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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษา
และวิจัย ผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา จึงเห็นสมควรขอพระราชทานชื่อวิทยาลัย
ครู 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 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
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ประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 79  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 มีหน้าที่หลัก
คือ   จัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการ  การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 คหกรรมศาสตร์ 

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 
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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 
    1.5)  สนับสนุนการผลิตครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ มีคุณธรรม  
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           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 

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

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 1   
  - สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 1 - -  
  - สาขาวิชาเคมี 1 - -  
  - สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชวีภาพ 2 - -  
  - สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 - -  

  ภำควิทยำศำสตร์ประยุกต์ 6    

  - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 - -  
  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 - -  

  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 - -  
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 - -  

รวม 11 1 -  
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    หวัหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
12)  ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์     หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 
13)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  จันทร์จิตวิริยะ  หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
14)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา  บุญเจริญ  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
15)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลิน  อนันตนนทก  หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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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  118  คน แบ่งเป็น 
1)  บุคลากรสายผู้สอนรวมอาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อจ านวน  98  คน จ าแนกเป็นข้าราชการ 30 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัย  55  คน  และลูกจ้างชั่วคราว  13  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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ฃจ ำนวนบุคลำกรสำยผู้สอน  
 

ภำควิชำ / สำขำ /โปรแกรมวิชำ สำยผู้สอน รวม 
สำยผู้สอน ข้ำรำชกำร พนักงำน 

มหำวิทยำลัย 
ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

 ลำเรียน ปกต ิ ลำเรียน ปกต ิ

1. ภำควิชำวิทยำศำสตร์     

1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ - 6 - 6 5 17 

1.2 สาขาวิชาเคมี - 3 - 5 2 10 

1.3 สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ - 3 - 11 - 14 

1.4 สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป - 3 3 3 1 10 

รวมภำควิชำวิทยำศำสตร์ - 15 3 25 8 51 

2. ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์     

2.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ - 1 - 2 1 4 

2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 11 1 10 2 24 

2.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 1 1 2 - 4 

2.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 2 1 10 2 15 

รวมภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ - 15 3 24 5 47 

รวมบุคลำกรสำยผู้สอน - 30 6 49 13 98 

 
จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน  

สำยสนับสนุน รวม 
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สังกัด/สถำนที่ปฏิบัติงำน ข้ำรำชกำร พนักงำน 
รำชกำร 

 

พนักงำน 
มหำวิทยำลัย 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

สำยสนับสนุน 

ส านักงานคณบดี 1 1 9 2 2 15 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ - - 5 - -  5 

รวมบุคลำกร 
สำยสนับสนุน 

1 1 14 2 2 20 

 
 
1.8 ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและวุฒิกำรศึกษำบุคลำกรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
จ ำนวนบุคลำกรสำยผู้สอนแบ่งตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร   
 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวน 
อาจารย์ 82 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 
รองศาสตราจารย์ - 
ศาสตราจารย์ - 

รวม 98 
 
จ ำนวนบุคลำกรสำยผู้สอนแบ่งตำมคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ   

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน 

มหำวิทยำลัย 
ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

รวม 

ระดับปริญญาตรี - 2 1 3 

ระดับปริญญาโท 16 43 11 70 

ระดับปริญญาเอก 13 11 1 25 

รวม 29 56 13 98 
 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนแบ่งตำมคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

ระดับกำรศึกษำ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน 
มหำวิทยำลัย 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

รวม 

ป.6 - - 1 - 2 3 
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ม.6 - - 1 - - 1 

ม. 6 / ปวช.   - - - 1 - 1 

ปริญญาตรี   - 1 11 1 1 14 

ปริญญาโท   1 - - - - 1 

รวม 1 1 13 2 3 20 

 
 
 
 
 
 
 
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 ดร. จีรพรรณ  เทียนทอง Ph.D. (Chemistry – Analytical 
Chemistry), 2557 

อาจารย์ 
 

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

11 ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล วท.ม. (ชีววิทยา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

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 

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 
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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 

4 นายรักชาติ  ประเสริฐพงษ์ วท.ม. (คณิตศาสตร์) อาจารย์ 

5 นายชม  ปานตา วท.ม. (สถิติประยุกต์) อาจารย์ 

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

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 

22 นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) อาจารย์ 

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

24 นายพีรพัฒน์   ค าเกิด วท.ม. (พลังงานทดแทน) อาจารย์ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

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) 

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.วรชนันท์ 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) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

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 

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

การอาหาร) 
อาจารย์ 

7 น.ส.พรรนิพา  พวันนา วท.ม. (เคมี) อาจารย์ 
8 ผศ.วิทยา  วาจาบัณฑิต วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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9 น.ส.หทัยชนก  หมื่นกล้า วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต)์ อาจารย์ 
10 นายภาคภูมิ  เต็มเปี่ยม วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) อาจารย์ 
11 น.ส.วรพรรณ  เจริญข า วท.ม. (สถิติศาสตร์) อาจารย์ 
12 น.ส.พรวิลัย  ชาญกิจกรรณ์ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) อาจารย์ 
13 น.ส.ณัฐกา  กุลรินทร์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 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  

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 
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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 นางชมภูนุช  บุญพรหม 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 
3 น.ส.แหวนเพชร พุทธสามี 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 2557) 

หลักสูตร/ระดับ สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
(57) (56) (55) (54) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
วทบ. 4 ปี 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1 31 26 22 23 102 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 2 33 27 25 20 105 
เคมี  22 22 11 23 78 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- 20 13 15 48 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 30 16 15 - 61 
สาธารณสุขชุมชน ห้อง 1 47 33 39 41 160 
สาธารณสุขชุมชน ห้อง 2 47 27 26 42 142 
สาธารณสุขชุมชน ห้อง 3 44 36 32 33 145 
สาธารณสุขชุมชน ห้อง 4 46 36 30 - 112 
สาธารณสุขศาสตร์ (ชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) ห้อง 1 

42 24 - 33 99 
 

สาธารณสุขศาสตร์ (ชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) ห้อง 2 

40 - - - 40 

ชีววิทยา 41 33 41 34 149 
จุลชีววิทยา - 9 - - 9 
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หลักสูตร/ระดับ สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
(57) (56) (55) (54) 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 24 27 15 18 84 
คณิตศาสตร์  48 17 28 13 106 
ฟิสิกส์ 16 8 9 5 38 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  
ศศ.บ. 4 ปี 

คหกรรมศาสตร์ 52 37 21 8 118 

รวม 563 398 327 308 1596 
2.2 จ ำนวนนักศึกษำภำค กศ.บป. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ปีกำรศึกษำ 2557) 

โครงกำร สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
(57) (56) (55) (54) 

โครงการ กศ.บป. วิทยาการคอมพิวเตอร์  - - 9 21 30 
รวม - - 9 21 30 

2.3  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปี 2557 
สำขำวิชำ จ ำนวน 

ฟิสิกส์ 4 
เคมี 23 
ชีววิทยา 61 
คณิตศาสตร์ 53 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 
สาธารณสุขศาสตร์ 129 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 17 
คหกรรมศำสตร์ 18 
รวม 337 

2.4 จ ำนวนและร้อยละกำรมีงำนท ำและประกอบอำชีพอิสระของบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2556 

สถำนะภำพกำรท ำงำน 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

จ ำนวน ร้อยละ 
ท างานแล้ว 219 77.66 
ท างานและศึกษาต่อ - 0 
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ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษาต่อ 46 16.31 
ก าลังศึกษาต่อ 17 6.02 

รวม 282 100 
 
* ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2557 

บทที่ 3 
ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ผลงำนวิชำกำร   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการส่งเสริมคณาจารย์  พนักงานมหาวิทยาลัยรวมทั้งนักศึกษาให้มี
ผลงานวิชาการด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยมีการส่งเสริมด้านต่าง ๆ  เช่น การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาโจทย์วิจัย การจัดท าคู่มือวิจัย   การขอทุนสนับสนุนและเผยแพร่  

ผลงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2557 คณาจารย์ได้มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากภายในและภายนอก ดังนี้ 

 
3.1 ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
     จ ำนวน 34  เรื่อง     
     สรุปงบประมำณ  3,450,000 บำท 

ชื่ออำจำรย์ ชื่อเรื่อง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
1. ผศ.กันยา อนุกูลธนากร การเปรียบเทียบความเป็นพิษแบบ 

เฉียบพลันของไพริเบนโซซิมและ 
ไกลโฟเซตต่อพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ
ตับและพฤติกรรมการว่ายน้ าของ 
ปลาตะเพียนขาว 
 

60,000  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2. อาจารย์พรรนิพา พวันนา การเตรียมและคุณสมบัติบางประการ 
ของเรซินแลกเปลี่ยนไอออนธรรมชาติ 
จากผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยกรด 
ซิตริก 
 

60,000  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3. ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงสีของ 
พอลิไดอะเซทติลีนเวสสิเคิลที่เปลี่ยน 
แปลงหมู่ฟังก์ชันด้วยเกลือไอออนิก 
 

60,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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ชื่ออำจำรย์ ชื่อเรื่อง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
4. อาจารย์ชม  ปานตา การศึกษาความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงของนักศึกษาและบุคลากรใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

35,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

5. ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของดอก
นมแมวด้วยวิธีเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น 
 

50,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

6. อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล การเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านเวลา 
ในการให้บริการของเว็บเซอร์วิสด้วย
เทคโนโลยีวาจาและพีเอชพี 

50,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

7. อาจารย์สิรภัทร  สิริบรรสพ 
 

การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่น เรื่อง
ผลิตภัณฑ์จากข้าวในจังหวัดนครสวรรค์ 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา 
วิชาคหกรรมศาสตร์ 
 

30,000  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

8. อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทาง
โภชนาการในอาหารบริโภคกับระดับ 
ความฉลาดทางอารมณ์และระดับความ
ฉลาดทางสติปัญญาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

35,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

9. ดร.เรณู  อยู่เจริญ การบูรณะภาพเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ของไทยที่เสื่อมสภาพ 
โดยใช้การไบนาไรเซชันแบบปรับตัว 
ตามสารสนเทศหลายระดับ 
 

50,000 สถาบันวิจัยและ 
พัฒนา 

10. ดร.เรณู  อยู่เจริญ การศึกษาการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเริม 
ของสมุนไพรและการพัฒนาครีม 
 

80,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

11. ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา การศึกษาความหลากหลายของพืช
สมุนไพรในจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือการ 

940,000 ส านักบริหาร 
โครงการส่งเสริม
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ชื่ออำจำรย์ ชื่อเรื่อง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
อนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิจัยในอุดม 

ศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัย 
แห่งชาติ  
ส านักงานคณะ 
กรรมการ
อุดมศึกษา 
 

12.ผศ.ดร.สุภาวรรณ  
วงศ์ค าจันทร์ 
 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 
เครือข่ายการวิจัยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
:กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
9 แห่ง 
 

200,000 ส านักบริหาร 
โครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดม 
ศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัย 
แห่งชาติ  
ส านักงานคณะ 
กรรมการ
อุดมศึกษา 
 

13.อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม รูปแบบการบริหารจัดการข้าวพ้ืนเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนไทยทรงด าบ้านไผ่สิงห์  
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

490,000 ส านักบริหาร 
โครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดม 
ศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัย 
แห่งชาติ  
ส านักงานคณะ 
กรรมการ
อุดมศึกษา 
 

14.ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ วิถีชุมชนต้นแม่น้ าเจ้าพระยา: กรณี 
ศึกษาการน าร่องจากเกษตรเคมีสู่
เกษตรกรอินทรีย์ 

1,000,000 ส านักบริหาร 
โครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดม 
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ชื่ออำจำรย์ ชื่อเรื่อง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัย 
แห่งชาติ  
ส านักงานคณะ 
กรรมการ
อุดมศึกษา 

15.ดร.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Active 
Learning & Action Research) 
 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

16.อาจารย์ยุภาวดี   
ส าราญฤทธิ์ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Active 
Learning & Action Research) 
 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

17.อาจารย์ภาคภูมิ เต็มเปี่ยม 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Active 
Learning & Action Research) 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

18.ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Active 
Learning & Action Research) 
 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

19.อาจารย์ชนิตา  ขนันทอง 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Active 
Learning & Action Research) 
 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

20.อาจารย์พรรนิพา พวันนา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
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ชื่ออำจำรย์ ชื่อเรื่อง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
 ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Active 
Learning & Action Research) 
 

และเทคโนโลยี 

21.อาจารย์ฤทัยรัตน์  โพธิ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Active 
Learning & Action Research) 
 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

22.อาจารย์สายชลี ชัยศาสตร์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Active 
Learning & Action Research) 
 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

23.ดร.เรณู  อยู่เจริญ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Active 
Learning & Action Research) 
 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 

ชื่ออำจำรย์ ชื่อเรื่อง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
24. อาจารย์ศิริวัฒณา  
ลาภหลาย 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Active 
Learning & Action Research) 
 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
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ชื่ออำจำรย์ ชื่อเรื่อง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
25.อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Active 
Learning & Action Research) 
 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

26.อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Active 
Learning & Action Research) 
 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

27.อาจารย์หทัยชนก หมื่นกล้า 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Active 
Learning & Action Research) 
 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

28.ผศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Active 
Learning & Action Research) 
 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

29.อาจารย์คณินนัฏฐ์ 
โชติพรสีมา 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Active 
Learning & Action Research) 
 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

30.อาจารย์ธนากร กิจสุขสกุล โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( Active 
Learning & Action Research) 
 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
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ชื่ออำจำรย์ ชื่อเรื่อง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
31.อาจารย์ชญานันทน์ ทองดี โครงการวิจัยส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ 35,000 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
 

32.อาจารย์วัญเพ็ญ คงเพ็ชร โครงการวิจัยส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ 40,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

33.อาจารย์สายชลี ชัยศาสตร์ โครงการวิจัยส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ 40,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

34.อาจารย์วรพรรณ เจริญข า 
    อาจารย์ไอริน ชุ่มเมืองเย็น 
    อาจารย์พรวิลัย  
    ชาญกิจกรรณ์ 
 

โครงการวิจัยส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ 35,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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3.2 งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
     จ ำนวน 7 เรื่อง 

คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์ ปี 
1. Krisda Khakasikam 
 

A Combined Genetic Algorithm and 
Conway’s Game of Life for Printed 
Lanna Character Recognition 
 

Proceeding of 
ICCET2013, pp 653-657 

2013 

2. Khanitta 
Somtrakoon, Waraporn 
Chouychai and Hung 
Lee. 
 

Comparing Anthracene and 
Fluorene Degradation in 
Anthracene and Fluorene-
Contaminated Soil by Single and 
Mixed Plant Cultivation 
 

International Journal of 
Phytoremediation, Vol. 
16, pp. 415-428. 
(Indexed in Q2 of 
Scopus 

2014 

3. Chonlada 
Theerakarunwong and 
Waraporn Chouychai 
 

Efficiency of Titanium Dioxide on 
Mungbean Seed Sterlie and their 
Nanotoxicity to Mungbean Growth 
In Vitro 
 

Vol. 15, pp. 1039-1042. 
(Indexed in Q2 of 
Scopus 

2013 

4. J.Tientong et. ศ. 
 

Improved mechanical  and  
corrosion properties of nickel  
Composite coatings by 
incorporation of layered silicates 
 

Materials chemistry  and 
Physics 145 (2014) 44-50 

2014 

5. Jeerrapan Tientong 
 

Salt water  corrosion resistance  of 
electrodeposited Ni-Layered  
silicate  nanocomposite  coatings  
from  Watts’ type  solution 
 

Surface & Coatings 
Technology 242 (2014) 
170-176 

2014 

6.นงเยาว์ ในอรุณ, พรรณี 
สิทธิเดช และ อภิชาต  

ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมระดับชาติด้านเวช

2556 
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คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์ ปี 
วิสิทธิ์วงษ์ 
 

ศาสตร์สารสนเทศครั้งที่ 2, 
27-29 พฤศจิกายน 2556, 
122-127 
 
 
 
 
 

7.นฤพนธ์ พนาวงศ์ และ 
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 
 

ระบบจัดหมวดหมู่เว็บไซต์ท่องเที่ยว
ประเทศไทยด้วยอัลกอริทึมนาอีฟเบย์ 

Proceeding of the 9th 
National Conference on 
Computing and 
Information Technology, 
pp 83-89 
 

2556 
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บทที่ 4 
ด้ำนงำนบริกำรวิชำกำร   

 
 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้บริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2557 จ านวน 135
โครงการ เป็นเงิน 4,189,954 บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        
     จ ำนวน  31  โครงกำร 
     สรุปงบประมำณ 1,673,174 บำท 
 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

1.โครงการศึกษาดูงาน 
และอบรมเชิงปฏิบัติการ
บริหารงานวิจัยสู่การจัดท า
ผลงานวิชาการ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง 

คณาจารย์คณะ 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

10-12 
สิงหาคม  
2557 

337,012 บาท 

2.โครงการศึกษาดูงานและ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 
พัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ 
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
นางนิภาพร  ค าตัน 

คณาจารย์และบุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

31 มีนาคม 
2557 – 
2 เมษายน 
2557 

166,960 บาท 

3.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 

คณาจารย์คณะ 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

1 ตุลาคม 
2556- 
30 กันยายน 
2557 

160,000 บาท 

4.โครงการศึกษาดูงานศูนย์ 
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 

คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และพัฒนา ศูนย์

27 สิงหาคม 
2557 

7,420 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

(TCI)  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.โครงการศึกษาดูงานศูนย์ 
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  
(TCI)  
 

ดร.ติยะภรณ์  
เหลืองพิพัฒน์ 
ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 
ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
อาจารย์ชม  ปานตา 
อาจารย์รักชาติ 
ประเสริฐพงษ์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
ดร.ติยะภรณ์  
เหลืองพิพัฒน์ 
ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 
ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
อาจารย์ชม  ปานตา 
อาจารย์รักชาติ 
ประเสริฐพงษ์ 
 

วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และพัฒนา ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 สิงหาคม 
2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,220 บาท 

6.โครงการการศึกษาดูงาน 
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 

คณะกรรมการและ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์ จ านวน 
12 คน 
 

3-5 
มกราคม 
2557 

40,000 บาท 

7.โครงการปฏิบัติงานนอก
เวล าราช ก าร  ส านั ก งาน
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

ส านักงานคณบด ี
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
การเงิน และเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดส านักงาน
คณบดี จ านวน 8 คน 

21 สิงหาคม 
2557 ถึง 
10 กันยายน 
2557 

25,200 บาท 

8.โครงการการประชุมเชิง ฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้บริหาร คณาจารย์ มิถุนายน 52,500 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 
รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 

การศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อนุวัตน์  
แสงอ่อน 

และเจ้าหน้าที่ของ 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี จ านวน 
50 คน 
 

2557 

9.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตรวจติดตาม 
ประเมินการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 
การศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อนุวัตน์ 
แสงอ่อน 

ผู้บริหาร คณาจารย์  
และบุคลากรของ 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี จ านวน 
80 คน 

24 
กรกฎาคม 
2557 

23,240 บาท 

10.โครงการ QA สัญจร 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 
การศึกษา คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
อาจารย์อนุวัตน์ 
แสงอ่อน 
 

ผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากรของ 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี จ านวน 
60 คน 

8 เมษายน 
2557 

7,500 บาท 

11.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตรวจติดตาม 
ประเมินการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับ
สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 
การศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อนุวัตน์ 
แสงอ่อน 

ผู้บริหาร คณาจารย์  
และบุคลากรของ 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี จ านวน 
60 คน 

9 กรกฎาคม 
2557 

15,000 บาท 

12.โครงการการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดและเตรียมความ
พร้อมการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
พีระพงษ์ เนียมเสวก 
อาจารย์อนุวัตน์  
แสงอ่อน 

ผู้บริหาร คณาจารย์  
และเจ้าหน้าที่ของ 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี จ านวน 
100 คน 

ตุลาคม 
2556 

40,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

13.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพผลงานทางวิชาการ 
และศึกษาดูงานการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
และสถิติ  
อาจารย์ชม  ปานตา 

อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
และสถิติ และวิทยากร 
จ านวน 12 คน 

1-4 
สิงหาคม 
2557 

91,740 บาท 

14.โครงการศึกษาดูงาน และ
ชมนิทรรศการมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2557 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
และสถิติ  
อาจารย์รักชาติ 
ประเสริฐพงษ์ 

อาจารย์และนักศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ จ านวน 
47 คน 
 

8-9 
สิงหาคม 
2557 

38,350 บาท 

15.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
เทคนิคการพิมพ์งานและ 
ผลงานวิชาการ ที่เก่ียวข้อง 
กับคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม 
LATEX 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
และสถิติ  
ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 
ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 

