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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
ประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 79  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 มีหน้าที่หลัก
คือ   จัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
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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  
           จริยธรรม 
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  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 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

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 ์
 

สำขำวชิำแคม ี
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1.4  หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
     ตำรำงท่ี 1.1 จ ำนวนหลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2558  

 
คณะ/กลุ่มสำขำวิชำ 

จ ำนวนหลักสูตรและสำขำที่เปิดสอน 
ปริญญำ   

ตรี 
ปริญญำ 

โท 
ปริญญำ

เอก 
หมำยเหตุ 

  ภำควิชำวิทยำศำสตร์ 4 1   
  - สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 1 - -  
  - สาขาวิชาเคมี 1 - -  
  - สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชวีภาพ 1 - -  
  - สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 - -  

  ภำควิทยำศำสตร์ประยุกต์ 6    

  - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 - -  
  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 - -  

  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 - -  
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 - -  

รวม 10 1 -  
1.5  รำยช่ือผู้บริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2)  ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3)  นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4)  นายวิฑูร  สนธิปักษ์     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5)  นายอนุวัตน์  แสงอ่อน     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
6)  ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์     หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ 
7)  ดร.ศศิโสพิต  บัวดา     หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
8)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคินี  คงสิบ   หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
9)  นางนิภาพร  ค าตัน     หัวหน้าส านักงานคณบดี 
10)  นายชม  ปานตา     หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
11)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย  หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
12)  ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์     หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 
13)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  จันทร์จิตวิริยะ  หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
14)  นางสาวพิมรา  ทองแสง    หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
15)  นางสาวสิรภัทร  สิริบรรสพ    หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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16)  นายคณินณัฏฐ์  โชติพรสีมา    หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
           สารสนเทศ 
1.6 รำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ 
1)  ผศ.ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช มงคลปัญญา คณบดี              ประธานกรรมการ 
2)  นายวิฑูร  สนธิปักษ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  รองประธานกรรมการ 
3)  นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
4)  ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
5)  ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์   หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
6)  ผศ.สุเทพ  ไม้ทองดี   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
7)  ผศ.นิพนธ์  วงษ์พานิช   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
8)  นายยงยุทธ  สายงาม   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
9)  นายอร่าม  ใจการุณ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10)  ผศ.ภคินี  คงสิบ   หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรรมการ 
11)  ดร.ศศิโสพิต  บัวดา   หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
12)  นายพันธ์ระวี  หมวดศรี  ตัวแทนคณาจารย์ประจ าภาควิชา  กรรมการ 
     วิทยาศาสตร์ 
13)  นายภาสกร  วรอาจ   ตัวแทนคณาจารย์ประจ าภาควิชา  กรรมการ 
               วิทยาศาสตร์ประยุกต์  
14)  นางนิภาพร  ค าตัน             หัวหน้าส านักงานคณบดี        เลขานุการ 
 
1.7  จ ำนวนบุคลำกรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรทั้งหมด  118  คน แบ่งเป็น 
1)  บุคลากรสายผู้สอนรวมอาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อจ านวน  98  คน จ าแนกเป็นข้าราชการ 28 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัย  55  คน  และลูกจ้างชั่วคราว 15 คน   
2)  บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน  20  คน ข้าราชการ  1  คน จ าแนกเป็น พนักงานราชการ 1 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัย 13 คน ลูกจ้างประจ า 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน   
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จ ำนวนบุคลำกรสำยผู้สอน  
 

ภำควิชำ / สำขำ /โปรแกรมวิชำ สำยผู้สอน รวม 
สำยผู้สอน ข้ำรำชกำร พนักงำน 

มหำวิทยำลัย 
ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

 ลำเรียน ปกต ิ ลำเรียน ปกต ิ

1. ภำควิชำวิทยำศำสตร์     

1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ - 5 - 6 5 16 

1.2 สาขาวิชาเคมี - 3 1 5 2 11 

1.3 สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ - 3 - 11 - 14 

1.4 สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป - 3 2 4 1 10 

รวมภำควิชำวิทยำศำสตร์ - 14 3 26 8 51 

2. ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์     

2.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ - - - 2 3 5 

2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 11 1 10 1 23 

2.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 1 1 2 1 5 

2.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 2 - 10 2 14 

รวมภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ - 14 2 24 7 47 

รวมบุคลำกรสำยผู้สอน - 28 5 50 15 98 

 
จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน  

สำยสนับสนุน รวม 
สำยสนับสนุน สังกัด/สถำนที่ปฏิบัติงำน ข้ำรำชกำร พนักงำน 

รำชกำร 
 

พนักงำน 
มหำวิทยำลัย 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

ส านักงานคณบดี 1 1 9 2 2 15 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ - - 4 - 1  5 

รวมบุคลำกร 
สำยสนับสนุน 

1 1 13 2 3 20 
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1.8 ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและวุฒิกำรศึกษำบุคลำกรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
จ ำนวนบุคลำกรสำยผู้สอนแบ่งตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวน 
อาจารย์ 82 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 
รองศาสตราจารย์   1 
ศาสตราจารย์   - 

รวม 98 
 
จ ำนวนบุคลำกรสำยผู้สอนแบ่งตำมคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ   

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน 

มหำวิทยำลัย 
ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

รวม 

ระดับปริญญาตรี - 2 1 3 

ระดับปริญญาโท 14 39 13 66 

ระดับปริญญาเอก 14 14 1 29 

รวม 28 55 15 98 
 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนแบ่งตำมคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

ระดับกำรศึกษำ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน 
มหำวิทยำลัย 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

รวม 

ป.6 - - 1 - 2 3 
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 
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1.9 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของข้ำรำชกำร สำยวิชำกำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

1 นายยงยุทธ  ยรรยงเมธ กศ.ม. (คณิตศาสตร์) อาจารย์ 

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

3 ดร.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม PhD (Applied Statistics) อาจารย์ 

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

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

6 ผศ.ดร.พีระพงษ์  เนียมเสวก 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ
การศึกษาและการเรียนรู้) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

อาจารย์ 

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

อาจารย์ 
 

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

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

11 ผศ.ดร.กันยา  อนุกูลธนากร ว.ท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

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

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

15 นายณรงค ์ ทองอิสาณ กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) อาจารย์ 

16 นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 

17 นายธนพัฒน์   วัฒนชัยธรรม วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 

18 นายถิรภัทร  มีส าราญ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 

19 นายวิฑูร  สนธิปักษ์ วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
เอกคอมพิวเตอร์) 

อาจารย์ 

20 นางกาญจนา  ยลสิริธัม วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
เอกคอมพิวเตอร์) 

อาจารย์ 

21 ดร.นฤพนธ์  พนาวงศ์ ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

22 ผศ.ดร.นงเยาว์  ในอรุณ ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

23 นายประยุทธ  สุระเสนา วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 

24 นางภัคจิรา  ศิริโสม   วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
เอกคอมพิวเตอร์) 

อาจารย์ 

25 นายคณินณัฏฐ์  โชติพรสีมา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 

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

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

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

 
1.10 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

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

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

3 ดร.อาวีพร  ปานทอง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(วิจัย  วัดผล  และสถิติ) 

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 
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก) 

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

12 นายณัฐพงษ ์ สิงห์ภูงา วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) อาจารย์ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

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 
(ก าลังศึกษาต่อปริญญาโท) 

22 นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) อาจารย์ 

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

24 ดร.พีรพัฒน์   ค าเกิด ว.ท.ด. (พลังงานทดแทน) อาจารย์ 

25 
 

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

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

27 ดร.นันทวุฒิ  นิยมวงษ์ ปรด.วิทยาศาสตร์ศึกษา อาจารย์ 

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 
(ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก) 

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

อาจารย์ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

35 นายเอกวิทย์  สิทธิวะ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 

36 นายเอกสิทธิ์  สิทธิสมาน วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 

37 นายณัฐภัทร  ศิริคง วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
อาจารย์ 
(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก) 

38 นายดนุวัศ  อิสรานนทกุล วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 

39 นางปัทมนันท์ อิสรานนทกุล วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 

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

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

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 

45 นางชยภรณ  ดีเอม วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) อาจารย์ 

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 
(ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก) 

49 น.ส.เพชรัชน์  อ้นโต ค.ม. (ส่งเสริมสุขภาพ) อาจารย์ 
(ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก) 

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

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

อาจารย์ 

52 
 

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

อาจารย์ 

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

54 น.ส.ณธิดา  อินทร์แป้น วท.บ.(สุขศึกษา) อาจารย์ 
(ก าลังศึกษาต่อปริญญาโท) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

55 ดร.อภิชาติ  บุญมาลัย ปร.ด. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(เคมี) 

อาจารย์ 

 
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 นายธนากร  กิจสุขสกุล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 
4 ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย ปร.ด. (เคมี) อาจารย์ 
5 น.ส.ชนกานต์  สกุลแถว วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร) 
อาจารย์ 

