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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอให้น าความบังคมทูลพระกรุณาว่า วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและ
วิจัยผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา จึงเห็นสมควรพระราชทานชื่อวิทยาลัยครู ว่า 
สถาบันราชภัฏ และต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  
2547 

1) ปี พ.ศ. 2518 คณะวิชาวิทยาศาสตร์จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู 
2) ปี พ.ศ. 2529 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2527 ประกอบด้วย 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชา
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 

3) ปี พ.ศ. 2530  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ 
ทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) เปิด
โปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและโปรแกรมวิชาไฟฟ้า และระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เปิด
โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์กับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 

4) ปี พ.ศ. 2532 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดท าการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์    
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์  ปี พ.ศ. 2533 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดท าการ
สอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติการและระดับปริญญาตรี 

5) ปี พ.ศ. 2534  คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดท าการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ 
โปรแกรมวิชาเซรามิกส์ และเปิดท าการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ค.บ. 4 ปี) ใน
โครงการคุรุทายาท (ระดับมัธยม) จ านวน 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ เกษตรกรรม ฟิสิกส์ และ
ชีววิทยา 

6) ปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น “สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์” และได้เปลี่ยนจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7) ปี พ.ศ. 2542  เปลี่ยนแปลงการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก 
ภาควิชาซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะ ฯ เป็นการบริหารแบบมีคณะกรรมการ  
โปรแกรมวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศ
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ทั่วไป เล่มที่  116 ตอนพิเศษ 79  ลงวันที่  12 ตุลาคม 2542 มีหน้าที่หลักคือ   จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรและหลังประจ าการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีหัวหน้าคณะและคณบดีเป็นผู้บริหารคณะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

พ.ศ. 2518 – 2520  นายสุรชาติ  ฉัตรสุทธิพงษ์ 
พ.ศ. 2521 – 2522           นายเกษม     ศรีเดิมมา  
พ.ศ.  2522 – 2524     นายมาโนชญ์  ไวทยกุล 
พ.ศ.  2525 – 2529   นายวิทยา  วาจาบัณฑิตย์ 

                 พ.ศ.  2530 – 2533   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แก้วเหล็ก 
       พ.ศ.  2534 – 2537   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ  คงการค้า 

พ.ศ.  2538 – 2541  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ์  คงมี 
พ.ศ.  2542 – 2544  นายสมชาย  พลานนท์ 
พ.ศ.  2545 – 2547   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แก้วเหล็ก 
พ.ศ.  2548 – 2551   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ  คงการค้า 
พ.ศ.  2551 – 2555    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  ทวี 
พ.ศ.  2555 –  ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา 

8)  ปี พ.ศ. 2547  รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้า
ด้วยกัน กลายเป็นโปรแกรมวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

9)  ปี พ.ศ. 2548 เปลี่ยนค าน าหน้าส่วนราชการในคณะฯ จากโปรแกรมวิชาเป็นภาควิชา และ
จัดโครงสร้างการบริหารใหม่ ซึ่งประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 หลักสูตร  ได้แก่    คณิตศาสตร์        
สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุขศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

10) ปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการหรือ   
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่  27 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้ 

1. ส านักงานคณบด ี
2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 



3 
 

1.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน์  พันธกิจ   และวัตถุประสงค์ 
ปรัชญำ 
 เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ 

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
           สร้างสรรค์นวัตกรรมและความรู้  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  สู่ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ 
1) ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2) วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นและอาเซียน 
3) บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสืบสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ 
  1)  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีคุณภาพ  คุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น 
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
  2)  หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 
  3)  ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น และสังคม 
  4)  มีงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้ 
  5)  บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
  6)  ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
  7)  ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 นโยบำย 
  1) ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
                       1.1)  ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้  มีคุณธรรม  
           จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 
    1.2)  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเฉพาะการเรียน 
              แบบใฝ่รู้ (Active  Learning) 
    1.3)  ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษา 
    1.4)  พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น 
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1.5)  สนับสนุนการผลิตครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ มีคุณธรรม            
จริยธรรม 

  2) ด้ำนกำรวิจัย 
               2.1)  ส่งเสริมสนบัสนุนการท าวิจัยของบุคลากรอย่างหลากหลาย 
      2.2)  พยายามหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร 
      2.3)  เพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้เป็นนักวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน 
  3) ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
      3.1)  ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
      3.2)  สนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถช่วยบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
      3.3)  พัฒนาการให้บริการวิชาการได้มากข้ึนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  4) ด้ำนกิจกำรนักศึกษำ 
      4.1)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ ทั้งทาง 
             ด้านวชิาการ  ทางด้านทักษะการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                         4.2)  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ  สถาบัน และ  
                               ประเทศชาติ 
      4.3)  ส่งเสริมงานกิจการนักศึกษา  ชุมชน  ชมรมในการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 
                นักศึกษา  

5) ด้ำนบุคลำกร 
             5.1)  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้  ทักษะการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
      5.2)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
      5.3)  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการของบุคคล 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 

คณบดี 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        

 

        

        

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร

นักศึกษำ 

กลุ่มงำนบริหำร กลุ่มงำนวิชำกำร กลุ่มงำนกิจกำรนักศึกษำ 

ผู้ช่วยคณบด ี

สำขำวชิำชีววิทยำ 

และเทคโนโลยีชีวภำพ 
สำขำวชิำวทิยำศำสตร์ 

สิ่งแวดล้อม 
 

คณบดี 

 

หัวหน้ำภำควชิำ 

วิทยำศำสตร ์
หัวหน้ำภำควชิำ 

วิทยำศำสตร์ประยุกต ์
หัวหน้ำ 

ศูนย์วิทยำศำสตร ์
หัวหน้ำ 

ส ำนักงำน 

สำขำวชิำฟิสิกสแ์ละ 

วิทยำศำสตร์ทั่วไป 
สำขำวชิำคอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลย ี

สำขำวชิำแคม ี สำขำวชิำวทิยำศำสตร์ 
สุขภำพ 

 

สำขำวชิำคณติศำสตร์ 
และสถิต ิ

สำขำวชิำ 

คหกรรมศำสตร ์
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1.4  หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
     ตำรำงท่ี 1.1 จ ำนวนหลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2556  

 
คณะ/กลุ่มสำขำวิชำ 

จ ำนวนหลักสูตรและสำขำที่เปิดสอน 
ปริญญำ   

ตรี 
ปริญญำ 

โท 
ปริญญำ

เอก 
หมำยเหตุ 

  ภำควิชำวิทยำศำสตร์ 5    
  - สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 1 - -  
  - สาขาวิชาเคมี 1 - -  
  - สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชวีภาพ 2 - -  
  - สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 - -  

  ภำควิทยำศำสตร์ประยุกต์ 6    

  - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 - -  
  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 - -  

  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 - -  
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 - -  

รวม 11 - -  
1.5  รำยช่ือผู้บริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนียมเสวก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3)  นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4)  นายวิฑูร  สนธิปักษ์     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5)  นายอนุวัตน์  แสงอ่อน     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
6)  ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ    หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ 
7)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
8)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคินี  คงสิบ   หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
9)  นางนิภาพร  ค าตัน     หัวหน้าส านักงานคณบดี 
10)  นายชม  ปานตา     หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
11)  นายพันธ์ระวี  หมวดศรี    หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
12)  ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์     หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 
13)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  จันทร์จิตวิริยะ  หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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14)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา  บุญเจริญ  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
15)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลิน  อนันตนนทก  หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
16)  นายประยุทธ  สุระเสนา    หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
           สารสนเทศ 
1.6 รำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ 
1)  ผศ.ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช มงคลปัญญา คณบดี              ประธานกรรมการ 
2)  ผศ.สุวรรณ์  คงมี   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
3)  ผศ.ชะยันต์  อินเล็ก   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
4)  ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
5)  ทพ.สุพจน์  หวังปรีดาเลิศกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
6)  ผศ.พีระพงษ์   เนียมเสวก  รองคณบดี    กรรมการ 
7)  นายวิฑูร  สนธิปักษ์   รองคณบดี    กรรมการ 
8)  นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง   รองคณบดี    กรรมการ 
9)  ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
10)  ผศ.ภคินี  คงสิบ   หัวหน้าภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์  กรรมการ 
11)  ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
12)  ดร.สมบูรณ์ นิยม   อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
13)  นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม  อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

ประยุกต์     
14)  นางนิภาพร  ค าตัน             หัวหน้าส านักงานคณบดี        กรรมการและเลขานุการ 
 
1.7  จ ำนวนบุคลำกรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรทั้งหมด  121  คน แบ่งเป็น 
1)  บุคลากรสายผู้สอนรวมอาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อจ านวน  101  คน จ าแนกเป็นข้าราชการ 30 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัย  55  คน  และลูกจ้างชั่วคราว  16  คน   
2)  บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน  20  คน ข้าราชการ  1  คน จ าแนกเป็น พนักงานราชการ 1 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัย 14 คน ลูกจ้างประจ า 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 2 คน   
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จ ำนวนบุคลำกรสำยผู้สอน 
ภำควิชำ / สำขำ /โปรแกรมวิชำ สำยผู้สอน รวม 

สำยผู้สอน ข้ำรำชกำร พนักงำน 
มหำวิทยำลัย 

ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

 ลำเรียน ปกต ิ ลำเรียน ปกต ิ

1. ภำควิชำวิทยำศำสตร์     

1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ - 6 1 5 6 18 

1.2 สาขาวิชาเคมี 1 2 - 5 2 10 

1.3 สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ - 3 2 10 1 16 

1.4 สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป - 3 3 3 1 10 

รวมภำควิชำวิทยำศำสตร์ 1 14 6 23 10 54 

2. ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์     

2.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ - 1 - 2 2 5 

2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 10 1 10 2 24 

2.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 1 1 2 - 4 

2.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 2 3 8 1 14 

รวมภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 1 14 5 22 5 47 

รวมบุคลำกรสำยผู้สอน 2 28 11 45 15 101 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 
สำยสนับสนุน รวม 

สำยสนับสนุน สังกัด/สถำนที่ปฏิบัติงำน ข้ำรำชกำร พนักงำน 
รำชกำร 

 

พนักงำน 
มหำวิทยำลัย 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

ส านักงานคณบดี 1 1 10 2 1 15 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ - - 4 - 1  5 

รวมบุคลำกร 
สำยสนับสนุน 

1 1 14 2 2 20 
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1.8 ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและวุฒิกำรศึกษำบุคลำกรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
จ ำนวนบุคลำกรสำยผู้สอนแบ่งตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวน 
อาจารย์ 86 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 
รองศาสตราจารย์ - 
ศาสตราจารย์ - 

รวม 101 
 
จ ำนวนบุคลำกรสำยผู้สอนแบ่งตำมคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน 

มหำวิทยำลัย 
ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

รวม 

ระดับปริญญาตรี - 2 1 3 

ระดับปริญญาโท 19 44 15 78 

ระดับปริญญาเอก 11  9 - 20 

รวม 30 55 16 101 
 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนแบ่งตำมคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน 
มหำวิทยำลัย 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

รวม 

ป.6 - - 2 - 1 3 
ม.6 - - 1 - - 1 

ม. 6 / ปวช.   - - 1 1 - 2 

ปริญญาตรี   - 1 10 1 1 13 

ปริญญาโท   1 - - - - 1 

รวม 1 1 14 2 2 20 
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1.9 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของข้ำรำชกำร สำยวิชำกำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

1 นายยงยุทธ  ยรรยงเมธ กศ.ม. (คณิตศาสตร์) อาจารย์ 

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

3 ผศ.ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา กศ.ม. (คณิตศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4 ดร.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม PhD (Applied Statistics) อาจารย์ 

5 ดร.ศศิโสพิต  บัวดา วท.ด. (คณิตศาสตร์) อาจารย์ 

6 ดร.สมบูรณ์  นิยม วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) อาจารย์ 

7 ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก วท.ม. (การสอนเคมี) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก) 

8 ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์ Ph.D.(Polymer Science and 
Technology) 

อาจารย์ 

9 น.ส.จีรพรรณ  เทียนทอง วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมี      
อนินทรีย์ประยุกต์) 

อาจารย์ 
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก) 

10 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงค์ค าจันทร์ วท.ด. (ชีววิทยา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

11 ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล วท.ม. (ชีววิทยา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

12 ผศ.กันยา  อนุกูลธนากร วท.ม. (สัตววิทยา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

13 ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย ปร.ด. (ฟิสิกส์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

14 ผศ.วิโรจน์  จันทร์จิตวิริยะ วท.ม. (การสอนฟิสิกส์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

15 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี ศษ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา-ฟิสิกส์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

16 ผศ.ดร.มาลิน  อนันตนนทก Sc.Ed.D. (Science Education) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

17 นายณรงค ์ ทองอิสาณ กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) อาจารย์ 

18 นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 

19 นายธนพัฒน์   วัฒนชัยธรรม วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 

20 นายถิรภัทร  มีส าราญ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

21 นายวิฑูร  สนธิปักษ์ วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
เอกคอมพิวเตอร์) 

อาจารย์ 

22 นางกาญจนา  ยลสิริธัม วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
เอกคอมพิวเตอร์) 

อาจารย์ 

23 นายนฤพนธ์  พนาวงศ์ วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) อาจารย์ 
(ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก) 

24 ผศ.นงเยาว์  ในอรุณ วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดระบบ
สารสนเทศ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก) 

25 นายประยุทธ  สุระเสนา วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 

26 นางภัคจิรา  ศิริโสม   วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
เอกคอมพิวเตอร์) 

อาจารย์ 

27 นายคณินณัฏฐ์  โชติพรสีมา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 

28 ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

29 ผศ.ภคินี  คงสิบ กศ.ม. (สุขศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

30 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
1.10 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

1 น.ส.ไอริน  ชุ่มเมืองเย็น ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา) อาจารย์ 

2 น.ส.ภัทริณี  คงชู วท.ม. (สถิติ) 
อาจารย์ 
(ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก) 

3 น.ส.อาวีพร  ปานทอง วท.ม. (สถิติประยุกต์) อาจารย์ 
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก) 

4 นายรักชาติ  ประเสริฐพงษ์ วท.ม. (คณิตศาสตร์) อาจารย์ 

5 นายชม  ปานตา วท.ม. (สถิติประยุกต์) อาจารย์ 

6 น.ส.ชญานันทน์  ทองดี วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) อาจารย์ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

7 ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ์ ปร.ด. (เคมี) อาจารย์ 

8 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ ปร.ด. (พลังงานทดแทน) อาจารย์ 

9 น.ส.มณีรัตน์  น้ าจันทร์ วท.ม. (เคมี) อาจารย์ 

10 น.ส.ชนิตา  ขนันทอง วท.ม. (เคมี) อาจารย์ 

11 น.ส.วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร วท.ม. (เคมี) อาจารย์ 

12 นายณัฐพงษ ์ สิงห์ภูงา วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) อาจารย์ 

13 น.ส.วิไลลักษณ์  โคมพันธุ์ วท.ม. (จุลชีววิทยา) อาจารย์ 
(ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก) 

14 ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

15 นายพันธ์ระวี  หมวดศรี วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) อาจารย์ 