อาจารย์สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ 
จ านวน 17 คน 

8-11 
เมษายน 
2557 

30,000 บาท 

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

16.โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อาจารย์สาขาวิชาเคมีเพ่ือ 
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

สาขาวิชาเคมี 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์
ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก 
ดร.จีรพรรณ เทียนทอง 
ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
ดร.ธนัชพร พัฒนธรชัย 
อาจารย์วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
อาจารย์มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 
อาจารย์ชนิตา  ขนันทอง 
อาจารย์พรรนิพา พวันนา 

คณาจารย์ สาขาวิชา
เคมี จ านวน 10 คน 

31 
กรกฎาคม 
2557 ถึง 
1 สิงหาคม 
2557 

32,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

 
17.โครงการการศึกษาดูงาน 
ด้านการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการประกันคุณภาพ
ระดับสาขาวิชา 
 

สาขาวิชาเคมี 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์

คณาจารย์และ
บุคลากรของสาขาวิชา
เคมี จ านวน 12 คน 

21-23 
สิงหาคม 
2557 

50,000 บาท 

18.โครงการศึกษาดูงานและ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่าง 
หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
 

สาขาวิชาชีววิทยาและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
อาจารย์พันธ์ระวี  
หมวดศรี 
อาจารย์ณัฐพงษ์ 
สิงห์ภูงา 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 
ดร.ติยะภรณ์ 
เหลืองพิพัฒน์ 
 

อาจารย์สาขาวิชา 
ชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
จ านวน 6 คน 

16-17 
สิงหาคม 
2557 
 

15,000 บาท 

19.โครงการการศึกษาดูงาน 
และการท าความร่วมมือ 
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

สาขาวิชาชีววิทยาและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
อาจารย์พันธ์ระวี หมวดศรี 
ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล 
ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 
อาจารย์วิไลลักษณ์  
โคมพันธุ์ 
อาจารย์ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา 
อาจารย์ปริญญารัตน์  
จินโต 
อาจารย์ศิริวัฒณา  

อาจารย์และบุคลากร 
สาขาวิชาชีววิทยา 
และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

3-4 
เมษายน 
2557 

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

ลาภหลาย 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 
อาจารย์นาตยา  
ยงกสิการณ์ 
 

20.โครงการการพัฒนาต ารา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อาจารย์วันดี ฉวีจันทร์ 

คณาจารย์ สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวน 3 คน 

1 มกราคม 
2557 ถึง 
31 สิงหาคม 
2557 
 

30,000 บาท 

21.โครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ 
ผศ.ภคินี  คงสิบ 
อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 
อาจารย์ทิพพารัตน์ ทับโต 
อาจารย์เพชรัชน์ อ้นโต 
อาจารย์นริศรา 
จันทรประเทศ 
อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
อาจารย์องอาจ เมณฑ์กูล 
อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 
อาจารย์ณธิดา อินทร์แป้น 
อาจารย์ณัฐกา กุลรินทร์ 
 

อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และผู้สนใจ จ านวน 
13 คน 

11 มิถุนายน 
2557 

13,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

22. .โครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ 
ผศ.ภคินี  คงสิบ 
อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 
อาจารย์ทิพพารัตน์ ทับโต 
อาจารย์เพชรัชน์ อ้นโต 
อาจารย์นริศรา 
จันทรประเทศ 
อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
อาจารย์องอาจ เมณฑ์กูล 
อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 
อาจารย์ณธิดา อินทร์แป้น 
อาจารย์ณัฐกา กุลรินทร์ 
 

อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และผู้สนใจ  
 

21 
พฤษภาคม 
2557 

13,000 บาท 

23.โครงการพัฒนาอาจารย์ 
และศึกษาดูงานด้าน
สาธารณสุข 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ 
ผศ.ภคินี  คงสิบ 
อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 
อาจารย์ทิพพารัตน์ ทับโต 
อาจารย์เพชรัชน์ อ้นโต 
อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 
อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
อาจารย์องอาจ  เมณฑ์กูล 
อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 
อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 

อาจารย์ประจ าสาขา 
วิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

28-30 
มีนาคม 
2557 

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

 
 

24.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.ดร.กฤษดา  
ขันกสิกรรม 
ผศ.นงเยาว์ ในอรุณ 
อาจารย์นฤพนธ์ พนาวงศ์ 
อาจารย์ถิรภัทร มีส าราญ 
อาจารย์เอกสิทธิ์  
สิทธิสมาน 
 

คณาจารย์ บุคลากร 
ทางการศึกษา และ 
ผู้สนใจ  ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 

ตลอดปี 
งบประมาณ 
2558 

40,000 บาท 

25.โครงการการสร้าง
เครือข่ายประกันคุณภาพ 
ทางการศึกษา 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
 

คณาจารย์ และ
บุคลากรสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
จ านวน 4 คน และ 
นักศึกษา จ านวน 
5 คน 
 

6 สิงหาคม 
2557 

4,640 บาท 

26.โครงการอบรมการ
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษา และการจัดท า 
ผลงานทางวิชาการ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 

คณาจารย์ และ
บุคลากรสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 17 คน 
 

1-3 
สิงหาคม 
2557 

77,732 บาท 

27.โครงการศึกษาดูงาน 
“ศึกษาดูงานและประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการประกัน 
คุณภาพระดับสาขาวิชา และ 
การพัฒนาการเรียนการสอน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ประยุทธ 
สุระเสนา 
อาจารย์ธนพัฒน์ 

คณาจารย์และ
บุคลากรของสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 20 คน 

18-21 
เมษายน 
2557 

107,210 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 

วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
 

28.โครงการองค์ประกอบ
ศิลป์และการวาดเส้นพ้ืนฐาน 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
 

คณาจารย์สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

28-30 
ตุลาคม 
2556 

25,000 บาท 

29.โครงการอบรมการพัฒนา 
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 

คณาจารย์สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 25 คน 

21-23 
ตุลาคม 
2556 

131,700 บาท 

30.โครงการศึกษาดูงาน 
“ศึกษาดูงานพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษาสาขา 
วิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
 

คณาจารย์ และ 
บุคลากรของสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ ไปศึกษา 
ดูงาน จ านวน 3 คน 
นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
รุ่น 31 และรุ่น 32  
 

28 กันยายน 
2556 

6,750 บาท 

31.โครงการเทคนิคการ 
ใช้กล้อง 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
 

คณาจารย์สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

24-25 
ตุลาคม 
2556 

18,000 บาท 
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4.2 กำรบริกำรวิชำกำรให้กับนักศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน    
     จ ำนวน  65  โครงกำร 
     สรุปงบประมำณ  1,264,915  บำท 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

1.โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือ
เชื่อมความสัมพันธ์ภายใน 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

นักศึกษา อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

19-26 
กุมภาพันธ์ 
2557 

30,000 บาท 

2.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรม 
และจริยธรรม ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

16 สิงหาคม 
2557 

31,200 บาท 

3.โครงการสนับสนุนการจัด 
แข่งขันกีฬาน้องใหม่และ 
กีฬาระหว่างคณะ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

กรกฎาคม 
-กันยายน 
2557 

15,000 บาท 

4.โครงการบูรณาการงาน 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

กรกฎาคม 
2557- 
ตุลาคม 
2557 
 

20,000 บาท 

5.โครงการการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการแนวทางการ
พัฒนาความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์แก่เยาวชน 
ในท้องถิ่นและการพัฒนา
ชุมชน 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

17-19 
มกราคม 
2557 

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

6.โครงการกิจกรรมวันเด็ก 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 
เพ่ือการเรียนรู้ การอนุรักษ์ 
และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

สาขาวิชาชีววิทยาและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
นายพันธ์ระวี  หมวดศรี 

นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

11 มกราคม 
2557 

4,000 บาท 

7.โครงการเลือกประธาน 
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

กุมภาพันธ์ 
-มีนาคม 
2557 

- 

8.โครงการอบรมเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา  
5 คณะ เรื่อง การเขียน
โครงการโดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ 
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วิฑูร สนธิปักษ์ 
อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน 

นักศึกษา ทั้ง 5 คณะ 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและ 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คณะวิทยาการจัดการ 
 

1 มีนาคม 
2557 

9,200 บาท 

9.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ 
และเตรียมความพร้อมก่อน
เป็นบัณฑิต ส าหรับนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 
2557  
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษาภาคปกติ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

26 มีนาคม 
2557 

39,988 บาท 

10.โครงการเสวนาเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 

27-28 
มีนาคม 

31,635 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

พัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2556 
 

 
 

และเทคโนโลยี 2557 

11.โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพส าหรับศิษย์เก่า 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 
อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 

นักศึกษา ศิษย์เก่า 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

4 เมษายน 
2557 

17,300 บาท 

12.โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพส าหรับศิษย์เก่า 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
13.โครงการจิตอาสาพา
สะอาด 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 
อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง 
นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล 
สาขาวิชาเคมี 
อาจารย์ชนิตา  ขนันทอง 

นักศึกษา ศิษย์เก่า 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
 
นักศึกษาชมรมเคมี 
จ านวน 100 คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
 

4 
พฤษภาคม 
2557 
 
19 
กรกฎาคม 
2557 
 

20,000 บาท 
 
 
 

6,000 บาท 

14.โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2557 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษาภาคปกติ 
จ านวน 580 คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
 

10 
กรกฎาคม 
2557 

10,000 บาท 

15.โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ของคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 

นักเรียน นักศึกษา 
และผู้ที่สนใจใน 
จังหวัดนครสวรรค์ 

7 เมษายน 
2557 – 
30 มิถุนายน 
2557 

5,000 บาท 

16.โครงการปรับความรู้ 
พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษาภาคปกติ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

19-27 
กรกฎาคม 

34,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

และคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
จ านวน 530 คน 
 

2557 

17.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม 
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
และสถิติ 
ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 

นักศึกษา สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ 
ชั้นปีที่ 4 จ านวน 
 14 คน 
 

4-6 
กรกฎาคม 
2557 

15,000 บาท 

18.โครงการศึกษาดูงานของ 
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ 
สถิติ 
อาจารย์พรวิลัย  
ชาญกิจกรรณ์ 
 

นักศึกษา สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ 
จ านวน 25 คน 

7 กรกฎาคม 
2557 

30,000 บาท 

19.โครงการปฐมนิเทศและ
ปรับพื้นฐานความรู้ส าหรับ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ 
สถิติ 
ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ จ านวน 
30 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
และสถิติ จ านวน 
30 คน 
 

23 มิถุนายน 
2557-4 
กรกฎาคม 
2557 
และ 21 
กรกฎาคม 
2557 – 5 
กันยายน 
2557 

40,000 บาท 

20.โครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม 
The Geo meter  s  
Sketchpad (GSP) 
   

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 
อาจารย์ยุภาวดี  
ส าราญฤทธิ์ 
 

นักศึกษา บุคลากร  
ศิษย์เก่า สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

6-8 
พฤษภาคม 
2557 

30,000 บาท 

21.โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยนักศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
อาจารย์รักชาติ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ 
จ านวน 63 คน 

8-9  
กุมภาพันธ์ 
2557 

20,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

สถิติ ณ อุทยานแห่งชาติ 
แม่วงก์ 
 

ประเสริฐพงษ์ 

22.โครงการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพของนักศึกษา สาขา 
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
อาจารย์ชม  ปานตา 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ 
ฝึกประสบการณ์ใน
หน่วยงานต่าง ๆ  
จ านวน 15 คน 
 

ภาคเรียน 
ที่ 2  
ปีการศึกษา 
2556 

6,000 บาท 

23.โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
ดร.สมบูรณ์  นิยม 
 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ 
จ านวน 69 คน 

13-15 
ธันวาคม  
2556 

30,000 บาท 

24.โครงการส่งเสริมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและ 
กีฬาไทยของนักศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ 
สถิติ 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
อาจารย์ยุภาวดี  
ส าราญฤทธิ์ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ 
จ านวน  130  คน 

1 ธันวาคม 
2557 

30,000 บาท 

25.โครงการศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่ของนักศึกษา
สาขาวิชาเคมี 
 
 

สาขาวิชาเคมี 
อาจารย์วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 5 สิงหาคม 
2557 

15,660 บาท 

26.โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและเคมีสัมพันธ์ 
 

สาขาวิชาเคมี 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์
ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 

อาจารย์และนักศึกษา 
สาขาวิชาเคมี จ านวน 
96 คน 
 

19 
กรกฎาคม 
2557 

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

ดร.จีรพรรณ เทียนทอง 
อาจารย์วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
อาจารย์มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 
อาจารย์ชนิตา  ขนันทอง 
อาจารย์พรรนิพา  พวันนา 
ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
 

27.โครงการจิตอาสาพา 
สะอาด 
 

สาขาวิชาเคมี 
อาจารย์ชนิตา  ขนันทอง 

นักศึกษาชมรมเคมี 
จ านวน 100 คน 

19 
กรกฎาคม 
2557 
 

6,000 บาท 

28.โครงการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษา 
สาขาวิชาเคมีและเคมีคู่ขนาน 
ครั้งที่ 1 
 

สาขาวิชาเคมี 
ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 
ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก 
ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
อาจารย์ชนิตา ขนันทอง 
อาจารย์มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 
อาจารย์วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
อาจารย์พรรนิพา พวันนา 
 

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 4 เมษายน 
2557 

6,550 บาท 

29.โครงการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษา 
สาขาวิชาเคมีและเคมีคู่ขนาน 
ครั้งที่ 2 
 

สาขาวิชาเคมี 
ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 
ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก 
ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
อาจารย์ชนิตา ขนันทอง 
อาจารย์มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 
อาจารย์วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
อาจารย์พรรนิพา พวันนา 

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 15 
พฤษภาคม 
2557 

4,430 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

 
30.โครงการศึกษาดูงาน 
นอกสถานทีข่องนักศึกษา 
สาขาวิชาเคมี 

สาขาวิชาเคมี 
ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 
ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก 
ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
อาจารย์ชนิตา ขนันทอง 
อาจารย์มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 
อาจารย์วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
อาจารย์พรรนิพา พวันนา 
 

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 
จ านวน 33 คน 

27-28 
กุมภาพันธ์ 
2557 
 
 

36,020 บาท 

31.โครงการศึกษาดูงาน
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

สาขาวิชาฟิสิกส์และ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ 

อาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จ านวน  41 คน 
 

21-22 
สิงหาคม 
2557 

21,350 บาท 

32.โครงการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพของนักศึกษา  
สาขาวิชาฟิสิกส์และ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

สาขาวิชาฟิสิกส์และ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ 
ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 
อาจารย์ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง 
ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงศ์ 
ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด 
อาจารย์หทัยชนก  
หมื่นกล้า 
 

นักศึกษาสาขาวิชา
ฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ภาคเรียน 
ที่ 2 
ปีการศึกษา 
2556 

1,600 บาท 

33.โครงการศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่ 
 

สาขาวิชาชีววิทยาและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
อาจารย์พันธ์ระวี หมวดศรี 
ผศ.ดร.สุภาวรรณ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
และคณาจารย์สาขา 
วิชาชีววิทยาและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2-3 
สิงหาคม 
2557 

40,850 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

วงค์ค าจันทร์ 
ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล 
ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 
อาจารย์วิไลลักษ์ โคมพันธุ์ 
อาจารย์ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา 
อาจารย์ปริญญารัตน์  
จินโต 
อาจารย์ศิริวัฒณา  
ลาภหลาย 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 
อาจารย์นาตยา  
ยงกสิการณ์ 
 

 

34.โครงการกิจกรรม 
Big  Cleaning  Day 
 

สาขาวิชาชีววิทยาและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
อาจารย์พันธ์ระวี หมวดศรี 
ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล 
ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 
อาจารย์วิไลลักษ์ โคมพันธุ์ 
อาจารย์ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา 
อาจารย์ปริญญารัตน์  
จินโต 
อาจารย์ศิริวัฒณา  
ลาภหลาย 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 

นักศึกษาสาขาวิชา 
ชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ทุกชั้นปี จ านวน  
150 คน 
 

26 
กรกฎาคม 
2557 

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

ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 
อาจารย์นาตยา  
ยงกสิการณ์ 
 

35.โครงการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา 
และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
 
 

สาขาวิชาชีววิทยาและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
อาจารย์ปริญญารัตน์  
จินโต 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ภาคเรียนที่ 
3/2556 

13,600 บาท 

36.โครงการค่ายอนามัย 
สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 11 
 

นักศึกษา 
สาขาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม 
นายไกรสรณ์ น้อยเวียง 
นางสาวนิภาพร  จวบยศ 
นายอภิวัฒน์ ช านาญเวช 
 

นักศึกษา สาขา 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
 

1-4 
เมษายน 
2557 

60,260 บาท 

37.โครงการการศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่ 
 

สาขาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม 
อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน 
 

นักศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม จ านวน 
18 คน และอาจารย์ 
จ านวน 1 คน 
 

5 มีนาคม 
2557 

3,480 บาท 

38.โครงการการสัมมนา 
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

สาขาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม 
อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน 
 

อาจารย์ นักศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม จ านวน  
81 คน 
 

22 
กุมภาพันธ์ 
2557 

8,860 บาท 

39.โครงการสัมมนาวิชาการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

23 
กุมภาพันธ์ 

6,960 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

 นางสาวดวงพร เสืออินทร์ 
 

สิ่งแวดล้อม จ านวน 
81 คน 
 

2557 

40.โครงการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพของนักศึกษา สาขา 
วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

นักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน 
ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 

อาจารย์ฤทัยรัตน์ โพธิ 

นักศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม 
จ านวน 17 คน 

ภาคเรียน 
ที่ 2 
ปีการศึกษา 
2556 
 

6,800 บาท 

41.โครงการการพัฒนา
บุคลิกภาพและมารยาทใน
การสมาคม ส าหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

อาจารย์อัฐพงศ์  แสงงาม 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 3,4  จ านวน 
40 คน 

27 สิงหาคม 
2557 

9,000 บาท 

42.โครงการพานักศึกษา 
ดูงานและเข้าร่วมกิจกรรม 
แข่งขันการประกวดงาน
ใบตอง 
 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ผศ.ดร.มาลิน อนันตนนทก 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

10-30 
กรกฎาคม 
2557 

15,000 บาท 

43.โครงการธนาคารขยะ 
สีเขียวสู่น้อง 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม 

อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน 

อาจารย์ นักศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม จ านวน  
85 คน และนักเรียน 
ระดับประถมศึกษา 
จ านวน 30 คน 
 

24-25 
สิงหาคม 
2557 

50,000 บาท 

44.โครงการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทาง 
คหกรรมศาสตร์ 
 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.มาลิน อนันตนนทก 
อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
อาจารย์พิมพ์กัลยา  
ฤทธิ์เพ็ญ 
อาจารย์อัฐพงศ์ แสงงาม 
อาจารย์สายชลี  ชัยศาสตร์ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 
แขนงวิชาอาหาร 
และโภชนาการ 
และศิลปะประดิษฐ์ 
ชั้นปีที่ 4 จ านวน  
19 คน 

พฤศจิกายน 
2556 ถึง 
กุมภาพันธ์ 
2557 
 

7,600 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

  
45.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การสื่อสาร 
สาธารณสุขด้วยบทเพลง” 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
ผศ.ภคินี คงสิบ 

นักศึกษาสาธารณสุข 
ศาสตร์ 
จ านวน 50 คน 

17 สิงหาคม 
2557 

20,000 บาท 

46.โครงการศึกษาดูงานด้าน 
อาชีวอนามัยและความ 
ปลอดภัย 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 
อาจารย์องอาจ เมณฑ์กูล 
 

นักศึกษาสาธารณสุข 
แขนงอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 
ชั้นปีที่ 4  

8 สิงหาคม 
2557 และ  
15 สิงหาคม 
2557 

17,500 บาท 

47.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้น าคุณธรรม 
สาธารณสุข 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อาจารย์ทิพพารัตน์ ทับโต 
อาจารย์เพชรัชน์ อ้นโต 
อาจารย์องอาจ  เมณฑ์กูล 
อาจารย์ณัฐกา กุลรินทร์ 
คณาจารย์สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

นักศึกษาสาธารณสุข
ชุมชนชั้นปีที่ 1-2 
จ านวน 300 คน 

26-27  
กรกฎาคม 
2557 

45,000 บาท 

48.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 
การตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน 
และการดับเพลิง 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อาจารย์องอาจ เมณฑ์กูล 
อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 

นักศึกษาสาธารณสุข 
ศาสตร์ แขนงวิชา 
อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยชั้นปี 
ที่ 4 จ านวน 34 คน 
และคณาจารย์สาขา 
วิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
 