6 น.ส.พรรนิพา  พวันนา วท.ม. (เคมี) อาจารย์ 
7 ผศ.วิทยา  วาจาบัณฑิต วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
8 น.ส.หทัยชนก  หมื่นกล้า วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต)์ อาจารย์ 
9 น.ส.วรพรรณ  เจริญข า วท.ม. (สถิติศาสตร์) อาจารย์ 
10 น.ส.พรวิลัย  ชาญกิจกรรณ์ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) อาจารย์ 
11 น.ส.ณัฐกา  กุลรินทร์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) อาจารย์ 
12 น.ส.ณัฐกชนันท์ ค าบรรลือ วท.ม.คณิตศาสตร์ อาจารย์ 
13 น.ส.สายชลี  ชัยศาสตร์ ศศ.ม. (สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย) อาจารย์ 
14 นายภิรมย์  แก้วมณี ศศ.ม. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) อาจารย์ 
15 น.ส.ช ามะเลียง เชาว์ธรรม วท.ม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต อาจารย์ 

1.12 รำยช่ือและวุฒิกำรศึกษำของข้ำรำชกำรสำยสนับสนุน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 

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

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
ชื่อ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/ระดับ 
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ที ่

1 น.ส.กรกมล  จันทร์เพียร วท.บ. (เทคโนโลยีการหมัก) นักวิทยาศาสตร์ 
2 นางชวนชม  แม้นพยัคฆ์ ป.6 พนักงานบริการ 
3 น.ส.แหวนเพชร พุทธสามี ป.6 พนักงานบริการ 

บทที่ 2     
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  

 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับ
สังคมและวิชาชีพวิทยาศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต มีหลักสูตรมากมาย แต่ละหลักสูตรมี 
การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี  โดยเปิดสอนภาคปกติและภาค กศ.บป.  
มีนักศึกษาทั้งหมด 1,547  คน  
2.1  จ ำนวนนักศึกษำภำคปกติ (ปีกำรศึกษำ 2558) 

หลักสูตร/ระดับ สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
(58) (57) (56) (55) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
วทบ. 4 ปี 

วิทยาการคอมพิวเตอร์  55 37 42 38 172 
สถิติประยุกต์ 20 - - - 20 
เคมี  18 12 18 11 59 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

29 - 16 13 58 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 36 23 15 15 89 
สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุข
ชุมชน)  

143 134 116 121 514 

สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย) 

56 66 21 - 143 

ชีววิทยา 43 27 40 33 143 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 24 20 23 15 82 
คณิตศาสตร์  44 32 15 28 119 
ฟิสิกส์ 9 14 8 8 39 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  
ศศ.บ. 4 ปี 

คหกรรมศาสตร์ 25 38 28 18 109 

รวม 502 403 342 300 1,547 
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2.2 จ ำนวนนักศึกษำภำค กศ.บป. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ปีกำรศึกษำ 2558) 

โครงกำร สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
(58) (57) (56) (55) 

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

 
2.3  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปี 2558 

สำขำวิชำ จ ำนวน 
ฟิสิกส์ 8 
เคมี 22 
ชีววิทยา 32 
คณิตศาสตร์ 8 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 
สาธารณสุขศาสตร์ 142 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 17 
คหกรรมศาสตร์ 7 
รวม 258 

 
2.4 จ ำนวนและร้อยละกำรมีงำนท ำและประกอบอำชีพอิสระของบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2558 

สถำนะภำพกำรท ำงำน 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

จ ำนวน ร้อยละ 
ท างานแล้ว 217 61.65 
ท างานและศึกษาต่อ - 0 
ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษาต่อ 121 34.37 
ก าลังศึกษาต่อ 14 3.98 

รวม 352 100 
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* ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2558 
 
 

บทที่ 3 
ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ผลงำนวิชำกำร   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการส่งเสริมคณาจารย์  พนักงานมหาวิทยาลัยรวมทั้งนักศึกษาให้มี
ผลงานวิชาการด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยมีการส่งเสริมด้านต่าง ๆ  เช่น การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาโจทย์วิจัย การจัดท าคู่มือวิจัย   การขอทุนสนับสนุนและเผยแพร่  

ผลงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2558 คณาจารย์ได้มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากภายในและภายนอก ดังนี้ 

 
3.1 ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
          จ ำนวน 26  เรื่อง    รวมเป็นเงินงบประมำณ  10,657,000 บำท 

ชื่ออำจำรย์ ชื่อเรื่อง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 

1. ดร.รุ่งรตัติกาล  มว่งไหม ความสุขและปัจจัยที่มีผลต่อความสุข
ใน ก ารท า งาน ข อ งบุ ค ล าก ร ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

45,000  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2. ดร.สาวติร ี ซัคลี่ย ์ การศกึษาพอลิเมอร์คอมโพสิทจาก
พอลิเมอร์ชนิดไม่อิม่ตวักับเส้นใยทาง
การเกษตร 
 

55,000  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3. ดร.จรีพรรณ  เทียนทอง      
และ ดร.วิรงัรอง   
แสงอรุณเลิศ 

การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยน
เฟสเพ่ือประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกักเก็บ
ค ว าม ร้ อ น ส าห รั บ แ บ บ จ าล อ ง
เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด
เล็ก 

60,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

4. นางสาวศิริวฒัณา   
ลาภหลาย 

สายพันธุ์ของกล้วยและระยะเวลาที่
เหมาะสมต่อคุณภาพของน้ าส้มสายชู
หมัก 

40,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

5. นายอนุวตัน ์ แสงอ่อน ฝุ่นละออง ขนาด ๑๐ ไมครอน และ 60,000 คณะวิทยาศาสตร์
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ชื่ออำจำรย์ ชื่อเรื่อง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 

๒ ไมครอน รินถนนและความสัมพันธ์
กับปริมาณการจราจร 
 

และเทคโนโลยี 

6. นางสาววรชนันท์  ชูทอง การยอมรับการใช้นวัตกรรม Google 
Class Room ในการเรียนการสอน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

50,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

7. นายเอกสิทธิ ์ สิทธิสมาน 
 

พัฒนาระบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ข อ งปั ญ ห าที่ มี ผ ล ต่ อ ก าร เรี ย น
ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า วิ ท ย าก า ร
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

45,000  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
   ดร.นงเยาว์  ในอรุณ 

การใช้เทคนิคเหมอืงข้อมูลเพ่ือ
จ าแนกคุณลักษณะของผู้เรยีนตาม
การเรียนรูแ้บบเมตาคอกนิชนั 

45,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

9.อาจารย์พรวิลัย  
ชาญกิจกรรณ์ 
10.อาจารย์วรพรรณ เจริญข า 
11.ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ 
12.อาจารย์ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา 
13.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
14.ดร.สมพร พูลพงษ์ 
15.อาจารย์พิมพ์กัลยา  
    ฤทธิ์เพ็ญ 
16.อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการจดัการเรยีนการ
สอน ที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคญั (Active 
Learning & Action Research)  

 

80,000 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

17.ผศ.ดร.สุภาวรรณ  
    วงศ์ค าจันทร์  

การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 

550,000 ส านักบริหาร
โครงการส่งเสริม
การวิจัยใน
อุดมศึกษาและ
พัฒนา
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ชื่ออำจำรย์ ชื่อเรื่อง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
มหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

18.อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม การศึกษาความหลากหลายพันธุ์ข้าว
พ้ืนเมืองบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์
และการอนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัด
พิจิตร 

300,000 ส านักบริหาร
โครงการส่งเสริม
การวิจัยใน
อุดมศึกษาและ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

19.ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชหัวพ้ืนเมืองสู่การเพาะปลูกเชิง
เศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง 

300,000 ส านักบริหาร
โครงการส่งเสริม
การวิจัยใน
อุดมศึกษาและ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

20.อาจารย์สมพร พูลพงษ์ ระบบสารสนเทศฐานความรู้ชุมชนผ่าน
สมาร์ทโฟนส าหรับท้องถิ่น 

40,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์

21.อาจารย์อาวีพร ปานทอง การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดชั้นสูง
เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต

40,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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ชื่ออำจำรย์ ชื่อเรื่อง 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์

22.อาจารย์พันธ์ระวี หมวดศรี การผลิตสารพรีไบโอติกจากกลอย 300,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์

23.อาจารย์ชญานันทน์ ทองดี คุณสมบัติทางกลของมอร์ต้าเสริมใยผ้า
โพลิเอสเตอร์จากขยะอุตสาหกรรมใน
ต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 

500,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์

24.ดร.เรณู อยู่เจริญ ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรบางชนิดใน
การยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ 
Xanthomonas campestris 

350,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์

25.ดร.สมบูรณ์  นิยม การมีอยู่จริงและรูปแบบการประมาณ
ค่าท่ีเหมาะสมของค าตอบส าหรับบาง
ระบบของปัญหาอสมการการแปรผัน
บนวงส์ของเชตที่ไม่คอนเวกซ์ 

325,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์

26.อาจารย์ชยภรณ ดีเอม โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
สร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนโดย
เอาพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง 
 

7,472,000 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

 
3.2 งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
     จ ำนวน 10 เรื่อง 

คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์ ปี 
1. Netpae,T.  Flood Effects on Water Quality 

and Benthic Fauna Diversity in 
the Upper Chao Phraya River 
and the Lower Ping and Nan 

Bulletin of Environment. 
Pharmacology and Life 
Sciences. 2014. 3 (6): 35-
40.  

2014 
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คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์ ปี 
Rivers, Thailand.  

2. Netpae, T. and 
Muangsing, B. 

The effect of nutrients from Nile 
Tilapia (Oreochromis  niloticus) 
cage culture on the benthic 
fauna assemblages.  

International Conference 
on Agricultural, 
Environmental and 
Biological Sciences 
(AEBS-2014). 24-25 April 
2014, KEE Resort & Spa 
Hotel, Phuket, Thailand. 
 