16 น.ส.ปริญญารัตน์  จินโต วท.ม. (ชีววิทยา) อาจารย์ 

17 น.ส.ศิริวัฒณา  ลาภหลาย วท.ม. (จุลชีววิทยา) อาจารย์ 

18 ดร.เรณู  อยู่เจริญ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) อาจารย์ 

19 ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) อาจารย์ 

20 ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ Ing (Doctorengineer)  อาจารย์ 

21 น.ส.นาตยา  ยงกสิการณ์ ค.บ. (วิทยาศาสตร์) อาจารย์ 
(ลาศึกษาต่อปริญญาโท) 

22 นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) อาจารย์ 

23 ดร.ฉัตริยะ  ศิริสัมพันธ์วงษ์ ปร.ด. (พลังงานทดแทน) อาจารย์ 

24 นายพีรพัฒน์   ค าเกิด วท.ม. (พลังงานทดแทน) อาจารย์ 

25 
 

น.ส.ณฐพร มีสวัสดิ์ วท.ม. (พลังงานทดแทน) 
อาจารย์ 
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก) 

26 น.ส.ดุษฎี    ค าบุญเรือง วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) 
อาจารย์ 
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก) 

27 นายนันทวุฒิ  นิยมวงษ์ วท.ม. (จุลชีววิทยา) อาจารย์ 
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

28 น.ส.สิรภัทร   สิริบรรสพ วท.ม. (โภชนศาสตร์ศึกษา) อาจารย์ 

29 น.ส.พิมพ์กัลยา  ฤทธิ์เพ็ญ วท.ม. (โภชนศาสตร์ศึกษา) อาจารย์ 

30 นางวัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 

31 นายภาสกร   วรอาจ   วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 

32 น.ส.วรดนู     ชูทอง วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 

33 นายชยันต์  นันทวงศ ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก) 

34 ดร.สมพร  พูลพงษ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 

อาจารย์ 
 

35 นายเอกวิทย์  สิทธิวะ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 

36 นายเอกสิทธิ์  สิทธิสมาน วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 

37 นายณัฐภัทร  ศิริคง วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 

38 นายดนุวัศ  อิสรานนทกุล วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 

39 นางปัทมนันท์ อิสรานนทกุล วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 

40 ผศ.ดร.กฤษดา  ขันกสิกรรม วท.ด. (การจัดการความรู้) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

41 น.ส.ฤทัยรัตน์  โพธ ิ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) อาจารย์ 

42 นายอนุวัตน์  แสงอ่อน วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) อาจารย์ 

43 นายปฏิวิชช์  สาระพิน วท.ม. (การจัดการสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร) 

อาจารย์ 
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก) 

44 น.ส.พิมรา   ทองแสง ศษ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) อาจารย์ 
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก) 

45 นางชยภรณ  ดีเอม วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
อาจารย์ 
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก) 

46 น.ส.วันดี  ฉวีจันทร์ ค.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) อาจารย์ 

47 น.ส.ทิพพารัตน์  ทับโต ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) อาจารย์ 

48 น.ส.นริศรา  จันทรประเทศ วท.ม. (ชีวเคมี) อาจารย์ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

49 น.ส.เพชรัตน์  อ้นโต ค.ม. (ส่งเสริมสุขภาพ) อาจารย์ 

50 น.ส.นารีรมย์  รัตนสัมฤทธิ์ ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) 
อาจารย์ 
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก) 

51 น.ส.เจนจิรา  เล็กอุทัย วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์- 
โภชนวิทยา) 

อาจารย์ 

52 
 

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

อาจารย์ 

53 นายองอาจ  เมณฑ์กูล ส.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม 
อุตสาหกรรม) 

อาจารย์ 

54 ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ Ph.D.(Biotechnology) อาจารย์ 

55 น.ส.ณธิดา  อินทร์แป้น วท.บ.(สุขศึกษา) อาจารย์ 
(ลาศึกษาต่อปริญญาโท) 

1.11 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของลูกจ้ำงช่ัวครำวสำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

1 น.ส.ยุภาวดี  ส าราญฤทธิ์ วท.ม. (สถิติประยุกต์) อาจารย์ 

2 น.ส.สมฤดี  โพธิ์นิ่ม วท.ม. (สถิติศาสตร์) อาจารย์ 

3 นายณรงค์  ชัยเลิศ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) อาจารย์ 
4 นายอัฐพงศ์  แสงงาม วท.ม. (โภชนศาสตร์ศึกษา) อาจารย์ 
5 นายเจตเจิม  เจิมขุนทด MIT (Information Technology) อาจารย์ 
6 นายธนากร  กิจสุขสกุล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 
7 ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย ปร.ด. (เคมี) อาจารย์ 
8 น.ส.ชนกานต์  สกุลแถว วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร) 
อาจารย์ 

9 น.ส.อัญชลี  พรมพ่วง วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) อาจารย์ 
10 น.ส.พรรนิพา  พวันนา วท.ม. (เคมี) อาจารย์ 
11 ผศ.วิทยา  วาจาบัณฑิต วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
12 น.ส.หทัยชนก  หมื่นกล้า วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต)์ อาจารย์ 
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13 นายภาคภูมิ  เต็มเปี่ยม วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) อาจารย์ 
14 น.ส.วรพรรณ  เจริญข า วท.ม. (สถิติศาสตร์) อาจารย์ 
15 น.ส.พรวิลัย  ชาญกิจกรรณ์ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) อาจารย์ 
16 น.ส.สายชลี  ชัยศาสตร์ ศศ.ม.(สิ่งทอ) อาจารย์ 

 
1.12 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของข้ำรำชกำรสำยสนับสนุน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

1 นางนิภาพร  ค าตัน ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ช านาญการ 

 
1.13 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของพนักงำนรำชกำรสำยสนับสนุน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

1 นายภาณุ  หอมสุวรรณ วท.บ. (คอมพิวเตอร์) นักวิชาการศึกษา 

 
1.14 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของลูกจ้ำงประจ ำสำยสนับสนุน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

1 นายปราโมทย์  ดีวันนะ วท.บ. (เคมี) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชีววิทยา 

2 นางอัมภรณ์  โพธิ์กรด ม.6  เจ้าหน้าที่บริการ 
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1.15 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

1 น.ส.ชนิตร์นันท์  กุลนาพันธ์ วท.บ. (สุขศึกษา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2 นายอาทิตย์  แก้ววงษา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) นักวิทยาศาสตร์ 

3 นางวัชรี  ไหมทอง บธ.บ. (บัญชี) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

4 น.ส.วลีรัตน์  ด้วงมหาสอน นศ.บ. (วารสารศาสตร์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5 นางคนึงนิจ  พจนะลาวัณย์ ม.6 (ศึกษาต่อปริญญาตรี) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

6 น.ส.จิรัชฌา  ปั้นน้อย วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) นักวิทยาศาสตร์ 

7 นางสุนันทา  คงเงิน ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) นักวิชาการศึกษา 

8 นางทัศนีย์  ทรัพย์ประมวล วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

9 นายศิริชัย  ทวีผล วท.บ. (ฟิสิกส์) นักวิทยาศาสตร์ 

10 นายเอกชัย  อัชชะ วท.บ. (ฟิสิกส์) นักวิทยาศาสตร์ 

11 นายศราวุธ  ธะในสวรรค์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

12 น.ส.สมทรง  เงินคล ป.6 พนักงานบริการ 
13 นางชมพูนุช  บุญพรหม ม.6 พนักงานบริการ 
14 นางโสภา  บุญมาก ม.6 พนักงานบริการ 

 
1.16 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของลูกจ้ำงชั่วครำวสำยสนับสนุน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

1 น.ส.กรกมล  จันทร์เพียร วท.บ. (เทคโนโลยีการหมัก) นักวิทยาศาสตร์ 
2 นางชวนชม  แม้นพยัคฆ์ ป.6 พนักงานบริการ 
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บทที่ 2 
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับ
สังคมและวิชาชีพวิทยาศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต มีหลักสูตรมากมาย แต่ละหลักสูตรมี 
การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี  โดยเปิดสอนภาคปกติและภาค กศ.บป.  
มีนักศึกษาทั้งหมด 1,539  คน  
2.1  จ ำนวนนักศึกษำภำคปกติ (ปีกำรศึกษำ 2556) 

หลักสูตร/ระดับ สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
(56) (55) (54) (53) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
วทบ. 4 ปี 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1 30 24 25 33 112 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 2 39 28 21 - 88 
เคมี  25 11 22 14 72 
เคมี (วท.บ.4 ปี)+วิทยาศาสตร์ (คบ. 
5 ปี) 

- - - 20 20 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

26 13 15 23 77 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 23 15 - - 38 
สาธารณสุขชุมชน ห้อง 1 42 37 41 30 150 
สาธารณสุขชุมชน ห้อง 2 35 26 42 30 133 
สาธารณสุขชุมชน ห้อง 3 37 33 32 30 132 
สาธารณสุขชุมชน ห้อง 4 44 33 - - 77 
สาธารณสุขศาสตร์ (ชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) ห้อง 1 

19 - 33 29 81 
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หลักสูตร/ระดับ สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
(56) (55) (54) (53) 

สาธารณสุขศาสตร์ (ชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) ห้อง 2 

- - - 21 21 

ชีววิทยา 37 42 33 7 119 
จุลชีววิทยา 9 - - - 9 
ชีววิทยา(วท.บ.4 ปี)+วิทยาศาสตร์ 
(คบ. 5 ปี) 

- - - 41 41 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 28 16 19 17 80 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
วทบ. 4 ปี 

คณิตศาสตร์  25 29 14 15 83 
คณิตศาสตร์(วท.บ.4 ปี)+
วิทยาศาสตร์ (คบ. 5 ปี) 

- - - 31 31 

ฟิสิกส์ 9 9 9 - 27 
คหกรรมศาสตร์ 42 25 8 20 95 

รวม 470 341 314 361 1,486 
 
2.2 จ ำนวนนักศึกษำภำค กศ.บป. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ปีกำรศึกษำ 2556) 

โครงกำร สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
(56) (55) (54) (53) 

โครงการ กศ.บป. วิทยาการคอมพิวเตอร์  - 13 22 18 53 
รวม - 13 22 18 53 

 
2.3  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปี 2556 

สำขำวิชำ จ ำนวน 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 59 
สาธารณสุขศาสตร์ 142 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 
คณิตศาสตร์ 4 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 
เคมี 12 
ชีววิทยา 12 
รวม 242 

2.4 จ ำนวนและร้อยละกำรมีงำนท ำและประกอบอำชีพอิสระของบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2556 
 

สถำนะภำพกำรท ำงำน 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

จ ำนวน ร้อยละ 
ท างานแล้ว 140 81.9 
ท างานและศึกษาต่อ 7 4.1 
ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษาต่อ 16 9.4 
ก าลังศึกษาต่อ 8 4.7 

รวม 171 100 
 
* ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
 
 
 
 

บทที่ 3 
ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ผลงำนวิชำกำร 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการส่งเสริมคณาจารย์  พนักงานมหาวิทยาลัยรวมทั้งนักศึกษาให้มี

ผลงานวิชาการด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยมีการส่งเสริมด้านต่างๆ  เช่นการจัดการอบรม เชิงปฏิบัติการ
พัฒนาโจทย์วิจัย การจัดท าคู่มือวิจัย   การขอทุนสนับสนุนและเผยแพร่  

ผลงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2556 คณาจารย์ได้มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากภายในและภายนอก ดังนี้ 

 
3.1 ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
     จ ำนวน 29  เรื่อง     
     สรุปงบประมำณ  3,564,933 บำท 

ชื่ออำจำรย์ ชื่อเรื่อง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
1.อ.รักชาติ ประเสริฐพงษ์  อินทรูชันนิสติค (s,t) – ไอดีลวิภัชนัย

ของกึ่งกรุปและก่ึงกรุปอันดับ 
30,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
2. ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ การดูดซับสีย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์ที่

ผลิตจากเปลือกไข่และเปลือกหอยแครง
โดยวิธีการกระตุ้นทางเคมี 

50,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3. อ.ชนิตา ขนันทอง การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนสีของ
พอลิไดอะเซตทีลีนเวสซิเคิลในระบบ
ฟิล์มบาง 

50,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

4.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์ การผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ 

50,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

5.อ.ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา การผลิตกระดาษจากฟางข้าวด้วยวิธี
ทางชีวภาพโดยเชื้อรา Trichoderma 

35,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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ชื่ออำจำรย์ ชื่อเรื่อง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
viride 

6.อ.ศิริวัฒณา ลาภหลาย การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากต้อยติ่ง
ในการยับยั้งการเจริญของ 
Staphylococcus aureus 

35,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

7. ผศ.ดร.มาลิน  
อนันตนนทก 

การประเมินหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

30,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

8. ดร.กุลรภัส เทียมทิพร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและความพึงพอใจใน
การเรียนโดยใช้แนวการสอนเทคนิค
แบบร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co op Co op) 
ร่วมกับการใช้แผนผังความคิด (Mind 
mapping) ในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

9. อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม การศึกษาผลการใช้ e-Commerce ใน
การส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น 

30,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

10. ดร.สมบูรณ์  นิยม ทฤษฎีบทจุดตรึงส าหรับการส่งแบบหด
ตัวแบบหลายค่าบนปริภูมิเมตริก 

30,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

11. อ.ชยภรณ์ ดีเอม 
     อ.เจนจิรา เล็กอุทัย 

การวิจัยโครงการ “สนับสนุนวิชาการ
และการจัดการเครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนเหนือ” 

2,131,333 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

13. อ.ณรงค์ ชัยเลิศ การศึกษาแหล่งวัตถุดิบและการใช้โปร
ไบโอติกเพ่ือทดแทนข้าวโพดป่นใน
อาหารไก่ 

50,000 เงินนอก
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

14. อ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกันที่มี
ฤทธิ์เป็นกรด 

50,000 เงินนอก
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 
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ชื่ออำจำรย์ ชื่อเรื่อง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
15. อ.ชนิตา ขนันทอง การศึกษาผลของตัวกระตุ้นต่อ

พฤติกรรมการเปลี่ยนสีของพอลิได
อะเซตทิลีนแอส เซมบี 

50,000 เงินนอก
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

16. อ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล  
     และ อ.ดนุวัศ  
     อิสรานนทกุล   

การพัฒนาระบบสารสนเทศการเลี้ยงไก่
เนื้อแบบคอมพาร์ทเมนต์จังหวัด
นครสวรรค์ 

40,000 เงินนอก
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

17. ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
     วงค์ค าจันทร์ 

การใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน้ าอย่างมีสมดุล 

773,600 เงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัย 

18. อ.วันดี ฉวีจันทร์ งานวิจัยในชั้นเรียน 10,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

19. อ.ณฐพร มีสวัสดิ์ งานวิจัยในชั้นเรียน 10,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

20. อ.อนุวัตน์ แสงอ่อน งานวิจัยในชั้นเรียน 10,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

21. อ.ณรงค์ ชัยเลิศ งานวิจัยในชั้นเรียน 10,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

22.ดร.สมบูรณ์ นิยม งานวิจัยในชั้นเรียน 10,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

23. อ.ชญานันท์ ทองดี งานวิจัยในชั้นเรียน 10,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

24. ผศ.พีระพงษ ์เนียมเสวก งานวิจัยในชั้นเรียน 10,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

25. อ.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม งานวิจัยในชั้นเรียน 10,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

26. อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม งานวิจัยในชั้นเรียน 10,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

27. อ.ณรงค์ ทองอิสาณ งานวิจัยในชั้นเรียน 10,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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ชื่ออำจำรย์ ชื่อเรื่อง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
28. อ.สิรภัทร สิริบรรสพ งานวิจัยในชั้นเรียน 10,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
29. อ.ปริญญารัตน์ จินโต งานวิจัยในชั้นเรียน 10,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
 

3.2 งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
     จ ำนวน 24 เรื่อง 

คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์ ปี 
1.Thanet Urit, Rene 
Manthey, Thomas Bley 
and Christian Löser. 