 

3-4 
กรกฎาคม 
2557 

35,000 บาท 

49.โครงการอบรมเชิง
ปฏิปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1 มิถุนายน 
2557 

20,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

 อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ และคณาจารย์ที่สนใจ 
จ านวน 20 คน 
 

50.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 
ส าหรับนักศึกษาสาธารณสุข 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 
อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 
อาจารย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 
อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 
อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 
คณาจารย์สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

นักศึกษาโปรแกรม 
วิชาสาธารณสุขชุมชน 
และคณาจารย์สาขา 
วิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 

28 
กุมภาพันธ์ 
2557 ถึง 
1 มีนาคม 
2557 และ  
7 มีนาคม 
2557 

45,000 บาท 

51.โครงการสาธารณสุขอาสา 
พัฒนาสุขภาพชุมชน 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
ผศ.ภคินี  คงสิบ 
อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 
อาจารย์ทิพพารัตน์ ทับโต 
อาจารย์เพชรัชน์ อ้นโต 
อาจารย์นริศรา 
จันทรประเทศ 
อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
อาจารย์องอาจ เมณฑ์กูล 
อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 
อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 

นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ คณาจารย์ 
สาขาอ่ืน ๆ ผู้ที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องและ
ประชาชนผู้สนใจ 

พฤศจิกายน 
2556 ถึง 
มีนาคม 
2557 

30,000 บาท 

52.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “จิตอาสา ธรรม
ยาตรา ณ สี่แคว” 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
ผศ.ภคินี  คงสิบ 
 

นักศึกษาสาธารณสุข 
ศาสตร์ จ านวน  
200 คน และอาจารย์ 
ในสาขาวิชา

7-9  
กุมภาพันธ์ 
2557 

20,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวน 11 คน 
 

53.โครงการการสัมมนาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพด้าน 
สาธารณสุขชุมชน 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ 
ผศ.ภคินี  คงสิบ 
อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 
อาจารย์ชยภรณ  ดีเอม 
อาจารย์นารีรมย์  
รัตนสัมฤทธิ์ 
อาจารย์ทิพพารัตน์  
ทับโต 
อาจารย์นริศรา 
จันทรประเทศ 
อาจารย์เพชรัชน์ อ้นโต 
อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
อาจารย์ณธิดา  
อินทร์แป้น 
อาจารย์องอาจ เมณฑ์กูล 
อาจารย์ชนกานต์  
สกุลแถว 
อาจารย์อัญชลี พรมพ่วง 
 

นักศึกษาสาธารณสุข 
ศาสตร์แขนงวิชา 
สาธารณสุขชุมชน 
และแขนงวิชา 
อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
จ านวน 205 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
จ านวน 151 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
จ านวน 117 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
จ านวน 90 คน 

ตุลาคม 
2556  ถึง 
กันยายน 
2557 

30,000 บาท 

54.โครงการการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพด้าน 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
ผศ.ภคินี  คงสิบ 
ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ 
อาจารย์วันดี ฉวีจันทร์ 
อาจารย์ทิพพารัตน์  
ทับโต 

นักศึกษาสาธารณสุข 
ศาสตร์ 
แขนงอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 
ชั้นปีที่ 4 จ านวน 
52 คน และคณาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

พฤศจิกายน 
2556 ถึง 
มีนาคม 
2557 

20,800 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
อาจารย์ชนกานต์ 
สกุลแถว 
อาจารย์องอาจ เมณฑ์กูล 
อาจารย์อัญชลี พรมพ่วง 
อาจารย์นารีรมย์ 
รัตนสัมฤทธิ์ 
อาจารย์นริศรา 
จันทรประเทศ 
อาจารย์เพชรัชน์ อ้นโต 
อาจารย์ณธิดา  
อินทร์แป้น 
 

สุขภาพ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและผู้สนใจ 

55.โครงการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้าน 
สาธารณสุขชุมชน 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ 
ผศ.ภคินี คงสิบ 
อาจารย์วันดี ฉวีจันทร์ 
อาจารย์นารีรมย์ 
รัตนสัมฤทธิ์ 
อาจารย์ทิพพารัตน์ 
ทับโต 
อาจารย์นริศรา 
จันทรประเทศ 
อาจารย์เพชรัชน์ อ้นโต 
อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
อาจารย์องอาจ เมณฑ์กูล 
อาจารย์ชนกานต์  
สกุลแถว 
อาจารย์อัญชลี พรมพ่วง 

นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ แขนง
สาธารณสุขชุมชน  
ชั้นปีที่ 4 ห้อง 1, 2 
และห้อง 3 จ านวน 
90 คน และคณาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ 
 

พฤศจิกายน 
2556 ถึง 
กุมภาพันธ์ 
2557 

36,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

 
56.โครงการการสัมมนาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้าน 
อาชีวอนามัยและความ 
ปลอดภัย 
 

สาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อาจารย์องอาจ เมณฑ์กูล 

นักศึกษาสาธารณสุข 
ศาสตร์แขนงวิชา 
สาธารณสุขชุมชน 
และแขนงวิชา 
อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
จ านวน 52 คน  
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
จ านวน 35 คน และ 
คณาจารย์สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ 
ผู้สนใจ 
 

ตุลาคม 
2556 ถึง 
กันยายน 
2557 

19,200 บาท 

57.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการท าสื่อสุขภาพ 
เรื่อง “ฝึกทักษะ พัฒนาฝีมือ 
สร้างสรรค์สื่อป้ายนิเทศ” 
 

สาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 
ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ 
ผศ.ภคินี  คงสิบ 
อาจารย์ทิพพารัตน์ 
ทับโต 
อาจารย์เพชรัชน์ อ้นโต 
อาจารย์นริศรา 
จันทรประเทศ 
อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
อาจารย์องอาจ เมณฑ์กูล 
อาจารย์ชนกานต์ 
สกุลแถว 
อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชา 
สาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ และผู้สนใจ 
จ านวน 116 คน 

ธันวาคม 
2556 ถึง 
มกราคม 
2557 

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

อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 
 

58.โครงการอบรมความรู้ 
เกี่ยวกับการใช้งาน Adobe 
Lightroom 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
 

นักศึกษา 
สาขาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2 
และชั้นปีที่ 3  

16-17 
สิงหาคม 
2557 

9,400 บาท 

59.โครงการการจัดการฐาน 
ข้อมูลด้วย Microsoft SQL 
Server 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
นักศึกษาสาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นปีที่ 4 
จ านวน 45 คน 
 

18-19 
มีนาคม 
2557 

9,600 บาท 

60.โครงการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพของนักศึกษาภาค
ปกติ 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ดนุวัศ 
อิสรานนทกุล 
 

นักศึกษา  
จ านวน 58 คน 

31 มีนาคม 
2557 ถึง 
11 
กรกฎาคม 
2557 

23,200 บาท 

61.โครงการการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศด้วย Visual 
Basic.Net 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
นางทัศนีย์  
ทรัพย์ประมวล 
 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
นักศึกษาสาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นปีที่ 4 จ านวน 45 
คน 
 

20-21 
มีนาคม 
2557 

9,600 บาท 

62.โครงการศึกษาดูงาน
พัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษาสาขาวิชา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์วัฒนาพร 

คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา สาขา 
วิชาคอมพิวเตอร์ 

13 
กุมภาพันธ์ 
2557 

9,320 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ” 
 

วัฒนชัยธรรม จ านวน 45 คน 

63.โครงการการดูแลรักษา
และการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์นฤพนธ์  
พนาวงศ์ 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
นางทัศนีย์  
ทรัพย์ประมวล 
 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 นักศึกษาสาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 45 คน 

4-5 
มกราคม 
2557 

11,400 บาท 

64.โครงการแข่งขันการสอบ 
มาตรฐานในหลักสูตร MOS 
(Microsoft Office  
Specialist) 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 คน และ 
ผู้ควบคุม จ านวน 1 
คน 
 

12 ธันวาคม  
2556 

1,656 บาท 

65.โครงการแข่งขันประกวด 
วีดิทัศน์สั้น หัวข้อ  
“ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน” 
(Local Wisdom)  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ธนพัฒน์  
วัฒนชัยธรรม 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 คน และ 
ผู้ควบคุม จ านวน 1 
คน 

11 ธันวาคม 
2556 

1,896 บาท 
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4.3 กำรบริกำรวิชำกำรให้แก่บุคลำกรภำยนอก   
     จ ำนวน  39 โครงกำร 
     สรุปงบประมำณ  1,251,865  บำท 
 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

1.โครงการประชุมเพ่ือก าหนด
แนวทางความร่วมมือ 
ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ กับศูนย์วิทยา 
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ประยุกต ์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ในการ 
พัฒนาด้านการบริหาร การ 
บริการวิชาการ การวิจัยและ 
การพัฒนานักศึกษาในสาขา 
วิทยาศาสตร์ 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

25 สิงหาคม 
2557 

5,500 บาท 

2.โครงการการต้อนรับคณะ 
กรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ในการศึกษา 
ดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค ์
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

25 สิงหาคม 
2557 

3,125 บาท 

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ชุมชนโดยการ 
จัดค่ายอัจฉริยภาพทาง 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 

นักเรียนในเขตพ้ืนที่ 
บริการ จังหวัด
อุทัยธานี และจังหวัด 

21-25 
เมษายน 
2557 

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

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนต้น 
 

นครสวรรค์ จ านวน 
30 คน 

4.โครงการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเพื่อขอรับ 
การอบรมบริการวิชาการ 
(ส่วนของสาขาวิชาเคมี) 

สาขาวิชาเคมี 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์
ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก 
ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
อาจารย์ชนิตา ขนันทอง 
อาจารย์มณีรัตน์ 
น้ าจันทร์ 
อาจารย์วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
อาจารย์พรรนิพา  
พวันนา 
 

กลุ่มแม่บ้านองค์การ 
บริหารส่วนต าบล
นครสวรรค์ตกและ
ต าบลนครสวรรค์ออก 

1-11 
เมษายน 
2557 
และ 21-25 
เมษายน 
2557 

2,375 บาท 

5.โครงการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเพื่อขอรับ 
การอบรมบริการวิชาการ 
(ส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์) 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
อาจารย์ภัทริณี  คงชู 
อาจารย์ปริญญารัตน์ 
จินโต 
 

โรงเรียนเทศบาล 
ในจังหวัดนครสวรรค์ 

20 ธันวาคม 
2556 และ 
20 มกราคม 
2557  
18-20 
มีนาคม 
2557  
24-26 
มีนาคม 
2557 
และ 5-7 
พฤษภาคม 
2557 
 

7,125 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

6.โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอาหารอาเซียน 
สู่ชุมชน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
อาจารย์พิมพ์กัลยา 
ฤทธิ์เพ็ญ 

นักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารย์ จ านวน 
30 คน กลุ่มโรงเรียน
เทศบาล 
จังหวัดนครสวรรค์ 

เมษายน – 
มิถุนายน 
2557 

30,000 บาท 

7.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแกนน าทักษะชีวิต 
พัฒนาการเรียนรู้เพศศึกษา
รอบด้านของนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้นเทศบาล
เมืองนครสวรรค์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
อาจารย์ทิพพารัตน์  
ทับโต 
อาจารย์วันดี ฉวีจันทร์ 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลนครสวรรค์ 
จ านวน 60 คน 
 

สิงหาคม 
2557 

30,000 บาท 

8.โครงการสร้างเอกสารอย่าง
สมบูรณ์แบบด้วยโปรแกรม 
Microsoft Word 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
อาจารย์ดนุวัศ  
อิสรานนทกุล 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์ปัทมนันท์ 
อิสรานนทกุล 
นางทัศนีย์  
ทรัพย์ประมวล 
 

นักเรียน กลุ่มโรงเรียน 
เทศบาลจังหวัด 
นครสวรรค์ จ านวน 
40 คน 

เมษายน- 
มิถุนายน 
2557 

30,000 บาท 

9.โครงการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเพื่อขอรับ
การอบรมบริการวิชาการ 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
อาจารย์อนุวัตน์  
แสงอ่อน 
อาจารย์พีรพัฒน์ ค าเกิด 
 

นักเรียน กลุ่มโรงเรียน 
เทศบาลจังหวัด 
นครสวรรค์ 

20 ธันวาคม 
2556 และ 
20 มกราคม 
2557 
11-13 
กุมภาพันธ์ 
2557 
 

19,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

10. โครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการค่ายคณิตศาสตร์ 
 

สาขาคณิตศาสตร์และ 
สถิติ 
อาจารย์ไอริน  
ชุ่มเมืองเย็น 

นักเรียนโรงเรียนพยุหะ 
พิทยาคม ,โรงเรียน 
สวนกุหลาบ(จิรประวัติ) 
,โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ จ านวน 
53 คน 
  

8-9 
สิงหาคม 
2557 

30,000 บาท 

11.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการ 
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 

สาขาคณิตศาสตร์และ 
สถิติ 
อาจารย์ไอริน  
ชุ่มเมืองเย็น 

นักเรียนโรงเรียนพยุหะ 
พิทยาคม ,โรงเรียน 
สวนกุหลาบ(จิรประวัติ) 
และโรงเรียนอื่น ๆ 
ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ 
 

23-24 
สิงหาคม 
2557 

30,000 บาท 

12.โครงการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเพื่อขอรับ
การอบรมบริการวิชาการ 
(ส่วนของสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
อาจารย์ชม  ปานตา 
อาจารย์ไอริน 
ชุ่มเมืองเย็น 

กลุ่มแม่บ้านองค์การ
บริหารส่วนต าบล
นครสวรรค์ตกและ
ต าบลนครสวรรค์ออก 

21-22 
กรกฎาคม 
2557 และ 
24-25 
กรกฎาคม 
2557 
 

4,750 บาท 

13. โครงการประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
และสถิติ 
อาจารย์ชม  ปานตา 
อาจารย์ชญานันทน์  
ทองดี 
 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่ก าลังจะจบการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2556 
ในพ้ืนที่เขตบริการของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ 
 
 

มกราคม 
2557 ถึง 
มีนาคม 
2557 

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

14.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเครื่องหอมและ 
ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น ผลิตภัณฑ์ 
ท าความสะอาดร่างกาย และ 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
ทั่วไป 
 

สาขาวิชาเคมี 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์
ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
อาจารย์ชนิตา ขนันทอง 
อาจารย์มณีรัตน์  
น้ าจันทร์ 
อาจารย์วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
อาจารย์พรรนิพา  
พวันนา 
 

ประชาชนองค์การ
บริหารส่วนต าบล
นครสวรรค์ออก 
จ านวน 30 คน และ 
ประชาชนองค์การ
บริหารส่วนต าบล
นครสวรรค์ตก 
จ านวน 30 คน 
 

กรกฎาคม 
2557 

30,000 บาท 

15.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการความรู้สะเต็ม
ศึกษาและกิจกรรมเสริม
ความรู้แก่ครูและนักศึกษา 

สาขาวิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ผศ.วิโรจน์  
จันทร์จิตวิริยะ 
ผศ.ดร.ภาคิน  
อินทร์ชิดจุ้ย 
ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี
อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
ดร.ฉัตริยะ  
ศิริสัมพันธ์วงศ์ 
ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด 
 
อาจารย์หทัยชนก 
หมื่นกล้า 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

กรกฎาคม 
2557 

30,000 บาท 

16.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การความรู้สะเต็มศึกษาและ
กิจกรรมเสริมความรู้แก่ครู 
และนักศึกษา (ส่วนของสาขา 
วิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป) 

สาขาวิชาฟิสิกส์และ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ผศ.วิโรจน์  
จันทร์จิตวิริยะ 
ผศ.ดร.ภาคิน  
อินทร์ชิดจุ้ย 

ครูโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

21-25 
กรกฎาคม 
2557 

2,375 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

 ผศ.ดร.ศุภชัย ทว ี
อาจารย์ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง 
ดร.ฉัตริยะ  
ศิริสัมพันธวงศ์ 
ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด 
อาจารย์หทัยชนก  
หมื่นกล้า 
 

17.โครงการนวัตกรรม 
กล้วยไทย 
 

สาขาวิชาชีววิทยาและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 
และคณะ 
 

ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 6 
ต าบลบางม่วง  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ 

23 สิงหาคม 
2557 

30,000 บาท 

18.โครงการประชาสัมพันธ์ 
และแนะแนวหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

สาขาวิชาชีววิทยาและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
อาจารย์พันธ์ระวี  
หมวดศรี 
ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล 
ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 
อาจารย์วิไลลักษณ์  
โคมพันธุ์ 
อาจารย์ณัฐพงษ์  
สิงห์ภูงา 
อาจารย์ปริญญารัตน์ 
จินโต 
 
อาจารย์ศิริวัฒณา  
ลาภหลาย 
ดร.เรณู อยู่เจริญ 

นักเรียนระดับโรงเรียน 
มัธยมศึกษา และ
อาจารย์แนะแนวในเขต 
จังหวัดนครสวรรค์ 
อุทัยธานี และจังหวัด 
ชัยนาท  จ านวน 
4-6 โรงเรียน 
 

15 
กรกฎาคม 
2557 ถึง 
31 สิงหาคม 
2557 

13,300 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
ดร.ติยะภรณ์  
เหลืองพิพัฒน์ 
อาจารย์นาตยา  
ยงกสิการณ์ 
 

19.โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 
และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

สาขาวิชาชีววิทยาและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
อาจารย์พันธ์ระวี  
หมวดศรี 
ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล 
ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 
อาจารย์วิไลลักษณ์  
โคมพันธุ์ 
อาจารย์ณัฐพงษ์  
สิงห์ภูงา 
อาจารย์ปริญญารัตน์ 
จินโต 
อาจารย์ศิริวัฒณา  
ลาภหลาย 
ดร.เรณู อยู่เจริญ 
ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
ดร.ติยะภรณ์  
เหลืองพิพัฒน์ 
อาจารย์นาตยา  
ยงกสิการณ์ 
 

นักเรียนระดับโรงเรียน 
มัธยมศึกษาและ
อาจารย์แนะแนว 
ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ 
จ านวน 6-8 โรงเรียน 
 

15 
กรกฎาคม 
2557 ถึง 
31 สิงหาคม 
2557 

9,940 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

20.โครงการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเพื่อขอรับ 
การอบรมบริการวิชาการ 
(ส่วนของสาขาวิชาชีววิทยา 
และเทคโนโลยีชีวภาพ) 
 

สาขาวิชาชีววิทยาและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
อาจารย์พันธ์ระวี  
หมวดศรี 
ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล 
ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 
อาจารย์วิไลลักษณ์  
โคมพันธุ์ 
อาจารย์ณัฐพงษ์  
สิงห์ภูงา 
อาจารย์ปริญญารัตน์ 
จินโต 
อาจารย์ศิริวัฒณา  
ลาภหลาย 
ดร.เรณู อยู่เจริญ 
ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
ดร.ติยะภรณ์  
เหลืองพิพัฒน์ 
อาจารย์นาตยา  
ยงกสิการณ์ 
 

ชมรมผู้สูงอายุบางม่วง 
หมู่ที่ 6 ต าบลนคร 
สวรรค์ตก อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

15-31 
กรกฎาคม 
2557 ถึง 
23-24 
สิงหาคม 
2557 
 
 

2,375 บาท 

21.โครงการการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ เรื่อง ความหลาก 
หลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สาขาวิชาชีววิทยาและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

ครู อาจารย์ นักศึกษา 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 
80 คน 

มีนาคม 
2557 

60,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

 
22.โครงการการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการผลิตเบเกอรี่ส าหรับ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ
ผู้สนใจโดยทั่วไปในจังหวัด
นครสวรรค์ 
 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
อาจารย์สิรภัทร  
สิริบรรสพ และคณะ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
และผู้สนใจทั่วไป 
จ านวน 40 คน 

4 กรกฎาคม 
2557 

60,000 บาท 

23.โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตเบเกอรี่ส าหรับ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ
ผู้สนใจโดยทั่วไปในจังหวัด
นครสวรรค์และอุทัยธานี 
 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
อาจารย์สิรภัทร  
สิริบรรสพ และคณะ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
และผู้สนใจทั่วไป 
จ านวน 40 คน 

6 สิงหาคม 
2557 

60,000 บาท 

24.โครงการการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการอาหารอาเซียน 
สู่ชุมชน 
 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
อาจารย์พิมพ์กัลยา 
ฤทธิ์เพ็ญ 

ครู นักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนเทศบาล 
จังหวัดนครสวรรค์ 
จ านวน 30 คน 
 

เมษายน ถึง 
มิถุนายน 
2557 

30,000 บาท 

25.โครงการรักษ์สุขภาพดีชีวี 
มีสุขพยุงสุขภาพชุมชน 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
นายยุทธนา ม้าทอง 
และสมาชิกชมรมรักษ์ 
สุขภาพ 
 

