธ  เตียนธนา 
4) ดร.เรณู  อยูเ่จริญ 
5) อ.ณรงค ์ ชยัเลิศ 

16 สิงหาคม 2555 ส่งวทิยากรมาร่วมอภิปรายในงานสัปดาห์
วทิยาศาสตร์ ปี 2555 ณ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-08 

9. อ.ปริญญารัตน์  จินโต 19-20 สิงหาคม 2555 อบรมโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน” ส าหรับอาจารยม์หาวทิยาลยั 
ราชภฏัทัว่ประเทศไทย ณ โรงแรมฟูรามา 
 เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-09 

10. 2) อ.ชยภรณ  ดีเอม 
3) อ.เอกสิทธ์ิ  สิทธิสมาน 

23-25 สิงหาคม 2555 เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ “เรียนรู้กระบวนการ
หลกัในการพฒันาระบบขอ้มูลต าบล : TCNAP, 
Thailand Community Network Appraisal Program 
ณ ชลพฤกษรี์สอร์ท ถนนสายรังสิต-นครนายก 
อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-10 

11. ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 21-23 สิงหาคม 2555 ประเมินกรรมการตรวจประกนัคุณภาพภายใน 
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-11 
 

12. ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 21 สิงหาคม 2555 ร่วมปรึกษาคณะวิจยัเพื่อเขียนโครงการขอทุนวจิยั
ของ วช. ณ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-12 
 

13. 1) ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์พนธ์  
วงษพ์านิช 

2) อ.ธนพฒัน์  วฒันชยัธรรม 
3) อ.วฒันาพร  วฒันชยัธรรม 

22-23 สิงหาคม 2555 จดันิทรรศการ “หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจเส้นทางสู่
กองทุนตั้งตวัได”้ ณ ฮอลล ์3 เมืองทองธานี จงัหวดั
นนทบุรี 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-13 

14. อ.วฑูิร  สนธิปักษ ์ 22 สิงหาคม 2555 นิเทศนกัศึกษา กศ.บป. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
คอมพิวเตอร์ ณ อ าเภอพยหุะคีรี, อ าเภอตาคลี 
จงัหวดันครสวรรค์ 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-14 

15. อ.ภาสกร  วรอาจ 21 สิงหาคม 2555 จดัพิธีส่งมอบพระไตรปิฎกและรับใบไตร 
ปิฎกมยาธิการ ณ อาคารรัฐสภา 1 ส านกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-15 

16. ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 22 สิงหาคม 2555 ประชุมเครือข่ายการศึกษาทัว่ไปภาคเหนือตอนล่าง 
ณ หอ้งเสลา 5 ชั้น 1 อาคารส านกังานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-16 
 

17. 1) ผศ.ดร.นวลศรี  ช านาญกิจ 
2) ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุย้ 

24-28 สิงหาคม 2555 ศึกษาดูงานแนวการจดัตั้งบณัฑิตในประเทศ 
ไตหวนั ณ ประเทศไตหวนั 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-17 
 

18. อ.ดนุวศั  อิสรานนทกุล 28-30 สิงหาคม 2555 อบรมเชิงปฏิบติัการ “Java Web Service 
Programming” ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-18 
 

19. 4) ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
5) อ.วนัดี  ฉวจีนัทร์ 
6) อ.นารีรมย ์ รัตนสัมฤทธ์ิ 

25-26 สิงหาคม 2555 เขา้ร่วมงานการน าเสนอผลงานวจิยัแห่งชาติ 2555 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวน
ชนัเซ็นเตอร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-19 

20. 4) อ.ชม  ปานตา 
5) อ.อนุวตัน์  แสงอ่อน 

23 สิงหาคม 2555 รับวทิยากรชาวต่างประเทศ ณ สนามบินสุวรรณ
ภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-20 

21. นายสมพร  พูลพงษ ์ 11 กนัยายน 2555 ประเมินคุณภาพภายใน 
ณ วทิยาลยัชุมชนอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-21 
 

22. นายสมพร  พูลพงษ ์ 5 กนัยายน 2555 ประเมินคุณภาพภายใน ณ วิทยาลยัชุมชนพิจิตร 
จงัหวดัพิจิตร 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-22 

23. นายอนุวตัน์  แสงอ่อน 28 สิงหาคม 2555 ส่งวทิยากร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จงัหวดั
สมุทรปราการ 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-23 

24. ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 29 สิงหาคม 2555 ศึกษาดูงานดา้นพลงังานทดแทน ณ วทิยาลยั
พลงังานทดแทน มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดั
พิษณุโลก 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-24 

25. อ.สมพร  พูลพงษ ์ 27-28 สิงหาคม 2555 ประชุมเชิงปฏิบติัการงานวจิยัดา้นการประกนั
คุณภาพดา้นห้องสมุด ส านกัวทิยบริการฯ 
มหาวทิยาลยัเขตภาคเหนือ ณ โรงแรมบรีซฮิลล ์
อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-25 

26. อ.ปฏิวชิช์  สาระพิน 31 สิงหาคม – 2 
กนัยายน 2555 

เขา้ร่วมอบรมเครือข่ายเยาวชน N-YEN รักษโ์ลก 
ณ เนเชอรัล ปาร์ค รีสอร์ท อ าเภอวงัทอง จงัหวดั
พิษณุโลก 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-26 

27. ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 
 

29 สิงหาคม 2555 ประชุมสภาคณบดี คณะวทิยาศาสตร์ 
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M11-27 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน กนัยำยน พ.ศ.2555 

ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
    1. ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 2-4 กนัยายน 2555 ประเมินประกนัคุณภาพ ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏ

ร าไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี 
เอกสารอา้งอิง  55-M12-01 

2. อ.ภาสกร  วรอาจ 1-10 กนัยายน 2555 เป็นวทิยากรอบรมวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ณ วทิยาลยัการอาชีพเนินขาม จงัหวดัชยันาท 
เอกสารอา้งอิง  55-M12-02 

3. 1) ผศ.ดร.ศุภชยั  ทวี 
2) ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุย้ 
3) ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
4) ผศ.ดร.ทินพนัธ์ุ  เนตรแพ 
5) ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
6) ดร.ธีระยทุธ  เตียนธนา 
7) อ.พนัธ์ระว ี หมวดศรี 
8) อ.ชนิตา  ขนนัทอง 
9) อ.มณีรัตน์  น ้าจนัทร์ 
10) อ.พีรพฒัน์  ค  าเกิด 
11) อ.ปริญญารัตน์  จินโต 
12) ผศ.ดร.สุมิตรา  หมู่พยคัฆ ์
13) ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 
14) ดร.สาวติรี  ซคัล่ีย ์
15) ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ ์
16) ดร.เรณู  อยูเ่จริญ 
17) อ.ชยัวฒัน์  ยิม้ชา้ง 
18) อ.วไิลลกัษณ์  โคมพนัธ์ุ 
19) อ.ศิริวฒัณา  ลาภหลาย 

7 กนัยายน 2555 เป็นกรรมการตดัสินการแข่งขนัอจัฉริยะภาพทาง
วทิยาศาสตร์ ระดบั ม.ตน้/ม.ปลาย 
ณ โรงเรียนนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์
เอกสารอา้งอิง  55-M12-03 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
20) อ.ณฐพร  มีสวสัด์ิ 
21) อ.ปฏิวชิช์  สาระพิน 
22) อ.อนุวตัน์  แสงอ่อน 

 
 
 
 

4. ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 9-12 ตุลาคม 2555 เข้าร่วมประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยรุ่น
อาวุโส สกว. คร้ังท่ี 12 ณ โรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ 
รีสอร์ท รีเจนท ์บีช ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
เอกสารอา้งอิง  55-M12-04 

5. 1) ผศ.ชะยนัต ์ อินเล็ก 
1) ผศ.ดร.สุมิตรา  หมู่พยคัฆ ์
2) ผศ.นิพนธ์  วงษพ์านิช 
3) อ.ณรงค ์ ทองอิสาณ 

4-9 กนัยายน 2555 ศึกษาดูงานพฒันาบุคลากรผูเ้กษียณอายแุละเป็น
บุคลากรท่ีมีผลงานสร้างช่ือใหก้บัมหาวทิยาลยั
ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ณ ประเทศจีน 
เอกสารอา้งอิง  55-M12-05 

6. 1) รศ.ดร.ชเนศ  คงการคา้ 
2) ผศ.ดร.ทินพนัธ์ุ  เนตรแพ 

6 กนัยายน 2555 ประชุมบาทบาทของมหาวทิยาลยักบัการบริหาร
การจดัการภยัพิบติั ณ โรงแรมโนโวเทล  
สยามสแควร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอา้งอิง  55-M12-06 

7. 1)   นายประยทุธ  สุระเสนา 
2)   นายธนพฒัน์  วฒันชยัธรรม 
3)   นายณรงค ์ ทองอิสาน  
4)   นายวฑูิร  สนธิปักษ ์
5)   นางกาญจนา  ยลสิริธมั  
6)   นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริโสม 
7)   ผูช่้วยศาสตราจารยน์งเยาว ์  
     ในอรุณ 
8)   นายนฤพนธ์  พนาวงศ ์
9)   นางภคัจิรา  ศิริโสม  
10)  นางวฒันาพร  วฒันชยัธรรม 
11)  นางสาววรดนู  ชูทอง  
12)  นายภาสกร  วรอาจ 
13)  นายเอกสิทธ์ิ  สิทธิสมาน 
14)  นายเอกวทิย ์ สิทธิวะ 

21 กนัยายน 2555 ศึกษาดูงานสาขาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 
ณ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัเทพสตรี จงัหวดัลพบุรี 
เอกสารอา้งอิง  55-M12-07 
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ล ำดับที ่ บุคลำกรทีไ่ปรำชกำร วนัทีไ่ปรำชกำร เร่ืองทีไ่ปรำชกำร + สถำนที ่(เอกสำรอ้ำงองิ) 
15)  นายณฐัภทัร  ศิริคง  
16)  นายสมพร  พูลพงษ ์
17)  นายเจตเจิม  เจิมขนุทด 
18)  นายดนุวศั  อิสรานนทกุล 
19)  นางปัทมนนัท ์ อิสรานนทกุล  
20)  ผูช่้วยศาสตราจารยก์ฤษดา  ขนักสิ