Formation of Ethyl acetate by 
Kluyveromyces marxianus on whey: 
Influence of aeration and inhibition 
of yeast growth by ethyl acetate. 

Eng. Life. Sci. 2013 

2. Christian Löser, 
Thanet Urit, Anton 
Stukert and Thomas 
Bley. 

Formation of Ethyl acetate from 
whey by Kluyveromyces marxianus 
on a pilot scale. 

J. Biotech. 2013 

3. Somboon Niyom. The nonlinear product of the 
Bessel diamond operator and the 
Bessel Helmholtz operator related 
to the Bessel Biharmonic equation. 

App. Math. Sci. 2012 

4.Chattariya 
Sirisamphanwong and 
Chatchai 
Sirisamphanwong. 

The effect of photon flux density 
and module temperature on power 
output of photovoltaic array. 

The Eco-Energy and 
Material Science and 
Engineering Symposium, 
Ubon ratchathani, 
Thailand. December 5-8. 
2012 

2012 

5.Krisda Khankasikam. Printed Lanna character recognition 
by using Conway’s of life. 

Proceeding of the 7th 
International conference 
on digital content 

2013 
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คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์ ปี 
management. 22-24 
August, 2012, Macau 

6.Tinnapan Netpae. Utilization of waste from a milk 
cake factory to produce liquid 
organic fertilizer for plants. 

Environmental and 
Experimental Biology. 

2012 

7.Tinnapan Netpae. Removal of Lead from Aqueous 
Solutions by Aspergillus niger from 
Artificial Vinegar Factory. 

Electronic Journal of 
Biology 

2012 

8.Tinnapan Netpae et 
al. 

Antioxidant Enzyme Activities and 
DNA Damage as Biomarker of 
Copper Effect on Corbicula 
fluminea 

Electronic Journal of 
Biology 

2012 

9. Krisda Khankasikam. Adaptive Round Robin Scheduling 
Algorithm: A Dynamic Time 
Quantum Approach. 

The International 
Journal of 
Advancements in 
Computing Technology 
(IJACT) 

2013 

10.Krisda Khankasikam. The Automatic Binarization 
Techniques Selection: An Artificial 
Neural Network Approach. 

International Journal of 
Digital Content 
Technology and its 
Applications (JDCTA) 

2013 

11.Tinnapan Netpae Flood Effects on Water Quality in 
Upper Chao Phraya River and the 
Lower Ping and Nan Rivers, 
Thailand. 

Proceedings .Thai 
Society of Higher 
Education InStitutes on 
Environment. 15-17 May 
2013. Chonburi, 
Thailand 

2013 

12.Kanya 
Anukulthanakorn et al. 

Molecular events during the 
induction of neurodegeneration 
and memory loss in estrogen-

General and 
Comparative 
Endocrinology. 

2013 
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คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์ ปี 
deficient rats. 

13.Pakin Inchidjuy et 
al. 

Growth and Characterization of 
SnO2 Nanostructures by Vapor 
Transport Technique. 

Advanced Materials 
Research. 

2013 

14.Aweeporn 
Panthong et al. 

Detecting of Differential Functioning 
of Items and Tests Based for 
National Test on Bayesian 
Procedure in Science and 
Mathematics Tests. 

Hong Kong International 
Conference on 
Education, Psychology 
and Society. 14-16 
December 2012 

2012 

15.Krisda Khankasikam. Lanna Handwritten Character 
Recognition on Historical 
Documents using Feature 
Extraction. 

Applied Mechanics and 
Materials 

2012 

16. Chonlada 
Theerakarunwong et. 
al. 

Effect of Titanium Dioxide 
Nanoparticles on Growth of 
Curvularia lunata. 

38th Congress on 
Science and Technology 
of Thailand 

2012 

17.Chayan Nuntawong 
and Chakkrit Snae 
Namahoot. 

An Analysis of Curricula in 
Computer Science Using Structure-
Based Ontology Mapping. 

The 9th National 
Conference on 
Computing and 
Information 
Technology., King 
Mongkut’s University of 
Technology North 
Bangkok 

2013 

18.Thitima 
Booncharean. 

The CPR-SIR: Research and Active 
Learning Model Application in GE 
Subject.,  

International General 
Education Conference 
“General Education in 
Cultivating ASEAN 
Citizens” Naresuan 
University., Phitsanulok 

2013 
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คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์ ปี 
 

19. Angel Bravo-
Salgado, Thiraphat 
Meesumrarn, Armin R. 
Mikler. 

Stochastic Computational, Thermal, 
and Vertical Transmission Models 
to Simulate Dengue Persistence in 
Vector and Human Populations. 

PhD Forum, 2012 
European Conference 
on Complex System 
Satelite Meeting. 
Université Libre de 
Bruxelles, Brussels, 
Belgium 

2012 

20. Christian Löser, 
Thanet Urit, Sylvia 
Förster, Anton Stukert 
and Thomas Bley 

Formation of Ethyl acetate by 
Kluyveromyces marxianus on whey 
during aerobic batch and 
chemostat cultivation at iron 
limitation. 

Applied Microbiology 
and Biotechnology. 

2012 

21.นฤพนธ์ พนาวงศ ์และ 
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 

ระบบจัดหมวดหมู่เว็บไซต์ท่องเที่ยว
ประเทศไทยด้วยอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ 

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 9 

2556 

22 .นฤพนธ์ พนาวงศ์ และ 
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 

ระบบแนะน าข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลา 

การประชุมวิชาการ
ระดับประเทศด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 5 

2556 

23.นฤพนธ์ พนาวงศ ์และ 
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 

การออกแบบระบบแนะน าข้อมูลท่องเที่ยว
ในประเทศไทยโดยใช้หลักการประเมินค่า
น้ าหนักคะแนนแบบหลายปัจจัยและหลาย
มิต ิ

การประชุมสัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 

2555 

24.สมพร พูลพงษ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นโดยการจัด
องค์การเชิงระบบ 

สักทอง: วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

2556 
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บทที่ 4 
ด้ำนงำนบริกำรวิชำกำร 

 
 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้บริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 57
โครงการ เป็นเงิน 2,403,951 บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     จ ำนวน  10  โครงกำร 
     สรุปงบประมำณ 540,000  บำท 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

1. โครงการฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมการปฏิบัติการ
ทดลองเสมือนทาง
ฟิสิกส์Crocodile Physics 

สาขาวิชาฟิสิกส์และ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ผศ.วิโรจน์  
จันทร์จิตวิริยะ 
 

ครู อาจารย์ และ
ประชาชนทั่วไป 
จ านวน 25 คน 

25 เมษายน 
2556 ถึง 
26 เมษายน 
2556 

30,000 บาท 

2. โครงการการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิต
น้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้
พ้ืนบ้าน 

สาขาวิชาเคมี 
ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก 

ครู อาจารย์ของสถาน 
ศึกษาต่าง ๆ และ
บุคคลทั่วไป จ านวน 
30 คน 

22 มิถุนายน 
2556 ถึง 
23 มิถุนายน 
2556 

30,000 บาท 

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติด้วยโปรแกรม Excel 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
และสถิติ 
นางสาวไอริน  
ชุ่มเมืองเย็น 

ครู อาจารย์  
จ านวน 30 คน 
 

มีนาคม 
2556  
 

30,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

4. โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการจัดค่าย
วิชาการด้านชีววิทยาใน
โรงเรียน ส าหรับครู
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาขาวิชาชีววิทยาและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
นายพันธ์ระวี  หมวดศรี 

ครูผู้สอนรายวิชา
ชีววิทยา ระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลายในเขต 
สพม.42 จ านวน  
30 คน 

20 มกราคม 
2556 ถึง 
24
กุมภาพันธ์ 
2556 

30,000 บาท 

5. โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การผลิตผลิตภัณฑ์
ท าความสะอาดจากธรรมชาติ 

สาขาวิชาเคมี 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์ 

บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้สนใจในท้องถิ่น 
ในจังหวัดนครสวรรค์ 
และจังหวัดใกล้เคียง 
อย่างน้อย 30 คน 
 
 

มิถุนายน 
2556 ถึง 
กรกฎาคม 
2556 

30,000 บาท 

6 .  โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติด้วยโปรแกรม R 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
และสถิติ 
นายชม  ปานตา 
 

ครูผู้สอนในโรงเรียน 
หรือผู้สนใจ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 30 คน 

24 สิงหาคม 
2556 ถึง 
25 สิงหาคม 
2556 

30,000 บาท 

7. โครงการท าบ้านดินและ
การบริหารชีวิตวิถีพุทธ 

สาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
นางสาววันดี  ฉวีจันทร์ 
ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 

นักเรียน นักศึกษา ครู 
คณาจารย์และผู้สนใจ 
จ านวน 30 คน 
 

มกราคม  
2556 ถึง  
สิงหาคม 
2556 

30,000 บาท 

8. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติด้วยโปรแกรม R 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ 
นายชม  ปานตา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
จ านวนไม่น้อยกว่า 
30 คน 

24 สิงหาคม 
2556 ถึง 
25 สิงหาคม 
2556 

30,000 บาท 

9. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับ
อุทกภัยส าหรับโรงเรียน 

สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

ครู นักเรียน ผู้น าชุมชน 
อบต.และปราชญ์
ชาวบ้าน จ านวน 50 
คน 

ตุลาคม 
2555 ถึง 
กันยายน 
2556 

300,000 บาท 

10. โครงการพื้นที่ชุ่มน้ าสากล สาขาวิทยาศาสตร์ ครู  นักเรียน 11-13 งบประมาณ 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

ส าหรับเยาวชนเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (KODOMO 
Ramsar For Sustainable 
Development) 

สิ่งแวดล้อม 
อ.อนุวัตน์  แสงอ่อน 
ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 

จ านวน 40 คน 
 

มกราคม 
2556 

ได้จากการ 
สนับสนุนของ 
Ramsar  
Center  
Japan (RCJ) 

4.2 กำรบริกำรวิชำกำรให้กับนักศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
     จ ำนวน  39  โครงกำร 
     สรุปงบประมำณ  836,351  บำท 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรม
และจรยิธรรม ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายวิฑูร  สนธิปักษ์ 
 

นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นปีที่ 1  
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนักศึกษาช่วยงาน  
จ านวน 450 คน 

4 กันยายน 
2556 

15,200 บาท 

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบคุณวุฒิ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายวิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษา อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ จ านวน  
150 คน 

25 สิงหาคม 
2556 

25,800 บาท 

3. โครงการอาสายุวกาชาด
บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ
ประชาชน 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายวิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค ์
จ านวน 200 คน 

มิถุนายน 
2556 ถึง  
กันยายน 
2556 

8,000 บาท 

4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ
และเตรียมความพร้อมก่อน
เป็นบัณฑิตส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายวิฑูร  สนธิปักษ์ 
 

นักศึกษา  อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษา 
ช่วยงาน จ านวน  
290 คน  

16 มีนาคม 
2556 

33,888 บาท 

5. โครงการการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นักศึกษาระดับ 22-23 9,800 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

และวิสัยทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์โดยการศึกษาดู
งานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 

นครสวรรค์ 
ผศ.ดร.ภาคิน  
อินทร์ชิดจุ้ย 

ปริญญาโท สาขา
วิทยาศาสตร์ 
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ แผน ก 
รุ่น 2 จ านวน 6 คน 
อาจารย์ผู้สอนประจ า 
สาขาวิทยาศาสตร์ 
ศึกษา จ านวน 1 คน 
 
 

เมษายน 
2556 

6. โครงการการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการทกัษะด้าน
เครื่องมืออาชีวอนามัยแล
ความปลอดภัย 
 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
อ.ณธิดา  อินทร์แป้น 

อาจารย์  นักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ 
แขนงด้าน 
ชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย จ านวน  
80 คน 

24 สิงหาคม 
2556 

20,000 บาท 

7. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านผู้น า
สาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
อ.ทิพพารัตน์  ทับโต 

อาจารย์ นักศึกษา 
จ านวน 352 คน 

20 -21
กรกฎาคม 
2556 

20,000 บาท 

8. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
การตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน
และการดับเพลิง 

สาขาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อ.องอาจ  เมณฑ์กูล 
อ.ชนกานต์ สกุลแถว 

อาจารย์ นักศึกษา 
จ านวน 53 คน 

2-3 
กรกฎาคม 
2556 

35,000 บาท 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การแพทย์แผนไทย 
 

สาขาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อ.นารีรมย์  รัตนสัมฤทธิ์ 

นักศึกษา จ านวน  
30 คน 

18-24 
มีนาคม 
2556 

10,000 บาท 

10. โครงการสาธารณสุข
อาสาพัฒนาสุขภาพในชุมชน 

สาขาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 

ผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษา จ านวน  

1 ตุลาคม 
2555 ถึง 

30,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

 อ.วันดี ฉวีจันทร์ 142 คน 30 กันยายน 
2556 

11. โครงการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านชี
วอนามัยและความปลอดภัย 
 

สาขาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
ผศ.ภคินี  คงสิบ 
ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
อ.ชยภรณ  ดีเอม 
อ.วันดี  ฉวีจันทร์ 
อ.ทิพพารัตน์  ทับโต 
อ.นารีรมย์  รัตนสัมฤทธิ์ 
อ.เจนจิรา  เล็กอุทัย 
อ.อรุณวดี  ทองบุญ 
อ.ณธิดา  อินทร์แป้น 
อ.ชนกานต์  สกุลแถว 
อ.องอาจ  เมณฑ์กูล 
อ.อัญชลี  พรมพ่วง 

คณาจารย์ นักศึกษา 
จ านวน 32 คน 

พฤศจิกายน 
2555 ถึง  
มีนาคม 
2556 

29,480 บาท 

12. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ด้านชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

สาขาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 

อาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และผู้สนใจ จ านวน 
30 คน 

1-19 
มีนาคม 
2556 

5,982 บาท 

13. โครงการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้าน
สาธารณสุขชุมชน 
 

สาขาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
ผศ.ภคินี  คงสิบ 

นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ 
แขนงสาธารณสุข 
ชั้นปีที่ 4 ห้อง 1  
ห้อง 2 
และห้อง 3 จ านวน 
130 คน 
คณาจารย์สาขา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2 มกราคม 
2556 ถึง 
15  
กุมภาพันธ์ 
2556 

76,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้สนใจ 

14. โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาภาค กศ.บป.
โปรแกรมวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.วัฒนาพร  
วัฒนชัยธรรม 