2014 

3. Netpae,T. Biosorption of Cd2+ from 
Aqueous Solutions by Tolerant 
Fungus Humicola sp. 

Advances in 
Environmental Biology. 8 
(21), 308-312. 

2014 

4. Phalaraksh, C., 
Choowaew, S., 
Kunpradid, T., Netpae, 
T. Nakamura, D. 
Nakamura, R., Musha, 
T. and Kawashima. M. 
(2014). 

Environmental Education on 
Wetlands for Children in 
Thailand. 

Asian Wetland 
Symposium (AWS)/ 
Ramsar Pre-COP12 Asia 
Regional Meeting (RARM). 
3 – 7 November 2014, 
Apsara Angkor Resort 
and Conference, Siem 
Reap, Cambodia 

2014 

5.อาจารยป์ัทมนนัท์ อิส
รานนทกุล 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการเลี้ยง
ไก่เนื้อแบบคอมพาร์ท เมนต์ จงัหว
ดันครสวรรค์ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช งาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 3” 

ระหว่าง
วันที่ 20 - 

22 
พฤษภาคม 

2558 

6.อาจารย์วัฒนาพร วัฒนา
ชัยธรรม 

การศึกษาผลของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษา 

ณ  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
นครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช งาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 3” 

ระหว่าง
วันที่ 20 - 

22 
พฤษภาคม 

2558 
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คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์ ปี 
7.Anukulthanakorn, K., 
Jaroenporn, S., and 
Malaivijitnond, S. 

     Simple, sensitive and 
reliable in vivo assays to 
evaluate the estrogenic activity 
of endocrine disruptors 
 

 Reprod Med Biol 13: 37-
45.  

2014 

8.Khanitta 
Somtrakoon* 
Waraporn Chouychai 
and Hung Lee. 

Phytoremediationof Anthracene 
and Fluoranthene Co-
Contaminated Soil by Luffa 
acutangula. 

Maejo International 
Journal of Science and 
Technology. 8(3): 221-
231. 

2014 

9. Chouychai. Combined Phytotoxicity of 
Fluorene, Fluoranthrene, or 
Phenanthrene in Anthracene-
Contaminated Soil to Crop 
Seedling Growth. 

Walailak Journal of 
Science and Technology. 
12: 251- 

2015 

10.Theerakarunwong 
C., Tunma S., 
Boonyawan D., 

Plasma Assisted Immobilization 
of TiO2 Nanoparticles onto PLA 
Surface to Promote the 
Antimicrobial Activity, 

Chiang Mai J. Sci. 2014; 
41(5.2) : 1361-1374. 

2014 
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บทที่ 4 
ด้ำนงำนบริกำรวิชำกำร   

 
 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้บริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 135
โครงการ เป็นเงิน 4,189,954 บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ       
     จ ำนวน  41  โครงกำร 
     สรุปงบประมำณ 1,948,164 บำท 
 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

1.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตรวจติดตาม
ประเมินการประกันคุณาภาพ 
การศึกษาภายในระดับคณะ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน 
โลย ี

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อนุวัตน์ 
แสงอ่อน 

ผู้บริหาร  คณาจารย์ 
และบุคลากรของคณะ 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

9 กันยายน 
2558 

15,240 บาท 

2.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดและเตรียม
ความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 

ผู้บริหาร  คณาจารย์ 
และบุคลากรของคณะ 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

28 
กรกฎาคม 
2558 

18,000 บาท 

3.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อนุวัตน์  
แสงอ่อน 

ผู้บริหาร  คณาจารย์ 
และบุคลากรของคณะ 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

สิงหาคม 
2558 

62,600 บาท 

4.โครงการ QA สัญจร 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อนุวัตน์ 
แสงอ่อน 

ผู้บริหาร  คณาจารย์ 
และบุคลากรของคณะ 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

19 มิถุนายน 
2558 

3,125 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

5.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อนุวัตน์ 
แสงอ่อน 

ผู้บริหาร  คณาจารย์ 
และบุคลากรของคณะ 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

20 
กรกฎาคม 
2558 

12,900 บาท 

6.โครงการการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการประกันคุณภาพ 
ด้านการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อนุวัตน์ 
แสงอ่อน 

ผู้บริหาร  คณาจารย์ 
และบุคลากรของคณะ 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

25 
พฤษภาคม 
2558 

4,925 บาท 

7.โครงการศึกษาดูงานและ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์การประกัน
คุณภาพการศึกษา และ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
อาจารย์ชัยวัฒน์ 
ยิ้มช้าง 
อาจารย์อนุวัตน์ 
แสงอ่อน 

คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของคณะ
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

2-5 
มิถุนายน 
2558 

220,020 บาท 

8.โครงการการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดและเตรียม 
ความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
อาจารย์อนุวัตน์ 
แสงอ่อน 

คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของคณะ
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

8 มกราคม 
2558 

27,000 บาท 

9.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์พรวิลัย 
ชาญกิจกรรณ์ 
อาจารย์วรพรรณ  
เจริญข า 
ผศ.วิโรจน์  
จันทร์จิตวิริยะ 
อาจารย์ณัฐพงษ์ 
สิงห์ภูงา 

คณาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

1 ตุลาคม 
2557 – 30 
กันยายน 
2558  

80,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

อาจารย์ธีระยุทธ 
เตียนธนา 
ดร.สมพร  พูลพงษ์ 
อาจารย์พิมพ์กัลยา 
ฤทธิ์เพ็ญ 
อาจารย์ชนกานต์  
สกุลแถว 

10.โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “Innovative 
Learning Technologies 
For 21ST Century Science 
Teachers” 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 
 

คณาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

29-31 
มกราคม 
2558 

100,000 บาท 

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

11.โครงการการเป็นเจ้าภาพ
สมทบสนับสนุนงบประมาณ 
จัดโครงการประชุมสัมมนา
วิชาการการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ เครือข่ายบัณฑิต 
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ ภาคเหนือครั้งที่ 
15 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 

- 23 
กรกฎาคม 
2558 

49,000 บาท 

12.โครงการการ
ประชุมสัมมนาเรื่อง “การ
ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของศูนย์
วิทยาศาสตร์ ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2559” และ
การศึกษาดูงานการระบบ 
การบริหารจัดการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.ทุเนตร  อุฤทธิ์ 

บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 16 คน 

22-24 
มิถุนายน 
2558 

70,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน 
13.โครงการศึกษาดูงานด้าน
วิทยาศาสตร์และท าความ
ร่วมมือการพัฒนาศูนย์ 
วิทยาศาสตร์ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์ จ านวน 
17 คน 

15-17 
ธันวาคม 
2557 

50,000 บาท 

14.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
ผศ.ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 
อาจารย์อาวีพร ปานทอง 

อาจารย์ สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ 
และสาขาวิชาเคมี 
จ านวน 24 คน 

8-10 
มิถุนายน 
2558 

117,192 บาท 

15.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม  
MathLap เพ่ือการค านวณ 
ทางคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ยงยุทธ ยรรยงเมธ 
ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 

อาจารย์ สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ 
จ านวน 16 คน 

23 – 24  
พฤษภาคม 
2558 

30,000 บาท 

16.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผลงานทางวิชาการทางด้าน 
คณิตศาสตร์และสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ภัทริณี  คงชู 
 

-บุคลากรทางการ
ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ 
และสถิติ
ระดับอุดมศึกษา 
จ านวน 30 คน 
-บุคลากรภายใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ  
จ านวน 15 คน 
-นักศึกษาภายใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ  

27 มีนาคม 
2558 

35,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

จ านวน 15 คน 
 

17.โครงการอบรมเทคนิค
การสอนคณิตศาสตร์ระดับ 
อุดมศึกษา และการอบรม 
เชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ
วิจัยทางการศึกษา 
Microsoft  Excel  2010 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์รักชาติ 
ประเสริฐพงษ์ 

-บุคลากรทางการ
ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ
ระดับอุดมศึกษา  
จ านวน 25 คน 
-บุคลากรทางการ
ศึกษาในกลุ่มโรงเรียน
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  
จ านวน 20 คน 
-บุคลากรและ
นักศึกษาภายใน 
จ านวน 45 คน 

25-26  
มีนาคม 
2558 

85,000 บาท 

18.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผลงานทางวิชาการทางด้าน
คณิตศาสตร์และสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ภัทริณี  คงชู 

-บุคลากรทางการ
ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติระดับอุดม 
ศึกษา จ านวน 30 คน 
-บุคลากรภายใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ  
จ านวน 15 คน 
-นักศึกษาภายใน 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
และสถิติ  
จ านวน 15 คน 

27 มีนาคม 
2558 

35,000 บาท 

19.โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
เพ่ือพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้าน 
การวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ชม  ปานตา 
 

-อาจารย์ประจ าสาขา 
วิชาคณิตศาสตร์และ 
สถิติ จ านวน 8 คน 
-วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้าน Nonlinear 

21-25 
มกราคม 
2558 

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

Analysis และ 
Convex  Analysis 
จ านวน 36 คน 
-ผู้เข้าร่วมการประชุม 
จ านวน 270 คน 
 

20.โครงการการศึกษาดูงาน
ของคณาจารย์สาขาวิชาเคมี
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.จีรพรรณ เทียนทอง 