กรรม 

21)  นายธนากร  กิจสุขสกุล 
22)  นางทศันีย ์ ทรัพยป์ระมวล 
23)  นายศราวธุ  ธะในสวรรค ์

8. ผศ.ดร.ทินพนัธ์ุ  เนตรแพ 18-20 กนัยายน 2555 เป็นคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์นกัศึกษา
ปริญญาโท ณ ภาควชิาชีววทิยา คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
เอกสารอา้งอิง  55-M12-08 

9. ดร.ฉตัริยะ  ศิริสัมพนัธ์วงษ์ 10-14 ตุลาคม 2555 ทศันศึกษา ณ ประเทศเกาหลี 
เอกสารอา้งอิง  55-M12-09 

10. 5) ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ ์
6) ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 

16-20 ตุลาคม 2555 น าเสนอผลงานวชิาการ ณ จงัหวดัเชียงใหม่ 
เอกสารอา้งอิง  55-M12-10 

11. 4) ดร.ฉตัริยะ  ศิริสัมพนัธ์วงษ์ 
5) อ.พีรพฒัน์  ค  าเกิด 

28 กนัยายน 2555 เป็นวทิยากรใหค้วามรู้เก่ียวกบัส่ิงประดิษฐท์าง
วทิยาศาสตร์ ณ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาท่ี 42 
เอกสารอา้งอิง  55-M12-11 
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6.2 งบประมำณคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยปีี ปีงบประมำณ 2555 
สรุปงบประมำณเหลือจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2555  ดังนี ้
 

กจิกรรม จ ำนวนเงิน ใช้ไป คงเหลือ % ใช้ไป 

คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  ได้รับจัดสรรเป็น
เงินทั้งส้ิน 
แบ่งเป็น 

16,304,000.00 14,562,824.91 1,741,175.09 89.32 

- เงินรายได ้ 6,441,000.00 5,065,891.00 1,375,109.00 78.65 
- เงินแผน่ดิน 9,863,000.00 9,496,933.91 366,066.09 96.29 
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รำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (เงินรำยได้) 
รอบระยะเวลำ 12 เดือน ณ วันที ่30 กนัยำยน 2555 

 
หน่วยงำน โครงกำร กจิกรรม รหัส

งบประมำณ 
จ ำนวนเงนิ ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 

 รวมเงนิงบประมำณรำยได้เหลือจ่ำยทั้งส้ิน  
ปีงบประมำณ 2555 

6,441,000.00 5,065,891.00 78.65 1,375,109.00 

คณะวทิยำศำสตร์ ฝ่ำยบริหำร       
 เพิม่ประสิทธิภำพ

ของกำรปฏบิัต ิ
รำชกำร 

      

  -เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการปฏิบติั
ราชการ 

2000041102 18,000.00 12,993.00 72.18 5,007.00 

 กำรศึกษำดูงำนด้ำนวทิยำศำสตร์ฯ 
(ต่ำงประเทศ)  (ในประเทศ) 

     

  -ศึกษาดูงานดา้น
วทิยาศาสตร์ฯ 

2000041202 328,000.00 210,110.00 64.057 117,890.00 

 ประชุมกรรมกำร 
บริหำรคณะ 

      

  -ประชุมกรรมการ 
บริหารคณะ 

2000041302 40,000.00 36,200.00 90.5 3,800.00 

 จดัท ำห้องเรียน 
มำตรฐำนและ
จดัหำครุภัณฑ์ 

      

  -เคร่ืองปรับอากาศ 
4  เคร่ือง
,โปรเจคเตอร์ 2 
เคร่ือง 

3000041401 234,000.00 209,600.00 89.57 24,400.00 

 จดัท ำห้องเรียน 
มำตรฐำนและ
จดัหำครุภัณฑ์ 

      

  -ปิดช่องลม, 3000041402 16,000.00 16,000.00 100.00 0.00 
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ซ่อมแซมหนา้ต่าง 
 

หน่วยงำน โครงกำร กจิกรรม รหัส
งบประมำณ 

จ ำนวนเงนิ ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 

 พฒันำปรับปรุง 
ภูมทิศัน์อำคำร 7 

      

  -พฒันาปรับปรุง 
ภูมิทศัน์อาคาร 7 

2000041502 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 

 ส่งเสริมควำม
ปลอดภัยในกำร
ปฏิบัตงิำน 

      

  -ส่งเสริมความ
ปลอดภยัในการ
ปฏิบติังาน 

3000041702 79,000.00 79,000.00 100.00 0.00 

 ครุภัณฑ์
สนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนและ
กำรปฏบิัตงิำน 

      

  -คุณภณัฑ์
สนบัสนุนการเรียน
การสอนและการ
ปฏิบติังาน 

3000041801 45,000.00 45,000.00 100.00 0.00 

 พฒันำบุคลำกร 
สำยวชิำกำร  
สำยสนับสนุนฯ 
(รำยได้) 

      

  -พฒันาบุคลากร 
สายวชิาการ  
สายสนบัสนุนฯ 
(ไปราชการ) 