สมาชิกชมรมรักษ์
สุขภาพและบุคคลใน 
ชุมชน จ านวน 100 คน 
 

16 สิงหาคม 
2557 และ 
30 สิงหาคม 
2557 

8,000 บาท 

26.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเวชปฏิบัติและ 
หัตถการในงานสาธารณสุข 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ 
จ านวน 120 คน 
 

4 สิงหาคม 
2557 

20,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

27.โครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการการสุขาภิบาล 
อาหารในโรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพระดับทอง จังหวัด 
นครสวรรค์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อาจารย์นริศรา 
จันทรประเทศ 
อาจารย์เพชรัชน์  อันโต 
 

ครูในโรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพระดับทอง 
จังหวัดนครสวรรค์และ 
ผู้สนใจ 

23 สิงหาคม 
2557 และ 
24 สิงหาคม 
2557 

48,000 บาท 

27.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแกนน าทักษะชีวิต
พัฒนาการเรียนรู้เพศศึกษา 
รอบด้านของนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้นเทศบาล 
นครสวรรค์ 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อาจารย์ทิพพารัตน์  
ทับโต 
อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 
 

นักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนต้น โรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลนคร 
สวรรค์ 

22 สิงหาคม 
2557 

30,000 บาท 

28.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสาธารณสุขด้วย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน 
ตามแนวพระราชด าริสุขภาพ 
แบบพอเพียง 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อาจารย์เพชรัน์ อ้นโต 
อาจารย์นริศรา 
จันทรประเทศ 
อาจารย์วันดี ฉวีจันทร์ 
ผศ.ภคินี  คงสิบ 
ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ 
อาจารย์ทิพพารัตน์  
ทับโต 
อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
อาจารย์ชยภรณ ดีเอม 
อาจารย์องอาจ เมณฑ์กูล 
อาจารย์ชนกานต์  
สกุลแถว 
อาจารย์ณธิดา   
อินทร์แป้น 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ศิษย์เก่าและผู้สนใจ 
จ านวน 120 คน 

2-3 
สิงหาคม 
2557 

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

อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 
 

29.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “สื่อสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
ด้านอาหารและโภชนาการ” 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
อาจารย์ชยภรณ ดีเอม 
 

ครู ผู้ดูแลเด็ก ที่มีความ 
สนใจ จ านวน 50 คน 

26-27 
มิถุนายน 
2557 

60,000 บาท 

30.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การบริหารความ 
ปลอดภัยเพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน
และการลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 
7 STEPS TO ZERO 
ACCIDENT)  
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อาจารย์ชนกานต์  
สกุลแถว 

ผู้ปฏิบัติงานด้านความ 
ปลอดภัยที่มีความ
สนใจ จ านวน 50 คน 
 

5-6 
มิถุนายน 
2557 

60,000 บาท 

31.โครงการประชาสัมพันธ์ 
สาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อาจารย์เพชรัชน์ อ้นโต 
 

บุคลากรในสาขาวิชา 
นักศึกษา  ชุมชน  
ศิษย์เก่า และบุคคล 
ภายนอก 
 

9 เมษายน 
2557 ถึง 
20 สิงหาคม 
2557 

10,000 บาท 

32.โครงการจัดตั้งศูนย์
ตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์ 
อุตสาหกรรม 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
อาจารย์ชนกานต์  
สกุลแถว 
 

สถานประกอบกิจการ 
ในจังหวัดนครสวรรค์ 
และจังหวัดอ่ืน ๆ  
 

1 ตุลาคม 
2556 ถึง 
30 กันยายน 
2557 

100,000 บาท 

33.โครงการประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 

นักเรียน  
จ านวน 500 คน 

กันยายน 
2557 

- 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

 
34.โครงการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ในองค์กรด้วย Google Apps 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อาจารย์ปัทมนันท์ 
อิสรานนทกุล 
 

พนักงานองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
นครสวรรค์ จังหวัด 
อุทัยธานี และจังหวัด 
ชัยนาท 
 

20-21 
พฤษภาคม 
2557 และ 
22-23 
พฤษภาคม 
2557 

60,000 บาท 
งบสถาบัน 
วิจัยและ
พัฒนา 

35.โครงการสร้างเอกสาร 
อย่างสมบูรณ์ด้วยโปรแกรม 
 Microsoft  Word 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อาจารย์ดนุวัศ 
อิสรานนทกุล 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์ปัทมนันท์ 
อิสรานนทกุล 
นางทัศนีย์  
ทรัพย์ประมวล 
 

กลุ่มโรงเรียนเทศบาล 
จังหวัดนครสวรรค์ 
จ านวน 40 คน 

เมษายน 
2557 ถึง 
มิถุนายน 
2557 

30,000 บาท 

36.โครงการการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประยุกต์ 
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ 
พัฒนางานขั้นสูงในส านักงาน 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อาจารย์ภัคจิรา ศิริโสม 

บุคลากรในส านักงาน 
ในส่วนราชการ 
บุคลากรทางการศึกษา 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
นครสวรรค์ และจังหวัด 
ใกล้เคียง จ านวน 32 
คน 
 

26-29 
พฤษภาคม 
2557 

48,000 บาท 
งบสถาบัน 
วิจัยและ
พัฒนา 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

37.โครงการการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการดูแลรักษาระบบ 
คอมพิวเตอร์และการกู้คืน
ข้อมูลส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ในระดับท้องถิ่นของจังหวัด 
นครสวรรค์และอุทัยธานี 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อาจารย์นฤพนธ์ 
พนาวงศ์ 

ครู สมาชิก อบต. และ 
ประชาชนทั่วไปที่
ปฏิบัติงานในระดับ 
ท้องถิ่นของจังหวัด 
นครสวรรค์และ
อุทัยธานี 

1 มกราคม 
2557 ถึง 
31 มีนาคม 
2557 

48,000 บาท 
งบสถาบัน 
วิจัยและ
พัฒนา 

38.โครงการผลิตสื่อนวัตกรรม
ด้วยเครื่องมือดิจิตอล และ
การตัดต่อวิดีโอ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ 
อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง 
นางทัศนีย์  
ทรัพย์ประมวล 
 

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงาน
องค์การบริหารส่วน 
ท้องถิ่น ศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
นครสวรรค์ ประชาชน 
ทั่วไปที่สนใจ ในเขต 
พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดอุทัยธานี 
จังหวัดชัยนาท 
 

มกราคม 
2557 

60,000 บาท 
งบสถาบัน 
วิจัยและ
พัฒนา 

39.โครงการการพัฒนาครู 
และบุคลการทางการศึกษา 
ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Access ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ผศ.นงเยาว์ ในอรุณ 

ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา นักศึกษา 
และบุคคลผู้สนใจทั่วไป 
จ านวน 64 คน 
 

1 มกราคม 
2557 ถึง 
31 มีนาคม 
2557 

60,000 บาท 
งบสถาบัน 
วิจัยและ
พัฒนา 
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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 11 โครงการ เป็นเงิน 207,123 บาท  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงการการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. โครงการเลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. โครงการอบรมบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิตส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557  
 5. โครงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
 6. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนในท้องถิ่น  
              และการพัฒนาชุมชน 
 7. โครงการกิจกรรมวันเด็ก : ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อการเรียนรู้การ  
     อนุรักษ์ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 8. โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬาระหว่างคณะ 
 9. โครงการอบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 5  คณะ เรื่องการเขียนโครงการโดยใช้วงจร 
              คุณภาพ PDCA 
 10.โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ 
               เทคโนโลย ี
 11.โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพส าหรับศิษย์เก่า  
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5.1 โครงกำรท ำนุ บ ำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนำนักศึกษำ (แก้ไขแล้ว) 
     จ ำนวน 11 โครงกำร 
     สรุปงบประมำณ  189,823 บำท 

ชื่อโครงกำร ผู้รับบริกำร วันเดือนปี งบประมำณ 
1.โครงการการแข่งขันกีฬาเพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ์ภายใน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ทุกชั้นปี 
 

19-26  กุมภาพันธ์ 
2557 

30,000 บาท 

2.โครงการเลือกตั้งประธาน
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
 

นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ทุกชั้นปี 
 

5 มีนาคม 2557 - 

3.โครงการอบรมบุคลิกภาพและ 
เตรียมความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิต 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 270 คน 
 

26 มีนาคม 2557 39,988 บาท 

4.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2557  
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 580 คน 
 

10 กรกฎาคม 2557 10,000 บาท 

5.โครงการบูรณาการงานด้านท านุ 
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ 
จัดการเรียนการสอน 
 

อาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
 

กรกฎาคม 2557 ถึง 
ตุลาคม 2557 

20,000 บาท 

6.โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการพัฒนาความรู้ด้าน 
คอมพิวเตอร์แก่เยาวชนในท้องถิ่น
และการพัฒนาชุมชน 
 

นักศึกษาสมาชิก
ชมรมตนรักษ์คอม 
ทุกชั้นปี จ านวน 
150 คน 

17-19 มกราคม 2557 10,000 บาท 

7.โครงการกิจกรรมวันเด็ก:ความ 
หลากหลายทางชีวภาพของพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน เพ่ือการเรียนรู้ 
การอนุรักษ์ และการน าไปใช้ 

นักศึกษาชมรม 
ของเฌอ ชั้นปีที่ 2 
จ านวน 43 คน 

11 มกราคม 2557 4,000 บาท 
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ประโยชน์ 
 
8.โครงการสนับสนุนการจัดการ 
แข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬา 
ระหว่างคณะ 

นักศึกษา คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ 

กรกฎาคม – กันยายน 
2557 

15,000 บาท 

9.โครงการอบรมเครือข่ายประกัน 
คุณภาพการศึกษา 5 คณะ เรื่อง 
การเขียนโครงการโดยใช้วงจร
คุณภาพ PDCA 
 

นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
จ านวน 20 คน 
นักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 
จ านวน 20 คน 
นักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 
จ านวน 20 คน 
นักศึกษา 
คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและ 
เทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม 
จ านวน 20 คน 
นักศึกษา 
คณะวิทยาการ
จัดการ จ านวน  
20 คน 
 

1 มีนาคม 2557 9,200 บาท 

10.โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ 
และศึกษาดูงานพัฒนาองค์ความรู้ 
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  
 
 

นักศึกษาภาคปกติ 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 80% 

27-28  มีนาคม 2557 31,635 บาท 



70 
 

11.โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ส าหรับศิษย์เก่า  
 

ศิษย์เก่าคณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
จ านวน 35 คน 
 

4 พฤษภาคม 2557 20,000 บาท 
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บทที่ 6 
กำรพัฒนำบุคลำกร  

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

ท างานของคณะฯ สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการต่างๆ  ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2556  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 12 ครั้ง 

ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 ดร.เรณู  อยู่เจริญ 18-21 ตุลาคม 2556 ประชุมวิชาการควบคุมคุณภาพสมุนไพร เทคนิค
การวินิจฉัยโรคพืช ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล 
และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จังหวัดกรุงเทพและจังหวัดนครปฐม 
 

   2 ดร.สมบูรณ์  นิยม 8-9 ตุลาคม 2556 ร่วมท างานวิจัย หัวข้อ ทฤษฎีบทจุดตรึงส าหรับ
การดึงแบบหดตัวแบบหลายค่าบนปริภูมิเมตริก  
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 

   3   ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 8 ตุลาคม 2556 ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

4 ดร.เรณู  อยู่เจริญ 25 ตุลาคม 2556 อบรมโครงการเรื่อง เวชพันธุศาสตร์  
ณ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

5 อาจารย์ชยภรณ ดีเอม 22-27 ตุลาคม 2556 ร่วมเป็นคณะท างานจัดกิจกรรมค่า “พลเมือง
เยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี” ณ จังหวัดเชียงราย 
 

6 1.ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
2.ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 

23-24 ตุลาคม 2556 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานักวิจัย  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

 

7 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 22-25 ตุลาคม 
2556 

ประชุมเชิ งปฏิบั ติการเพ่ือ พัฒนานักวิจั ย ใน
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพ 
 

8 1.อาจารย์ประยุทธ  
สุระเสนา 
2.อาจารย์ณรงค์   
ทองอิสาณ 
3.ผศ.นงเยาว์  ในอรุณ 
4.อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม 
5.อาจารย์ภัคจิรา ศิริโสม 
6.อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 
7.อาจารย์ธนพัฒน์  
วัฒนชัยธรรม 
8.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
9.อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 
10.ดร.สมพร  พูลพงษ์ 
11.อาจารย์คณินณัฏฐ์  
โชติพรสีมา 
12.อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง 
13.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
14.อาจารย์เจตเจิม   
เจิมขุนทด 
15.อาจารย์ดนุวัศ  
อิสรานนทกุล 
16.อาจารย์ปัทมนันท์ 
อิสรานนทกุล 
17.ผศ.ดร.กฤษดา  
ขันกสิกรรม 

21-23 ตุลาคม 2556 อบรมเสวนาประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัด 
เพชรบุรี 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

18.อาจารย์ธนากร กิจสุขสกุล 
19.อาจารย์ณัฐภัทร  ศิริคง 
20.อาจารย์เอกสิทธิ์   
สิทธิ์สมาน 
21.นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล 
22.นายศราวุธ ธะในสวรรค์ 

9 1.อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 
2.นางสาวจิรัชฌา  ปั้นน้อย 
3.นางสาวกรกมล จันทร์เพียร 
 

30 ตุลาคม –  
1 พฤศจิกายน 2556 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

10 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 28 ตุลาคม 2556 ส ารวจการบริหารจัดการน้ า ณ จังหวัดชัยนาท 
สุพรรณบุรี  สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
 

11 1.ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
2.ดร.ทะเนตร  อุทฤทธิ์ 
3.ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 

7 ตุลาคม 2556 เก็บแบบสอบถาม โครงการวิจัย ณ ต าบลทับกฤช 
จังหวัดนครสวรรค์ 

12 1.ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
2.ดร.ทะเนตร  อุทฤทธิ์ 
3.ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 
 

15,16 และ 22 
ตุลาคม 2556 

เก็บแบบสอบถาม โครงการวิจัย ณ ต าบลทับกฤช 
จังหวัดนครสวรรค์ 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556  

สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 15 ครั้ง 
 
ล ำดับ

ที ่
บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 ดร.เรณู  อยู่เจริญ 22 พฤศจิกายน 
2556 

อบรมโครงการเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมสุขและความ
งาม ครั้งท่ี 1 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 

   2 1.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
2.อาจารย์พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 

5-8 พฤศจิกายน 
2556 

อบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  
รุ่นที่ 16 ณ โรงแรมคลาสลิค คามิโอ จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 
 

   3   1.ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
2.อาจารย์ณรงค์  ชัยเลิศ 

5 พฤศจิกายน 2556 ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 
โรงแรมรามากาเด้นส์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

4 ผศ.นงเยาว์  ในอรุณ 9-10 พฤศจิกายน 
2556 

อบรมเชิงปฏิบัติการ Web Application ด้วย 
WEKA และ PHP ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

5 ดร.ทะเนตร  อุทฤทธิ์ 4-5 พฤศจิกายน 
2556 

เสวนาเรื่องเกษตรอินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

6 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 8-10 พฤศจิกายน 
2556 

เข้าร่วมประชุมจัดการน้ า  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

7 ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 13-14 พฤศจิกายน 
2556 

ร่วมเสวนาวิชาการ  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

8 ผศ.นงเยาว์  ในอรุณ 26-29 พฤศจิกายน น าเสนอผลงานการประชุมระดับชาติ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

2556 TMI-NCMedinfo 2013  ณ โรงแรมมิราเคิล 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

9 1.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
 

12-13 พฤศจิกายน 
2556 

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการเข้าสู่กองทุนตั้งตัวได้ 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

10 1.ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
2.อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 

17-18 พฤศจิกายน 
2556 

ประชุมสัมมนาการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเขต
ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 
 

11 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 13 พฤศจิกายน 
2556 
 

เป็นวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

12 1.อาจารย์พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 
2.อาจารย์อัฐพงศ์  แสงงาม 
3.อาจารย์สายชลี  ชัยศาสตร์ 

28-29 พฤศจิกายน 
2556 

สัมมนาวิชาการคหกรรม ประจ าปี 2556 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

13 ดร.สมบูรณ์  นิยม 21-22 พฤศจิกายน 
2556 

พัฒนาศักยภาพงานวิจัย 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 

14 1.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์ธนพัฒน์  
วัฒนชัยธรรม 
 

27 พฤศจิกายน 
2556 

พิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจ โครงการกิจกรรม 
สาธิตเพ่ือคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มี 
ศักยภาพ ปีงบประมาณ 2557 ณ มหาวิทยาลัย 
นเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

15 1.ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
2.ดร.ทะเนตร  อุทฤทธิ์ 
3.ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 
 

29 พฤศจิกายน และ 
6 ธันวาคม 2556 

เก็บแบบสอบถาม โครงการวิจัย ณ ต าบลทับกฤช 
จังหวัดนครสวรรค์ 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2556  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 29 ครั้ง 

 
ล ำดับ

ที ่
บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 1.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
2.ผศ.นงเยาว์  ในอรุณ 
3.อาจารย์ภัคจิรา  ศิริโสม 
4.อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 
5.อาจารย์นฤพนธ์  พนาวงศ์ 
6.อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 
7.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
8.อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 
9.ดร.สมพร  พูลพงษ์ 
10.อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง 
11.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
12.อาจารย์เอกสิทธิ์   
สิทธิสมาน 
13.อาจารย์เจตเจิม เจิมขุนทด 
14.อาจารย์ณัฐภัทร  ศิริคง 
15.อาจารย์ดนุวัศ  
อิสรานนทกุล 
16.อาจารย์ปัทมนันท์ 
อิสรานนทกุล 
17.ผศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม 
18.อาจารย์ธนากร  กิจสุขสกุล 
19.นางทัศนีย์  ทรัพย์ประมวล 
20.นายศราวุธ  ธะในสวรรค์ 
 

7-9 ธันวาคม 2556 ศึกษาดูงานวัฒนธรรมและวิธีการสร้างผลงาน 
วาดเส้นและองค์ประกอบศิลป์และเทคนิคการ 
ถ่ายภาพเพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ณ จังหวัดเชียงราย 

2 อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย 3 ธันวาคม 2556 เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนลานสักวิทยา 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

จังหวัดอุทัยธานี 
 

3 1.ดร.ทะเนตร   อุฤทธิ์ 
2.ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
3.อาจารย์ณรงค์  ชัยเลิศ 
4.ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
5.ผศ.ดร.สุภาวรรณ  
วงค์ค าจันทร์ 
 

8-11 ธันวาคม 2556 ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ โรงแรมทวิน
โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 7-11 ธันวาคม 2556 จัดประชุมโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

5 ผศ.ว่าที่ ร.ต. อภิเดช  
มงคลปัญญา 

18 ธันวาคม 2556 ประชุมสภาคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ครั้งที่ 1/2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

6 ดร.สมพร  พูลพงษ์ 18 ธันวาคม 2556 ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง 2 ณ หอการค้าจังหวัดพิจิตร 
ศาลากลางพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
 

7 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 20-26 ธันวาคม 
2556 

ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัด
นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย:น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก” 
ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัด
กาญจนบุรี 
 

8 ดร.เรณู  อยู่เจริญ 16-17 ธันวาคม 
2556 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ในการจัดงาน 
Research Expo ส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

9 อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 18 ธันวาคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

10 อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 23 ธันวาคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครปฐม 
 

11 1.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
2.อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 
3.อาจารย์ปริญญารัตน์  จินโต 
4.อาจารย์ภัทริณี  คงชู 
5.อาจารย์ชนิตา  ขนันทอง 
6.ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
 

20 ธันวาคม 2556 ส ารวจความต้องการของชุมชนเพ่ือขอรับการ
อบรมบริการวิชาการ ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

12 อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย 18-20 ธันวาคม 
2556 

ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

13 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 19-21 ธันวาคม 
2556 

เข้าร่วมงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

14 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 23 ธันวาคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
 

15 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 24 ธันวาคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
 

16 1.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 
2.อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 

18 ธันวาคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

17 1.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
2.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
 

20 ธันวาคม 2556 เป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมสัมมนาโครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ OTOP 
ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

18 ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 20 ธันวาคม 2556 เก็บแบบสอบถามโครงการ ณ อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 

19 ผศ.ภคินี  คงสิบ 20 ธันวาคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 จังหวัดนครสวรรค์ 
 

20 อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 27 ธันวาคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดพิจิตร 
 

21 อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 24 ธันวาคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

22 1.อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 
2.อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ 

23-28 ธันวาคม 
2556 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารงานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระยะที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

23 1.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
2.อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 
 

23 ธันวาคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

24 1.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
2.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 