คณาจารย์และ
บุคลากรของสาขาวิชา
เคมี จ านวน  11  คน 

28-29 
สิงหาคม 
2558 

30,000 บาท 

21.โครงการการเตรียมความ 
พร้อมเรื่องการประกัน
คุณภาพสาขาวิชาชีววิทยา 
และการประกันคุณภาพ
หลักสูตร (วท.บ.ชีววิทยา) 

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

อาจารย์และบุคลากร 
สาขาวิชาชีววิทยาและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
จ านวน 16 คน 

27 
กรกฎาคม 
2558 

15,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

ยงกสิการณ์ 
 

22.โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรทางด้านระบบนิเวศ 
ทางทะเลเพื่อการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
อาจารย์วิไลรัตน์  โคมพันธุ์ 
อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
อาจารย์พันธ์ระวี หมวดศรี 
อาจารย์ปริญญารัตน์  
จินโต 
อาจารย์ศิริวัฒณา 
ลาภหลาย 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
ดร.ติยะภรณ์  
เหลืองพิพัฒน์ 
นางสาวกรกมล  
จันทร์เพียร 

อาจารย์และบุคลากร 
สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1-3 
มิถุนายน 
2558 

30,000 บาท 

23.โครงการอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม และกิจกรรม 
Big  cleaning  Day 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล 
ผศ.ดร.กันยา อนุกุลธนากร 
ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 
อาจารย์วิไลรัตน์  โคมพันธุ์ 
อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
อาจารย์พันธ์ระวี หมวดศรี 
อาจารย์ปริญญารัตน์ 

คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษาสาขาวิชา
ชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
จ านวน  150  คน 
 

4 มีนาคม 
2558 

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

จินโต 
อาจารย์ศิริวัฒณา  
ลาภหลาย 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 

 ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
ดร.ติยะภรณ์  
เหลืองพิพัฒน์ 
อาจารย์นาตยา  
ยงกสิการณ์ 

   

24.โครงการจัดท าร่าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางการเกษตร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.ติยะภรณ์  
เหลืองพิพัฒน์ 
ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
อาจารย์พันธ์ระวี หมวดศรี 
อาจารย์ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 

อาจารย์  
จ านวน 13 คน 

25 
กุมภาพันธ์ 
2558 

5,760 บาท 

25.โครงการสร้างเครือข่าย 
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษาและพัฒนา
บุคลากร อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง” การสร้าง
เครือข่ายประกันคุณภาพทาง
การศึกษา ศึกษาดูงานและ 
พัฒนาบุคลากรสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ” 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล 

อาจารย์  เจ้าหน้าที่ 
และนักศึกษา 
จ านวน  20  คน 

14 – 16 
สิงหาคม 
2558 

37,300 บาท 

26.โครงการค่ายอาสาพัฒนา 
ด้านคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ 
และนักศึกษาของ

24 สิงหาคม 
2558 

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

“คอมพิวเตอร์จากพ่ีสู่น้อง” 
 

อาจารย์ภาสกร  วรอาจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 
42 คน 
 

27.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 
ผลงานวิชาการ อบรบเชิง 
ปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
ศักยภาพผลงานวิชาการ” 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ประยุทธ  
สุระเสนา 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์วัฒนาพร  
วัฒนชัยธรรม 
นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล 

คณาจารย์ และ
บุคลากรประจ าสาขา 
วิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 16 คน 

2-5 
พฤษภาคม 
2558 

95,200 บาท 

28.โครงการการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การประกันคุณภาพ
หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย” 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ประยุทธ  
สุระเสนา 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล 

คณาจารย์ และ
บุคลากร ประจ าสาขา 
วิชาคอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4-6 
เมษายน 
2558 

96,000 บาท 

29.โครงการการใช้โปรแกรม 
Microsoft Word 2013 
และ Microsoft Excel 
2013 ขั้นสูง 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ประยุทธ  
สุระเสนา 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์ภัคจิรา  ศิริโสม 
อาจารย์นฤพนธ์ พนาวงศ์ 

ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 30 คน 

21-22 
มีนาคม 
2558 

25,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล 
นายศราวุธ  ธะในสวรรค์ 
 

30.โครงการประชุมวิชาการ 
ระดับปริญญาตรี ด้าน 
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
2015 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
2015” 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ประยุทธ  
สุระเสนา 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 
นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล 
 
 

คณาจารณ์ และ
นักศึกษา ประจ า
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน  20  คน 
 
 
 

28-30 
เมษายน 
2558 
 
 
 
 
 

44,720 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

31.โครงการการประกันคณะ
คุณภาพหลักสูตร อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตร
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย” 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ประยุทธ 
สุระเสนา 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน  
3 หลักสูตร 

27-29 
มีนาคม 
2558 

60,000 บาท 

32.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม 
ผศ.ดร.นงเยาว์  ในอรุณ 
ดร.นฤพนธ์  พนาวงศ์ 
อาจารย์ถิรภัทร  มีส าราญ 

คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา และ 
ผู้มีความสนใจ 

ตุลาคม 
2557 ถึง 
กันยายน  
2558 

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

อาจารย์เอกสิทธิ์  
สิทธิสมาน 

33.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  
ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
ผศ.ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 
อาจารย์อาวีพร ปานทอง 

อาจารย์สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ และ 
สาขาวิชาเคมี จ านวน 
24  คน 

8-10 
มิถุนายน 
2558 

121,992 บาท 

34.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการท า
ผลงานทางวิชาการและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์พิมรา  ทองแสง 
อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 

คณาจารย์ สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 
จ านวน  19  คน 

29 มิถุนายน 
ถึง 1 
กรกฎาคม 
2558 

80,190 บาท 

35.โครงการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเพื่อขอรับ
การอบรมบริการวิชาการ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 

บุคลากรทางด้าน 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
และผู้ที่สนใจได้รับการ
บริการวิชาการท่ีตรง
กับความต้องการ และ
ได้รับความรู้จากการ
อบรมบริการวิชาการ 

15 มีนาคม 
ถึง 15 
เมษายน 
2558 

2,000 บาท 

36.โครงการพัฒนาอาจารย์
และศึกษาดูงานด้าน
สาธารณสุข สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  
อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 

อาจารย์สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และผู้สนใจ จ านวน 
16 คน 

16-18 
มกราคม 
2558 

46,000 บาท 

37.โครงการพัฒนาอาจารย์
และนักศึกษาดูงานด้าน
สาธารณสุข  

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 

อาจารย์สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และผู้สนใจ จ านวน 
12 คน 

6-8  
กุมภาพันธ์ 
2558 

56,000 บาท 

38.โครงการปฏิบัติงานนอก คณะวิทยาศาสตร์และ เจ้าหน้าที่ จ านวน  11,13-14, 15,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

เวลาราชการ ส านักงาน
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี 
ส านักงานคณบดี 

5 คน 17-21,24-
28 สิงหาคม 
และ 1-4 , 
7-8 
กันยายน 
2558 
 
 

39.โครงการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ส านักงาน
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ส านักงานคณบดี 

เจ้าหน้าที่ จ านวน 
2 คน 

18-20,23-
27 และ 
30-31 
มีนาคม 
2558 

3,000 บาท 

40.โครงการการประชุมคัด
กรองบทความของวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การศึกษาดูงานวารสาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี และการจัดการ 
วารสารในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (THAIJO) 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
 

- 15-17 
กรกฎาคม 
2558 

50,000 บาท 

41.โครงการการพัฒนา
วารสารทางวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือเข้ารับการ 
ประเมินสู่ระบบฐานข้อมูล
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย (TCI) 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 

- ตุลาคม 
2557 ถึง 
กันยายน 
2558 

20,000 บาท 

 
 



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 กำรบริกำรวิชำกำรให้กับนักศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน   
     จ ำนวน  74  โครงกำร 
     สรุปงบประมำณ  1,750,948 บำท 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

1.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนโครงการ
โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
อาจารย์อนุวัตน์ 
แสงอ่อน 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

19 
กรกฎาคม 
2558 

6,600 บาท 

2.โครงการการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน  
(วทร.22) 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 

นักศึกษาครู สควค. 
ระดับปริญญาโท 
จ านวน 18 คน 

5-7 มีนาคม 
2558 

93,000 บาท 

3.โครงการปรับความรู้
พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษาภาคปกติ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
จ านวน 560 คน 

15-29  
สิงหาคม  
2558 

74,120 บาท 

4.โครงการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ 
และกีฬาระหว่างคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษา  คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

สิงหาคม- 
กันยายน 
2558 

15,000 บาท 

5.โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2558 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษาภาคปกติ 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  จ านวน 

28-29 
กรกฎาคม 
2558 

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

600 คน 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาช่วยงาน 
จ านวน 30 คน รวม 
ทั้งสิ้น 630 คน 

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

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 
อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง 

นักศึกษาภาคปกติ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 
300 คน อาจารย์และ 
นักศึกษาช่วยงาน 
จ านวน 30 คน รวม 
ทั้งสิ้น 330 คน 

17 
พฤษภาคม 
2558 

40,788 บาท 

7.โครงการศึกษาดูงานพัฒนา
องค์ความของนักศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษาภาคปกติ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 
40 คน อาจารย์  
เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษาช่วยงาน 
จ านวน 5 คน รวม 
ทั้งสิ้น 45 คน 

9-10 
พฤษภาคม 
2558 

40,000 บาท 

8.โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 

นักศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
 

17-25 
มีนาคม 
2558 

29,400 บาท 

9.โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพส าหรับศิษย์เก่า 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 