2000041902 49,300.00 17,824.00 36.154 31,476.00 

 โครงกำรพฒันำ
นักศึกษำคณะ
วทิยำศำสตร์ฯ 

-ปฐมนิเทศส าหรับ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

2000040702 32,600.00 32,600.00 100.00 0.00 

  -สนบัสนุนกีฬา
ระหวา่งคณะและ
ภายในคณะ 

2000040702 10,000.00 9,450.00 94.5 550.00 



83 
 

 
 

หน่วยงำน โครงกำร กจิกรรม รหัส
งบประมำณ 

จ ำนวนเงนิ ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 

  -ทุนอดุหนุนการจดั 
การเรียนการสอน 
ท่ีบูรณาการฯ 

2000040702 40,000.00 40,000.00 100.00 0.00 

  -โครงการน าเสนอ 
งานวจิยัของ
นกัศึกษาและการ
ฝึกประสบการณ์ 

2000041602 122,000.00 103,200.00 84.59 18,800.00 

 ฝ่ำยวชิำกำร       
 ด ำเนินกำรวจิยั 

ในช้ันเรียนฯ 

-ด าเนินการวจิยั 
ในชั้นเรียนฯ 

4000040802 120,000.00 110,000.00 91.66 10,000.00 

 สัปดำห์
วทิยำศำสตร์ 
ประจ ำปี 2555 

-สปัดาห์
วทิยาศาสตร์ 
ประจ าปี 2555 

2000042802 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 

 ฝึกอบรมกำรสอน 
แบบ Action 
Researchฯ 

-ฝึกอบรมการสอน 
แบบ Action 
Researchฯ 

2000040902 135,000.00 135,000.00 100.00 0.00 

 ทุนอุดหนุน 
กำรวจิยั 

-ทุนอดุหนุน 
การวจิยั 

4000042503 500,000.00 470,000.00 94.00 30,000.00 

 กำรจดักำรเรียน 
กำรสอนคณะ
วทิยำศำสตร์ฯ 

-การจดัการเรียน 
การสอนคณะ
วทิยาศาสตร์ฯ  
(บ.กศ.) 

2000041001 2,818,800.00 2,180,167.00 77.34 638,633.00 

 กำรจดักำรเรียน 
กำรสอนคณะ
วทิยำศำสตร์ฯ 

-การจดัการเรียน 
การสอนคณะ
วทิยาศาสตร์ฯ  
(กศ.บป.) 
 

2000041000 1,367,200.00 897,690.00 65.66 469,510.00 
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หน่วยงำน โครงกำร กจิกรรม รหัส
งบประมำณ 

จ ำนวนเงนิ ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 

 ภำควทิยำศำสตร์       
 กำรพฒันำ

มำตรฐำนกำร
เรียนกำรสอน 
สำขำชีววทิยำ 

      

  -จดัซ้ือครุภณัฑ ์ 3000042601 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 
 พฒันำกำรเรียน 

กำรสอนสำขำ 
วชิำคณิตศำสตร์ 

      

  -จดัซ้ือครุภณัฑ ์
ส านกังาน 

3000040401 45,000.00 45,000.00 100.00 0.00 

  -ด าเนินการวจิยั 
ในชั้นเรียน 

4000040401 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 

 พฒันำและ
ปรับปรุงกำรเรียน 
กำรสอนสำขำวชิำ 
ฟิสิกส์ 

      

  -ทศันศึกษาของ
นกัศึกษาสาวชิา 
ฟิสิกส์ 

2000040502 30,000.00 26,536.00 88.45 3,464.00 

 พฒันำกำรเรียน 
กำรสอนสำขำวชิำ 
เคม ี

      

  -จดัซ้ือครุภณัฑ ์ 3000040601 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 
  -ทศันศึกษานอก

สถานท่ีของ
นกัศึกษา 
 

2000040602 13,800.00 12,200.00 88.40 1,600.00 
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หน่วยงำน โครงกำร กจิกรรม รหัส
งบประมำณ 

จ ำนวนเงนิ ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 

 พฒันำมำตรฐำน
กำรเรียนกำรสอน
ของสำขำวชิำ
วทิยำศำสตร์
สุขภำพ 

      

  -การฝึกภาคสนาม
พฒันาอนามยั
ชุมชนฯ 

2000040102 32,000.00 32,000.00 100.00 0.00 

  -จดัซ้ือครุภณัฑ ์ 3000040101 25,000.00 25,000.00 100.00 0.00 
  -ฝึกประสบการณ์ 

วชิาชีพ 
2000040102 25,000.00 22,814.00 91.256 2,186.00 

  -ฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานดา้น
สาธารณสุขศาสตร์ 

2000040102 50,000.00 42,520.00 85.04 7,480.00 

  -พฒันาวชิาการ
นกัศึกษา 

2000040102 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 

 จดักำรศึกษำและพฒันำมำตรฐำนฯ 
สำขำวทิยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม 

     