20 ธันวาคม 2556 เป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมสัมมนาโครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ OTOP 
อ าเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

25 อาจารย์องอาจ เมณฑ์กูล 26 ธันวาคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

26 1.อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
2.อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 

25 ธันวาคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

27 1.อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
2.อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 

26 ธันวาคม 2556 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

28 1.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
2.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 

27 ธันวาคม 2556 เป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมสัมมนาโครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ OTOP 
อ าเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

29 1.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
2.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
 

26 ธันวาคม 2556 เป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมสัมมนาโครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ OTOP 
อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน มกรำคม  พ.ศ. 2557  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 62 ครั้ง 

ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 6 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

2 อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 3 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดพิจิตร 
 

3 อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 7 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

4 1.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
2.อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 
 

6 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

5 1.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
2.อาจารย์นริศรา  

13 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

จันทรประเทศ 
 

 

6 1.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
2.อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 
 

20 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

7 อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 8 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

8 อาจารย์องอาจ  เมณฑ์กูล 15 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

9 อาจารย์องอาจ  เมณฑ์กูล 9 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

10 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 14  มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
 

11 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 13 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

12 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 27 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

13 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 28 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
 

14 1.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
2.อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 
3.อาจารย์พีรพัฒน์  ค าเกิด 
4.อาจารย์ปริญญารัตน์ จินโต 
5.อาจารย์ภัทริณี  คงชู 
6.อาจารย์ชนิตา  ขนันทอง 

3-5 มกราคม 2557 ศึกษาดูงานและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และอ าเภอ 
เชียงคาน  จังหวัดเลย 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

7.อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 
8.ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย 
9.นายศิริชัย  ทวีผล 
10.นายปราโมทย์  ดีวันนะ 
11.นางสาววลีรัตน์  
ด้วงมหาสอน 
12.นางสาวชนิตร์นันท์  
กุลนาพันธ์ 

15 อาจารย์ปริญญารัตน์  จินโต 23-24 มกราคม 
2557 

ร่วมประชุมวิชาการ “เครือข่ายงานวิจัย
นิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย” ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

16 อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 13 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

17 ผศ.ภคินี  คงสิบ 3 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

18 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 12-14 มกราคม 
2557 

ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่ ม
โรงเรียนเป้าหมายรวมทุกพ้ืนที่ระดับประเทศ 
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี 
 

19 อาจารย์พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 16-17 มกราคม 
2557 

ประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและ
โภชนาการเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 1  
ณ โรงแรมเอส 31 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

20 1.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 
2.อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 

8 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดอุทัยธานี 
 

21 1.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
2.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 

10 มกราคม 2557 เป็นวิทยากรบรรยาย มผช. ณ อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

22 1.นางสาวจิรัชฌา ปั้นน้อย 
2.นางสาวกรกมล จันทร์เพียร 

8-10 มกราคม 2557 ทบทวนการจัดท าเอกสารระบบบริหารงาน
คุณภาพห้อง ISO/IEC 17025 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

23 อาจารย์ภัทริณี  คงชู 26-28 มกราคม 
2557 

ประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลสัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุรี 
 

24 อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 29-31 มกราคม 
2557 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินกิจกรรม 
บนระบ บ เครือข่ ายสารสน เท ศ เพ่ื อ พั ฒ น า
การศึกษา ครั้งที่ 28 ณ อาคารศาสตราจารย์ 
ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด 
สระแก้ว 
 

25 อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 28 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

26 1.อาจารย์ทิพพารัตน์ ทับโต 
2.ผศ.ภคินี  คงสิบ 

24 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

27 1.อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
2.อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 

12-13  มกราคม 
2557 

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ อ าเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 
 

28 1.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
2.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 

14 มกราคม 2557 เป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมสัมมนาโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ OTOP 
ณ อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 

29 1.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
2.อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 
 

27 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

30 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 12-15 มกราคม 
2557 

ประชุมโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 
ณ ไบโอเทค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

 
31 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 16-17 มกราคม 

2557 
ป ระชุ ม วิ ช าก ารแห่ งช าติ ด้ าน อ าห ารแล ะ
โภชนาการเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเอส 
31 สุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

32 1.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
2.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 

15 มกราคม 2557 เป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมสัมมนาโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ OTOP 
ณ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
 

33 1.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 
2.อาจารย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 
 

16-17 มกราคม 
2557 

ป ระชุ ม วิ ช าก ารแห่ งช าติ ด้ าน อ าห ารแล ะ
โภชนาการเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเอส 
31 สุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

34 1.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
2.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 

17 มกราคม 2557 เป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมสัมมนาโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ OTOP 
ณ อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 
 

35 1.อาจารย์ชญานันทน์  ทองดี 
2.อาจารย์วรพรรณ  เจริญข า 
3.อาจารย์พรวิลัย  
ชาญกิจกรรณ์ 

20 มกราคม 2557 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนพนมรอก 
จังหวัดนครสวรรค์ 

36 1.อาจารย์ชญานันทน์  ทองดี 
2.อาจารย์ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 
3.อาจารย์รักชาติ  
ประเสริฐพงษ ์
 

21 มกราคม 2557 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนห้วยน้ าหอม 
วิทยาคาร จังหวัดนครสวรรค์ 

37 1.อาจารย์ชม  ปานตา 
2.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
 

20 มกราคม 2557 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 

38 1.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 20 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

2.อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง ณ จังหวัดพิษณุโลก 
 

39 1.ผศ.ดร.สุภาวรรณ  
วงค์ค าจันทร์ 
2.ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 
3.อาจารย์ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา 
 

24-26 มกราคม 
2557 

จัดโครงการกระตุกเยาวชนหวงป่ารักษาแม่วงก์ 
ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เรวา อุทยานแห่งชาติ 
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

40 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 20-23 มกราคม 
2557 

ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ เป็ น ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ทุน สกว. 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

41 อาจารย์เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 23-27 มกราคม 
2557 

เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ 
โปรแกรมและข้อมูล ณ เทศบาลต าบลอุโมงค์ 
จังหวัดล าพูน 
 

42 ดร.สมบูรณ์  นิยม 22-23 มกราคม 
2557 

ร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดม 
ศึกษา ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

43 1.อาจาย์ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
2.นายภาณุ  หอมสุวรรณ 

24 มกราคม 2557 รับข้อสอบ สควค.ปี 2557 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก 
 

44 1.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
3.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
 

22 มกราคม 2557 ตรวจติดตามให้ค าปรึกษา การด าเนินธุรกิจ 
ข้าวแต๋นธัญพืชต้นน้ า ณ ต าบลสายล าโพง 
อ าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 

45 1.อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
2.นายอาทิตย์  แก้ววงษา 

26 มกราคม 2557 ส่งข้อสอบ สควค. ปี 2557 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

จังหวัดพิษณุโลก 
 

46 1.ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
2.ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
3.นายณรงค์  ชัยเลิศ 
4.ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 
 

23 มกราคม 2557 ร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัย 
ในอุดมศึกษา  ครั้งที่ 2  ณ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

47 อาจารย์เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 28 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

48 1.อาจารย์สายชลี ชัยศาสตร์ 
2.อาจารย์อัฐพงศ์  แสงงาม 

30-31 มกราคม 
2557 

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเพชรบุรี 
 

49 1.อาจารย์พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 
2.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
 

23 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

50 1.อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 
2.ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 

24 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

51 อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 26 มกราคม 2557 ร่วมอบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูด การเป็น 
พิธีกร และการจัดพิธีกร” ณ โรงแรมบ้านสวน 
รีสอร์ท  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

52 1.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
2.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
 

24 มกราคม 2557 เป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมสัมมนาโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ OTOP 
ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

53 อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 27-28 มกราคม 
2557 

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดสระแก้ว 
 

54 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 28 มกราคม 2557 ร่วมเสวนาการน าเสนอบทความสังเคราะห์ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

ด้านเกษตรยั่งยืน ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

55 1.อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
2.อาจารย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 
 

29 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

56 1.ผศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม 
2.อาจารย์เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน 
 

29 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดอุทัยธานี 
 

57 นายศิริชัย  ทวีผล 31 มกราคม 2557 น าเครื่องมือส ารวจรังสีไปท าการปรับเทียบ 
มาตรฐาน ณ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

58 1.อาจารย์วรพรรณ เจริญข า 
2.อาจารย์ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 
3.อาจารย์พรวิลัย  
ชาญกิจกรรณ์ 
 

29 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

59 ดร.สมบูรณ์  นิยม 28-29 มกราคม 
2557 

ร่วมประชุมการจัดงานมหกรรมงานวิจัย 
ส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

60 ผศ.ภคินี  คงสิบ 31 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

61 ดร.สมบูรณ์  นิยม 30 มกราคม – 
1 กุมภาพันธ์ 2557 

ปรึกษางานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

62 อาจารย์พีรพัฒน์  ค าเกิด 31 มกราคม 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน จังหวัดพิษณุโลก 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557  

สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 24 ครั้ง 
 
ล ำดับ

ที ่
บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 1.อาจารย์ทิพพารัตน์ ทับโต 
2.ผศ.ภคินี คงสิบ 

7 กุมภาพันธ์ 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดพิจิตร 
 

2 1.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
2.อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 
 

3 กุมภาพันธ์ 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

3 1.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
2.อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 
 

10 กุมภาพันธ์ 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

4 ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

5 ผศ.ภคินี  คงสิบ 7 และ 9 กุมภาพันธ์ 
2557 
 

รับ – ส่งวิทยากร ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

6 1.อาจารย์รักชาติ  
ประเสริฐพงษ์ 
2.อาจารย์ยงยุทธ ยรรยงเมธ 
3.อาจารย์ชม  ปานตา 
4.อาจารย์พรวิลัย  
ชาญกิจกรรณ์ 
 

8-9 กุมภาพันธ์ 
2557 

ด าเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดก าแพงเพชร 

7 1.ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 
2.อาจารย์ภัทริณี  คงชู 

19-22 กุมภาพันธ์ 
2557 

ประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนองานวิจัยและผลงาน 
วิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงาน 
Proceeding ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

จังหวัดเชียงราย 
 

8 1.อาจารย์วัฒนาพร  
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
3.ดร.สมพร  พูลพงษ์ 
4.อาจารย์เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน 

13 กุมภาพันธ์ 2557 ศึกษาดูงาน Thailand Mobile Expo 2014 
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 

9 1.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 
2.อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 

5 กุมภาพันธ์ 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดอุทัยธานี 
 

10 อาจารย์องอาจ  เมณฑ์กูล 12 กุมภาพันธ์ 2557 ร่วมสัมมนาความร่วมมือในการพัฒนางาน 
ความปลอดภัย ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง 
แรงงาน  กระทรวงแรงงาน จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 
 

11 1.อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
2.อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 

12 กุมภาพันธ์ 2557 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ จังหวัดอุทัยธานี 
 

12 1.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
3.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
 

19 กุมภาพันธ์ 2557 การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ติดตามให้ค าปรึกษา ตรวจสอบการด าเนินธุรกิจ 
การปรับผลิตภัณฑ์ ออกแบบโครงสร้าง โรงเรือน 
ณ กิจการข้าวแต๋นธัญพืชต้นน้ า อ าเภอท่าตะโก 
จังหวัดนครสวรรค์ 

13 1.อาจารย์ณรงค์  ชัยเลิศ 
2.อาจารย์มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 
3.อาจารย์ชนิตา  ขนันทอง 
4.อาจารย์ปัทมนันท์  
อิสรานนทกุล 
5.อาจารย์ดนุวัศ  อิสรานนทกุล 

20-21 กุมภาพันธ์ 
2557 

อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์รีสอร์ท 
อ าเภอเขาคล้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

6.อาจารย์ชญานันทน์  ทองดี 
7.อาจารย์วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
8.อาจารย์สายชลี  ชัยศาสตร์ 
9.อาจารย์วรพรรณ  เจริญข า 
10.อาจารย์พรวิลัย  
ชาญกิจกรรณ์ 
 

 11.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
12.อาจารย์หทัยชนก   
หมื่นกล้า 
13.อาจารย์อัฐพงศ์  แสงงาม 
14.ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
15.ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 
16.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
17.อาจารย์ณัฐภัทร ศิริคง 
18.อาจารย์เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน 
 

  

14 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมวิชาการ 
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
 

15 1.อาจารย์เพชรัชน์ อ้นโต 
2.อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 
 

17 กุมภาพันธ์ 2557 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดอุทัยธานี 

16 ผศ.ดร.มาลิน  อนันตนนทก 24 กุมภาพันธ์ 2557 ศึกษาดูงาน “พฤกษาตะวันออก” ครั้งที่ 8 
ณ จังหวัดชลบุรี 
 

17 1.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
2.ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์ 

27-28 กุมภาพันธ์  
2557 

พานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ 
ณ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

3.อาจารย์ชนิตา  ขนันทอง 
4.ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
 

18 อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 23-26 กุมภาพันธ์ 
2557 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษา
ภายใต้ พรบ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2526 ณ มหาวิทยาลัยเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 
 

19 1.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนาชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนาชัยธรรม 

26 กุมภาพันธ์ 2557 ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
สู่ตลาดการค้าและการท่องเที่ยวเขตชายแดน 
ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 
 

20 1.อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
2.อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 
3.อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
4.อาจารย์ณัฐกา กุลรินทร์ 
 

28 กุมภาพันธ์ – 
1 มีนาคม 2557 

อบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารและศึ กษ าดู งานด้ าน
สาธารณสุข ณ จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี 
และจังหวัดลพบุรี 

21 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 23-25 กุมภาพันธ์ 
2557 

เก็บข้อมูลเบื้องต้น และร่วมศึกษาข้อมูลภาคสนาม 
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

22 1.อาจารย์พันธ์ระวี หมวดศรี 
2.อาจารย์สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
3.ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
4.ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
5.อาจารย์วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ 
6.อาจารย์ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา 
7.อาจารย์ปริญญารัตน์ จินโต 
8.อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย 

3-4 เมษายน 2557 ศึกษาดูงานการท าความร่วมมือด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

9.ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
10.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
11.ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
12.ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 
13.อาจารย์ณรงค์  ชัยเลิศ 
14.นายปราโมทย์  ดีวันนะ 
15.นางสาวกรกมล จันทร์เพียร 
 

23 อาจารย์องอาจ  เมณฑ์กูล 27 กุมภาพันธ์ 2557 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

24 ดร.สมพร  พูลพงษ์ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุ มสัมมนาการพัฒ นาโปรแกรมระบบ
สารสนเทศก าลังภาครัฐ ณ โรงแรมการ์เด้นส์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน มีนำคม พ.ศ. 2557  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 21 ครั้ง 

 
ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 1.ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ 
2.ผศ.ภคินี คงสิบ 
3.อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 
4.อาจารย์ทิพพารัตน์ ทับโต 
5.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
6.อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
7.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 
8.อาจารย์องอาจ  เมณฑ์กูล 
9.อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 
10.อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 
11.อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 
 

28-30 มีนาคม 2557 ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ณ จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรสงคราม 

2 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 2-3 มีนาคม 2557 ประสานงานโครงการวิจัยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด 
ก าแพงเพชร และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

3 อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 5 มีนาคม 2557 ศึกษาดูงานด้านสารสนเทศ ณ เทศบาลต าบล 
ท่าน้ าอ้อย อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 

4 อาจารย์ชม  ปานตา 5 มีนาคม 2557 รับวิทยากร ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

5 1.อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน 
2.อาจารย์เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 

13-14 มีนาคม 2557 เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือเพ่ือส่งเสริม 
การประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิชาสาย 
วิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

6 ดร.เรณู  อยู่เจริญ 12-14 มีนาคม 2557 
 

ร่วมจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

7 1.ผศ.นงเยาว์  ในอรุณ 
2.อาจารย์นฤพนธ์ พนาวงศ์ 

26-29 มีนาคม 2557 น าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

8 1.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
2.ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 
3.อาจารย์ชม  ปานตา 
4.อาจารย์ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 
5.อาจารย์พรวิลัย  
ชาญกิจกรรณ์ 
6.อาจารย์วรพรรณ เจริญข า 
 

19-21 มีนาคม 2557 ร่วมประชุมวิชาการ AMM 2014 ณ จังหวัดชลบุรี 

9 1.ผศ.ดร.นวลศรี ช านาญกิจ 
2.อาจารย์ภัทริณี  คงชู 

27-31 มีนาคม 2557 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิต 
ศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ 
 

10 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 22 มีนาคม 2557 น าผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงานและจัดเวที 
ชาวบ้าน ณ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

11 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 20 มีนาคม 2557 รับวิทยากร ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

12 ดร.สมบูรณ์  นิยม 26-28 มีนาคม 2557 ร่วมสัมมนา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ 
และประสานงานทุนวิจัย สกอ. ณ โรงแรมเฟล็กซ์ 
ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 
 

13 อาจารย์ฤทัยรัตน์  โพธิ 26-28 มีนาคม 2557 
 

น าเสนอผลงานวิจัย ณ โรงแรมเฟล็กซ์ ริเวอร์แคว 
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

14 อาจารย์ไอริน ชุ่มเมืองเย็น 28-30 มีนาคม 2557 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วยสถิติข้ันสูงด้วยโปรแกรม LISREL  
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ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
 

15 1.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
2.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
 

24 มีนาคม 2557 เป็นวิทยากร ณ โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ 

16 1.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 
2.ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
3. ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 
 

22 มีนาคม 2557 จัดเวทีชาวบ้าน เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการท าเกษตร ณ อ าเภอชุมแสง จังหวัด 
นครสวรรค์ 

17 1.อาจารย์วรชนันท์  ชูทอง 
2.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
3.อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 
4.อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 
5.อาจารย์ปัทมนันท์  
อิสรานนทกุล 
6.นางทัศนีย์  ทรัพย์ประมวล 
 

28 มีนาคม 2557 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี 

18 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 24 มีนาคม 2557 จัดประชุมระดมความคิดเห็นและหารือเครือข่าย 
วิทยากรท้องถิ่น ณ อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรม 
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 
 

19 นายเอกชัย  อัชชะ 27-28 มีนาคม 2557 หาประสบการณ์ท างานวิจัย ณ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอิสาน จังหวัดนครราชสีมา 
 

20 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 23 มีนาคม 2557 ไปส่งวิทยากร ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

21 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 26-28 มีนาคม 2557 เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย 
ณ โรงแรมเฟล็กซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน เมษำยน พ.ศ. 2557  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 13 ครั้ง 

 
ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 25-27 เมษายน 
2557 

ไปอบรมการท าเบเกอรี่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

2 1.อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน 
2.ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
3.อาจารย์ฤทัยรัตน์  โพธิ 

1-4 เมษายน 2557 จัดกิจกรรมค่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 
ณ โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา อ าเภอห้วยคต 
จังหวัดอุทัยธานี 
 

3 ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 11 เมษายน 2557 ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 
 

4 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม 8-10 เมษายน 2557 จัดโครงการลงนามความร่วมมือ แลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรมและศึกษาดูงานด้านศิลปะและ 
วัฒนธรรม ณ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด 
จันทบุรี 
 

5 ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 ดูงานและอบรมเกษตรกรตามวิถีเกษตรอินทรีย์ 
ณ อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

6 1.อาจารย์ธนพัฒน์  
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
3.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
 

8 เมษายน 2557 การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ติดตามให้ค าปรึกษา ตรวจสอบการด าเนินธุรกิจ 
การปรับผลิตภัณฑ์ ออกแบบโครงสร้าง โรงเรือน 
ณ กิจการข้าวแต๋นธัญพืชต้นน้ า อ าเภอท่าตะโก 
จังหวัดนครสวรรค์ 

7 ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 23-26 เมษายน 
2557 

น าเสนอผลงานวิจัย ณ The Kee Resort 
And Spa จังหวัดภูเก็ต 
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ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

8 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 22 เมษายน 2557 ประชุมการก าหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบควันสิ่งแวดล้อมของ บริษัท 
ทิพย์ นครสวรรค์ จ ากัด ณ อ าเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 

9 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 28 เมษายน 2557 เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 

10 อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 26-27 เมษายน 
2557 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดถังเช่าทองแบบ 
มืออาชีพ ณ สถานีเห็ด จังหวัดปทุมธานี 
 

11 1.ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
2.ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 
 

25 เมษายน 2557 เก็บตัวอย่างงานวิจัย 
ณ อ าเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ 

12 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 22-24 เมษายน 
2557 

เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านการวิจัยในงานมหกรรม 
อุดมศึกษา ณ ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี จังหวัด 
นนทบุรี 
 