นักศึกษาภาค กศ.บป. 
รุ่น 31+31/1 และ 32 
จ านวน 17 คน 

15 มิถุนายน 
2556 ถึง 
6 กันยายน 
2556 
 

8,160 บาท 

15. โครงการธรรมะในรั้ว
มหาวิทยาลัย 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.วัฒนาพร  
วัฒนชัยธรรม 

นักศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
จ านวน 40 คน 

7 สิงหาคม 
2556 

6,700 บาท 

16. โครงการการพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สู่การ
ประยุกต์ใช้ในส านักงาน
อัตโนมัติยุคปัจจุบัน  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  
จ านวน 140 คน 
 
 
 

3-4 
สิงหาคม 
2556 

27,900 บาท 

17. โครงการการพัฒนา
ความรู้ด้านแนวโน้ม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุค
ปัจจุบัน 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม  
 

นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารและ 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย จ านวน 

10 สิงหาคม 
2556 

12,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

140 คน 
18. โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาภาคปกติสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

นักศึกษาภาคปกติ 
จ านวน 60 คน 

1 
พฤศจิกายน 
2555 ถึง 
18 มกราคม 
2556 

38,000 บาท 

19. โครงการศึกษาดูงาน  
ลงนามความร่วมมือและ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
ดร.ศศิโสพิต บัวดา 

อาจารย์ นักศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ จ านวน  
25 คน 

26-27 
สิงหาคม 
2556 

48,900 บาท 

20. โครงการศึกษาดูงาน
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
อ.รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 

อาจารย์  นักศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ จ านวน  
55 คน 

21 สิงหาคม 
2556 

19,000 บาท 

21. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาปทีี ่1 สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
อ.ไอริน ชุ่มเมืองเย็น 

นักศึกษาภาคปกติ 
จ านวน 35 คน 

6-7 
กรกฎาคม 
2556 

10,000 บาท 

22. โครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจิรยธรรมของ
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติครั้งที ่2  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
ดร.ศศิโสพิต บัวดา 
ดร.สมบูรณ์  นิยม 

นักศึกษา สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 
จ านวน 13 คน 

16-17 
กุมภาพันธ์ 
2556 

12,000 บาท 

23. โครงการพัฒนาจิตอาสา
ของนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ รวมใจ
พัฒนาศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์ให้น้อง 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
อ.รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 

นักศึกษา สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ 
ชั้นปีที่ 1,2,3 และ 4  
จ านวน 50 คน 

5-6 
มกราคม 
2556 

10,000 บาท 

24. โครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 

นักศึกษา สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

24-25 
พฤศจิกายน 

7,500 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติครั้งที่ 1  

ดร.สมบูรณ์  นิยม 
ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 

จ านวน 72 คน 2555 

25. โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของนักศึกษา
สาขาวิชาเคมี 

สาขาวิชาเคมี 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์

นักศึกษา สาขาวิชา
เคมี จ านวน 38 คน 

1 กรกฎาคม 
2556 ถึง  
31 สิงหาคม 
2556 

15,000 บาท 

26. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ประจ าปี 2556 

สาขาวิชาเคมี 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์

นักศึกษา สาขาวิชา
เคมี 

21 สิงหาคม 
2556 

5,000 บาท 

27. โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 
 

สาขาวิชาเคมี 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์

นักศึกษา สาขาวิชา
เคมี 
จ านวน 30 คน 

มกราคม 
2556 ถึง 
สิงหาคม 
2556 

25,000 บาท 

28. โครงการศึกษาดูงาน
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

สาขาวิชาฟิสิกส์และ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
อ.พีรพัฒน์  ค าเกิด 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษา สาขาวิชา
ฟิสิกส์และ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จ านวน 34 คน 

23 สิงหาคม 
2556 

15,000 บาท 

29. โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการรายวิชา 
4212306 ปฏิบัติการฟิสิกส์1  
 

สาขาวิชาฟิสิกส์และ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
อ.พีรพัฒน์  ค าเกิด 

นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
 

มิถุนายน 
2556 ถึง 
สิงหาคม 
2556 

50,000 บาท 

30. โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
อ.พันธ์ระวี  หมวดศรี 

นักศึกษา คณาจารย์ 
สาขาวิชาชีววิทยา 
จ านวน 120 คน 

20 
กุมภาพันธ์ 
2556 
 
 

19,900 บาท 

31. โครงการเยาวชนร่วมใจ
รักษ์บึงบอระเพ็ด 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม 
อ.อนุวัตน์  แสงอ่อน 

นักศึกษา จ านวน  
36 คน 

23 สิงหาคม 
2556 

50,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

 
 

32. โครงการบรรยายเชิง
วิชาการงานวิจัยส าหรับ
นักศึกษาชมรมคนของเฌอ 
 

สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 

คณาจารย์สาขาวิชา
ชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
จ านวน 12 คน  
นักศึกษาชมรม
ชีววิทยา 
และเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชั้นปีที่ 4 จ านวน  
68 คน 

มิถุนายน 
2556 ถึง 
สิงหาคม 
2556 

7,000 บาท 

33. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการคุณธรรม 
จริยธรรม นักศึกษาชีววิทยา
ชั้นปีที่ 1  
 

สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
อ.พันธ์ระวี หมวดศรี 

คณาจารย์สาขาวิชา
ชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
จ านวน 12 คน  
นักศึกษาสาขาวิชา 
ชีววิทยาและสาขาวิชา
จุลชีววิทยา 
ชั้นปีที่ 1 จ านวน  
43 คน 

23 
กรกฎาคม 
2556 

3,000 บาท 

34. โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการรายวิชา 
4231102 ปฏิบัติการ
ชีววิทยาทั่วไป 

สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
อ.พันธ์ระวี  หมวดศรี 

นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
 

มิถุนายน 
2556 ถึง 
สิงหาคม  
2556 

50,000 บาท 

35. โครงการสัมมนาวิชาการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม 
อ.อนุวัตน์  แสงอ่อน 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 3 
จ านวน 17 คน 
อาจารย์ นักศึกษา 

23 
กุมภาพันธ์ 
2556 

6,000 บาท 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 1-2 
จ านวน 41 คน 

36. โครงการศึกษาดูงานและ
ค่ายวินิจฉัยชุมชนเพ่ือ
วางแผนอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม 
อ.อนุวัตน์  แสงอ่อน 

อาจารย์ นักศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 3 
จ านวน 20 คน 

21-24 
ธันวาคม 
2555 

20,000 บาท 

37. โครงการ  Bio Camp 
เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์ 

สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
อ.ปริญญารัตน์ จินโต 

นักศึกษาชมรม
อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
(คนของเฌอ) จ านวน 
163 คน 

14-16 
ธันวาคม 
2555 

39,141 บาท 

38. โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 
 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
อ.อัฐพงศ์  แสงงาม 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 1,2,3,4 
จ านวน 94 คน 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 6 คน 

24 สิงหาคม 
2556 

5,000 บาท 

39. โครงการการพานักศึกษา
ไปศึกษาดูงานมหกรรมไม้
ดอกอาเซียนเชียงราย 2012 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.มาลิน   
อนันตนนทก 
 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

22-24 
ธันวาคม 
2555 

7,000 บาท 

4.3 กำรบริกำรวิชำกำรให้แก่บุคลำกรภำยนอก 
     จ ำนวน  6 โครงกำร 
     สรุปงบประมำณ  497,100  บำท 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

1. โครงการการผลิตสบู่จาก
สารสกัดพืชสมุนไพร 

สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

กลุ่มเกษตรกรในต าบล
เกยไชย อ าเภอชุมแสง 

กุมภาพันธ์ 
2556 ถึง 

30,000 บาท 
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ดร.เรณู  อยู่เจริญ   
และคณะ 

จังหวัดนครสวรรค์ 
จ านวน 50 คน 

มิถุนายน 
2556 

2. โครงการรักษ์สุขภาพดี 
ชีวีมีสุข พยุงสุขภาพชุมชน 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
นายวิฑูร  สนธิปักษ์ 

สมาชิกชมรมรักษ์
สุขภาพและบุคคล 
ในชุมชน จ านวน  
300 คน 

สิงหาคม 
2556 ถึง 
กันยายน 
2556 

8,000 บาท 

3. โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตเบเกอรี่ส าหรับ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ
ผู้สนใจโดยทั่วไปในจังหวัด
นครสวรรค์และอุทัยธานี 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
นางสาวสิรภัทร  
สิริบรรสพ 
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
และผู้สนใจ จ านวน 
30 คน 

9 มกราคม 
2556 ถึง 
23 สิงหาคม 
2556  

30,000 บาท 

4. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ค่ายที่ 3 
และ 5 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา 

22-28 
ตุลาคม 
2555 

30,000 บาท 

5. โครงการวิจัยรูปแบบการ
ออกก าลังกายส าหรับนักเรียน
น้ าหนักเกินเกณฑ์ในโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 

สาขาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
ผศ.ภคินี  คงสิบ 
อ.เพชรรัตน์  อ้นโต 
อ.นริศรา  จันทรประเทศ 

นักเรียนน้ าหนัก 
เกินเกณฑ์ ในโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

17  
กุมภาพันธ์ 
2555 ถึง 
16 
กุมภาพันธ์ 
2556 

389,100 บาท 

6. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ
และโภชนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

สาขาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อ.นริศรา  จันทรประเทศ 
อ.เพชรรัตน์  อ้นโต 
อ.ณธิดา  อินทร์แป้น 

ผู้สุงอายุ อาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) และ 
กลุ่มจิตอาสา อบต. 
นิคมเขาบ่อแก้ว 
อ าเภอพยุหะคีรี 

20-21 
มีนาคม 
2556 

10,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

จังหวัดนครสวรรค์ 
จ านวน 75 คน 
 

 
 
 

บทที่ 5 
ด้ำนกำรท ำนุ บ ำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนำนักศึกษำ 

ในปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท าโครงการเพ่ือท านุบ ารุง อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและโครงการพัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬา นันทนาการ บ าเพ็ญประโยชน์ 
ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 8 โครงการ เป็นเงิน 154,188 บาท  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. โครงการเลือกตั้งประธานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. โครงการอบรมบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิตส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
5. โครงการพี่ชวนน้องร่วมใจบ าเพ็ญประโยชน์ 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ  
7. โครงการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
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5.1 โครงกำรท ำนุ บ ำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนำนักศึกษำ 
     จ ำนวน 8 โครงกำร 
     สรุปงบประมำณ  154,188  บำท  

ชื่อโครงกำร ผู้รับบริกำร วันเดือนปี งบประมำณ 
1. โครงการเลือกตั้งประธาน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ  
ทุกชั้นปี 

20 กุมภาพันธ์ 2556 2,000 บาท 

2. โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
ทุกชั้นปี 

5 มกราคม 2556 20,700 บาท 

3. โครงการอบรมบุคลิกภาพและ
เตรียมความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิต
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 290 คน 

16 มีนาคม 2556 33,888 บาท 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 550 คน 

4-5 มิถุนายน 2556 23,600 บาท 

5. โครงการพ่ีชวนน้องร่วมใจ
บ าเพ็ญประโยชน์ 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 550 คน 

29 มิถุนายน 2556 18,000 บาท 

6. โครงการบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

อาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 3 ท่าน 

พฤษภาคม – กันยายน 
2556 

15,000 บาท 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนานักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ 
 

นักศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
จ านวน 150 คน 

25 สิงหาคม 2556 25,800 บาท 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 450 คน 
 

วันที่ 4 กันยายน 2556 15,200 บาท 
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บทที่ 6 
กำรพัฒนำบุคลำกร 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

ท างานของคณะฯ สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการต่างๆ  ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2555  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 13 ครั้ง 

ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 อ.วันดี  ฉวีจันทร์ 8 - 9 ตุลาคม 2555 เข้าร่วมอบรม Mini Train the Trainer ณ โรงแรม 
รอยัลเบญจา สุขุมวิท ซอย 5 จังหวัดกรุงเทพฯ 

    2 อ.เจนจิรา เล็กอุทัย 11 ตุลาคม 2555 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “อาหารกับภาวะ 
ทันตสุขภาพและภาวะโภชนาการ” ณ โรงพยาบาล 
บรรพตพิสัย อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

    3   อ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

6 ตุลาคม 2555 จัดซื้อวัสดุโครงการ “อบรมทักษะอาชีพเสริมรายได้ 
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่” และประสานงานการผลิต 
บรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ณ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

4 อ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

11 ตุลาคม 2555 รับการติดตามให้ค าปรึกษา  ตรวจสอบ และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง ณ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัย
นเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

5 อ. ชม  ปานตา 10-12 ตุลาคม 
2555  

ท าวิจัย เรื่อง การสร้างตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบ 
แทรกโดยวิธีตรง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

6 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  
วงค์ค าจันทร์ 

10-12 ตุลาคม 
2555 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

7 ผศ.นงเยาว์  ในอรุณ 14-19 ตุลาคม 
2555 

เข้าร่วมอบรม IBM Train the Trainer ณ ABAC 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

8 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

20-21 ตุลาคม 
2555 
 
 

เก็บข้อมูลวิจัย ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

9 อ.วิฑูร  สนธิปักษ์ 18-20 ตุลาคม 
2555 

สัมมนาหัวข้อ The next generation “Data 
Center” ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง และทัชสตาร์  
รีสอร์ท  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

10 อ. ณฐพร  มีสวัสดิ์ 
อ. วิไลลักษณ์  โคมพันธุ์ 
อ. อนุวัตน์  แสงอ่อน 
ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ์ 
ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 
ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
อ.ปริญญารัตน์  จินโต 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
อ.พันธ์ระวี  หมวดศรี 
อ.ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
อ.สุรีรัตน์  สุวรรณพงษ์ 
อ.ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
อ.ไอริน  ชุ่มเมืองเย็น 
อ.เอกวิทย์  สิทธิวะ 
ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ ์
อ.ปฏิวิชช์  สาระพิน 
อ.ชนิตา  ขนันทอง 

22-27 ตุลาคม 
2555 

ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดค่ายอัจฉริยะภาพ 
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก จังหวัดอุทัยธานี 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

อ.มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 
อ.วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 
ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
อ.ชญานันทน์  ทองดี 
อ.ธีระพล  เจริญศิลป์ 
อ.กัญญา  แจ้งถิ่นป่า 
อ.ยุภาวดี  ส าราญฤทธิ์ 
อ.ศิริวัฒณา  ลาภหลาย 
อ.วรดนู  ชูทอง 
อ.ดนุวัศ  อิสรานนทกุล 
อ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล 
นายเอกชัย  อัชชะ 
นายศิริชัย  ทวีผล 
ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี
ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
 

11 ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ์ 
ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 

16-19 ตุลาคม 
2555 
 

ประชุมวิจัย ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

12     อ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

22 ตุลาคม 2555 ประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างประจ าปี 
งบประมาณ 2554 รอบ 18 เดือน ณ ห้องประชุม 
ท 401 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

 13    อ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

18 ตุลาคม 2555 ตรวจสอบการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออก 
อนุสิทธิบัตรให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ ณ ส านักงาน
สิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา จังหวัดนนทบุรี 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2555  

สรุปไปรำชกำร จ ำนวน  24 ครั้ง 
ล ำดับ

ที ่
บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  
วงค์ค าจันทร์ 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 