ศิษย์เก่า 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี จ านวน 
35 คน 

11 มกราคม 
2558 

20,000 บาท 

10.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ บูรณาการการ
เรียนการสอนรายวิชาการคิด

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ชม  ปานตา 

นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี จ านวน 

20 สิงหาคม 
2558 

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

และการแก้ปัญหา อาจารย์ภัทริณี  คงชู 25 กลุ่มเรียน ๆ ละ 
40 คน รวม 1,160 
คน 

11.โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “สถิติเพ่ือ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์” 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ผศ.ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 

นักศึกษาสาขาเคมี 
จ านวน 33 คน 

15-16 
สิงหาคม 
2558 

12,000 บาท 

12.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าค่าย
คณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วรพรรณ เจริญข า 
อาจารย์รักชาติ  
ประเสริฐพงษ์ 

นักศึกษา สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ 
จ านวน 78 คน 

14 มิถุนายน 
2558 

15,000 บาท 

13.โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
อาจารย์พรวิลัย   
ชาญกิจกรรณ์ 

อาจารย์และนักศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ จ านวน 37 
คน 

7-8 
พฤษภาคม 
2558 

40,000 บาท 

14.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความรู้
เทคนิคการพิมพ์งานและ
ผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม 
LaTex 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ไอริน ชุ่มเมืองเย็น 
อาจารย์ยุภาวดี 
ส าราญฤทธิ์ 

นักศึกษา สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 
จ านวน 50 คน 

30-31 
พฤษภาคม 
2558 

20,000 บาท 

15.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม 
The Geometer,s 
Sketchpad (GSP) 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ดร.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ 
จ านวน 50 คน 

25-26 
เมษายน 
2558 

20,000 บาท 

16.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การบูรณาการการเรียนการ
สอนรายวิชาการคิดและการ

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ชม  ปานตา 

นักศึกษาท่ีเรียน
รายวิชาการคิดและ
การแก้ปัญหา ภาค

8 เมษายน 
2558 

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

แก้ปัญหา อาจารย์ภัทริณี คงชู เรียนที่ 2/2557 
จ านวน 660 คน 

17.โครงการอบรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดย
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อาวีพร ปานทอง 
อาจารย์พรวิลัย  
ชาญกิจกรรณ์ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ 
จ านวน 50 คน 

7-8 มีนาคม 
2558 

20,000 บาท 

18.โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยนักศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ 
สถิติ ณ อุทยานแห่งชาติ 
แม่วงก์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์พรวิลัย 
ชาญกิจกรรณ์ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ 
จ านวน 60 คน 

7-8 มีนาคม 
2558 

20,000 บาท 

19.โครงการส่งเสริมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
การละเล่นพื้นบ้านของ 
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  
อาจารย์ยุภาวดี  
ส าราญฤทธิ์ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ 
จ านวน 110 คน 

31 มกราคม 
2558 

15,000 บาท 

20. 7.โครงการการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
ปี พ.ศ.2559 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
อาจารย์ชม  ปานตา 

นักศึกษาหลักสูตร 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ตุลาคม 
2557 ถึง 
สิงหาคม 
2558 

5,000 บาท 

21.โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางเคมี 
Chem Draw” 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 
จ านวน  33  คน 

22-23 
สิงหาคม 
2558 

13,880 บาท 

22.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและเคมีสัมพันธ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์

อาจารย์และนักศึกษา 
สาขาวิชาเคมี จ านวน 
79 คน 

8 สิงหาคม 
2558 

15,000 บาท 

23.โครงการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 
จ านวน  22  คน 

ภาคเรียนที่ 
2/2557 

8,800 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

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

24.โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้น 
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือการศึกษาวิจัย” 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์

นักศึกษาสาขาเคมี 
จ านวน  33  คน 

28 
กุมภาพันธ์ 
2558 

6,720 บาท 

25.โครงการการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของนักศึกษา 
สาขาวิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 
จ านวน  33  คน 

11-12 
ธันวาคม 
2557 

45,000 บาท 

26.โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนส าเร็จการศึกษา 
และน าเสนอผลงานวิจัยของ 
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 
คณาจารย์ จ านวน 
43  คน 
 

1-4 
ธันวาคม 
2557 

30,000 บาท 

27.โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์หทัยชนก  
หมื่นกล้า 

นักศึกษาสาขาวิชา
ฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จ านวน  ๓๙  คน 

2 กันยายน 
2558 

4,810 บาท 

28.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การการเขียนโครงการโดยใช้ 
วงจรคุณภาพ PDCA 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ 

นักศึกษาสาขาวิชา
ฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ชั้นปีที่ 1-4 จ านวน 

30 สิงหาคม 
2558 

6,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

38 คน 
29.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 
ปรับปรุง 2559) 

คณะวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 

ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด 

ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ 

อาจารย์หทัยชนก  

หมื่นกล้า 

อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 

นักศึกษาสาขาวิชา
ฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ตุลาคม 
2557- 
เมษายน 
2558 

5,000 บาท 

30.โครงการการศึกษาดูงาน
ด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

คณะวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 

ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด 

อาจารย์ และนักศึกษา 
สาขาวิชาฟิสิกส์และ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จ านวน 13 คน 

22-24 
ธันวาคม 
2557 

30,000 บาท 

31.โครงการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา 
และเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 

ดร.เรณู  อยู่เจริญ 

นักศึกษาสาขา
ชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
จ านวน  37  คน 

ภาคเรียนที่ 
1/2558 

14,800  บาท 

32.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การท า
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ชีววิทยาและการศึกษาดูงาน 
ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

คณะวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 

ผศ.ดร.สุภาวรรณ  

วงค์ค าจันทร์ 

ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 

ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร 

ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 

ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 

อาจารย์  เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษาสาขาวิชา 
ชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
จ านวน 14 คน 

29-30 
สิงหาคม 
2558 

37,500 บาท 

33.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาชีววิทยา (วท.บ.ชีววิทยา) 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

นักศึกษาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

ตุลาคม 
2557 – 
กันยายน 
2558 

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

34.โครงการพ่ีเพ่ือน้อง 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 
 

นักศึกษาสาขาวิชา 
ชีววิทยาชั้นปีที่ 1 และ 
ปีที่ 2 จ านวน  432 
คน 

3-5 
เมษายน 
2558 

32,700 บาท 

35.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ 
เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย 
อนุกรมวิธานภาคสนาม 
ณ หน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ที่ มว.4 
(แม่เรวา) 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
วราภรณ์  ฉุยฉาย 
อาจารย์วิไลลักษณ์  
โคมพันธุ์ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
ชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 
คณาจารย์และ 
เจ้าหน้าที่ จ านวน 
47 คน 

4 เมษายน 
2558 

8,880 บาท 

36.โครงการศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่ 

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

นักศึกษาสาขาวิชา 
ชีววิทยา  คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ 
 

23-24 
พฤศจิกายน 
2557 

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

ยงกสิการณ์ 
37.โครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการการเขียนโครงการ
โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 
และ 4 จ านวน  39 
คน 

30 สิงหาคม 
2558 

7,600 บาท 

38.โครงการ Green 
Consumer (ผู้บริโภคสีเขียว) 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 

นักศึกษาแกนน าชมรม 
FREEDOM  จ านวน 
90 คน 

15-16 
สิงหาคม 
2558 

40,000 บาท 

39.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการค่ายอนามัย
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 12 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 

นักศึกษา อาจารย์ 
จ านวน  83  คน 
 

23-26 
กรกฎาคม 
2558 

65,000 บาท 

40.โครงการการสัมมนาหลัง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 

นักศึกษา สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม 

30 
พฤษภาคม 
2558 

8,600 บาท 

41.โครงการสัมมนาวิชาการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 

นักศึกษา สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  
 

25 เมษายน 
2558 

7,500 บาท 

42.โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา สาขา 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
สิ่งแวดล้อม 
อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน 

นักศึกษาสาขา 
วิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม  
จ านวน 18 คน 

5 มกราคม - 
24 เมษายน 
2558 

7,200 บาท 

43.โครงการการศึกษาดูงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน 

นักศึกษา  อาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม 
จ านวน  20  คน 

22-24 
ธันวาคม 
2557 

12,000 บาท 

44.โครงการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพของนักศึกษาภาค
ปกติ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ดนุวัศ  
อิสรานนทกุล 

นักศึกษาภาคปกติ 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
สาขาวิชาเทคโนโล

3 สิงหาคม 
-31 ตุลาคม 
2558 

22,400 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

เทคโนโลสารสนเทศ สารสนเทศ 
จ านวน 56 คน 

45.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการ
พัฒนาความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์แก่เยาวชน 
ในท้องถิ่น และการพัฒนา
ชุมชน 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 

นักศึกษาท่ีเป็นสมาชิก 
ชมรมฅนรักษ์คอม 
จ านวน  100  คน 

27-28 
มีนาคม 
2558 

7,500 บาท 

46.โครงการการปรับพ้ืนฐาน 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ประยุทธ  
สุระเสนา   
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์ถิรภัทร มีส าราญ 
อาจารย์ธนากร กิจสุขสกุล 
นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน  50  คน 

7-8 
มีนาคม 
2558 

15,000 บาท 

47.โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการ
พัฒนาความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์แก่เยาวชนใน
ท้องถิ่น และการพัฒนา
ชุมชน 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 