13 1.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
 

22-24  เมษายน 
2557 

จัดนิทรรศการ มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
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-รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน พฤษภำคม  พ.ศ. 2557  

สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 20 ครั้ง 
 

ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร 28-30 พฤษภาคม 
2557 
 

อบรมวิชาการสรีรวิทยา พยาธิวิทยา ครั้งที่ 32 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 
 

2 1.อาจารย์สายชลี  ชัยศาสตร์ 
2.อาจารย์อัฐพงศ์ แสงงาม 

22-24 พฤษภาคม 
2557 

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบตัดเสื้อผ้ามุสลิมเพื่อ 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา 
 

3 อาจารย์สายชลี  ชัยศาสตร์ 12-21 พฤษภาคม 
2557 

เก็บข้อมูลวิจัย ณ จังหวัดยะลา นราธิวาส 
และปัตตานี 
 

4 1.ผศ.ว่าที่ ร.ต.อภิเดช  
มงคลปัญญา 
2.ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก 
3.อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
4.อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 
 

14-16 พฤษภาคม 
2557 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 สภา ณ โรงแรมดี วารี 
จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 

5 1.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
2.นางสาวจิรัชฌา  ปั้นน้อย 
3.นางสาวกรกมล จันทร์เพียร 
 

6-8 พฤษภาคม 
2557 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทบทวน 
การจัดท าเอกสารวิธีการทดสอบและการ
ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ ณ โรงแรม 
เซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

6 1.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 

2 พฤษภาคม 2557 ติดตามผลการปฏิบัติงานภายในของหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ณ อาคารธรรมราชา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

7 1.อาจารย์วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ 
2.ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 

14 -16 พฤษภาคม 
2557 

เข้าร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา  
รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 
 

8 ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 9-11 พฤษภาคม 
2557 

เก็บตัวอย่างงานวิจัย ณ อ าเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก 
 

9 ดร.สมพร พูลพงษ์ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวิทยากร ณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
 

10 1.ดร.สมบูรณ์  นิยม 
2.นายอนุวัตน์  แสงอ่อน 
3.นางสุนันทา  คงเงิน 

21–22 พฤษภาคม 
2557 

ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายการประกัน 
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ป ระจ าปี ก ารศึ กษ า 2556  ณ  ห้ องป ระชุ ม
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ชั้น 4 
อาคาร ICTT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิถต์ 
 

11 1.ดร.สมบูรณ์  นิยม 
2.นายอนุวัตน์  แสงอ่อน 
3.นางสุนันทา  คงเงิน 

23 พฤษภาคม 2557 ประชุมประชาพิจารณ์ฯ (ร่าง) เกณฑ์การประกัน 
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน ส ถ า น ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (เครือข่ายภาคเหนือ-
ตอนล่าง) ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 

12 1.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
2.อาจารย์พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ย 

28-30 พฤษภาคม 
2557 

ประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 13 
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 
 

13 ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 19-20 พฤษภาคม 
2557 

ประชุมการคัดเลือกข้าราชการครู โครงการ 
สควค.ระดับปริญญาโท ณ สถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

14 1.อาจารย์ธนพัฒน์ 23 พฤษภาคม 2557 ร่วมโครงการ พบทูตพาณิชย์พิชิตตลาด
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ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
 

ต่างประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์  
แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 

15 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 23-24 พฤษภาคม 
2557 

สัมมนา LED ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คอารีน่า 
เมืองทองธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

16 1.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 
2.อาจารย์ณรงค์  ชัยเลิศ 

29-30 พฤษภาคม 
2557 
 

นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

17 1.ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
2.ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
 

29-30 พฤษภาคม 
2557 

นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

18 อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 29 พฤษภาคม 2557 สัมมนา เรื่องแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปี 2557 ณ โรงแรมมารวย  การ์เด้น 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

19 ผศ.ดร.นวลศรี  ช านาญกิจ 30 พฤษภาคม 2557 ประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติ 
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

20 ดร.เรณู อยู่เจริญ 28 พฤษภาคม 2557 เข้าร่วมประชุม ประชาพิจารณ์เพ่ือจัดท า 
ยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าวแห่งชาติ ณ โรงแรม 
มิราเคิลแกรนด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2557  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 18 ครั้ง 

 
ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 4 มิถุนายน 2557 เป็นวิทยากรโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ 
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

2 1.อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 
2.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
3.อาจารย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 
4.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 
 

20 มิถุนายน 2557 อบรมการสอนแบบ Project Base Learning 
และ Active Learning ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

3 นายเอกชัย  อัชชะ 5 มิถุนายน 2557 ไปรับเครื่อง Surway Meter 
ณ ส านักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

4 ดร.สมบูรณ์  นิยม 4-5 มิถุนายน 2557 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรทุนวิจัยของ สกอ. 
ปี 2558  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
จังหวัดล าปาง 
 

5 1.อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 
2.อาจารย์ปัทมนันท์ 
อิสรานนทกุล 
 

10-11 มิถุนายน 
2557 
 

นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

6 อาจารย์ชญานันทน์ ทองดี 9-30 มิถุนายน 2557 เข้าศึกษาดูงานการก่อสร้างของบริษัท สแป จ ากัด 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

7 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 16 มิถุนายน 2557 ร่วมประชุม  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 
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ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

8 1.อาจารย์ธนพัฒน์  
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
3.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
 

16 มิถุนายน 2557 ตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบการ 
ด าเนินธุรกิจ การปรับผลิตภัณฑ์ ข้าวแต๋นธัญพืช 
ณ  กิจการข้าวแต๋นธัญพืช ต าบลสายล าโพง 
อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 

9 1.อาจารย์ธนพัฒน์  
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
 

13-15 มิถุนายน 
2557 

ประชุมประธานคณะท างานเครือข่ายประเด็น 
C-UBI ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการการส่งเสริม 
การบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2557 ณ โรงแรม 
บลูเวฟ บีช รีสอร์ท อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ 
คีรีขันธ์ 
 

10 1.ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์ 
2.ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
3.อาจารย์พีรพัฒน์  ค าเกิด 

22-29 มิถุนายน 
2557 

อบรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
เพ่ือพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้ความรู้ 
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน 
วิชาการและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการ 
จัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ณ Icon Plus Academy 
ประเทศสิงคโปร์ 
 

11 ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 30 มิถุนายน – 
1 กรกฎาคม 2557 
 

ส่งตัวอย่างวิเคราะห์และหารือเรื่องโครงการวิจัย 
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

13 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 19-22  มิถุนายน 
2557 

ติดตามประเมินผลนักวิจัยโครงการความ
หลากหลายทางชีวภาพ ของ สกอ.  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบูรณ์ จังหวัดก าแพงเพชร พิษณุโลกและ 
เพชรบูรณ์ 
 
 

14 1.อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 23 มิถุนายน 2557 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดนครสวรรค์ 



103 
 

ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

2.อาจารย์พันธ์ระวี หมวดศรี 
 

15 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 25-26 มิถุนายน 
2557 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง
เครือข่ายด้านการวิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเรือ
รัษฎา จังหวัดตรัง 
 

16 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 23-24  มิถุนายน 
2557 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอ 
โครงการวิจัยกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ ณ จังหวัดอุตรดิถต์ 
 

17 1.ดร.สมบูรณ์  นิยม 
2.อาจารย์เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 
 

23-24  มิถุนายน 
2557 

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอ 
โครงการวิจัยกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ ณ จังหวัดอุตรดิถต์ 
 

18 1.อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา 
2.อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 
3.อาจารย์เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 

27 มิถุนายน 2557 อบรมหลักสูตร การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการประเมินราคาซอฟต์แวร์ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
จังหวัดปทุมธานี 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2557  

สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 22 ครั้ง 
 

ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 1.อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 
2.อาจารย์องอาจ  เมณฑ์กูล 
3.อาจารย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 
4.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 
 

3-4 กรกฎาคม 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานการ 
ตอบโต้สภาวะฉุกเฉินและการดับเพลิง  
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 

2 1.ดร.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม 
2.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
3.อาจารย์ภัทริณี  คงชู 
4.อาจารย์ชม  ปานตา 
5.อาจารย์ยุภาวดี  ส าราญฤทธิ์ 
6.อาจารย์รักชาติ  
ประเสริฐพงษ์ 
7.อาจารย์ภาคภูมิ  เต็มเปี่ยม 
8.อาจารย์วรพรรณ เจริญข า 
9.อาจารย์พรวิลัย   
ชาญกิจกรรณ์ 
 

7-8 กรกฎาคม 2557 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี 

3 อาจารย์รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 3-4 กรกฎาคม 2557 ร่วมประชุมวิชาการพีชคณิตและคณิตศาสตร์ 
ประยุกต์ ปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 
 

4 อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย 9-10 กรกฎาคม 
2557 

เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้ 
เครื่อง HPLC เพ่ือวิเคราะห์สารสมุนไพร 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 
 

5 ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 2-5 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมประชุมวิชาการ BUU International 
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ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

Conference 2014 ณ โรงแรมดุสิตธานี 
พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

6 ผศ.นงเยาว์  ในอรุณ 10-13 กรกฎาคม 
2557 

อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค 
Data Mining ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

7 1.อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 
2.อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 
3.อาจารย์ประยุทธ  สุระเสนา 
 

1 กรกฎาคม 2557 ประชุมลงนาม MOU ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8 1.อาจารย์เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน 
2.อาจารย์ณัฐภัทร ศิริคง 
3.ผศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม 
4.อาจารย์นฤพนธ์ พนาวงศ์ 
 

2 กรกฎาคม 2557 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัด 
ชัยนาท 

9 1.อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 
2.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
 

8-9 กรกฎาคม 2557 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการ 
พัฒนาการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 
 

10 1.ดร.สมบูรณ์  นิยม 
2.ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
 

7-10 กรกฎาคม 
2557 

ศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและการ
บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 

11 1.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย ์
2.ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก 
3.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง 
4.ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 
5.ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 

31 กรกฎาคม – 
1 สิงหาคม 2557 

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
สาขาเคมีเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
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ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

6.อาจารย์ชนิตา ขนันทอง 
7.อาจารย์มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 
8.อาจารย์วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
9.อาจารย์พรรนิพา พวันนา 
 

12 1.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
2.อาจารย์พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 
3.อาจารย์อัฐพงศ์  แสงงาม 

21-22 กรกฎาคม 
2557 
 

สัมมนาคหกรรมศาสตร์ร่วมสมัย ครั้งที่ 2 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

13 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 14-15 กรกฎาคม 
2557 

ร่วมประชุม วช.ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

14 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 17-18 กรกฎาคม 
2557 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร 
 

15 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 18 กรกฎาคม 2557 ประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ 
พัฒนาผลงานวิชาการ ณ ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 8 นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

16 1.อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
2.ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล 

23 กรกฎาคม 2557 
และ 30 กรกฎาคม 
2557 
 

จัดอบรมบริการวิชาการ ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

17 อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย 31 กรกฎาคม – 
1 สิงหาคม 2557 
 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ 
ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทาง 
จุลชีววิทยา และความไม่แน่นอนในการทดสอบ 
ทางจุลชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด 
พิษณุโลก 
 

18 ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธวงษ์ 30 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมสัมมนา โครงการศึกษาวิจัยเทคโนโลยี 
ระบบสะสมพลังงานที่เหมาะสม ณ มหาวิทยาลัย 
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ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 

19 อาจารย์วันดี ฉวีจันทร์ 25 กรกฎาคม 2557 ประชุมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
เรื่อง ระบบหลักประกันสุขภาพในสถาบัน 
การศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 
 

20 1.อาจารย์ไอริน ชุ่มเมืองเย็น 
2.ผศ.ภคินี  คงสิบ 
3.ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 
4.อาจารย์ปัทมนันท์  
อิสรานนทกุล 
5.อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 
6.ดร.สมบูรณ์  นิยม 
7.ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
 

28-29 กรกฎาคม 
2557 

อบรมโครงการการพัฒนาการเขียนข้อเสนอ
โครงการเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดินและทุนมุ่งเป้าของคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ณ บ้านหมอรีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย 

21 อาจารย์วัฒนาพร  
วัฒนชัยธรรม 

27-29 กรกฎาคม 
2557 

ประชุมประธานคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น 
C-UBI  ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 

22 อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 24 กรกฎาคม 2557 รับวิทยากรประเมินประกันคุณภาพ 
ณ จังหวัดพิษณุโลก 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2557  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 50 ครั้ง 

 
ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 1.อาจารย์ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง 
2.อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน 
3.อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 
4.อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 
5.อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 
6.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
7.อาจารย์นารีรมย์  
รัตนสัมฤทธิ์ 
8.อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 
9.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 
10.อาจารย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 
11.อาจารย์ปริญญารัตน์ จินโต 
12.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
13.อาจารย์องอาจ เมณฑ์กูล 
14.อาจารย์อัฐพงศ์ แสงงาม 
15.อาจารย์พรรนิพา พวันนา 
16.อาจารย์พิมพ์กัลยา  
ฤทธิ์เพ็ญ 
17.อาจารย์หทัยชนก หมื่นกล้า 
18.อาจารย์นริศนา  
จันทรประเทศ 
19.อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม 
20.อาจารย์ภัคจิรา ศิริโสม 
21.อาจารย์ถิรภัทร มีส าราญ 
22.อาจารย์ธนากร กิจสุขสกุล 
23.อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา 
24.อาจารย์คณินณัฏฐ์ 

10-12 สิงหาคม 
2557 

ดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานวิจัย 
สู่การจัดท าผลงานวิชาการ ณ โรงแรมอัมพวา 
น่านอน แอนด์ สปา อ าเภออัมพวา จังหวัด 
สมุทรสาคร 
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ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

โชติพรสีมา 
25.อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง 
26.ผศ.นงเยาว์ ในอรุณ 
27.อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 
28.อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 
29.ดร.สมพร  พูลพงษ์ 
30.อาจารย์เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน 
31.อาจารย์ดนุวัศ 
อิสรานนทกุล 
32.อาจารย์ปัทมนันท์ 
อิสรานนทกุล 
33.ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 
34.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
35.อาจารย์ชนิตา ขนันทอง 
36.ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
37.ผศ.ดร.นวลศรี ช านาญกิจ 
38.อาจารย์ภัทริณี คงชู 
39.ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 
40.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
41.ดร.สมบูรณ์  นิยม 
42.อาจารย์ภาคภูมิ  เต็มเปี่ยม 
43.อาจารย์ชม  ปานตา 
44.อาจารย์รักชาติ  
ประเสริฐพงษ์ 
45.อาจารย์ไอริน ชุ่มเมืองเย็น 
46.อาจารย์อาวีพร ปานทอง 
47.อาจารย์ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 
48.อาจารย์พรวิลัย 
ชาญกิจกรรณ์ 
49.ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 
50.นายเอกวิทย์ สิทธิวะ 
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ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

51.ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ 
52.อาจารย์พีรพัฒน์ ค าเกิด 
53.ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
54.อาจารย์วิไลลักษณ์  
โคมพันธุ์ 
55.อาจารย์ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา 
56.อาจารย์พันธ์ระวี หมวดศรี 
57.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
58.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 
59.ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 
60.อาจารย์นาตยา ยงกสิการณ์ 
61.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
62.นางวัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
63.นายเจตเจิม  เจิมขุนทด 
64.นางสาวศิริวัฒณา  
ลาภหลาย 
65.นางสาววลีรัตน์  
ด้วงมหาสอน 
66.นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล 
67.นายศราวุธ ธะในสวรรค์ 
 

2 1.อาจารย์วิฑูร สนธิปักษ์ 
2.อาจารย์ธนพัฒน์  
วัฒนชัยธรรม 
3.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
4.อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 
5.อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ 
6.ดร.สมพร  พูลพงษ์ 

1-3 สิงหาคม 2557 อบรมเชิงปฏิบิตการ เรื่อง การประกันคุณภาพ 
ทางการศึกษา และการจัดท าผลงานวิชาการ 
ณ โรงแรม ซีแอนด์ซี เขาใหญ่ รีสอร์ท อ าเภอ 
เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
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ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

7.อาจารย์วรชนันท์  ชูทอง 
8.อาจารย์เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน 
9.อาจารย์ณัฐภัทร ศิริคง 
10.อาจารย์ดนุวัศ  
อิสรานนทกุล 
11.อาจารย์ปัทมนันท์ 
อิสรานนทกุล 
12.อาจารย์คณินณัฏฐ์ 
โชติพรสีมา 
13.อาจารย์ณรงค์ ทองอิสาณ 
14.อาจารย์ธนากร กิจสุขสกุล 
15.นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล 
16.นายศราวุธ ธะในสวรรค์ 
 

 
 

ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

3 1.อาจารย์ยงยุทธ ยรรยงเมธ 
2.ดร.สมบูรณ์  นิยม 
3.ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 
 

1-4 สิงหาคม 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผลงานทาง 
วิชาการและศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับอาจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ณ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย 
 

4 1.อาจารย์วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
2.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
3.อาจารย์พรรนิพา พวันนา 
4.อาจารย์มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 
 

5 สิงหาคม 2557 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้อิชิตัน  
อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5 1.อาจารย์วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ 
2.อาจารย์พันธ์ระวี หมวดศรี 
3.อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 

2-3 สิงหาคม 2557 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี 
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ดับที่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

4.อาจารย์ปริญญารัตน์  จินโต 
5.ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
6.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
7.ดร.ทะเนตร อุทฤทธิ์ 
8.ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 
9.อาจารย์นาตยา ยงกสิการณ์ 
10.ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
11.นางสาวกรกมล จันทร์เพียร 
 

6 อาจารย์ภัทริณี  คงชู 14-15 สิงหาคม 
2557 

เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

7 ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 7-8 สิงหาคม 2557 น านักศึกษา สควค. ไปปฐมนิเทศ ณ โรงแรม 
รอแยล เบญจา โฮเต็ล สุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 
 

8 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 18-20 สิงหาคม 
2557 

เป็นวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
จังหวัดจันทบุรี 
 

 
 
 

ที ่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

9 อาจารย์ชยภรณ  บุญเรืองศักดิ์ 14-17 สิงหาคม 
2557 
 

เป็นวิทยากร ณ จังหวัดพังงาน 

10 อาจารย์ชยภรณ  บุญเรืองศักดิ์ 3-4 สิงหาคม 2557 เป็นวิทยากร ณ จังหวัดจันทบุรี 
 

11 อาจารย์ชยภรณ  บุญเรืองศักดิ์ 26-29 สิงหาคม เป็นวิทยากร ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ที ่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

2557 
 

12 ผศ.นงเยาว์  ในอรุณ 14-17 สิงหาคม 
2557 

อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 
Data Mining ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

13 ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 5 สิงหาคม 2557 เป็นกรรมการวิพากษ์การน าเสนอผลงานวิจัย 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

14 1.อาจารย์ธนพัฒน์  
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 

1 สิงหาคม 2557 เปิดรับข้อเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2557 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัด 
เพชรบูรณ์ 
 

15 ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 4 สิงหาคม 2557 ประชุมวิพากษ์หลักสูตร คบ.ฟิสิกส์  
ณ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 

16 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 14 และ 21 สิงหาคม 
2557 

เป็นวิทยากรถอดบทเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ณ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
 

17 1.อาจารย์องอาจ  เมณฑ์กูล 
2.อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 
 

8 สิงหาคม 2557 พานักศึกษาไปดูงาน ณ จังหวัดตาก 

18 1.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย ์
2.ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 
3.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
4.ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
5.ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก 
 

21-23 สิงหาคม 
2557 

ศึกษาดูงานพัฒนาการเรียนการสอนและประกัน 
คุณภาพสาขาวิชา ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด 
หนองคาย 
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ที ่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

 6.อาจารย์ชนิตา  ขนันทอง 
7.อาจารย์มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 
8.อาจารย์วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
9.อาจารย์พรรนิพา  พวันนา 
10.นางคะนึงนิจ  พจนะลาวัลย์ 
11.นางสาวจิรัชฌา ปั้นน้อย 
 

  

19 1.อาจารย์รักชาติ 
ประเสริฐพงษ์ 
2.ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 
3.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
4.อาจารย์ชม  ปานตา 
5.อาจารย์อาวีพร ปานทอง 
 

8-9 สิงหาคม 2557 ศึกษาดูงานการสอนและร่วมงานวิจัย 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  
และจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

20 อาจารย์หทัยชนก หมื่นกล้า 7-11 สิงหาคม 2557 
 

เข้าร่วมประชุมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

21 1.อาจารย์พันธ์ระวี  หมวดศรี 
2.อาจารย์ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา 
3.ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
4.ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
5.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 
6. ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 
 

16-17 สิงหาคม 
2557 

จัดท าร่างหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และทรัพย์ไพรวัลย์  
แกรนด์ โฮเต็ล แอนรีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก 