9-10 พฤศจิกายน 
2555 

ประชุมผู้รับทุนวิจัยในกลุ่มการสร้างโจทก์วิจัยที่
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นท่ีกลุ่มความ 
หลากหลายทางชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

    2 อ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

2-4 พฤศจิกายน 2555 ประชุมประธานคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น  
C-UBI ร่วมกับอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะ 
วิสาหกิจฯ ครั้งที่ 5/2555 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริ
เวอร์วิว  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
   

   3   อ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

6-13 พฤศจิกายน 
2555 

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วย
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา  
ณ ห้องประชุมสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

4 อ.ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 

12 พฤศจิกายน 2555 ประชุมวิชาการอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
ประจ าปี 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการ
ประชุมไบเทค บางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

5 ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 14-17 พฤศจิกายน 
2555 

ศึกษาดูงานการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ณ  ประเทศฮ่องกง-มาเก๊า 

6 อ.ชยภรณ  ดีเอม 
อ.อรุณวดี  ทองบุญ 
อ.เจนจิรา  เล็กอุทัย 

13-14 พฤศจิกายน 
2555 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ือทบทวนจังหวะก้าวการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” 
ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

7 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  
วงค์ค าจันทร์ 

12 พฤศจิกายน 2555 
 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

8 ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
ดร.สมบูรณ์  นิยม 
อ.พีรพัฒน์  ค าเกิด 
อ.กุลรภัส  เทียมทิพร 

14-16 พฤศจิกายน 
2555 

เข้าร่วมและน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 
ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน 
จังหวัดชลบุร ี
 

9 อ.องอาจ  เมณฑ์กูล 
อ.ชนกานต์  สกุลแถว 

13 พฤศจิกายน 2555 เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมนิทรรศการงานความ
ปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน ณ บริษัท บอดี้ 
แฟชั่น จ ากัด สาขานครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

10 อ.ประยุทธ  สุระเสนา 
อ.กาญจนา ยลสิริธัม 
อ.พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 
อ.สมพร  พูลพงษ์ 
อ.ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม 
อ.ภัคจิรา  ศิริโสม 
อ.วิฑูร  สนธิปักษ์ 
อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 
อ.ภาสกร  วรอาจ 
อ.เอกวิทย์  สิทธิวะ 
 

19-20 พฤศจิกายน 
2555 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
องค์กรและการจัดท าระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2008  ณ โรงแรมอวตาร  
รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี 

11 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
 

14-15 พฤศจิกายน 
2555 

ส ารวจและเก็บข้อมูลวิจัยโครงการวิจัยของ สกอ. 
ณ อ าเภอท่าตะโก และอ าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

12 อ.ปฏิวิชช์  สาระพิน 16-18 พฤศจิกายน 
2555 

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท า
ข้อเสนอโครงการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต  
ดอนเมือง  จังหวัดปทุมธานี 

13 อ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 
อ.เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน 

16 พฤศจิกายน 2555 ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาค า
ขอรับสิทธิบัตรและเข้าชมงาน commart 
Thailand 2012 ณ ส านักงานสิทธิบัตร  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จังหวัดนนทบุรี  
และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

14 ดร.สมบูรณ์  นิยม 
อ.อนุวัตน์  แสงอ่อน 
อ.ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
อ. เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 

29-30 พฤศจิกายน 
2555 

ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษา:สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
อาเซียนณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร
ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

15 อ. กาญจนา  ยลสิริธัม 25-27 พฤศจิกายน 
2555 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้น า 
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น ณ โรงแรง Royal Hills Golf Resort and 
Spa จังหวัดนครนายก 
 

16 ผศ.ภคินี  คงสิบ 27 พฤศจิกายน 2555 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นักศึกษา 
สาธารณสุขชุมชนปี 4 ณ โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

17 ผศ.ภคินี  คงสิบ 28 พฤศจิกายน 2555 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นักศึกษา 
สาธารณสุขชุมชนปี 4  ณ  อบต.นครสวรรค์ออก 
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

18 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
อ.นารีรมย์  รัตนสัมฤทธิ์ 
 

28 พฤศจิกายน 2555 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นักศึกษา 
สาธารณสุขชุมชนปี 4 ณ อบต.หนองปลิง และ 
โรงพยาบาลหนองปลิง อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ 
 

19 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
อ.นารีรมย์  รัตนสัมฤทธิ์ 
 

29 พฤศจิกายน 2555 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นักศึกษา 
สาธารณสุขชุมชนปี 4 ณ สคร.8 และเทศบาลนคร

นครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

20 อ.เอกวิทย์  สิทธิวะ 25-29 พฤศจิกายน 
2555 

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice 
ด้านการให้บริการเพื่อน านวัตกรรมการบริหาร
จัดการมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
ณ ประเทศเกาหลี 
 

21 ผศ.ภคินี  คงสิบ 29 พฤศจิกายน 2555 จัดกิจกรรมออกก าลังกายส าหรับนักเรียนน้ าหนัก 
เกินเกณฑ์ในโรงเรียน ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา  
จังหวัดนครสวรรค์ 

22 ผศ.ภคินี  คงสิบ 30 พฤศจิกายน 2555 จัดกิจกรรมออกก าลังกายส าหรับนักเรียนน้ าหนัก 
เกินเกณฑ์ในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดสันติธรรม 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 

23 อ.พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 
อ.ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม 

29 พฤศจิกายน – 
1 ธันวาคม 2555 

สัมมนา  หัวข้อ  IBM Prue Flex Live in Action 
ณ บริษัท ลานนาคอม จ ากัด  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

24 อ.องอาจ  เมณฑ์กูล 
อ.ชนกานต์  สกุลแถว 

30 พฤศจิกายน 2555 นิเทศติดตามการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ณ บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด  
อ.วชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2555  
สรุปไปรำชกำร  จ ำนวน  37  ครั้ง 

ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไป
รำชกำร 

วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 
อ.วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ 
อ.ศิริวัฒณา  ลาภหลาย 

6-7 ธันวาคม 2555 น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 

    2 อ.วันดี  ฉวีจันทร์ 19 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
สาธารณสุข ณ โรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
 

3 อ.วันดี  ฉวีจันทร์ 17 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
สาธารณสุข ณ องค์การบริหารส่วนต าบลลานกระบือ 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

4 อ.วันดี  ฉวีจันทร์ 14 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
สาธารณสุข  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร 
 

5 อ.ชยภรณ  ดีเอม 7-11 ธันวาคม 2555 วิทยากรร่วมในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักวิชาการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ณ เทศบาลต าบล 
หนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 
 

6 ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
อ.สมฤดี  โพธิ์นิ่ม 
อ.ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 
 

5-8 ธันวาคม 2555 ประชุมวิชาการ Thailand –Japan Joint  
Conference  on  Computation Geomety and 
Graphs ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(ประสานมิตร) 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไป
รำชกำร 

วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

7 อ.เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 
 

7 ธันวาคม 2555 เป็นวิทยากรฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
TCNAP (Thailand Community Network 
Appraisa) ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม 
อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

8 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
อ.พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 
 

6-9 ธันวาคม 2555 ดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ 
งานวิจัย ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ 

9 ผศ.ภคินี  คงสิบ 11 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถั่วเหนือ 
อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

10 อ.องอาจ  เมณฑ์กูล 12-14 ธันวาคม 
2555 

อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านหลักสูตรการจัดการขยะ
ชุมชนเพ่ือความปลอดภัยด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุม
จรัส ยามะรัต อาคาร 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

11 อ. องอาจ  เมณฑ์กูล 
อ.ชนกานต์  สกุลแถว 

7 ธันวาคม  2555 นิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน ณ บริษัท  
เอส.ซี.เอส. สปอร์ตแวร์ จ ากัด อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท 
 

12 อ.เจนจิรา  เล็กอุทัย 
อ.ทิพพารัตน์  ทับโต 

13 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน  
ณ จังหวัดอุทัยธานี 

13 อ.เจนจิรา  เล็กอุทัย 
อ.ทิพพารัตน์  ทับโต 

12 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน  
ณ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

14 อ. องอาจ  เมณฑ์กูล 12 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน  
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไป
รำชกำร 

วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

อ.ชนกานต์  สกุลแถว ณ จังหวัดก าแพงเพชร 

15 อ.ปริญญารัตน์  จินโต 
นายปิยะ  อนุศร 

17-18 ธันวาคม 

2555 

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์โปรตีน ไขมัน ณ มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

16 ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 25-26 ธันวาคม 

2556 

ส่งตัวอย่างวิเคราะห์โครงการวิจัย ณ  
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม 
 
 

17 อ. องอาจ  เมณฑ์กูล 
อ.ชนกานต์  สกุลแถว 

19 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน  
ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

18 อ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 
อ.เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน 

12 ธันวาคม 2555 เข้าร่วมงานเปิดตัว “กองทุนตั้งตัวได้” ณ ห้องประชุม 
รักตะกนิษฐ ชั้น 2 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดสุิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

19 อ.ชนกานต์  สกุลแถว 
อ.องอาจ   เมณฑ์กูล 

19 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน  
ณ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

20 ผศ.ดร.มาลิน อนันตน
นทก 

22-24 ธันวาคม 
2555 

ศึกษาดูงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2012 
ณ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

21 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
อ.ณรงค์  ชัยเลิศ 
 

15-16 ธันวาคม 
2555 

ด าเนินโครงการ Bio Camp เรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างความ
ตระหนักในการรักป่า  ณ วนอุทยานถ้ าเพชร-ถ้ าทอง 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 

22 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี 20 ธันวาคม 2555 ประชุมสัมมนา ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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23 อ.เจนจิรา  เล็กอุทัย 
อ.ทิพพารัตน์  ทับโต 

17 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน  
ณ จังหวัดพิจิตร 
 

24 อ.เจนจิรา  เล็กอุทัย 
อ.ทิพพารัตน์  ทับโต 

14 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน  
ณ จังหวัดพิจิตร 
 

25 อ.ชยภรณ  ดีเอม 
อ.อรุณวดี  ทองบุญ 

18 ธันวาคม 2555 ร่วมเป็นวิยากร “พัฒนาทักษะการวิจัยและถอด
บทเรียนชุมชน :ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชน  
เพ่ือต าบลแห่งการเรียนรู้  โดยใช้การประเมินชุมชน
แบบเร่งด่วน (Rapid  Ethnography Community 
Assessment Process: RECAP) ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน  จังหวัด
ก าแพงเพชร 

26 อ.ชยภรณ  ดีเอม 
อ.อรุณวดี  ทองบุญ 

20 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน  
ณ อ าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 
 

27 อ.ชยภรณ  ดีเอม 
อ.อรุณวดี  ทองบุญ 

24 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน  
ณ อ าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

28 อ.ชยภรณ  ดีเอม 
อ.อรุณวดี  ทองบุญ 

26 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน  
ณ  จังหวัดอุทัยธานี 
 

29 อ.ชยภรณ  ดีเอม 
อ.อรุณวดี  ทองบุญ 

19 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน  
ณ  อ าเภอแม่เปิน  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

30 ผศ.ภคินี  คงสิบ 25 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน  
ณ อ าเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท 
 

31 อ.อนุวัตน์  แสงอ่อน 
อ.ปฏิวิชช์  สาระพิน 

21-24 ธันวาคม 
2555 

น านักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและท าค่าวินิจฉัยชุมชน 
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ 
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32 ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
ดร.สมบูรณ์  นิยม 
ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
อ.สมพร  พูลพงษ์ 
 

20-21 ธันวาคม 
2555 

สานเสวนาเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินระดับอุดมศึกษา ณ ห้อง
ประชุมคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
จังหวัดพิษณุโลก 
 

33 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
อ.นารีรมย์  รัตนสัมฤทธิ์ 

27 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา 
สาธารณสุขชุมชนปี 4 ณ ต าบลโนนพลวง อ าเภอ 
ลานกระบือ  จังหวัดก าแพงเพชร 

34 อ.กุลรภัส เทียมทิพร 25 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

35 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

25-28 ธันวาคม 
2555 

ร่วมสังเคราะห์งานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

36 อ.ชยภรณ  ดีเอม 
อ.อรุณวดี  ทองบุญ 

21-22  ธันวาคม 
2555 

ร่วมเป็นวิยากร “พัฒนาทักษะการวิจัยและถอด
บทเรียนชุมชน :ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชน เพื่อ
ต าบลแห่งการเรียนรู้  โดยใช้การประเมินชุมชนแบบ
เร่งด่วน (Rapid  Ethnography Community 
Assessment Process: RECAP) ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน  จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 

37 อ.ชนกานต์  สกุลแถว 
อ.องอาจ  เมณฑ์กูล 

26 ธันวาคม 2555 นิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน  
ณ  อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน มกรำคม  พ.ศ. 2556 
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน  30  ครั้ง  

ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ 
ไปรำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 อ.ชนกานต์  สกุลแถว 
อ.องอาจ  เมณฑ์กูล 

30 มกราคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ณ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 

2 อ.ชนกานต์  สกุลแถว 
อ.องอาจ  เมณฑ์กูล 

11 มกราคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ณ อ าเภอสามเงา  จังหวัดตาก 
 

3 อ.ศิริวัฒณา ลาภหลาย 13-17 มกราคม 2556 สัมมนา เรื่อง  Curation  and 
management of Microbial resources  
ณ ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ  จังหวัดปทุมธานี 
 

4 ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 21-25 มกราคม 2556 น าเสนอผลงาน ณ เมืองเซินเจิ้ล ประเทศจีน 
 

5 อ.อนุวัศ  อิสรานนทกุล 
อ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล 

7-8 มกราคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ณ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  
จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี 
 

6 อ.เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 
อ.ณัฐภัทร  ศิริคง 
ผศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม 

2-3 มกราคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ณ กองสิ่งแวดล้อมเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 
 

7 อ.ณรงค์  ทองอิสาณ 28 มกราคม – 
1 กุมภาพันธ์ 2556 

ศึกษาดูงานเพ่ือน าความคิดมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคณะให้ทันสมัยและก้าวหน้า
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
ของประเทศไทย ณ กรุงปักก่ิง ประเทศจีน 
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8 อ.วิฑูร  สนธิปักษ์ 
อ.ภาสกร  วรอาจ 

15 มกราคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

9 ดร.สมบูรณ์  นิยม 15 มกราคม 2556 ร่วมสัมมนาวิชาการ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 
 

10 ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ 11-12 มกราคม 2556 น าเสนอผลงานวิชาการ ณ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 

11 อ.วันดี  ฉวีจันทร์ 28 มกราคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

12 อ.วันดี  ฉวีจันทร์ 30 มกราคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

13 อ.สมพร  พูลพงษ์ 
อ.เจตเจิม  เจิมขุนทด 

9 มกราคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

14 อ.องอาจ  เมณฑ์กูล 23 มกราคม 2556 นิเทศนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัย  
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

15 อ.องอาจ  เมณฑ์กูล 18  มกราคม 2556 นิเทศนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัย  
ณ จังหวัดสระบุรี 
 

16 ผศ.ภคินี  คงสิบ 15 มกราคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
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17 อ.ชนิตา  ขนันทอง 18 มกราคม 2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ
แบบงานห้องปฏิบัติการเป็นการควบคุม
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า  
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์  
แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