นักศึกษาท่ีเป็นสมาชิก 
ชมรมคนรักษ์คอม  
ชั้นปีที่ 1-3 จ านวน 
228 คน 

20-22 
มีนาคม 
2558 

7,500 บาท 

48.โครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการการวิเคราะห์
ออกแบบระบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์คณินณัฏฐ์ 
โชติพรสีมา 
ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ 
อาจารย์ภัคจิรา ศิริโสม 
อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง 
อาจารย์ปัทมนันท์ 

นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน  30  คน 

16-17 
ธันวาคม 
2557 

15,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

อิสรานนทกุล 
49.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโปรแกรม Maya 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์กาญจนา  
ยลสิริธัม 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 
อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 

นักศึกษาสาขา 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
จ านวน  30  คน 

17-19 
ธันวาคม 
2557 

15,000 บาท 

50.โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมการประกอบ
อาชีพนักทดสอบระบบ 
(Software  Tester) 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์เอกสิทธิ์  
สิทธิสมาน 
อาจารย์ดนุวัศ  
อิสรานนทกุล 
อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 
อาจารย์ณรงค์  ทองอิสาณ 
นางทัศนีย์  ทรัพย์ประมวล 
นายศราวุธ  ธะในสวรรค์ 

นักศึกษาสาขา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน  30  คน 

11-13 
ธันวาคม 
2557 

15,000 บาท 

51.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการวิเคราะห์
ออกแบบระบบและพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์คณินณัฏฐ์ 
โชติพรสีมา 
อาจารย์ภัคจิรา  ศิริโสม 
อาจารย์วรชนันท์  ชูทอง 
อาจารย์ปัทมนันท์ 
อิสรานนทกุล 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน  30  คน 

16-18 
ธันวาคม 
2557 

15,000 บาท 
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52.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโปรแกรม Maya 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์กาญจนา ยลสิริธัม 
อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 
อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 

นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมิเดีย 
จ านวน  30  คน 

17-19 
ธันวาคม 
2558 

15,000 บาท 

53.โครงการพานักศึกษาดู
งานและเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันการประกวดงาน
ใบตอง ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2557 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
อาจารย์พิมพ์กัลยา  
ฤทธิ์เพ็ญ 
อาจารย์อัฐพงศ์ แสงงาม 
อาจารย์ภิรมย์ แก้วมณี 
อาจารย์สายชลี ชัยศาสตร์ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

1 มิถุนายน 
ถึง 30 
กรกฎาคม 
2558 

18,330 บาท 

54. โครงการการฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพทางคหกรรม 
ศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์สิรภัทร  
สิริบรรสพ 
อาจารย์พิมพ์กัลยา  
ฤทธิ์เพ็ญ 
อาจารย์ภิรมย์ แก้วมณี 
 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 
จ านวน 12 คน 

มกราคม 
2558 
ถึง เมษายน 
2558 
 

4,800 บาท 

 
 
 
 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

55.โครงการการเตรียมฝึก คณะวิทยาศาสตร์และ นักศึกษาคหกรรม กุมภาพันธ์ - 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

ประสบการณ์วิชาชีพทาง 
คหกรรมศาสตร์ 

เทคโนโลยี 
อาจารย์สิรภัทร  
สิริบรรสพ 
อาจารย์พิมพ์กัลยา 
ฤทธิ์เพ็ญ 
อาจารย์อัฐพงศ์  แสงงาม 
อาจารย์ภิรมย์ แก้วมณี 

ศาสตร์ จ านวน 12 คน 2558 ถึง 
เมษายน 
2558 

56.โครงการร่วมแข่งขันการ
ประกวดออกแบบเสื้อผ้าที่ท า
จากดอกไม้นานาชนิด 
Flower Costume 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ภิรมย์ แก้วมณี 

นักศึกษา และอาจารย์
สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

26 
กุมภาพันธ์ 
ถึง 1 
มีนาคม 
2558 

5,000 บาท 

57.โครงการพานักศึกษาดู
งานนอกสถานที่ทางด้านค
หกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์สิรภัทร  
สิริบรรสพ 
อาจารย์พิมพ์กัลยา 
ฤทธิ์เพ็ญ 
อาจารย์อัฐพงศ์ แสงงาม 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 
จ านวน  12 คน 

3 
พฤศจิกายน 
2557 ถึง 
20 ธันวาคม 
2557 

15,000 บาท 

58.โครงการสนับสนุนการ
วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพส าหรับนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 

นักศึกษา และ
คณาจารย์  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวน  130  คน 

26 สิงหาคม 
2558 

30,000 บาท 

59.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้น าคุณธรรม 
สาธารณสุข 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ทิพพารัตน์  
ทับโต 
อาจารย์เพชรัตน์ อ้นโต 
อาจารย์ณธิดา  
อินทร์แป้น 

นักศึกษาสาธารณสุข
ชุมชนชั้นปีที่ 1 และ
คณาจารย์สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวน 214 คน 

29 สิงหาคม 
2558 

41,580 บาท 

60.โครงการอบรมสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์และ นักศึกษา สาขาวิชา 8  สิงหาคม 41,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

และศึกษาดูงานส าหรับ
นักศึกษาสาธารณสุขชุมชน 

เทคโนโลยี 
 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และคณาจารย์ สาขา 
วิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จ านวน 54 คน 

2558 

61.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้น าคุณธรรม 
สาธารณสุข 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ทิพพารัตน์  
ทับโต 
อาจารย์เพชรัตน์ อ้นโต 
อาจารย์ณธิดา  
อินทร์แป้น 

นักศึกษาสาธารณสุข
ชุมชนชั้นปีที่ 1 และ
คณาจารย์สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวน 214 คน 

16 สิงหาคม 
2558 

41,580 บาท 

62.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเวชปฏิบัติและ
หัตถการในงานสาธารณสุข 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์เพชรัชน์ อ้นโต 
อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 
อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 
ผศ.ภคินี  คงสิบ 
ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ศิษย์เก่า  และผู้สนใจ 
จ านวน 128 คน 

22 สิงหาคม 
2557 

33,000  บาท 

63.โครงการศึกษาดูงานด้าน 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยและสัปดาห์ความ 
ปลอดภัยแห่งชาติ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์พิมรา  ทองแสง 
อาจารชนกานต์  
สกุลแถว 

นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ แขนงวิชา 
อาชีวอนามัยและความ
ความปลอดภัยชั้นปี 
ที่ 3 จ านวน 23 คน 

3 กรกฎาคม 
2558 

11,000 บาท 

64.โครงการพัฒนาอนามัย 
ชุมชนแบบผสมผสาน 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์เจนจิรา เล็ก
อุทัย 
อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ 
อาจารย์นริศรา 

นักศึกษาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตร์  
ชั้นปีที่ 3 
อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
แกนน า และ

11,20,21,22 
กรกฎาคม 
2558 
5,15 
สิงหาคม 
2588 

118,900 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

จันทรประเทศ อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 
143 คน 

65.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การแพทย์แผนไทย 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ณัฐกา กุลรินทร์ 

นักศึกษาสาขา 
วิทยาศาสตร์ จ านวน 
50 คน 

24-28 
กรกฎาคม 
2558 

40,000 บาท 

66.โครงการสาธารณสุขอาสา 
พัฒนาสุขภาพชุมชน 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 

นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ (สาธารณาสุข
ชุมชน) ชั้นปีที่ 3 
จ านวน  130  คน 
ผู้บริหาร คณาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

10 เมษายน 
2558 

30,000 บาท 

67.โครงการสัมมนาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้าน 
สาธารณสุขชุมชน 
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์เจนจิรา เล็ก
อุทัย 

นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ แขนงวิชา 
สาธารณสุขชุมชน และ 
แขนงวิชาอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
จ านวน 112 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
จ านวน 128 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
จ านวน 152 คน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
จ านวน 228 คน 
คณาจารย์สาขา 
วิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและผู้สนใจ 

ธันวาคม 
2557 ถึง 
กันยายน 
2558 

30,000 บาท 

68.โครงการอบรมเชิง คณะวิทยาศาสตร์และ นักศึกษาสาธารณสุข 16-18 30,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

ปฏิบัติการ “จิตอาสา  
ธรรมยาตรา ณ สี่แคว 58” 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เทคโนโลยี 
ผศ.ภคินี คงสิบ 

ศาสตร์ และอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จ านวน 125 
คน 

มกราคม 
2558 

69.โครงการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้าน 
สาธารณสุขชุมชน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
อาจารย์เจนจิรา เล็ก
อุทัย 

นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ แขนง
สาธารณสุขชุมชน 
ชั้นปีที่ 4 จ านวน 112 
คน คณาจารย์สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ 
ผู้สนใจ 

5 มกราคม 
2558 ถึง 
30 เมษายน 
2558 

44,800 บาท 

70.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการท าสื่อสุขภาพเรื่อง 
“ฝึกทักษะ พัฒนาฝีมือ 
สร้างสรรสื่อป้ายนิเทศ” 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 

นักศึกษาโปรแกรม 
สาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน  125  คน 

21-22
กุมภาพันธ์ 
2558  
21-22 
มีนาคม 
2558 
28-29 
มีนาคม 
2558 
และ 4-5 
เมษายน 
2558 

20,000 บาท 

71.โครงการสัมมนาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้าน 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ชนกานต์  
สกุลแถว 

นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ แขนงอาชีว 
อนามัยและความ
ปลอดภัย 

ธันวาคม 
2557 ถึง 
สิงหาคม 
2558 

15,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

72.โครงการนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ชนกานต์  
สกุลแถว 

นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ แขนงอาชีว 
อนามัยและความ
ปลอดภัยชั้นปีที่ 4 
จ านวน 34 คน 
คณาจารย์สาขา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ผู้สนใจ 

มกราคม 
2558 ถึง 
เมษายน 
2558 

13,600 บาท 

73.โครงการการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการทักษะด้าน
เครื่องมืออาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ณธิดา   
อินทร์แป้น 

นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ แขนงด้าน 
อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย จ านวน 
80 คน 
คณาจารย์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

1 ธันวาคม 
2557 

19,200 บาท 

74.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเสริมทักษะการ
ปฏิบัติงานทางด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ชนกานต์ 
สกุลแถว 

นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ แขนงวิชา 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยชั้นปีที่ 4 
จ านวน 34 คน 
คณาจารย์สาขา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

19 ธันวาคม 
2557 

17,860 บาท 
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4.3 กำรบริกำรวิชำกำรให้แก่บุคลำกรภำยนอก   
     จ ำนวน  26  โครงกำร 
     สรุปงบประมำณ  716,000 บำท 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

1.โครงการประกวดละคร
วิทยาศาสตร์ (Science  
drama) ปี 2558 ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตอนต้น และมัธยมศึกษา 
ตอนปลายภายใต้หัวข้อ 
“วิทยละคร:มหัศจรรย์แห่ง
แสงและดิน (Miracle of 
light and soil)” 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
ดร.ติยะภรณ์  
เหลืองพิพัฒน์ 
ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
อาจารย์ณัฐพงษ์  
สิงห์ภูงา 
อาจารย์ปัทมนันท์ 
อิสรานนทกุล 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์
ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
อาจารย์ช ามะเลียง 
เชาว์ธรรม 
นายศิริชัย  ทวีผล 

ครู นักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา 
 

18-19 
สิงหาคม 
2558 

50,000 บาท 

2.โครงการประชาสัมพันธ์ 
และแนะแนวหลักสูตรวิทยา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และ 

นักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 

1 ธันวาคม 
2557 – 31 

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

ศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยี 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 

ตอนปลาย สังกัด
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการและเครือข่าย 
5 จังหวัด 

มกราคม 
2558 

3.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการค่ายคณิตศาสตร์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ไอริน  
ชุ่มเมืองเย็น 
อาจารย์ภัทริณี คงชู 

นักเรียน  ครู อาจารย์ 
จ านวน 80 คน 

8 สิงหาคม 
2558 

25,000 บาท 

4.โครงการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเพื่อขอรับ
การอบรมบริการวิชาการ 
(ส่วนของสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ) 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ชม  ปานตา 
อาจารย์ไอริน  
ชุ่มเมืองเย็น 

นักเรียน ระดับมัธยม 
ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ 
จ านวน 80 คน 

24-10 
พฤษภาคม 
2558 

2,000 บาท 

5.โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อาวีพร ปานทอง 

นักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัดโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่เขตบริการ และ 
เครือข่าย 5 จังหวัด คือ 
นครสวรรค์  ชัยนาท 
พิจิตร ก าแพงเพชร 
และอุทัยธานี 

พฤศจิกายน 
2557 – 
มีนาคม 
2558 

30,000 บาท 

6.โครงการประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาสถิติประยุกต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อาวีพร ปานทอง 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่ก าลังจะจบการศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 
ในเขตพ้ืนที่บริการของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ 

พฤศจิกายน 
2557 ถึง 
มีนาคม 
2557 

30,000 บาท 

7.โครงการอบรมเชิง คณะวิทยาศาสตร์และ ครูและบุคลากร 26 25,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

ปฏิบัติการเรื่องเคมีแบบ
ย่อส่วน 

เทคโนโลยี 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์
ผศ.ดร.ชลดา  
ธีรการุณวงศ์ 
ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
ดร.จีรพรรณ เทียนทอง 
ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย 
อาจารย์มณีรัตน์  
น้ าจันทร์ 
อาจารย์วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
อาจารย์พรรนิพา  
พวันนา 

ทางการศึกษา จ านวน 
39 คน 
โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัด 
นครสวรรค์และจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น อุทัยธานี 
ก าแพงเพชร และ
ชัยนาท 
 

กรกฎาคม 
2558 

8.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง เคมีแบบ
ย่อส่วน 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์
ผศ.ดร.ชลดา  
ธีรการุณวงศ์ 
ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 
ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
นางสาวมณีรัตน์  
น้ าจันทร์ 
นางสาววัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
นางสาวพรรนิพา  
พวันนา 

ครู อาจารย์  
จ านวน 30 คน 
โรงเรียนระดับ 
มัธยมศึกษา จังหวัด 
นครสวรรค์  อุทัยธานี 
ก าแพงเพชร และ 
ชัยนาท 

26 
กรกฎาคม 
2558 

25,000 บาท 

9.โครงการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเพื่อขอรับ
การอบรมบริการวิชาการ  
(ส่วนของสาขาวิชาเคมี) 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์
ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก 

ครู อาจารย์  
จ านวน 40 คน 

กรกฎาคม 
2558 
 

2,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

ผศ.ดร.ชลดา  
ธีรการุณวงศ์ 
ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
นางสาวมณีรัตน์  
น้ าจันทร์ 
นางสาววัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
นางสาวพรรนิพา  
พวันนา 

10.โครงการประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางการเกษตร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค ์

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ดร.ติยะภรณ์   
เหลืองพิพัฒน์ 
อาจารย์พันธ์ระวี 
หมวดศรี 
ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
อาจารย์ณัฐพงษ์  
สิงห์ภูงา 
ดร.ทะเนตร  อุฤทธ์ 

นักเรียน ในโรงเรียน 
ในจังหวัดนครสวรรค์ 
อุทัยธานี  และพ้ืนที่ 
ใกล้เคียง จ านวน 
10 โรงเรียน 

มิถุนายน 
2558 – 
กรกฎาคม 
2558 

20,000 บาท 

11.โครงการการผลิตแหนม 
เห็ดสามอย่างเพ่ือสุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ณัฐพงษ์  
สิงห์ภูงา 

เกษตรกร  นักศึกษา 
และผู้สนใจทั่วไป 
จ านวนอย่างน้อย  
50 คน 

พฤศจิกายน 
2557 –  
ตุลาคม 
2558 

54,000 บาท 

12.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง เทคนิค
พ้ืนฐานทางชีวภาพโมเลกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้สนใจทั่วไป 
จ านวน 50 คน 

5 สิงหาคม 
2558 

25,000 บาท 

13.โครงการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเพื่อขอรับ

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้สนใจทั่วไป 

1-15  
พฤษภาคม 

2,000 บาท 



56 
 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

การอบรมบริการวิชาการ 
(ส่วนของสาขาวิชาชีววิทยา 
และเทคโนโลยีชีวภาพ) 

ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

จ านวน 50 คน 2558 
16-18 
พฤษภาคม 
2558 

14.โครงการประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงค์ค าจันทร์ 

กลุ่มนักเรียนระดับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
และอาจารย์แนะแนว 
ในเขตพ้ืนที่บริการของ 
มหาวิทยาลัย 

6 
พฤษภาคม 
-30 
มิถุนายน 
2558 

10,000 บาท 

15.โครงการประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตร จัดท าวิดิทัศน์ 
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักสูตร 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ประยุทธ  
สุระเสนา 
อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
นางทัศนีย์  
ทรัพย์ประมวล 

นักเรียน  ผู้ปกครอง 
ที่สนใจ จ านวน  
500 คน 

- 20,000 บาท 

16.โครงการการใช้โปรแกรม 
Microsoft Word 2013 
ขั้นสูง และ Microsoft Excel 
2013 ขั้นสูง 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ประยุทธ 
สุระเสนา 
นายธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
อาจารย์ภัคจิรา ศิริโสม 
ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์ 
นางทัศนีย์  
ทรัพย์ประมวล 
นายศราวุธ ธะในสวรรค์ 

ครู  อาจารย์  บุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 
30 คน 

21-22 
มีนาคม 
2558 

25,000 บาท 

17.โครงการการผลิตสื่อการ คณะวิทยาศาสตร์และ ครู บุคลากรที่สนใจ 8-9  54,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

เรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม 
Adobe Flash 

เทคโนโลยี 
อาจารย์ณรงค์  
ทองอิสาณ 

ในโรงเรียนสังกัด  
สพม./สพป. เข้าร่วม 
การอบรม จ านวน  
30 คน 

กุมภาพันธ์ 
และ 15-16 
กุมภาพันธ์ 
2558 

18.โครงการบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 
และระบบเครือข่าย 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 
นางทัศนีย์  
ทรัพย์ประมวล 
นายศราวุธ ธะในสวรรค์ 

บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 25 คน 

มกราคม 
2558 

54,000 บาท 

19.โครงการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเพ่ือขอรับ
การอบรมบริการวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์อัฐพงศ์ แสงงาม 
นางอัมภรณ ์ โพธิ์กรด 

แม่บ้าน เกษตรกรและ 
ผู้สนใจทั่วไป ในจังหวัด 
นครสวรรค์ 
 

ตุลาคม 
2557 – 
กันยายน 
2557 

2,000 บาท 

20.โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิตขนมชั้น
จากสีธรรมชาติ สู่แม่บ้าน
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 
ในจังหวัดนครสวรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
อาจารย์อัฐพงศ์ แสงงาม 
นางอัมภรณ์  โพธิ์กรด 