  -งานสมัมนา
วชิาการหลงัฝึก
ประสบการณ์
วชิาชีพ 

200040202 8,400.00 8,187.00 97.46 213.00 

  -ค่ายอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม 
คร้ังท่ี 11 

2000040202 8,200.00 5,400.00 65.85 2,800.00 

  -การศึกษาดูงาน
และทศันศึกษา 
 

2000040202 15,000.00 14,700.00 98.00 300.00 
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หน่วยงำน โครงกำร กจิกรรม รหัส
งบประมำณ 

จ ำนวนเงนิ ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 

 พฒันำกำรเรียน 
กำรสอนสำขำวชิำ 
คหกรรมศำสตร์ฯ 

      

  -นกัศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี 

2000040302 7,000.00 7,000.00 100.00 0.00 

  -ปรับปรุง
หอ้งปฏิบติัการ 

2000040302 15,700.00 15,700.00 100.00 0.00 

  -จดัซ้ือครุภณัฑ ์
เคร่ืองปรับอากาศ 

3000040301 39,000.00 39,000.00 100.00 0.00 

รวมเป็นเงนิ  6,441,000.00 5,065,891.00 78.65 1,375,109.00 
หมำยเหต ุ
กจิกรรม      -การจดัการเรียนการสอนนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ฯ (บ.กศ.) ไดรั้บจดัสรร 2,818,800.00      บาท 
      -ไดรั้บโอนเงินค่าหน่วยกิตต่างคณะฯ (คณะวทิยฯ์ สอนใหค้ณะอ่ืน)  1,180,185.50      บาท 
   รวมเป็นเงิน      3,998,985.50      บาท 
               ใชง้บประมาณ      3,360,352.50      บาท 
                คงเหลือทั้งส้ิน         638,633.00      บำท 
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รำยงำนตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำน (งบแผ่นดนิ) 
รอบระยะเวลำ  12  เดือน  ณ วนัที ่ 30  กนัยำยน  2555 

หน่วยงำน โครงกำร กจิกรรม รหัสเงนิ งบประมำณแผ่นดนิ 

จ ำนวนเงนิ ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 
 รวมเงนิงบประมำณแผ่นดนิ เหลือจ่ำยทั้งส้ิน  

ปีงบประมำณ 2555 
9,863,000.00 9,496,933.91 96.29 366,066.09 

ภำควชิำ
วทิยำศำสตร์
ประยุกต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำควชิำ
วทิยำศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำนักงำนคณบด ี

 
 
1.สาขาวชิา 
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

รวมเป็นเงนิ 
ทีไ่ด้รับจดัสรร 

 4,728,000.00 4,533,482.41 
 

95.89 194,517.59 

1.พฒันามาตรฐาน
การเรียนการสอน 
สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

2000040101 275,000.00 274,049.00 99.65 951.00 

2.สาขาวชิา 
วทิยาศาสตร์ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

2.จดัการศึกษาและ
พฒันามาตรฐาน 
นกัศึกษาสาขาวชิา 
วทิยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 

2000040201 35,000.00 34,900.00 99.71 100.00 

3.สาขาวชิา
คณิตศาสตร์ 
และสถิติ 

3.พฒันาการเรียน 
การสอนสาขาวชิา
คณิตศาสตร์และ
สถิติ 

2000040401 60,000.00 58,627.00 97.71 1,373.00 

4.สาขาวชิาฟิสิกส์ 4.พฒันาการเรียน 
การสอนสาขาวชิา 
ฟิสิกส์ 

2000040501 24,900.00 16,500.00 66.27 8,400.00 

5.ภาควชิา 
วทิยาศาสตร์ 

5.จดัตั้ง
หอ้งปฏิบติัการวจิยั 
(New Function 
Material) 

2000042301 50,000.00 49,999.00 100.00 1.00 

1.พฒันานกัศึกษา 
และวทิยาศาสตร์ 

1.สนบัสนุน
กิจกรรมส าหรับ
นกัศึกษาคณะ
วทิยาศาสตร์และ

2000040701 357,400.00 307,042.45 85.91 50,357.55 
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เทคโนโลย ี
 
 

หน่วยงำน โครงกำร กจิกรรม รหัสเงนิ งบประมำณแผ่นดนิ 

จ ำนวนเงนิ ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 
  2.พฒันาปรับปรุง

ภูมิทศัน์ บริเวณ 
อาคาร 7 

2000041501 20,000.00 20,000.00 100.00 - 

3.พฒันาบุคลากร
สายวชิาการ 
 (ไปราชการ) 

2000041901 451,700.00 445,787.70 98.69 5,912.30 

4.สนบัสนุนการ
เรียนการสอน 
คณะวทิยาศาสตร์ฯ 
(วสัดุการเรียนการ
สอน) 

2000042001 954,000.00 946,148.69 99.18 7,851.31 

5.ซ่อมแซม บ ารุง 
รักษาครุภณัฑข์อง
คณะวทิยาศาสตร์ฯ 

2000042101 170,000.00 167,850.00 98.74 2,150.00 

6.วดีีทศัน ์
ประชาสมัพนัธ ์
คณะวทิยาศาสตร์ฯ 

2000042201 30,000.00 30,000.00 100.00 - 

7.บริหารงานวจิยั 2000042401 60,000.00 50,949.00 84.92 9,051.00 
8.อบรมพฒันา
ศกัยภาพผลงานทาง
วชิาการ 