18 ดร.เรณู  อยู่เจริญ 14-15 มกราคม 2556  ประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

19 ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 26-30 มกราคม 2556 ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14 ณ คณะ
เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
จังหวัดกกรุงเทพมหานคร 
 

20 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 21-23 มกราคม 2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและอบรม
บุคลากรในศูนย์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
โครงการ  สควค.ระยะที่ 3  ณ โรงแรม 
แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11  
จังหวัดกรุงเทพฯ 
 

21 อ.ชยภรณ  ดีเอม 19-20 มกราคม 2556 ร่วมวิพากษ์หลักสูตรของศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การจัดการสุขภาวะสี่มิติ (พ้ืนที่ภายใต้) ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู  อ าเภอรัตภูมิ  
จังหวัดสงขลา 
 

22 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

20-23 มกราคม 2556 ประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1 “The First 
Higher Education Research 
Promotion Congress (HERPCONGRESS I)  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
จังหวัดพิษณุโลก 
 



55 
 

23 อ.ชม  ปานตา 25-26 มกราคม 2556 เป็นกรรมการประเมินความเหมาะสมบุคลากร
เพ่ือรับทุนรัฐบาล ณ สสวท.พระรามที่ 6 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

24 ผศ.ภคินี  คงสิบ 29 มกราคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดชัยนาท 
 

25 อ.ทิพพารัตน์  ทับโต 
อ.เจนจิรา  เล็กอุทัย 

30 มกราคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

26 อ.ทิพพารัตน์  ทับโต 
อ.เจนจิรา  เล็กอุทัย 

31 มกราคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ อ าเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 

27 อ.วิฑูร  สนธิปักษ์ 
อ.ภาสกร  วรอาจ 

23-25 มกราคม 2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 26  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม 
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

28 อ.สมพร  พูลพงษ์ 17-23 มกราคม 2556 ประชุมโครงการเครือข่ายประกันคุณภาพด้าน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 
ณ ห้องประชุมเอ้ืองมัจฉา อาคารยุพราช 
วิทยมงคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

29 อ.ภัทริณี  คงชู 
อ.กัญญา  แจ้งถิ่นป่า 

31 มกราคม – 
1 กุมภาพันธ์ 2556 

ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอน ณ โรงเรียนอนุบาลตาก  จังหวัดตาก 
 

30 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

31  มกราคม 2556 ส ารวจข้อมูลวิจัย ณ อ าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2556  
สรุปไปรำชกำร  จ ำนวน  30  ครั้ง 

ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ 
ไปรำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 อ.วันดี  ฉวีจันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ  จังหวัดพิจิตร  และจังหวัดนครสวรรค์ 
 

2 อ.ทิพพารัตน์  ทับโต 
อ.เจนจิรา  เล็กอุทัย 

1 กุมภาพันธ์ 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ อ าเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี 
 

3 อ.ทิพพารัตน์  ทับโต 
อ.เจนจิรา  เล็กอุทัย 

4 กุมภาพันธ์ 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดพิจิตร 
 

4 อ.อรุณวดี  ทองบุญ 
อ.ชยภรณ  ดีเอม 

5 กุมภาพันธ์ 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ อ าเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี 
 

5 อ.ณธิดา  อินทร์แป้น 7 กุมภาพันธ์ 2556 
 

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดระยอง 
 

6 อ.ธีระพล  เจริญศิลป์ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม  อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

7 อ.อรุณวดี  ทองบุญ 
อ.ชยภรณ  ดีเอม 

6 กุมภาพันธ์ 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ  จังหวัดอุทัยธานี 
 

8 อ.อรุณวดี  ทองบุญ 
อ.ชยภรณ  ดีเอม 

7 กุมภาพันธ์ 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ  อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

9 อ.อรุณวดี  ทองบุญ 
อ.ชยภรณ  ดีเอม 

12 กุมภาพันธ์ 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดพิจิตร 

10 อ.ธนพัฒน์ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ยื่นเอกสารการประดิษฐ์เพื่อจดอนุสิทธิบัตรและจด
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วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร   
วัฒนชัยธรรม 
อ. เอกสิทธิ์   
สิทธิสมาน 

แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา  
ณ ส านักงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา   
จังหวัดนนทบุรี 
 

11 ผศ.ดร.ธิติมา  
บุญเจริญ 
อ.นารีรมย์   
รัตนสัมฤทธิ์ 

7 กุมภาพันธ์ 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
 

12 ผศ.ดร.ธิติมา   
บุญเจริญ 
อ.นารีรมย์   
รัตนสัมฤทธิ์ 

13 กุมภาพันธ์ 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
 

13 อ.นารีรมย์  รัตน
สัมฤทธิ์ 

12 กุมภาพันธ์ 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

14 ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
อ.พันธ์ระวี  หมวดศรี 
อ.ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
อ.ณรงค์  ชัยเลิศ 
อ.ปริญญา  จินโต 
ดร.ทะเนตร์  อุฤทธิ์ 
 

20 กุมภาพันธ์ 2556 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงงานอายิโน๊ะโมโต๊ะ 
และอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

15 ผศ.ภคินี  คงสิบ 17 กุมภาพันธ์ 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตนเอง 
ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

16 อ.ณธิดา  อินทร์แป้น 7 กุมภาพันธ์ 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดระยอง 
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17 อ.ชม  ปานตา 10-11 กุมภาพันธ์  
2556 

ด าเนินการวิจัย  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18 ผศ.ดร.ทินพันธุ์   
เนตรแพ 

14-16 กุมภาพันธ์ 
2556 

ศึกษาดูงานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหาร 
ความเสี่ยงและประชุมวิชาการ  ณ  จังหวัดชลบุรี 
 

19 ผศ.ภคินี  คงสิบ 12 กุมภาพันธ์ 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตนเอง 
ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

20 ผศ.ดร.นวลศรี 
ช านาญกิจ 

4-7 กุมภาพันธ์ 2556 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้
อาเซียน ณ ประเทศพม่า 

21 อ.กาญจนา ยลสิริธัม 13-15 กุมภาพันธ์ 
2556 

ประชุมประจ าปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2556 
ณ โรงแรงพาเลซ จังหวัดเลย 

22 ดร.วิรังรอง  
แสงอรุณเลิศ 
อ.ชนิตา  ขนันทอง 

18-19 กุมภาพันธ์ 
2556 

ร่วมจัดตั้งห้องปฏิบัติการการคุ้มครองผู้บริโภค 
ณ โรงแรมเซนทรัลดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

23 อ.ภัทริณี  คงชู 15 กุมภาพันธ์ 2556 น าเสนอวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ 
ณ มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

24 อ.ธนพัฒน์   
วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร   
วัฒนชัยธรรม 

11-13 กุมภาพันธ์ 
2556 

ประชุมหารือการด าเนินงานเครือข่ายหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษากับผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง ณ น่านฟ้าใสรีสอร์ท อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 
 

25 อ.ธนพัฒน์   
วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร   
วัฒนชัยธรรม 

17-18 กุมภาพันธ์ 
2556 

จัดท าข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ในสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2556 ณ ห้องก่ิงทอง  
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

26 ผศ.ดร.วราภรณ์ 
ฉุยฉาย 

26-28 กุมภาพันธ์ 
2556 

ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ณ ศูนย์เครื่องมือกลาง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 
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27 ดร.สมบูรณ์  นิยม 
อ.ภัทริณี  คงชู 

16-17 กุมภาพันธ์ 
2556 

อบรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดล าพูน 
และจังหวัดเชียงใหม่ 
 

28 อ.ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 21 กุมภาพันธ์ 2556 ร่วมประชุมตัดสินผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการ 
สควค. ณ สสวท. จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

29 อ.ธนพัฒน์   
วัฒนชัยธรรม 
อ..วัฒนาพร  
วัฒนชัยธรรม 

26 กุมภาพันธ์ 2556 สัมมนา หัวข้อ IBM Smarter Analytics 
ณ ห้องดอยเหนือ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

30 อ.ณัฐพงษ์   สิงห์ภูงา 
ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 

28 กุมภาพันธ์ 2556 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อ าเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์ 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน มีนำคม  พ.ศ. 2556  
สรุปไปรำชกำร  จ ำนวน 17 ครั้ง 

ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ 
ไปรำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ์ 13-14 มีนาคม 2556 ประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2 อ.ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม 
อ.วิฑูร  สนธิปักษ์ 
อ.ภัคจิรา  ศิริโสม 
อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 

7 มีนาคม 2556 ยื่นเอกสารการประดิษฐ์ เพ่ือจดอนุสิทธิบัตร
ฉบับแก้ไขและจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทรัพย์สิน
ทางปัญญา ณ ส านักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา  จังหวัดนนทบุรี 

3 อ.ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 

8 มีนาคม 2556 ประชุมและมอบนโยบายส าหรับการจัดสรร
งบประมาณด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง (เครือข่าย B)ณ ห้องประชุมเสลา 1 
ชั้น 1 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยานเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

4 อ.ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม 
อ.เอกวิทย์  สิทธิวะ 

12 มีนาคม 2556 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ 
โรงแรมอมรินทร์  ลากูน จังหวัดพิษณุโลก 

5 ผศ.ว่าที่ รต.อภิเดช 
มงคลปัญญา 
ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก 
ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 
นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
ดร.สมบูรณ์  นิยม 
ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
ผศ.ดร.มาลิน อนันตนนทก 
อ.สิรภัทร  สิริบรรสพ 
อ.ปฏิวิชช์  สาระพิน 

20-22 มีนาคม 2556 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 
ด้านวิชาการซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับวิชาชีพ
ด้าน 
การศึกษา ณ วนธารา เฮลท์รีสอร์ท แอนด์ 
สปา 
อ าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 
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อ.เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 
อ.ดนุวัศ  อิสรานนทกุล 
อ.วันดี  ฉวีจันทร์ 
อ.ไอริน  ชุ่มเมืองเย็น 
 

 อ. ชญานันทน์  ทองดี 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
ดร.ทะเนตร์ อุฤทธิ์ 
ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
อ.ชนกานต์  สกุลแถว 
อ.องอาจ  เมณฑ์กูล 
อ.ทิพพารัตน์  ทับโต 
อ.ณรงค์  ชัยเลิศ 
อ.พันธ์ระวี  หมวดศรี 
อ.ณฐพร  มีสวัสดิ์ 
อ.ชม  ปานตา 
อ.ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงาน 
อ.พิมลมาศ  ฤทธิ์เพ็ญ 
อ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล 
นายศิริชัย  ทวีผล 
น.ส.น้ าทิพย์  สักด า 
 

  

6 ดร.สมบูรณ์  นิยม 
อ.อนุวัตน์  แสงอ่อน 
อ.ชม  ปานตา 
นางสุนันทา  คงเงิน 
 

13 มีนาคม 2556 ประชุมสัมมนา  เรื่อง “การพัฒนาความรู้
ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่คณาจารย์และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง” ณ หอประชุมประกาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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7 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

5-6 มีนาคม 2556 จัดโครงการพัฒนาผู้น าชุมชนน าร่องการสร้าง
รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ ณ ห้องประชุมโรงแรมชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 

8 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

12 มีนาคม 2556 จัดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง ณ โรงแรมอัมรินทร์  ลากูน   
จังหวัดพิษณุโลก 
 

9 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

12 มีนาคม 2556 ประชุมรับคณะกรรมการเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  
ณ จังหวัดพิษณุโลก 
 

10 อ.ภัทริณี  คงชู 15-17 มีนาคม 2556 ศึกษาแหล่งเรียนรู้  ด้านการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

11 อ.พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 
อ.ภัคจิรา  ศิริโสม 
อ.วิฑูร  สนธิปักษ์ 
อ.กุลรภัส  เทียมทิพร 
อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 
อ.ภาสกร  วรอาจ 
นายอาทิตย์  แก้ววงษา 
 

18-22 มีนาคม 2556 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทรัพยากรสารสนเทศ ณ ประเทศเกาหลี 
(เกาหลีใต้) 

12 อ.เอกวิทย์  สิทธิวะ 
อ.วรดนู  ชูทอง 

22  มีนาคม  2556 สัมมนาเชิงวิชาการ  ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2556 
ณ ห้องรอยัล  จูมิลี่บอลรูม ชั้น 1 อาคารอิม
แพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี  จังหวัด
นนทบุรี 
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13  ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 29 มีนาคม 2556 สัมมนานาโน ณ รัฐสภา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 

14 ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 31 มีนาคม-2 
เมษายน 
2556 

ประชุมวิชาการ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์  
จังหวัดปทุมธานี 

15 อ.ชญานันทน์  ทองดี 25 มีนาคม 2556 อบรมสัมมนาพัฒนาวิชาการให้แก่สมาชิก 
เรื่อง “ท าข่าวอย่างไร...ไม่ให้ติดคุก”  
ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก 
 

16 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

18-22 มีนาคม 2556 ศึกษาดูงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ณ  จังหวัดสงขลาและสตูล 
 

17 อ.ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
อ.พันธ์ระวี  หมวดศรี 
อ.ณรงค์  ชัยเลิศ 
ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
 

27-29 มีนาคม 2556 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ตราด 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน เมษำยน  พ.ศ. 2556 
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน  20  ครั้ง  

ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ 
ไปรำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 4-5 เมษายน 2556 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

2 อ.ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
อ.ณฐพร  มีสวัสดิ์ 

2 เมษายน 2556 ประชุมวิชาการ  ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 7  
ปีการศึกษา 2555 ณ อาคารนวตกรรม  
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

16 เมษายน 2556 ท าวิจัย สกอ. ณ อ าเภอลานสัก  
จังหวัดอุทัยธานี 

4 ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
อ.วิไลลักษณ์  โคมพันธุ์ 
อ.ศิริวัฒณา ลาภหลาย 
อ.ปริญญารัตน์  จินโต 
 

22-23 เมษายน 
2556 

นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

5 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
 

9 เมษายน 2556 เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 
 

6 อ.ชนิตา  ขนันทอง 
อ.รักชาติ  ประเสริฐพงษ์ 

17-19 เมษายน 
2556 

วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

7 อ.เอกวิทย์  สิทธิวะ 23 เมษายน 2556 สัมมนาในหัวข้อ “สายสัญญาณ ...ที่เหนือกว่า
มาตรฐานสากล” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  
ถนนรัชดาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

8 อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 17 เมษายน 2556 ประชุมพิจารณากลั่นกรอง Incubatee 
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 211 อาคารเอกา
ทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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9 อ.วันดี  ฉวีจันทร์ 
อ.ทิพพารัตน์  ทับโต 

23 เมษายน 2556 ร่วมโครงการรวมใจลดพุงทั่วไทยถวายไท้องค์
ราชัน 84 พรรษา  ณ อาคารบริการ ชั้น 3 
ห้องประชุมสถาพร 2 โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 
 

10 ดร.สมบูรณ์  นิยม 23-26 เมษายน 
2556 

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 

11 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

21-24 เมษายน 
2556 

ร่วมประชุม เรื่อง การบริหารจัดการน้ าและ
ค้นคว้างานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

12 อ.วันดี  ฉวีจันทร์ 
ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
 

27-29 เมษายน 
2556 

จัดโครงการท าบ้านดินและการบริหารชีวิตวิถี
พุทธ ณ  แหล่งเรียนรู้การบริหารชีวิตวิถีพุทธ 
ต าบลบ้านแก่ง  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