22 1.อาจารย์ไอริน ชุ่มเมืองเย็น 
2.อาจารย์วรพรรณ เจริญข า 
 

8-9 สิงหาคม 2557 ด าเนินงานค่ายคณิตศาสตร์ 
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ (จิรประวัติ) 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 

23 ดร.เรณู  อยู่เจริญ 7-11 สิงหาคม 2557 ร่วมจัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 
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ที ่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

24 1.อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 
2.ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
3.อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 
4.อาจารย์นารีรมย์  
รัตนสัมฤทธิ์ 
5.อาจารย์องอาจ  เมณฑ์กูล 
 

16-17 สิงหาคม 
2557 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับนักศึกษา
สาธารณสุข ณ โรงพยาบาลบางม่วง จังหวัด 
นครสวรรค์ 

25 1.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์ภัทริณี  คงชู 

22 สิงหาคม 2557 ท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF) 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 

26 1.อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 4 และ 6 สิงหาคม 
2557 

เป็นวิทยากร ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 

27 1.นางนิภาพร  ค าตัน 
2.นางสาวชนิตร์นันท์ 
กุลนาพันธ์ 

25-26 สิงหาคม 
2557 

เข้าอบรมเหลักสูตรการบริหารงานพัสดุและ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 10 
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

28 1.อาจารย์ชนกานต์ 
สกุลแถว 
2.อาจารย์องอาจ  เมณฑ์กูล 
 

15 สิงหาคม 2557 พานักศึกษาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดก าแพงเพชร 

29 1.ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
2.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
3.ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
4.ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
5.ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์ 
6.ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย 
7.อาจารย์ชม  ปานตา 
8.อาจารย์รักชาติ  

27 สิงหาคม 2557 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการน า 
วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ณ จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 
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ที ่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

ประเสริฐพงษ์ 
9.ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 
 

30 อาจารย์ภัทริณี  คงชู 14-15 สิงหาคม 
2557 

อบรมบริการวิชาการบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

31 1.ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด 
2.ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ 
3.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์ 
4.อาจารย์หทัยชนก หมื่นกล้า 
5.นายเอกชัย อัชชะ 
 

21-22 สิงหาคม 
2557 

น านักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา 

32 1.อาจารย์ปัทมนันท์ 
อิสรานนทกุล 
2.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
3.อาจารย์ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 
4.อาจารย์ดนุวัศ 
อิสรานนทกุล 
5.อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
6.นางสาวกรกมล จันทร์เพียร 
 

17-23 สิงหาคม 
2557 

อบรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ระยะ 2 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

33 1.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
 

16-17 สิงหาคม 
2557 

ร่วมสัมภาษณ์และคัดเลือกในโครงการ 
ณ จังหวัดนนทบุรี 

34 อาจารย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 26-27 สิงหาคม 
2557 

อบรมโปรแกรม Inmucal –Nutrients V3 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 
 

35 อาจารย์ศิริวัฒณา  ลาภหลาย 22 สิงหาคม 2557 ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ 
ณ โรงเรียนลานสักวิทยา  จังหวัดอุทัยธานี 
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ที ่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

 
36 อาจารย์ชญานันทน์ ทองดี 22-24 สิงหาคม 

2557 
ท าวิจัย  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

37 1.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
2.ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
3.อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
 

21 สิงหาคม 2557 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ จังหวัดอุทัยธานี 

38 1.อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา 
2.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 

22 สิงหาคม 2557 สัมมนาการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 

39 อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 27 สิงหาคม 2557 จัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
การจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ 
จังหวัดพิษณุโลก 
 

40 อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 25-26 สิงหาคม 
2557 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบด้านการแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในเครือข่ายอุดมศึกษา  
เขตภาคเหนือตอนล่าง  ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

41 1.อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน 
2.ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
3.อาจารย์ฤทัยรัตน์  โพธิ 
 

24-25 สิงหาคม 
2557 

จัดกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ  
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

42 1.อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย 
2.อาจารย์นาตยา ยงกสิการณ์ 
 

26 สิงหาคม 2557 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ จังหวัดอุทัยธานี 

43 1.อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย 
2.อาจารย์นาตยา ยงกสิการณ์ 
3.อาจารย์ปริญญารัตน์  จินโต 

27 สิงหาคม 2557 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ จังหวัดอุทัยธานี 

44 อาจารย์เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 25-26 สิงหาคม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง การยกระดับระบบ 
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ที ่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

 2557 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ 
มาตรฐานสากล ณ จังหวัดพิษณุโลก 
 

45 1.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร  
วัฒนชัยธรรม 
 

27-31 สิงหาคม 
2557 

จัดงาน Smart Show case  and Outlet 
Fair 2014  ณ จังหวัดพิษณุโลก 

46 นายเอกชัย  อัชชะ 29 สิงหาคม 2557 ส่งเอกสารครอบครองวัสดุกัมมันตภาพรังสี 
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

47 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 
 

26 สิงหาคม 2557 จัดเวทีคืนความรู้ ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

48 1.ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
2.อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
3.ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 
 

28 สิงหาคม 2557 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ จังหวัดอุทัยธานี 

49 อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 28-30 สิงหาคม 
2557 

เข้าร่วมนิทรรศการทางวิชาการ ณ จังหวัด
เพชรบุรี 
 

50 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 
 

28-29 สิงหาคม 
2557 
 

ติดตามประเมินผลกิจกรรม ณ จังหวัดอุทัยธานี 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน กันยำยน  พ.ศ. 2557  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 17 ครั้ง 

 
ที ่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 

2-5 กันยายน 2557 จัดอบรมโครงการทรัพย์สินทางปัญญาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

2 1.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
 

6-7 กันยายน 2557 ประชุมคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI 
ณ จังหวัดอุทัยธานี 

3 อาจารย์ฤทัยรัตน์  โพธิ 11-12 กันยายน 
2557 

น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

4 1.อาจารย์อาวีพร  ปานทอง 
2.อาจารย์รักชาติ  
ประเสริฐพงษ์ 
 

4-5 กันยายน 2557 เข้าอบรมโครงการเทคนิคการสอนเนื้อหา
คณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

5 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี 28-29 กันยายน 
2557 
 

ประชุมรับฟังค าชี้แจงทุนวิจัย ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

6 นายเอกชัย  อัชชะ 
 

1 กันยายน 2557 ส่งเอกสารโครงการ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

7 อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 
 

1 กันยายน 2557 เข้าร่วมประชุมกระบวนการสนทนากลุ่ม  
ณ จังหวัดอุทัยธานี 
 

8 อาจารย์ปัทมนันท์ 
อิสรานนทกุล 
 

3 กันยายน 2557 เป็นวิทยากร  ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
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ที ่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

9 อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 
 

5-6 กันยายน 2557 ร่วมงาน Thailand Education Summit 2014 
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

10 ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 12 กันยายน 2557 ร่วมหารือ เรื่อง แนวทางในการจัดตั้งเครือข่าย 
Research Ethics Committee ณ มหาวิทยาลัย 
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 

11 1.ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ 
2.อาจารย์นารีรมย์  
รัตนสัมฤทธิ์ 
3.อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 
4.อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 
5.อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 
 

11-12 กันยายน 
2557  

เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

12 อาจารย์อัฐพงศ์  แสงงาม 10-12 กันยายน 
2557 

เข้ารับการอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 8 จังหวัด 
นครสวรรค์ 
 

13 อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 15-17 กันยายน 
2557 

อบรมหลักสูตรผู้สอนด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย 
และอนามัยในการท างาน จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 
 

14 1.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน 
3.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
4.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
 

18 กันยายน 2557 เข้าร่วมงาน Thailand Innovation and  
Design Expo 2014 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ 
สิริกิต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

15 1.อาจารย์ชม  ปานตา 22-24 กันยายน ศึกษาดูงานกลุ่มราชภัฏภาคเหนือ 
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ที ่ บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

2.ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์ 
3.ผศ.นงเยาว์  ในอรุณ 
 

2557 ณ จังหวัดเชียงราย 

16 อาจารย์ชญานันทน์ ทองดี 19-21 กันยายน 
2557 

ท าวิจัย ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

17 อาจารย์ชญานันทน์ ทองดี 12-14 กันยายน 
2557 
 

ท าวิจัย ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
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บทที่ 7 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

งบประมำณคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจ ำปีงบประมำณ 2557 (งบรำยได้) 
 
เงินรำยได้ที่ได้รับจดัสรรทัง้สิ้น                                                                                               8,954,900.00 
เงินรำยได้ทีใ่ช้ไปทั้งสิ้น                                                                                                        6,916,310.74 
รวมเป็นเงินรำยได้ที่คงเหลือทั้งสิ้น                                                                                           2,038,589.26 
คิดเป็น % กำรใช้เงินรำยได้  77.23 %                   (ถ้ำรวมยอดที่กันเงนิจะใช้ 93.76 %) 
กันเงินเหลื่อมปี 2557  กิจกรรม  กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนนักศึกษำ (ภำคปกติ)  รหัส 57-01-ST-09             1,294,100.00 
กันเงินเหลื่อมปี 2557  กิจกรรม  ทุนอุดหนุนวิจัย                                      รหสั 57-01-ST-18              185,000.00 

 
ล ำดับ 
 

 
ชื่องำน/โครงกำร 

งบประมำณ  
คงเหลือ งบรำยได ้ ใช้ไป 

 ฝ่ำยบริหำร    
1 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านประกันคุณภาพ (57-01-ST-31) 150,000.00 149,998.00          2.00 
2 เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการฯ (57-01-ST-01)   18,000.00  15,460.79    2,539.21 

   3 ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ (ในประเทศ) (57-01-ST-02) 250,000.00  249,436.00      564.00 
4 ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ (57-01-ST-32)   20,000.00     9,800.00  10,200.00 
5 ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานฯ  

(57-01-ST-03) 
  50,000.00   50,000.00          0.00 

 โอนเงินเพิ่มเติมจัดซื้อครุภัณฑ์ 108,100.00   47,000.00  61,100.00 
6 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน (57-01-ST-30) 

(580,000) 
         0.00 

 -อาจารย์และเจ้าหนา้ที่ 100 คน ๆ ละ 4,000 บาท = 400,000 บาท 400,000.00 330,602.40 69,397.60 
 -กองกลางผู้บริหาร = 50,000 บาท   50,000.00   50,000.00        0.00 
 -สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ฯ = 68,000 บาท   68,000.00   68,000.00        0.00 
 -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม = 12,000 บาท   12,000.00          0.00  12,000.00 
 -สาขาวิชาชวีวิทยา = 20,000 บาท   20,000.00  20,000.00        0.00 
 -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 30,000  บาท   30,000.00  28,000.00    2,000.00 

7 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (57-01-ST-05)          
 -สาขาวิชาชวีวิทยา 50,000 บาท   50,000.00  50,000.00          0.00 

 -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10,000 บาท   10,000.00    6,981.00    3,019.00 
 -ส านักงาน 100,000 บาท  100,000.00 100,000.00          0.00 
 -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 9,000 บาท     9,000.00    7,787.00    1,213.00 
 -สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ  5,000  บาท   5,000.00 3,500.00   1,500.00 
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ล ำดับ 
 

 
ชื่องำน/โครงกำร 

งบประมำณ  
คงเหลือ งบรำยได ้ ใช้ไป 

 -สาขาวิชาเคมี 10,000 บาท 10,000.00 8,987.00 1,013.00 
 -สาขาวิชาคอมพวิเตอร์  100,000 บาท 100,000.00 100,000.00          0.00 
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคฯ 

(57-01-ST-33) 
40,000.00 22,875.00  17,125.00 

 ฝ่ำยวิชำกำร    
9 ด าเนินการวิจยัในชั้นเรียนฯ (57-01-ST-06) 160,000.00 160,000.00          0.00 
10 อบรมพัฒนาศักยภาพผลงานวิชาการ (57-01-ST-07) 150,000.00 142,125.00    7,875.00 
11 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจ าปี 2555 (57-01-ST-20)   50,000.00   45,700.00    4,300.00 
12 บริหารจัดการงานวิจยั (57-01-ST-17)   60,000.00  59,830.00       170.00 
13 ฝึกอบรมการสอนแบบ  Action Researchฯ (57-01-ST-08) 135,000.00 135,000.00          0.00 
14 ทุนอุดหนุนการวิจัย (57-01-ST-18) 400,000.00 215,000.00 185,000.00 
15 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาต ิ 

(57-01-ST-19) 
100,000.00 22,790.50  77,209.50 

16 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ    
 -จัดการเรียนการสอนนักศึกษาฯ (ภาคปกติ) (57-01-ST-09) 2,220,600.00 926,490.00 1,294,110.00 

 โอนเงินไปเป็นค่าจ้างชั่วคราว 118,100 บาท (กันเงินเหลื่อมป ี
เป็นเงิน 1,294,110) 

 

 -จัดการเรียนการสอนนักศึกษาฯ (ภาค กศ.บป.) (57-02-ST-10) 680,000.00 675,100.00      4,900.00 
 -ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชพีฯ (ภาคปกต)ิ (57-01-ST-11)   96,300.00  26,122.80     70,177.20 

 -ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชพีฯ (ภาค กศ.บป.) (57-02-ST-12)  20,000.00        0.00  20,000.00 

17 จัดจ้างบุคลากรฯ (อาจารย์ชั่วคราว) (57-01-ST-13) โอนมาเพิ่มเติม 2,510,000.00 2,334,001.75 175,998,25 

18 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปน็ประชาคมอาเซียน 
(57-01-ST-16) 

    60,000.00     60,000.00           0.00 

 ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ    
19 สนับสนุนกีฬาระหวา่งคณะและภายในคณะ (57-01-ST-25)     10,000.00      5,600.00     4,400.00 
 ภำควิทยำศำสตร ์    

20 การพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนของสาขาวิชาชีววิทยา 
(57-01-ST-29) 

             

 จัดซื้อครุภัณฑ์ 100,000.00 100,000.00           0.00 
 ศึกษาดูงานนอกสถานที่นักศึกษาฯ   40,000.00   40,000.00           0.00 

21 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (57-01-ST-23)    
 โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตรสาขาวชิาคณิตศาสตร์ฯ   30,000.00   29,876.00         124.00 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฯ    70,000.00   66,674.00      3.326.00 

 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ    35,000.00     35,000.00            0.00 
 โครงการอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการท าวิจยั (อาจารย์) 30,000.00 29,386.00 614.00 
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ล ำดับ 
 

 
ชื่องำน/โครงกำร 

งบประมำณ  
คงเหลือ งบรำยได ้ ใช้ไป 

22 พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนสาขาฟิสกิส์ฯ (57-01-ST-24)    
 การทัศนศึกษาของนักศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากรฯ 20,000.00 18,450.00 1,550.00 
 จัดหาครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน 25,000.00 25,000.00      0.00 
 สัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์ 10,000.00        0.00 10,000.00 

23 การจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเคมี (57-01-ST-28)    
 จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อสารสอน  2 รายการ   50,000.00  50,000.00         0.00 
 พัฒนาศักยภาพผลงานวิชาการของอาจารย์ฯ   20,000.00  16,929.00   3,071.00 
 ภำควิชำวิทยำศำสตรป์ระยุกต์    

24 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (57-01-ST-21)    
 จัดซื้อครุภัณฑ์   21,000.00  21,000.00         0.00 
 โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   10,000.00  10,000.00         0.00 
 การวิเคราะหแ์ละประเมินศักยภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   8,000.00   500.00   7,500.00 
 การพัฒนาต าราสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   30,000.00  30,000.00         0.00 

25 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ฯ (57-01-ST-27)    
 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่ดอกไม้   41,500.00   41,500.00         0.00 
 จัดซื้อครุภัณฑ์จักรเย็บผ้าฝีเข็มตรง   17,400.00   17,400.00         0.00 

 จัดซื้อครุภัณฑ์จักรเย็บผ้าคอมพวิเตอร์   15,000.00   15,000.00        0.00 
 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ าทิ้งห้องปฏิบตัิการอาหาร   33,000.00   33,000.00        0.00 
 ติดต้ังกันสาด   15,000.00         0.00  15,000.00 

26 พัฒนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(57-01-ST-14) 

   

 ครุภัณฑ์มัลติมีเดีย    96,000.00  96,000.00       0.00 
 ปรับปรุงห้อง 425    43,000.00  43,000.00        0.00 
 อบรมพัฒนาบุคลากร (เทคนิคการใช้กล้อง)    20,000.00  18,736.00  1,264.00 
 อบรมพัฒนาบุคลากร (องค์ประกอบศิลป์และวาดเส้น)    23,000.00  22,850.00    150.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมำณคณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีประจ ำปีงบประมำณ 2557 (งบแผ่นดิน) 
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เงินแผ่นดินที่ได้รับจดัสรรทั้งสิ้น                                                                                             8,328,200.00 
เงินแผ่นดินที่ใช้ไปทัง้สิ้น                                                                                                     8,099,388.05  
รวมเป็นเงินแผ่นดินที่คงเหลือทั้งสิ้น                                                                                          
คิดเป็น % กำรใช้เงินแผ่นดิน                   

 
ล ำดับ 
 

 
ชื่องำน/โครงกำร 

งบประมำณ  
คงเหลือ แผ่นดิน ใช้ไป 

 ฝ่ำยบริหำร    
1 จัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนฯ (57-00-ST-04) (1,527,700)    
 -วัสดุส านักงานคณบดี = 398,000 บาท 398,000.00  390,516.82    7,483.18 

 -วัสดุสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ = 66,000 บาท   66,000.00    65,640.00      360.00 
 -วัสดุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม = 41,200  บาท   41,200.00    41,196.00          4.00 
 -วัสดุสาขาวิชาเคมี  = 122,000  บาท 122,000.00   120,800.00    1,200.00     
 -วัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ = 174,900  บาท 174,900.00  174,300.00      600.00 
 -วัสดุสาขาวิชาชวีวิทยา = 135,000  บาท 135,000.00  135,000.00        0.00 
 -วัสดุสาขาวิชาฟิสิกส์ = 195,000  บาท 195,000.00    194,350.00      650.00 

 -วัสดุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 250,500  บาท 250,500.00     245,148.00        0.00   
 -วัสดุสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  = 45,100  บาท   45,100.00        45,100.00             0.00 
 -การประกันคุณภาพทางการศึกษา = 100,000 บาท 100,000.00     95,014.00        4,986.00 

2 ครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอน (57-00-ST-15) 3,169,400.00 3,092,919.00  76,481.00     
3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจ าปี 2557 (57-00-ST-20)   190,000.00    185,320.00    4,680.00 
4 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ          
 -จัดการเรียนการสอนนักศึกษาฯ (ภาคปกติ) (57-00-ST-09)   400,000.00  374,210.00  25,790.00      

 -ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชพีฯ (ภาคปกต)ิ (57-00-ST-11)    63,700.00    61,235.72   2,464.28 
 ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ     

5 ฝ่ายกิจการนักศกึษา (57-00-ST-25)              
 ปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาชั้นปีที ่1    25,000.00    25,000.00         0.00 
 อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมฯ   25,000.00    25,000.00         0.00 
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมฯ   35,000.00    34,306.50      693.50 
 สนับสนุนกีฬาระหวา่งคณะและภายในคณะ   26,000.00    26,000.00         0.00 

 ทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทีบู่รณาการด้านฯ   20,000.00    20,000.00            0.00 
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานกัศึกษาตามกรอบคุณวุฒิฯ   30,000.00    30,000.00         0.00 

 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชพีส าหรับศิษย์เก่า   20,000.00    20,000.00         0.00 

 สนับสนุนกิจกรรมชุมชนภายในคณะ 6 ชมรม   36,000.00    21,977.00 14,023.00 
 สนับสนุนการน าเสนองานวิชาการของนักศึกษา   20,000.00    20,000.00        0.00 

 พัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาและสร้างเครือข่ายความรว่มมือ   30,000.00    30,000.00        0.00 
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ล ำดับ 
 

 
ชื่องำน/โครงกำร 

งบประมำณ  
คงเหลือ แผ่นดิน ใช้ไป 

 ภำควิทยำศำสตร ์    
6 การพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนของสาวิชาชวีวิทยา 

 (57-00-ST-29) 
   

 ประกันคุณภาพการเรียนการสอนทางชวีวิทยา 9,000.00  591.50    8,408.50 
 ประชาสัมพันธห์ลักสูตร 10,000.00   4,001.04    5,998.96   

 โครงการตอบโจทยป์ระกันคุณภาพ 10,000.00 10,000.00           0.00 
 กิจกรรม  big  Cleaning  day 10,000.00 10,000.00           0.00 
7 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ (57-00-ST-23)       
 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ 30,000.00 30,000.00        0.00 
 โครงการพัฒนาจิตอาสา และจิตสาธารณะฯ 20,000.00 20,000.00         0.00 