2000042701 200,000.00 199,946.00 100.00 54.00 

9.สปัดาห์ 
วทิยาศาสตร์
ประจ าปี 2555 

2000042801 190,000.00 189,930.22 99.96 69.78 

10.โครงการเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็ 
พระเจา้อยูห่วั 

2000042901 200,000.00 92,125.00 46.06 107,875.00 

11.ขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ดา้น
ประกนัคุณภาพ 

2000043101 150,000.00 149,829.85 100.00 170.1 
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หน่วยงำน โครงกำร กจิกรรม รหัสเงนิ งบประมำณแผ่นดนิ 

จ ำนวนเงนิ ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 

งบด ำเนินงำน
ศูนย์วทิยำศำสตร์ 

 รวมเป็นเงนิ 
ทีไ่ด้รับจดัสรร 

 1,500,000.00 1,499,798.50 99.986 201.50 

  -สนบัสนุนการเรียน
การสอนและพฒันา 
อาจารย ์

5000043001 380,000.00 380,000.00 100.00 0.00 

-อบรมบริการ
วชิาการ 11 
โครงการ 

5000043001 330,000.00 330,000.00 100.00 0.00 

-โครงการส ารวจ
ความตอ้งการของ 
ชุมชนฯ 

5000043001 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 

-สปัดาห์
วทิยาศาสตร์
แห่งชาติ 

5000043001 100,000.00 100,000.00 100.00 0.00 

-ส่งเสริมและพฒันา 
วทิยาศาสตร์สู่
ชุมชน 

5000043001 30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 

-พฒันาหลกัสูตร 
ดา้นวทิยาศาสตร์ 

5000043001 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 

-วาสารทางวชิาการ
ดา้นวทิยาศาสตร์ฯ 

5000043001 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 

-พฒันาและ
ปรับปรุงเวบ็ไซต ์
ศูนยว์ทิยาศาสตร์ 

5000043001 10,000.00 9,800.00 98.00 200.00 

-โครงตาข่าย
ป้องกนันกพิราบ 
 
 

5000043001 80,000.00 80,000.00 100.00 0.00 
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หน่วยงำน โครงกำร กจิกรรม รหัสเงนิ งบประมำณแผ่นดนิ 

จ ำนวนเงนิ ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 
  -พฒันาเคร่ืองมือ 

และการปรับปรุง 
5000043001 325,000.00 324,998.50 99.99 1.50 

-พฒันา
หอ้งปฏิบติัการ
มาตรฐาน 

5000043001 100,000.00 100,000.00 100.00 0.00 

-ประชาสมัพนัธ ์ 5000043001 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 
-พฒันาหน่วย
ตรวจสอบ
ผลิตภณัฑชุ์มชน 
 

5000043001 30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 
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บทที ่ 7 
ด้ำนกำรประกนัคุณภำพ 

 

                    ผลการประเมินคุณภาพตามองคป์ระกอบคุณภาพ  9 องคป์ระกอบตามเกณฑม์าตรฐานของ
ส านกัการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)  
                    ปีการศึกษา 2554 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีผลการประเมินคุณภาพตามองคป์ระกอบ
ของคุณภาพโดยไดค้ะแนนเฉล่ียรวมทั้ง  9 องคป์ระกอบเท่ากบั  4.23 จากระดบัคะแนนเตม็ 5.00 คะแนน 
ระดบัคุณภาพดี  
                     
ผลกำรด ำเนินกำรประกนัคุณภำพของคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี ตำมองค์ประกอบทั้ง  
9 องค์ประกอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554  

              
   องค์ประกอบ จ ำนวนตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร กำรผลติ รวม 

1.ปรัชญำ  ปณธิำนวตัถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร - 5.00 - 5.00 

2.กำรผลติบัณฑิต 3.30 5.00 3.50 3.99 

3.กจิกรรมกำรพฒันำนักศึกษำ - 5.00 - 5.00 

4.กำรวจัิย 5.00 4.50 1.57 3.12 

5.กำรบริกำรวชิำกำรแก่สังคม - 5.00 5.00 5.00 

6.กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 4.00 4.33 

7.กำรบริหำรและกำรจัดกำร - 5.00 4.16 4.83 

8.กำรเงินและงบประมำณ - 5.00 - 5.00 

9.ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ - 4.00 - 4.00 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 3.73 4.88 3.48 4.23 

ระดับคุณภำพ ดี ดีมำก พอใช้ ดี 
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ภำคผนวก 
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ประมวลภำพกจิกรรม 
 1.โครงกำรเลือกตั้งประธำนนักศึกษำคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
      วนัที่ 8 กมุภำพนัธ์ 2555 
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2. โครงกำรพฒันำทักษะกำรเรียนรู้ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที่ 1  
วนัที่  30 มิถุนำยน 2555 ถงึวนัที่ 1 กรกฎำคม 2555 
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3. โครงการอบรมบุคลิกภาพและเตรียมความพรอ้มก่อนเป็นบัณฑิต
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที ่ 22  มีนาคม 2555 
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4. โครงการสนับสนุนกีฬาระหว่างคณะและภายในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีวันที่ 6 – 18 กุมภาพันธ์ 2555  
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5. โครงกำรส่งเสริมกำรร่วมอนุรักษ์ธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม 