13 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
อ.พีรพัฒน์  ค าเกิด 
อ.ชนิตา  ขนันทอง 
อ.ปริญญารัตน์  จินโต 
อ.นารีรมย์  รัตนสัมฤทธิ์ 
อ.ภัทริณี  คงชู 
นายปราโมทย์  ดีวันนะ 
น.ส.จิรัชฌา ปั้นน้อย 
 

29 เมษายน 2556 ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

14 ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 22-23 เมษายน 
2556  

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้และวิสัยทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  
ณ จังหวัดนครนายก 
 

15 ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์ 26 เมษายน 2556 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดชัยนาท 
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16 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 30 เมษายน 2556 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดสิงห์บุรี 
 

17 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
อ.วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 

25 เมษายน 2556 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

18 ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 
อ.วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
 

30 เมษายน 2556 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

19 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

29-30 เมษายน 
2556 

ร่วมการพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนเพื่อ
ถ่ายทอดผลส าเร็จการวิจัย ณ 
กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

20 ดร.สมบูรณ์  นิยม 28-30 เมษายน 
2556 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน พฤษภำคม  พ.ศ. 2556  
สรุปไปรำชกำร  จ ำนวน  28  ครั้ง 

ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ 
ไปรำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 ผศ.ว่าที่ ร.ต.อภิเดช 
มงคลปัญญา 
ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก 
ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี
อ.กุลรภัส เทียมทิพร 
อ.ณรงค์  ทองอิสาณ 
อ.ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
อ.ณฐพร  มีสวัสดิ์ 
อ.หทัยชนก  หมื่นกล้า 
อ.อัฐพงษ์  แสงงาม 
ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
นายอาทิตย์  แก้ววงษา 

3-6 พฤษภาคม 2556 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้าน
วิชาการการวิจัย และการแลกเปลี่ยนด้าน
วิทยาศาสตร์  ณ ประเทศเวียดนาม 

2 รศ.ดร.ชเนศ  คงการค้า 14 พฤษภาคม 2556 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

3 ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 15 พฤษภาคม 2556 ร่วมฟังสัมมนา R & D Update on 
Conversation Of Reviewable Plant 
biomass to fuels and Chemical  
ณ จังหวัดปทุมธานี 

4 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี 8-11 พฤษภาคม 2556 สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช พัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

5 รศ.ดร.ชเนศ  คงการค้า 
อ.ชนิตา  ขนันทอง 

2 พฤษภาคม 2556 นิเทศนักศึกษา 
ณ อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
 

6 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
อ.ชนิตา  ขนันทอง 

9  พฤษภาคม  2556 นิเทศนักศึกษา  ณ อ าเภอบึงสามพัน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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7 ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 14-17 พฤษภาคม 2556 ร่วมประชุมวิชาการ  มรท.ภาคตะวันออก 
ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมชลจันทร์  พัทยา 
จังหวัดชลบุร ี
 

8 ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ์ 
อ.มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 

2 พฤษภาคม 2556 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดอุทัยธานี 

9 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

6-8 พฤษภาคม 2556 ร่วมประชุมสุดยอดมหาวิทยาแห่งชาติ  ครั้ง
ที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์   
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

10 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
 

1-5 พฤษภาคม 2556 ศึกษาค้นคว้าวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการ
สัตว์ป่าแก่งกระจาน ณ จังหวัดกรุงเทพ 
และจังหวัดเพชรบุรี 

11 ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ์ 
ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 

3-10 พฤษภาคม 2556 ท าวิจัย Nanoscience ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

12 อ.ชม  ปานตา 1 พฤษภาคม 2556 ประชุมปฐมนิเทศนักเรียนทุน  
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
ณ โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

12 อ.ชม  ปานตา 2-3 พฤษภาคม 2556 ท าวิจัย  เรื่อง การสร้างตัวแปรสุ่มที่มีการ
แจกแจงแบบแครกโดยวิธีตรง  
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
จังหวัดชลบุร ี

13 ผศ.ดร.สุภาวรรณ   
วงค์ค าจันทร์ 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 

9-10 พฤษภาคม 2556 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  และ
จังหวัดพิษณุโลก 
 

14 อ.ปริญญารัตน์  จินโต 
อ.ศิริวัฒนา  ลาภหลาย 
 

7 พฤษภาคม 2556 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

15 อ.ณธิดา  อินทร์แป้น 8 พฤษภาคม 2556 สัมมนาความร่วมมือในการพัฒนางานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค 
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จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

16 อ.พีรพัฒน์  ค าเกิด 
นายเอกชัย  อัชชะ 
 

16-17 พฤษภาคม  
2556 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์ ณ โรงแรมมิโด้ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

17 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
อ.วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
อ.พรรนิพา  พวันนา 
อ.มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 
 

10 พฤษภาคม 2556 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดราชบุรี 

18 ผศ.นงเยาว์  ในอรุณ 
อ.กาญจนา ยลสิริธัม 
ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
อ.ภาสกร  วรอาจ 
ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี
อ.อนุวัตน์  แสงอ่อน 
อ.ชม  ปานตา 
อ.สมพร  พูลพงษ์ 
อ.ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
 

20 พฤษภาคม 2556 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
ประสบการณ์ในการท าหน้าที่ประธาน/
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ณ โรงแรมเรือนแพปาร์ค  จังหวัดพิษณุโลก 

19 ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์
 

8 พฤษภาคม 2556 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดปทุมธานี 

20 อ.ศิริวัฒณา  ลาภหลาย 
อ.วิไลลักษณ์  โคมพันธุ์ 
อ.ปริญญารัตน์  จินโต 
 

22 พฤษภาคม 2556 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดชัยนาท 

21 ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก 
 

16 พฤษภาคม 2556 นิเทศนักศึกษา  ณ อ าเภอตาคลี   
จังหวัดนครสวรรค์ 
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22 ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก 14 พฤษภาคม 2556 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 
23 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  

วงค์ค าจันทร์ 
17-21 พฤษภาคม 
2556 

ประชุมน้ าโลกและเก็บข้อมูลวิจัย  
ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

24 อ.ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

23 พฤษภาคม 2556 ประชุมและมอบนโยบายส าหรับการจัดสรร
งบประมาณด าเนินการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 204 
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก 
 
 

25 อ.เอกวิทย์  สิทธิวะ 21 พฤษภาคม 2556 อบรม เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร
ปราบไตรจักร 44 มหาวิทยาลัย 
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 

26 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี 25-26 พฤษภาคม 
2556 

อบรมวิทยากรกระบวนการตามโครงการจัด
เวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย 
ณ โรงแรมรามากาเดนส์  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 

27 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
 

26-29 พฤษภาคม 
2556 

วิทยากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

28 ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
 

27 พฤษภาคม 2556 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2556  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน  11  ครั้ง 

ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ 
ไปรำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 อ.สิรภัทร  สิริบรรสพ 6 มิถุนายน 2556 ประชุมการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้ง
ที่ 5 ปี 2556 ณ ห้อง Event Hall 106 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บาง
นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2 ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 3-4 มิถุนายน 2556 น าสารตัวอย่างไปทดสอบวัด XRD  
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
จังหวัดอุบลราชธานี 

3 อ.องอาจ  เมณฑ์กูล 
อ.ชนกานต์  สกุลแถว 
 

3 มิถุนายน 2556 ร่วมสัมมนาโครงการเครือข่ายและพัฒนา
รูปแบบการให้บริหารอาชีวอนามัยฯ  
ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4 อ.ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

7 มิถุนายน 2556 ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานจาก
คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่างรอบ 24 ณ ห้องประชุม
เอกาทศรถ 210 อาคารเอกาทศรถ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

5 ผศ.ภคินี  คงสิบ 
อ.วันดี ฉวีจันทร์ 
 

25 มิถุนายน 2556 ร่วมโครงการร่วมใจลดพุงทั่วไทยถวายไท้
องค์ราชัน 84 พรรษา ณ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี 

6 อ.ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

10 มิถุนายน 2556 ด าเนินการยื่นเอกสารการประดิษฐ์เพ่ือจด
อนุสิทธิบัตร ฉบับแก้ไข ณ ส านักสิทธิบัตร 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จังหวัดนนทบุรี 

7 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
อ.มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 
อ.ชนิตา  ขนันทอง 

17 มิถุนายน 2556 เสนอรายละเอียดโครงการไบโอดีเซลชุมชน
เพ่ือเศรษฐกิจ พอเพียงเพ่ิมเติมแก่ ปตท. ณ 
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ าเภอวัง
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อ.วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
 

น้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 

8 อ.ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 
 

18 มิถุนายน 2556 รับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการคัดกรอง
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติจะขอรับการ
สนับสนุนกองทุนตั้งตัว ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 
อาคารส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

9 อ.เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 
อ.ชยภรณ  ดีเอม 
อ.เจนจิรา  เล็กอุทัย 
 

28-30 มิถุนายน 2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าร่าง
กรรมการด าเนินงานของแผนสุขภาวะ
ชุมชนปี 2557 ณ เหลายาพาราไดซ์ 
ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดตราด 

10 ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก 
อ.มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 
อ.ชนิตา  ขนันทอง 
อ.วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
อ.พรรนิพา  พวันนา 
 

29 มิถุนายน 2556 ศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ าส้มสายชูหมัก  
ณ จังหวัดสิงห์บุรี 

11 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
 

25-27 มิถุนายน 2556 ร่วมสัมมนาสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชน
ประจ าปี 2556 ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่า
แม่น้ าริเวอร์ไซด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2556  

สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 16 ครั้ง 
ล ำดับ

ที ่
บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ 

ไปรำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 อ.ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 7-8 กรกฎาคม 2556 อบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศไทย ณ โรงแรมราวินทรา บีช  
รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดจอมเทียน พัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

2 อ.ชนกานต์  สกุลแถว 
อ.องอาจ  เมณฑกูล 
 

2-3 กรกฎาคม 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานการ
ตอบโต้สภาวะฉุกเฉินและการดับเพลิง ณ 
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง และศูนย์ไบเทค  บาง
นา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3 อ.เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 
อ.ชยภรณ  ดีเอม 
 

3-5 กรกฎาคม 2556 ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือทบทวนการด าเนินงานพัฒนา
ฐานข้อมูลต าบล ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 

4 อ.กาญจนา  ยลสิริธัม 2-4 กรกฎาคม 2556 ควบคุมนักศึกษาเข้าประกวด “การประกวด
มารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา (ท่ัว
ประเทศ) ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2556  
ณ ห้องศักดิ์  ผาสุกนิรันต์   
หอประชุมมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

5 อ.กาญจนา  ยลสิริธัม 
 

5-6 กรกฎาคม 2556 ควบคุมนักศึกษาเข้าประกวด  “การ
ประกวดมารยาทไทย” โครงการธนชาต  
ริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย  
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 

6 อ.ศิริวัฒณา  ลาภหลาย 
 

28-29 กรกฎาคม 2556 ร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  
“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัย
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นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
7 ผศ.กันยา  อนุกูลธนากร 10 กรกฎาคม 2556 อบรม เรื่อง การใช้ระบบการเขียน

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Cue-thesis)  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

8 อ.ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

5-7 กรกฎาคม 2556 เข้าอบรมหลักสูตร Training the Trainer 
(TOT) ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานคร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

9 อ.ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล 

31 กรกฎาคม 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดปทุมธานี 

10 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
อ.วันดี  ฉวีจันทร์ 
 

17 กรกฎาคม 2556 จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการฟื้นฟูแบบ
องค์รวมของผู้สูงอายุในจังหวัดนครสวรรค์ 
ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองวัดไทยใต้   
จังหวัดนครสวรรค์ 

11 อ.ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล 

3 กรกฎาคม 2556 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อ าเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

12 อ.วันดี  ฉวีจันทร์ 
ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 

26-27 กรกฎาคม 2556 จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการออก
ก าลังกายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพภาค
ประชาชน ณ โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร   
ต าบลหนองกรด  จังหวัดนครสวรรค์ 

13 อ.ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

24 กรกฎาคม 2556 ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียนมการรับจด
ทะเบียนและออกสิทธิบัตร และยื่น 
ข้อตรวจดูเครื่องหมายการค้าส าหรับ 
จดทะเบียนตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ NSRU ณ ส านักสิทธิบัตร  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา  จังหวัดนนทบุรี 

14 อ.พันธ์ระวี  หมวดศรี 23 กรกฎาคม 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1  
ณ วัดพุทธอุทยานนครสวรรค์  จังหวัด
นครสวรรค์ 

15 ผศ.ดร.นวลศรี ช านาญกิจ 31 กรกฎาคม  2556 ประชุมการจัดท าวารสารไทยรูปแบบใหม่ 
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 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

16 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

30 กรกฎาคม 2556 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกลุ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จังหวัดนครปฐม 
 

 รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2556  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 45 ครั้ง 

ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ 
ไปรำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 ผศ.กันยา  อนุกูลธนากร 
อ.วิไลลักษณ์  โคมพันธุ์ 
อ.ศิริวัฒณา  ลาภหลาย 
อ.ปริญญารัตน์  จินโต 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 

5-7 สิงหาคม 2556 อบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและการใช้
สัตว์และกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้
สัตว์  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 อ.มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 10-11 สิงหาคม 2556 ท าวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

3 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
อ.ปริญญารัตน์  จินโต 
น.ส.จิรัชญา  ปั้นน้อย 
นายศิริชัย  ทวีผล 
น.ส.กรกมล  จันทร์เพียร 

7-9 สิงหาคม 2556 อบรมหลักสูตรการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ภาคเหนือหลักสูตรที่ 1 และ 2 ณ โรงแรม
อมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก 

4 อ.รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 
 

1-3 สิงหาคม 2556 วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

5 อ.กาญจนา ยลสิริธัม 
 

2 สิงหาคม 2556 เข้าร่วมกิจกรรม “ประกวดมารยาทไทย” 
ภายใต้ชื่อโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร
สวนมะลิ ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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6 ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
นายพันธ์ระวี  หมวดศรี 

20-23 สิงหาคม 2556 เข้าร่วมเสนอบทความในงานวิชาการระดับ
นานาชาติ 5th Fervaap ณ โรงแรม Centara 
Hotel & Convention Center จังหวัด
ขอนแก่น 
 

7 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 

6-7 สิงหาคม 2556 ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจัดการงานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  
จังหวัดชลบุร ี
 

8 ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
อ.สายชลี  ชัยศาสตร์ 
อ.ทิพพารัตน์  ทับโต 
อ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล 
อ.ดนุวัศ อิสรานนทกุล 
อ.อัฐพงศ์  แสงงาม 
อ.ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
อ.ชญานันทน์  ทองดี 
อ.หทัยชนก  หมื่นกล้า 
อ.ภาคภูมิ  เต็มเปี่ยม 
อ.เจตเจิม  เจิมขุนทด 
อ.ชนิตา  ขนันทอง 
อ.พรรนิพา  พวันนา 
อ.พรวิลัย  ชาญกิจกรรณ์ 
อ.วรพรรณ  เจริญข า 
อ.ชนกานต์  สกุลแถว 
อ.อัญชลี  พรมพ่วง 
อ.ธนากร  กิจสุขสกุล 
อ.ณัฐภัทร  ศิริคง 
อ.ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
อ.สมฤดี  โพธิ์นิ่ม 