 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นกัศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ 30,000.00  29,039.50     960.50 
 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ส าหรับนักศึกษา 30,000.00   30,000.00          0.00 
 โครงการอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ฯ 30,000.00 30,000.00                 0.00 
 โครงการอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการท าวิจยั (น.ศ.) 15,000.00 15,000.00        0.00 
 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการฯ 80,000.00  76,928.00    3,072.75 

 โครงการสนับสนุนการประกันคุณภาพฯ 30,000.00   30,000.00         0.00 
 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาปี 1ฯ 15,000.00  15,000.00          0.00 
8 การจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเคมี (57-00-ST-28)           

 การน าเสนอผลงานวิจยัของนักศึกษาเคมี 10,000.00   8,000.00    2,000.00 
 การศึกษาดูงานและทัศนศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเคมี 52,000.00 48,277.00   3,723.00 
 กิจกรรมเคมีสัมพันธ ์ 12,000.00   11,685.00      315.00 
 การสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 30,000.00 22,300.00   7,700.00 
 ภำควิชำวิทยำศำสตรป์ระยุกต ์    

9 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (57-00-ST-21)    
 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 13,000.00  13,000.00         0.00 
 โครงการสาธารณสุขอาสา พัฒนาสุขภาพชุมชน 30,000.00  30,000.00         0.00 
 โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อสร้างสรรค์สื่อสารสุขภาพ 30,000.00  30,000.00         0.00 
 โครงการพัฒนาคุณธรรมผู้น าสาธารณสขุ 45,000.00  45,000.00         0.00 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 20,000.00 20,000.00         0.00 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุขในโรงเรียน 30,000.00 30,000.00         0.00 
 โครงการสื่อสารสุขภาพ ด้วยบทเพลง 20,000.00 20,000.00         0.00 
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ล ำดับ 
 

 
ชื่องำน/โครงกำร 

งบประมำณ  
คงเหลือ แผ่นดิน ใช้ไป 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา ธรรมยาตรา ณ สี่แคว 20,000.00 18,444.00    1,556.00 
 โครงการอบรมและศึกษาดูงานส าหรับนกัศึกษาสาธารณสุข 105,000.00 105,000.00          0.00 
 โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชพีสาธารณสุขศาสตร์ 30,000.00 30,000.00           0.00 

 โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชพีอาชีวอนามยัฯ 20,000.00  20,000.00         0.00 
 โครงการศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ  17,500.00  17,500.00          0.00 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการตอบโต้สภาวะฯ  35,000.00  35,000.00           0.00 

10 จัดการศึกษาและพัฒนามาตรฐานฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(57-00-ST-26 

      

 สัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม   6,960.00   6,853.60      106.40 
 ค่ายอนามยัสิ่งแวดล้อม 50,260.00  50,260.00          0.00 

 การศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 69,400.00   69,400.00        0.00       
 สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10,180.00    9,961.45       218.5  

11 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (57-00-ST-27)               
 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษาดูงาน 15,000.00  15,000.00         0.00 
 โครงการอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาท”  9,000.00    9,000.00          0.00 

12 พัฒนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(57-00-ST-14) 

         

 อบรมพัฒนานักศึกษา 40,000.00  40,000.00          0.00 
 สร้างเครือข่ายประกันคุณภาพนักศึกษา 10,000.00    9,660.00      340.00 
 ศึกษาดูงานส าหรับนกัศึกษา   9,400.00    9,065.00       335.00 
 อบรมการพัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา  131,700.00    128,770.00    2,930.00 
 ศูนย์วิทยำศำสตร ์        

13 ศูนย์วิทยาศาสตร์  (57-00-ST-22)    
 สนับสนุนการเรียนการสอน และการบรหิารจัดการฯ 145,000.00 145,000.00          0.00 
 โครงการอบรมบริการวิชาการ 240,000.00 236,849.67    3,150.33 
 โครงการส ารวจความตอ้งการของชุมชนเพื่อขอรับฯ 19,000.00 19,000.00          0.00 
 สัมมนา/ศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 40,000.00 36,380.00    3,620.00 
 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ 100,000.00 100,000.00             0.00 
 ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน (ค่ายนักเรียนอัจริยะ) 30,000.00 14,296.00   15,704.00 
 วารสารทางวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000.00 48,000.00    2,000.00 
 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ 10,000.00 10,000.00          0.00 
 โครงตาข่ายเหล็กปอ้งกันนกพิราบ 80,000.00 80,000.00          0.00 
 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือครุภัณฑ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ 320,000.00 320,000.00          0.00 
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ล ำดับ 
 

 
ชื่องำน/โครงกำร 

งบประมำณ  
คงเหลือ แผ่นดิน ใช้ไป 

 ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์และหลกัสูตร 15,000.00 9,537.00    5,463.00 
 พัฒนาหน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภณัฑ์  30,000.00  30,000.00          0.00 
 โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์ฯ 100,000.00 100,000.00          0.00       

 โครงการก าจัดของเสียอันตรายที่เกิดจากห้องปฏิบัตกิาร 185,000.00  184,465.00      535.00 
 พัฒนาบุคลากรศูนยว์ิทยาศาสตร์   50,000.00   41,740.00       8,260.00 
 ติดต้ังมู่ลี่กันแสงห้องปฏิบัติการชีววิทยา   46,000.00   46,000.00          0.00 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารคณะวิทยาศาสตร์   40,000.00    40,000.00          0.00 
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บทที่  8 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

 
  ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประเมินตนเองจากส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 24 กรกฎาคม  2557  โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน  ดังนี้ 

1. รศ.ดร.รสริน  ว่องวิไลรัตน์   ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ศรวณะ  แสงสุข    รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.สันติ  พงษ์พรต    กรรมการ 
4. นายประสพ  ยลสิริธัม   กรรมการ 
5. นายนพดล  ชุ่มอินทร์             กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสุนันทา  คงเงิน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
และมีการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่  23-25  กันยายน  2557 โดยมีรายชื่อ 

คณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์อุษาพร  เสวกวิ  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์วัฒนา  พัดเกตุ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์วิจิตพาณี เจริญขวัญ  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ ฉายประสาท กรรมการ 
6. นางสาวปภาวดี  โพธิ์ถวิล   กรรมการ 
7. นางสาวนภาทิพย์  สมศรี   กรรมการ   
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โดยมีผลการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
องค์ประกอบตัวบ่งช้ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 2556 
เป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ 2556 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2556 

คะแนน 
ที่ได้ 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินงำน 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   5 คะแนน ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

คะแนน 3 ร้อยละ 
18 

หรืออัตราเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3.6 ของปีที่

ผ่านมา 

ร้อยละ 20.81  
คิดเป็น 3.47    

คะแนน 

3.47 คะแนน  

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คะแนน 3 ร้อยละ 
36 

หรืออัตราเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3.6 ของปีที่

ผ่านมา 

ร้อยละ 17.26 
คิดเป็น 1.44 

คะแนน 

1.44 คะแนน  

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

5 ข้อ 7 ข้อ  5 คะแนน  

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  

2 .7  ระบ บ แ ล ะก ล ไก ก าร พั ฒ น า
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

5 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน  

2 .8  ร ะ ดั บ ค ว าม ส า เร็ จ ข อ งก า ร
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2   3.84 คะแนน ดี 



131 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา 
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 .2  ระบบ และกลไกการส่ ง เส ริม
กิจกรรมนักศึกษา 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3   5 คะแนน ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน  

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

60,000 บาท 60,511.90  บาท 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4   4.66 คะแนน ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5   5 คะแนน ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6   5 คะแนน ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7   5 คะแนน ดีมาก 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 2556 
เป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ 2556 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2556 

คะแนน 
ที่ได้ 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
8 .1  ระบบและกลไกการเงิน และ
งบประมาณ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8   5 คะแนน ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
9 .1  ระบ บ และกล ไกการป ระกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน 

9 ข้อ 8 ข้อ 4 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9   4 คะแนน ดี 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกองค์ประกอบ 

  4.52 คะแนน ดีมำก 
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  และมีผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ของ
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร บรรลุ
เป้ำหมำย 

คะแนน 
ประเมิน ตัวตั้ง/ตัวหำร ผลลัพธ์ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 
ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 
ตั วบ่ งชี้ ที่  1  บั ณ ฑิ ต ระดั บ
ปริญญ าตรีที่ ได้ งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 50.40 
 

3.94 คะแนน บรรลุ 3.94 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โทและเอก ตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.51 คะแนน 4.21 คะแนน 4.21 คะแนน บรรลุ 4.21 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 5 คะแนน บรรลุ 5 คะแนน 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนด้ำนคุณภำพบัณฑิต 4.38 คะแนน 
ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่  5 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 10 ร้อยละ 4.82 1.21 คะแนน  ไม่บรรลุ 1.21 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  6 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 2.5 1.02 คะแนน 0.25 คะแนน  ไม่บรรลุ 0.25 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  7 ผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 6.1 3.05 คะแนน บรรลุ 3.05 คะแนน 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 1.50 คะแนน 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่  8 ผลการน าความรู้
และประสบการณ์ จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร บรรลุ
เป้ำหมำย 

คะแนน 
ประเมิน ตัวตั้ง/ตัวหำร ผลลัพธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

5 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน  ไม่บรรลุ 3 คะแนน 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 4 คะแนน 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ด้ าน ศิ ล ป ะแ ล ะ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 5 คะแนน 

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  1 1  ก า ร พั ฒ น า
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 5 คะแนน 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนด้ำนกำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 คะแนน 
ค่ำเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้พันธกิจหลักของสถำนศึกษำ 
(ตัวบ่งช้ี 1 – 11) 

3.56 คะแนน 

ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 
ตัวบ่งชี้ที่  13 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้ าที่ ของผู้บริหาร
สถาบัน 

≥3.51 
คะแนน 

4.05 คะแนน 4.05 คะแนน บรรลุ 4.05 คะแนน 

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  1 4  ก า ร พั ฒ น า
คณาจารย์ 

≥4.50 
คะแนน 

2.74 2.28 คะแนน  ไม่บรรลุ 2.28 คะแนน 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 3.16 คะแนน 
ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 
ตัวบ่งชี้ที่  15 ผลประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด 

3.51 คะแนน 4.52 คะแนน 4.52 คะแนน บรรลุ 4.52 คะแนน 

ค่ำเฉลี่ยด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 4.52 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.50 คะแนน 
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 

จุดแข็ง 

 มีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ

การ มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย มีการด าเนินการตามแผน มีการติดตามประเมินผลและน าผลการพิจารณาและ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

จุดที่ควรพัฒนำ 

 แผนกลยุทธ์ขาดหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เครื่องมือที่ส าคัญ 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 ควรน าหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เครื่องมือที่ส าคัญในการท าแผนกลยุทธ์ (ยืนยัน

กระบวนการพัฒนาแผน) 

วิธีกำรปฏิบัติที่ดี 

 - 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 

จุดแข็ง 

 ทุกหลักสูตรมีการด าเนินการตาม TQF โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ประกอบด้วย รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาค หัวหน้าสาขา ก ากับดูแลให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 

ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนด โดยมีการทวนสอบในระดับคณะ สภาวิชาการ คณะอนุกรรมการวิชาการ และหลักฐานท า

เป็นรายงานครบทุกหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนำ 

 หากลยุทธ์ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 สร้างระบบและกลไกในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

วิธีปฏิบัติที่ดี 

 มีการตรวจสอบการบริหารจักการหลักสูตรทั้งในระดับ คณะ สภาวิชาการ คณะอนุกรรมการวิชาการ 

และท าเป็นหลักฐานรายงานครบทุกหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

จุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรพัฒนำ 

มหาวิทยาลัยและคณะจัดสรรทุนเพิ่มเติมในการศึกษาปริญญาเอกในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 ระบบและกลไกของคณะ มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการใน

ต่างประเทศสนับสนุนแหล่งทุนต่างประเทศในการให้อาจารย์ศึกษาต่อ 

วิธีปฏิบัติที่ดี 

 - 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ 

- มหาวิทยาลัย คณะ จัดการอบรมทางวิชาการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

- อบรมพัฒนาการการเรียนการสอน ต ารา 

- อบรมพัฒนาการเรียน บทความทางวิชาการ 

- ท าโครงการต ารา 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 - 

วิธีปฏิบัติที่ดี 

 - 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

จุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรพัฒนำ 

- จัดท าชุดการอบรมทางวิชาการด้านการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- การเขียน Instructional Plan 

- การวัดผลและประเมินผล 

- Assessment & Evaluation 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

- จัดท าระบบพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนิสิต เพื่อสู่เป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

วิธีปฏิบัติที่ดี 

 - 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

จุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรพัฒนำ 

- มหาวิทยาลัยปรับปรุงห้องสมุด คณะปรับเพ่ิมงบประมาณอุปกรณ์การศึกษา 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 - 

วิธีปฏิบัติ 

 - 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

จุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรพัฒนำ 

- จัดระบบและกลไกในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย/KM เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

- คณะควรจะต้องจัดการอบรมอาจารย์ผู้สอนด้าน Active Learning ตามนโยบายของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

- จัดระบบและกลไก ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอนโดยใช้ Program Module 

วิธีปฏิบัติที่ดี 

 - 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 

จุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรพัฒนำ 

- น าผลการประเมินการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ น ามาปรับปรุงหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอนให้สัมฤทธิผลตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

- สร้างระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ควรประชุมทางวิชาการ และน าเสนอผลงานในที่ ประชุมระดับชาติ นานาชาติ (Research 

appreciation Day) 

วิธีปฏิบัติที่ดี 

 - 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษำ 

จุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรพัฒนำ 

 - 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

- คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม มีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ

และสังคม มีความกตัญญู เสียสละ มีจิตสาธารณะ ขยัน ใฝ่รู้ สามัคคี อ่อนน้อมถ่อมตน 

- สร้างระบบและกลไกในการท าให้นิสิตของคณะมีคุณสมบัติของนิสิตที่พึงประสงค์ 

วิธีปฏิบัติที่ดี 

 - 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 

จุดแข็ง 

 มีการประเมินผลคุณภาพของการให้บริการ โดยแยกเป็นสาขาย่อยทุกสาขาสูงเกิน 3.51 

จุดที่ควรพัฒนำ 

 - 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 ข้อ 5 – ควรมีการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยควรเน้นที่ศิษย์เก่าเกินร้อยละ 80 

ข้อ 7 -  ควรมีการส ารวจความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อข้อมูลข่าวสารจะท าให้สามารถให้

ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ 

- ควรมีกิจกรรมหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าชัดเจนได้น าผลการประเมินคุณภาพของการ

บริการมาพัฒนาการจัดบริการให้กับนักศึกษา เช่น แผนการให้บริการข้อมูลข่าวสารในปีถัดไปที่สอดรับกับผล

การประเมินหรือวาระการประชุมเก่ียวกับการจัดท าแผนหรือโครงการการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับนักศึกษา 

วิธีปฏิบัติที่ดี 

- 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ 

จุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรพัฒนำ 

 - 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 หัวข้อ 5 แบบประเมินกิจกรรมควรปรับข้อค าถามให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เช่น 

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องของอาจารย์ ลักษณะของข้อค าถาม

ควรจะเป็นข้อความถามความรู้สึกด้านต่างๆ ของรุ่นพ่ีและอาจารย์ หรือสร้างข้อค าถามที่เป็ นลักษณะค าตอบ

ชี้น าให้เลือกตอบก็ได้ 

 หัวข้อ 6 ควรตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์และสรุปผลจากที่ได้จากการ

ประเมินนักศึกษาโดยมีการประชุมท าวาระให้ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการท าแผนกิจกรรมนักศึกษาในปีต่อไป 

วิธีปฏิบัติที่ด ี

- 

 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

จุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรพัฒนำ 

 ควรมีการพัฒนาโจทย์วิจัยที่มาจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนเพ่ือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 - 

วิธีปฏิบัติที่ดี 

 - 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 (สมศ.) งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

จุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรพัฒนำ 

 ควรมีโครงการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 - 

วิธีปฏิบัติที่ดี 

 - 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 (สมศ.) ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 

จุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรพัฒนำ 

 ควรมีโครงการสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการให้มากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 - 

วิธีปฏิบัติที่ดี 

 - 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนกำรบริกำรวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

จุดแข็ง 

 วิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จุดที่ควรพัฒนำ 

 - 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 - 

วิธีปฏิบัติที่ดี 
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 - 

 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 (สมศ.) ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำร

เรียนกำรสอนและ/หรืองำนวิจัย 

จุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรพัฒนำ 

 ควรมีโครงการส่งเสริมให้อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้

ในการพัฒนาการเรียนการสอน/งานวิจัย 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 - 

วิธีปฏิบัติที่ดี 

 - 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ควรมีการตั้งค่าเป้าหมาย ก าหนดจุดประสงค์การด าเนินงานให้ชัดเจนสามารถเทียบค่าเป็นผลการ

ประเมินความส าเร็จของสิ่งที่ท าได้ 

2. ควรมีแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยเฉพาะเน้นการสร้างระบบและกลไกในการด าเนินงาน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง 

3. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

1. การเขียนรายงานการประเมินตนเองควรสอดคล้องเชื่อมโยงกับเกณฑ์การประเมิน ควรมีการ

อธิบายกระบวนการขั้นตอนให้ชัดเจน 

2. หลักฐานควรสอดคล้องเชื่อมโยงกับรายงานผลการด าเนินงาน 

3. ควรให้นักศึกษาเข้ามามีบทบาทในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา 
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วิธีปฏิบัติที่ดี 

 - 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน 

จุดแข็ง 

 มีระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนำ 

 - 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 ผู้บริหารควรน าผลการประเมินของคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น

รูปธรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี 

 - 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

จุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรพัฒนำ 

 - 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

1. ควรมีแผนนโยบายหรือประกาศเก่ียวกับแนวทางการจัดหาทรัพยากร เพ่ือให้หน่วยงานที่สังกัด และ

บุคลากรได้รับทราบบทบาทหน้าที่ที่จะสนองต่อแผน นโยบายและประกาศท่ีก าหนด 

2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ควรมีรายละเอียดแนวทางการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจ การ

พัฒนาหน่วยงานและการพัฒนาบุคลากร ควรมีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 

ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินของหน่วยงาน นอกเหนือจากการอ้างอิงในรายงานการประชุม 

วิธีปฏิบัติที่ดี 

 - 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

จุดแข็ง 

 คณะมีการท างานทั้งระบบ 1) Quality Control ผ่านคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ ระดับ

สาขา ผ่านแผนพัฒนาคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะ มีแนวปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ 2) Quality Audit มีระบบติดตาม PDCA ตรวจประเมินคุณภาพตัวบ่งชี้ 6,9,12 

เดือน ระดับสาขาจนถึงระดับคณะ 3) Quality Assessment 

 

  

จุดที่ควรพัฒนำ 

- คณะมีการก าหนดอัตลักษณ์ บัณฑิตท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ

ต่อชุมชนและท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้น ามาใส่ในแผนพัฒนาคุณภาพ ในคู่มือการประกันคุณภาพ แนว

ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ จึงไม่ได้มีการ Implement ในอัตลักษณ์ 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 แนวทางปฏิบัติในคู่มือประกันคุณภาพ เป็นแนวกว้างๆ ในเรื่องที่ต้องการพัฒนา ควรระบุระบบและ

กลไกในการพัฒนาอย่างชัดเจน เช่น จะพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ได้อย่างไร วัดผลได้ สร้าง

เครือข่ายประกันคุณภาพ 9 สถาบัน ท าให้เกิดมีการจัดประชุมวิชาการด้านการวิจัยร่วมด้วย 
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สถิติคะแนนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 – 2556 
องค์ประกอบตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 2554 - 2556 

2554 2555 2556 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5  5 5 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 1 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

5 5 5 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.94 3.21 3.47 
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.96 1.60 1.44 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุน 

5 5 5 

2.5 ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

5 5 - 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 5 4 5 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

5 5 3 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

4 3 4 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2  4.23 3.83 3.65 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

5 4 5 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

5 3 5 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3 5.00 3.50 5.00 
องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

4 4 4 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5 5 5 
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4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

5 5 5 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4 4.66 4.66 4.66 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ 
แก่สังคม 

5 5 5 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5 5 5 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 5 5 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 6 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

5 5 5 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 5 5 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 5 - 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 5 5 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 7 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 5 5 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 8 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

4 4 4 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 9 4.00 4.00 4.00 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4.64 4.43 4.52 
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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 

 

 

 
 
 
 



152 
 

5) โครงกำรพี่ชวนน้องร่วมใจบ ำเพ็ญประโยชน์ 
ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 วันที่ 29 มิถุนำยน  2556 
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