วนัที่  29  สิงหำคม  2555 

 
 
 

 
 
 
 
 



98 
 

ผลกำรประเมินส่วนประกนัคุณภำพ 
 

        ผลกำรด ำเนินกำรประกนัคุณภำพของคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี ประจ ำปีกำรศึกษำ  2554 
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี ค่ำคะแนน 

 องค์ประกอบที ่1 ปรัชญำ ปณธิำน วตัถุประสงค์ และ แผนกำรด ำเนินกำร 
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 5.00 

คะแนนเฉลีย่   องค์ประกอบที ่1 5.00 

องค์ประกอบที ่2  กำรผลติบัณฑิต 
2.1 มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร   5.00 
2.2 อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.94 
2.3 อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 1.96 
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 5.00 
2.5 หอ้งสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 5.00 
2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 5.00 
2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 5.00 
2.8 ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา 4.00 

ตวับ่งช้ีท่ี  ๑    (สมศ.) 3.26 

ตวับ่งช้ีท่ี  ๒   (สมศ.) 4.44 
ตวับ่งช้ีท่ี  ๑๔ (สมศ.) 2.28 

คะแนนเฉลีย่  องค์ประกอบที่ 2 3.99 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี ค่ำคะแนน 

องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมกำรพฒันำนักศึกษำ 
3.1 ระบบและกลไกการใหค้  าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 5.00 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 5.00 
เฉลีย่คะแนน  องค์ประกอบที่ 3 5.00 

องค์ประกอบที ่4 กำรวจัิย 
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 4.00 
4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 
4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 5.00 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕ (สมศ.) 3.09 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖ (สมศ.) 0.59 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗ (สมศ.) 1.02 
คะแนนเฉลีย่  องค์ประกอบที่ 4 3.12 

องค์ประกอบที ่ 5  กำรบริกำรวชิำกำรแก่สังคม 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม    5.00 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 5.00 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘ (สมศ.) 5.00 
ตวับ่งช้ีท่ี ๙ (สมศ.) 5.00 
คะแนนเฉลีย่  องค์ประกอบที ่5 5.00 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี ค่ำคะแนน 

องค์ประกอบที ่6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐  (สมศ.) 3.00 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑  (สมศ.) 5.00 
คะแนนเฉลีย่  องค์ประกอบที่ 6 4.33 

องค์ประกอบที ่7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั  5.00 
7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ 5.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 5.00 
7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 5.00 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓ (สมศ.) 4.16 
คะแนนเฉลีย่  องค์ประกอบที่ 7 4.83 

องค์ประกอบที ่8 กำรเงินและงบประมำณ 
8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 
คะแนนเฉลีย่  องค์ประกอบที่ 8 5.00 

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ 

9.1  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 4.00 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๕  (สมศ.) 4.43 
คะแนนเฉลีย่  องค์ประกอบที่ 9 4.00 

ค่ำเฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 4.23 

ระดับคุณภำพ ดี 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน (ผลของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
       สรุปผลกำรประเมินตนเอง                                 
       ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งช้ีตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
       ประเภทสถำบัน :ผลติบัณฑิตและพฒันำสังคม 

 

 

องค์ประกอบตัวบ่งช้ี 

 

 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน1  

/ = บรรลุ 
x = ไม่บรรลุ 

 

คะแนน 
ประเมิน 

 
หมำยเหตุ ตัวตั้ง/ตัวหำร ผลลพัธ์ 

(% หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญำ ปณธิำน วตัถุประสงค์ และ 
แผนกำรด ำเนินกำร 

   

1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8  ขอ้ 8 ขอ้ / = บรรลุ 5.00  คะแนน  
องค์ประกอบที ่2 กำรผลติบัณฑิต 
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร               4  ขอ้   5 ขอ้ / = บรรลุ 5.00  คะแนน  
2.2 อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

คะแนน 3 ร้อยละ 18 
หรืออตัราเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 3.6 ของปีท่ีผา่นมา 
 
 

15 x 100 

 
ร้อยละ 17.65 คิดเป็น 

2.94  คะแนน 
 
 
 

 
 

x = ไม่บรรลุ 2.94 คะแนน 

 

85 



102 
 

 

องค์ประกอบตัวบ่งช้ี 

 

 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน1  

/ = บรรลุ 
x = ไม่บรรลุ 

 

คะแนน 
ประเมิน 

 
หมำยเหตุ ตัวตั้ง/ตัวหำร ผลลพัธ์ 

(% หรือสัดส่วน) 
2.3 อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

คะแนน 3 ร้อยละ 18 
หรืออตัราเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 3.6 ของปีท่ีผา่นมา 

20 x 100 ร้อยละ 23.53 คิดเป็น  
21.96  คะแนน 

x = ไม่บรรลุ 1.96 คะแนน 

 

85 

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน 

5 ขอ้ 7 ขอ้ / = บรรลุ       5 คะแนน 
 

2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้ 

6 ขอ้ 7 ขอ้ 
/ = บรรลุ       5 คะแนน 

 