5-7 สิงหาคม 2556 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 4  
ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
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อ.ยุภาวดี  ส าราญฤทธิ์ 
อ.มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 
อ.วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
ดร.กุลรภัส  เทียมทิพร 
อ.สิรภัทร  สิริบรรสพ 
อ.พิมพ์กัลยา  ฤทธิ์เพ็ญ 
อ.ภัทริณี  คงชู 
ดร.สมบูรณ์  นิยม 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
น.ส.ชนิตร์นันท์ กุลนาพันธ์ 

9 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
 

4-6 สิงหาคม 2556 เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนานักวิจัยด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัด
ราชบุรี 

10 ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก 
อ.วันดี  ฉวีจันทร์ 
 

18-24 สิงหาคม 2556 อบรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ณ Shelton College  Intenational  
ประเทศสิงคโปร์ 

11 ผศ.ดร.นวลศรี ช านาญกิจ 9-11 สิงหาคม 2556 ศึกษาดูงานระดับปริญญาโท สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 

12 อ.อนุวัตน์  แสงอ่อน 
ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 

10-11 สิงหาคม 2556 จัดค่ายอบรม โครงการเยาวชนร่วมใจรักษ์บึง
บอระเพ็ด ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด 
 

13  ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี 8-9 สิงหาคม 2556 ประชุมหัวหน้าคณะท างาน  ณ โรงแรม
ราชาวดี  จังหวัดขอนแก่น 
 

14 อ.สิรภัทร สิริบรรสพ 
อ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 
 

8 สิงหาคม 2556 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเบเกอรี่ 
ณ สถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้ว 
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
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15 อ.ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 

16 สิงหาคม 2556 จัดอบรมหลักสูตร โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
“การตลาดเชิงรุกยุคทอง ของ  AEC” ณ ห้อง
ประชุม 210 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 

16 อ.ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
 

19 สิงหาคม 2556 ติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะ
เห็ดโคนญี่ปุ่น ณ อบต.บางตาหงาย และ  
อบต.บางมะฝ่อ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

17 อ.ชนิตา  ขนันทอง 
 

14 สิงหาคม 2556 ท าวิจัย  วิเคราะห์ข้อมูล ณ มหาวิทยา
นเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 
 

18 อ.ภาสกร  วรอาจ 
 

13 สิงหาคม 2556 เป็นวิทยากรโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดโดยใช้หุ่นยนต์ ณ โรงเรียน 
หนองขาหย่างวิทยา  จังหวัดอุทัยธานี 
 

19 ดร.สมบูรณ์  นิยม 16 สิงหาคม 2556 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ คณิตศาสตร์และ
งานวิจัยในคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

20 อ.รักชาติ  ประเสริฐพงษ์ 
อ.วรพรรณ  เจริญข า 
อ.พรวิลัย  ชาญกิจกรรณ์ 
 

21  สิงหาคม 2556 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
ปทุมธานี  

21 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
อ.ปริญญารัตน์  จินโต 
น.ส.จิรัชฌา  ปั้นน้อย 
นายศิริชัย  ทวีผล 
น.ส.กรกมล  จันทร์เพียร 

20-21 สิงหาคม 2556 อบรมหลักสูตรการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ภาคเหนือหลักสูตรที่ 3 ณ โรงแรมอมรินทร์ 
จังหวัดพิษณุโลก 

22 อ.ชยภรณ  ดีเอม 25-29 สิงหาคม 2556 น าเสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมการ
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 ประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมพืช  พัทยา  
จังหวัดชลบุร ี
 

23 ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์
ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 
อ.ชนิตา  ขนันทอง 
อ.มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 
อ.วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
อ.พรรนิพา  พวันนา 

27 สิงหาคม 2556 ศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดก าแพงเพชร 

24 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

14-15 สิงหาคม 2556 เป็นวิทยากร  ณ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

25 ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 
ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
อ.ณรงค์  ชัยเลิศ 
 

20 สิงหาคม 2556 ร่วมประชุมแนวทางเขียนข้อเสนอโครงร่าง
วิจัยและการท าวิจัยโครงการความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

26 อ.ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 19 สิงหาคม 2556 ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แก
รนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

27 อ.สิรภัทร  สิริบรรสพ 
 

19-20 สิงหาคม 2556 ร่วมฟังผลการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

28 อ.ชม  ปานตา 
อ.ภัทริณี  คงชู 

22  สิงหาคม 2556 ส่งผู้ทรงคุณวุฒิที่มาวิพากหลักสูตร 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
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29 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
 

19-20 สิงหาคม 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์และพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยกลุ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

30 อ.ชม  ปานตา 
อ.ภัทริณี  คงชู 

21 สิงหาคม 2556 รับผู้ทรงคุณวุฒิที่มาวิพากหลักสูตร  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

31 อ.พีรพัฒน์  ค าเกิด 
ผศ.วิโรจน์  จันทร์จิตวิริยะ 
ดร.ฉัตริยะ  ศิริสัมพันธ์วงษ์ 
อ.หทัยชนก  หมื่นกล้า 
นายเอกชัย  อัชชะ 

23 สิงหาคม 2556 พานักศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย
นเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

32 อ.ดนุวัศ  อิสรานนทกุล 
อ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล 
 

22  สิงหาคม 2556 นิเทศนักศึกษาภาค กศ.บป. 1/2556  
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

33 อ.ณรงค์  ชัยเลิศ 
ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
 
 
 
 

29  สิงหาคม 2556 ติดตามประเมินผลเข้าร่วมอบรมการผลิตสบู่
จากสาร 
สกัดสมุนไพร ณ อ าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ 

34 อ.เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 
ผศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม 
อ.ณัฐภัทร  ศิริคง 
อ.นฤพนธ์  พนาวงษ์ 
อ.ธนากร  กิจสุขสกุล 

23 สิงหาคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
ณ อ าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 

35 ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
ดร.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม 
อ.ชม  ปานตา 

26-27 สิงหาคม 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาและศึกษาดูงาน  ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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อ.พรวิลัย  ชาญกิจกรรณ์ 
อ.วรพรรณ  เจริญข า 
อ.ยุภาวดี  ส าราญฤทธิ์ 
อ.สมฤดี  โพธิ์นิ่ม 
อ.ภัทริณี  คงชู 

36 นายภาณุ  หอมสุวรรณ 
อ.เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 
 

26-27 สิงหาคม 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน มค.4 
และ มคอ.6  เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  ณ  ห้อง
ประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

37 ดร.สมบูรณ์  นิยม 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
 

22-27 สิงหาคม 2556 ร่วมชมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2556” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิล์ด 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

38 ผศ.ดร.สุภาวรรณ   
วงค์ค าจันทร์ 
 

24 สิงหาคม  2556 ส ารวจและเตรียมการ ประสานงานและน า
เด็กไปท า Lap ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ห้วยขาแข้ง  จังหวัดอุทัยธานี 

39 อ.ณรงค์  ชัยเลิศ 
ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
 

23 สิงหาคม 2556 ติดตามประเมินผลเข้าร่วมอบรมงาน
หัตถกรรมจากกระดาษวัชพืชแก่ชุมชน ณ 
อ าเภอชุมแสงและหนองบัว  จังหวัด
นครสวรรค์ 

40 
 

อ.ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 
 

25 สิงหาคม 2556 ประชุมหารือการด าเนินงานเครือข่าย สร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 205 ชั้น 2 อาคาร
เอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก 

41 อ.ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 
 

26 สิงหาคม 2556 จัดท าเอกสารและคุ้มครองสิทธิ์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ณ ส านักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
จังหวัดนนทบุรี 
 



82 
 

42 อ.ภาสกร  วรอาจ 
อ.วิฑูร  สนธิปักษ์ 
 

27  สิงหาคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ จังหวัด
อุทัยธานี 

43 อ.พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 20  สิงหาคม  2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยกลุ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพเครือข่ายวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

44 อ.เอกวิทย์  สิทธิวะ 29-30 สิงหาคม 2556 ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
ประจ าปี 2556 ณ ห้องประชุมสายธารา 
อาคาร 2 ชั้น 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ 

45 นายศราวุธ  ธะในสวรรค์ 30 สิงหาคม 2556- 
1 กันยายน 2556 

ร่วมโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
และพัฒนาการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ณ จังหวัดนครราชสีมา 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน กันยำยน  พ.ศ. 2556  
สรุปไปรำชกำร  จ ำนวน 16  ครั้ง 

ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ 
ไปรำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
 

7 กันยายน 2556 น านักศึกษาไปศึกษาระบบนิเวศห้วยขาแข้งใน
ระบบนิเวศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี 

2 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
 

14 กันยายน 2556 น านักศึกษาไปศึกษาระบบนิเวศห้วยขาแข้งใน
ระบบนิเวศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขา
แข้ง จังหวัดอุทัยธานี 

3 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
 

21 กันยายน 2556 น านักศึกษาไปศึกษาระบบนิเวศห้วยขาแข้งใน
ระบบนิเวศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขา
แข้ง จังหวัดอุทัยธานี 

4 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
 

17-20 กันยายน 2556 ประชุมวิชาการ “การจัดความรู้เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน:เครือข่ายภาคเหนือ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” (Project 
Based) ณ โรงแรมเทวราช อ าเภอเมือง  
จังหวัดน่าน 

5 อ.ชญานันท์  ทองดี 5-6 กันยายน 2556 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานอาคาร ส่วนระบบ
ประปาและสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสีย
และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

6 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 
 

25 กันยายน 2556 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับอุทกภัยส าหรับโรงเรียน
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
ณ ห้อง 14708 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์

7 อ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 
อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 

25-26 กันยายน 2556 เพ่ือเตรียมการส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเครือข่าย
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาผู้ประกอบการ
ระหว่างหน่วย UBI แต่ละแห่ง ตลอดจน 
เตรียมความพร้อมให้กับหน่วย UBI   
ณ โรงแรมแม่น้ ารามาดาพลาซา  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

8 ดร.กุลรภัส เทียมทิพร 
 

28 กันยายน 2556  ศึกษาดูงานพัฒนาองค์ความรู้  Software 
Expo Asia 2013 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ 
สิริกิตติ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

9 นางชยภรณ  ดีเอม 
 

24-26 กันยายน 2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สนับสนุนวิชาการเพ่ือ
การพัฒนาหลักสูตร โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ในพื้นที่ภาคใต้ ณ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันดา 
จังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

10 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
 

22-23 กันยายน 2556 เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเพ่ือหาแนวทาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยฯ ณ โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ คอนเวนชั่น  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

11 นางสุนันทา  คงเงิน 9-11 กันยายน 2556 
 

ศึกษาดูงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับอุดมศึกษาฯ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

12 ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
 

8 กันยายน 2556 เพ่ือลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลผู้เข้ารับฟังการ
อบรม“เทคนิคและแนวทางในการใช้สวน
พฤกษาศาสตร์ฯ” ณ จังหวัดพิจิตร 

13 ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์ 14-15 กันยายน 2556 ศึกษาดูงานด้านพัฒนาบุคลากร ณ อ าเภอ 
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  และอ าเภอปากช่อง 
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จังหวัดนครราชสีมา 
14 ผศ.ภคินี  คงสิบ 

 
14 กันยายน 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ณ สถาบัน 
TISAR  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

15 ดร.สมพร  พูลพงษ์ 8-10 กันยายน 2556 เข้าร่วมประชุมเพ่ือทบทวนและจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปีฯ ณ เขื่อนภูมิพล  
จังหวัดตาก 
   

16 ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 
นายภาณุ  หอมสุวรรณ 

16-18 กันยายน 2556 ประชุมปฏิบัติการศูนย์มหาวิทยาลัยเพื่อ
เตรียมการพัฒนาข้าราชการครูโครงการ 
สควค. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์   
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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บทที่  7 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

 
งบประมำณคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจ ำปีงบประมำณ 2556 
 

 จ ำนวนเงิน ใช้ไป คงเหลือ % ใช้ไป 
ได้รับจัดสรรเป็นเงินทั้งสิ้น 17,195,965.00 16,313,897.64 882,067.36 94.87 

- เงินรายได้ 6,303,200.00 6,068,401.74 234,798.26 96.27 

- เงินแผ่นดิน 10,892,765.00 10,245,495.90 647,269.10 94.06 

 
งบประมำณที่ใช้ไปจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำยได้ดังนี้ 

หมวดรายจ่าย งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีใช้ไป 
ค่าจ้างชั่วคราว             1,200,000.00 1,194,457.00 
ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ             7,780,965.00 7,102,261.39 
ค่าสาธารณูปโภค                 18,000.00     16,921.25 
ค่าครุภัณฑ์             6,237,000.00 6,077,928.00 
เงินอุดหนุน               460,000.00   425,000.00 
รายจ่ายอื่น ๆ             1,500,000.00 1,497,330.00 

รวมใช้ไป            16,313,897.64 
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บทที่  8 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

 
                    ผลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องคป์ระกอบตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)  
                    ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
ของคุณภาพโดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง  9  องค์ประกอบเท่ากับ  4.05 จากระดับคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพดี                   
ผลกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ตำมองค์ประกอบท้ัง 9 
องค์ประกอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555  

     ผลกำรประเมินส่วนประกันคุณภำพ 
          ผลกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี ค่ำคะแนน 

 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และ แผนกำรด ำเนนิกำร 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5.00 

คะแนนเฉลี่ย   องค์ประกอบที่ 1 5.00 
องค์ประกอบที่ 2  กำรผลิตบัณฑิต 
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   5.00 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.21 
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.60 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 5.00 
2.5 ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 5.00 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 4.00 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 5.00 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 3.00 

ตัวบ่งชี้ที่  1  (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 3.53 

ตัวบ่งชี้ที่  2  (สมศ.) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน 4.53 
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คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ          
ตัวบ่งชี้ที่  14 (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย์ 2.28 

คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 2 3.83 
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี ค่ำคะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 4.00 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 3.00 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 3 3.50 
องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4.00 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 3.68 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 0.27 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 (สมศ.) ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 0.27 
คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 4 3.04 
องค์ประกอบที่  5  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม    5.00 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 (สมศ.) ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ 
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 (สมศ.) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

3.00 

คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบท่ี 5 4.50 
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 องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี ค่ำคะแนน 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  (สมศ.) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  (สมศ.) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 6 4.67 
องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  5.00 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 5.00 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 13  (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 4.30 
คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 7 4.86 
องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 
คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 8 5.00 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.43 
คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 9 4.00 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.05 

ระดับคุณภำพ ดี 
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             ภำคผนวก 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
 1.โครงกำรเลือกตั้งประธำนนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
      วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556 
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2. โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำชั้นปีที่ 1  
  วันที่  4 – 5 มิถุนำยน  2556 
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3. โครงกำรอบรมบุคลิกภำพและเตรียมควำมพรอ้มก่อนเป็นบัณฑิต      
    ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่  4  วันที่  16  มีนำคม 2556 
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4. โครงกำรสนับสนุนกีฬำระหว่ำงคณะและภำยในคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ีวันที่ 5 มกรำคม 2556 
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5) โครงกำรพี่ชวนน้องร่วมใจบ ำเพ็ญประโยชน์ 
ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 วันที่ 29 มิถุนำยน  2556 
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