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 7 ขอ้ 7 ขอ้ / = บรรลุ       5 คะแนน  
2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลกัษณะของบณัฑิต 

7 ขอ้ 5 ขอ้ / = บรรลุ       5 คะแนน 
 

2.8 ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา 4  ขอ้ 4  ขอ้ / = บรรลุ 

 
4 คะแนน 

 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑ (สมศ.) 4  คะแนน 
(ร้อยละ 80) 

58  x 100 
ร้อยละ 65.17 / = บรรลุ 3.26 คะแนน 

 
89 
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                 องค์ประกอบตัวบ่งช้ี 
 

ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน1 / = บรรลุ 

x = ไม่บรรลุ 
คะแนน 
ประเมิน 

หมำยเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหำร ผลลพัธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒  (สมศ.) 3.51 คะแนน 7513  
4.44  คะแนน 

 
/ = บรรลุ 

 

 
4.44 คะแนน 

 
94 x 18 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔  (สมศ.) ≥4.50 คะแนน 2.74 คะแนน / = บรรลุ 
 

2.28  คะแนน  

องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมกำรพฒันำนักศึกษำ 
3.1 ระบบและกลไกการใหค้  าปรึกษาและบริการดา้น
ขอ้มูลข่าวสาร 

6 ขอ้ 6 ขอ้ / = บรรลุ 5 คะแนน  

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 4 ขอ้ 6 ขอ้ / = บรรลุ 5  คะแนน  
องค์ประกอบที ่4 กำรวจัิย 
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

5 ขอ้ 5 ขอ้ / = บรรลุ 4 คะแนน 
 

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรือ
งานสร้างสรรค ์ 4 ขอ้ 5 ขอ้ / = บรรลุ 5  คะแนน 

 

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคต่์อ
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 48,000 บาท 

 
211,748  บาท 

 
/ = บรรลุ 

 
5  คะแนน 
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องค์ประกอบตัวช้ีวดั ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน1 

/ = บรรลุ 
x = ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน 

หมำยเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหำร 
ผลลพัธ์ 

(% หรือสัดส่วน) 
ตวับ่งช้ีท่ี  ๕  (สมศ.) ร้อยละ 8 ร้อยละ 12.35 / = บรรลุ 3.09 คะแนน  
ตวับ่งช้ีท่ี  ๖  (สมศ.) 1 คะแนน 

ร้อยละ 4 
ร้อยละ 2.35 x = ไม่บรรลุ 0.59 คะแนน 

 

ตวับ่งช้ีท่ี  ๗ (สมศ.) ร้อยละ 6 ร้อยละ 2.05 x = ไม่บรรลุ 1.02 คะแนน  

องค์ประกอบที ่5 กำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่สังคม 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม 4 ขอ้ 5 ขอ้ / = บรรลุ 5 คะแนน  
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์
ต่อสังคม 

4 ขอ้ 5 ขอ้ / = บรรลุ 5 คะแนน 
 

ตวับ่งช้ีท่ี ๘ (สมศ.) ร้อยละ 45.45 ร้อยละ 75 / = บรรลุ 5 คะแนน  

ตวับ่งช้ีท่ี ๙ (สมศ.) ปฏิบติัได ้5 ขอ้ ปฏิบติัได ้5 ขอ้ / = บรรลุ 5  คะแนน  
องค์ประกอบที ่6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

4 ขอ้ 5 ขอ้ / = บรรลุ 5 คะแนน 
 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐  (สมศ.) 3 คะแนน 
(3 ขอ้) 

ปฏิบติัได ้3 ขอ้ / = บรรลุ 3 คะแนน 
 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑  (สมศ.) 4 คะแนน 
(4 ขอ้) 

ปฏิบติัได ้5 ขอ้ / = บรรลุ 5 คะแนน 
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องค์ประกอบตัวช้ีวดั 

 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน1 / = บรรลุ 
x = ไมบรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน 

หมำยเหตุ 

ตัวตั้ง/ตัวหำร ผลลพัธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบที ่7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
องคป์ระกอบท่ี 7.1 6 ขอ้ 7 ขอ้ / = บรรลุ 5 คะแนน  
องคป์ระกอบท่ี 7.2 5 ขอ้ 5 ขอ้ / = บรรลุ 5 คะแนน  
องคป์ระกอบท่ี 7.3 4 ขอ้ 5 ขอ้ / = บรรลุ 5 คะแนน  
องคป์ระกอบท่ี 7.4 6 ขอ้ 6 ขอ้ / = บรรลุ 5 คะแนน  
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓  ( สมศ.) 4.16 คะแนน 4.16 คะแนน / = บรรลุ 4.16 คะแนน  
องค์ประกอบที ่ 8  กำรเงินและงบประมำณ 
องคป์ระกอบท่ี 8.1 7 ขอ้ 7 ขอ้ / = บรรลุ 5 คะแนน  
องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ 
องคป์ระกอบท่ี 9.1 9 ขอ้ 8 ขอ้ / = บรรลุ 4 คะแนน  
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๕  (สมศ.) 3.51 คะแนน 4.43 คะแนน / = บรรลุ 4.43 คะแนน  

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตวับ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 4.23  

ระดบัคุณภำพ ด ี  
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