แม่บ้าน เกษตรกรและ 
ผู้สนใจทั่วไป ในจังหวัด 
นครสวรรค์ จ านวน 
30 คน 

23 สิงหาคม 
2558 

25,000 บาท 

21.โครงการการถ่ายทอด
เทคนิคการท าผลิตภัณฑ์ 
จากข้าวสู่แม่บ้านเกษตรกร
และผู้สนใจทั่วไปในจังหวัด 
นครสวรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
อาจารย์อัฐพงศ์ แสงงาม 
นางอัมภรณ์ โพธิ์กรด 

แม่บ้าน เกษตรกรและ 
ผู้สนใจทั่วไป ในจังหวัด 
นครสวรรค์  จ านวน 
30 คน 

4-5 
เมษายน 
2558 

54,000 บาท 

22. โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 
อาจารย์ณิดา อินทร์แป้น 

นักเรียน  ครู นักศึกษา 
และผู้สนใจ จ านวน 
326 คน 

18-20 
สิงหาคม 
2558 

30,000 บาท 

23.โครงการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์สัญจรสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ณธิดา  

ชุมชน  ศิษย์เก่า  
และบุคลากรภายนอก 
 

ปีการศึกษา 
2558 

18,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ ผู้รับบริกำร วัน/เดือน/ปี งบประมำณ 

อินทร์แป้น 
อาจารย์ทิพพารัตน์  
ทับโต 

24.โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปฐมพยาบาล 
เบื้องต้น 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 
อาจารย์ณธิดา   
อินทร์แป้น 

นักเรียน  นักศึกษา 
คณาจารย์และผู้สนใจ 
จ านวน 200 คน 

18-20  
สิงหาคม 
2558 

30,000 บาท 

25.โครงการศูนย์ตรวจวัด
ทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์ชนกานต์  
สกุลแถว 

สถานประกอบกิจการ 
ในจังหวัดนครสวรรค์ 
และจังหวัดอ่ืนๆ ที่
ใกล้เคียงมีหน่วยงานที่
สามารถตรวจวัด
ทางด้านสาธารณสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม 

1 ตุลาคม 
2557 ถึง  
30 กันยายน 
2558 

34,000 บาท 

26.โครงการปฐมนิเทศแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สาธารณสุขชุมชน สาขา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 

พ่ีเลี้ยงแหล่งฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ 
จ านวน 52 คน 

12 ธันวาคม 
2557 

30,000 บาท 
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บทที่ 5  
ด้ำนกำรท ำนุ บ ำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนำนักศึกษำ 

ในปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท าโครงการเพ่ือท านุบ ารุง อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและโครงการพัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬา นันทนาการ บ าเพ็ญประโยชน์ 
ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 10 โครงการ เป็นเงิน 27,6000 บาท  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงการการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. โครงการเลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. โครงการอบรมบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิตส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558  
 5. โครงการอบรมปรับพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาใหม่ 
 6. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนในท้องถิ่น  
              และการพัฒนาชุมชน 
 7. โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬาระหว่างคณะ 
 8. โครงการอบรมการเขียนโครงการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
 9.โครงการศึกษาดูงานพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ 
               เทคโนโลย ี
 10.โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพส าหรับศิษย์เก่า  
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61 
 

5.1 โครงกำรท ำนุ บ ำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนำนักศึกษำ       
     จ ำนวน 10 โครงกำร 
     สรุปงบประมำณ  296,788 บำท 

ชื่อโครงกำร ผู้รับบริกำร วันเดือนปี งบประมำณ 
1.โครงการการแข่งขันกีฬาเพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ์ภายใน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ทุกชั้นปี 

17-25  มีนาคม 2558 30,000 บาท 

2.โครงการเลือกตั้งประธาน
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ทุกชั้นปี 

8 เมษายน 2558 - 

3.โครงการอบรมบุคลิกภาพและ 
เตรียมความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิต 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 300 คน 
 

17 พฤษภาคม 2558 40,788 บาท 

4.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2558  
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ทุกสาขาวิชา 
จ านวน 580 คน 
 

29-31 กรกฎาคม 
2558 

30,000 บาท 

5. โครงการปรับความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ทุกสาขาวิชา 
 

13 – 28 สิงหาคม 
2558 (เฉพาะเสาร์ – 
อาทิตย์) 

70,000 บาท 

6.โครงการสนับสนุนกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชมรมต่างๆ ในคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 
58 

36,000 บาท 

7.โครงการสนับสนุนการจัดการ 
แข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬา 
ระหว่างคณะ 

นักศึกษา คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ 

กรกฎาคม – กันยายน 
2558 

15,000 บาท 

8.โครงการอบรมเรื่องการเขียน
โครงการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
 

นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
จ านวน 20 คน 

20 พฤษภาคม 2558 10,000 บาท 

9.โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ 
และศึกษาดูงานพัฒนาองค์ความรู้ 

สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

23-24  พฤษภาคม 
2558 

45,000 บาท 
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ชื่อโครงกำร ผู้รับบริกำร วันเดือนปี งบประมำณ 
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  
10.โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ส าหรับศิษย์เก่า  
 

ศิษย์เก่าคณะวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
จ านวน 35 คน 
 

13 ธันวาคม 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. 2557  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 18 ครั้ง 

ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 อาจารย์วัฒนาพร  
วัฒนชัยธรรม 

12 ตุลาคม 2557 ตรวจสถานประกอบการข้าวแต๋นธัญพืช 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

   2 อาจารย์วัฒนาพร   
วัฒนชัยธรรม 

1 ตุลาคม 2557 ติดตามผลการปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานบ่ม
เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย
ภาคเหนือ ตอนล่าง รอบ 18 เดือน ประจ าปี
งบประมาณ 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

   3   อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 

11-27 ตุลาคม 2557 อบรมโครงการ Taiwan –Thailand Incubator 
Training  รุ่นที่ 3 ประเทศไต้หวัน 

4 อาจารย์รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 7-8 ตุลาคม 2557 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

5 1.ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
2.ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 

8 ตุลาคม  2557 รายงานความก้าวหน้าโครงการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  จังหวัดพิษณุโลก 

6 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 7-9 ตุลาคม 2557 จัดอบรมความหลากหลายทางชีวภาพ  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
จังหวัดพิษณุโลก 

7 ดร.สมบูรณ์  นิยม 10 ตุลาคม 2557 ปรึกษางานวิจัย  ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

8 1.อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 
2.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 

13-15 ตุลาคม 2557 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ประสาทวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยชลบุรี   
อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

9 อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 16 และ 30 ตุลาคม 
2557 

เป็นวิทยากร  ณ ศูนย์ฝึกอบรม  บริษัท ปัญญา
ธารา จ ากัด  จังหวัดนครสวรรค์ 

10 1.อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 
2.อาจารย์ปัทมนันท์ 
อิสรานนทกุล 

28 ตุลาคม 2557 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดพิษณุโลก 

11 1.อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 
2.อาจารย์ปัทมนันท์ 
อิสรานนทกุล 

26 ตุลาคม 2557 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดก าแพงเพชร 

12 อาจารย์เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 27 ตุลาคม 2557 นิเทศนักศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

13 1.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
1.อาจารย์วรชนันท์  ชูทอง 

27 ตุลาคม 2557 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดอุทัยธานี 

14 1.อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 
2.อาจารย์ธนากร  กิจสุขสกุล 

25 ตุลาคม 2557 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดตาก 

15 1.อาจารย์ภัคจิรา  ศิริโสม 
2.อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม 

25 ตุลาคม 2557 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดอุทัยธานี 

16 ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 29 ตุลาคม 2557 ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 

17 1.อาจารย์ธนากร กิจสุขสกุล 
2.อาจารย์คณินณัฏฐ์ 
โชติพรสีมา 

29 ตุลาคม 2557 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

18 ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์ 31 ตุลาคม 2557 ใช้เครื่องมือวิเคราะห์วิจัย ณ มหาวิทยาลัย 
นเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557  

สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 15 ครั้ง 
 
ล ำดับ

ที ่
บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 17-18 พฤศจิกายน 
2557 

ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

   2 ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 10 พฤศจิกายน 
2557 

ส ารวจและเก็บตัวอย่าง ณ อ าเภอชุมตาบง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

   3   ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 14 พฤศจิกายน 
2557 

ส ารวจและเก็บตัวอย่าง ณ อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

4 1.น.ส.จิรชัฌา ปั้นน้อย 
2.น.ส.กรกมล  จันทร์เพียร 

19-21 พฤศจิกายน 
2557 

อบรมหลักสูตรควบคุมคุณภาพภายในฯ 
ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 

5 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 19 พฤศจิกายน 
2557 

จัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ณ จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 

6 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 14 พฤศจิกายน 
2557 

ประชุมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการก ากับดูแล 
และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายใน 
อาคารควบคุมภาครัฐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

7 1.อาจารย์ธนพัฒน์  
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 

8-10 พฤศจิกายน 
2557 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจชุมชน  ณ  จังหวัดพิษณุโลก 

8 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 20 พฤศจิกายน 
2557 

เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

9 ดร.สมบูรณ์  นิยม 14 พฤศจิกายน 
2557 

เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม อ นุ ก ร ร ม ก า ร เค รื อ ข่ า ย
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

10 ดร.สมบูรณ์  นิยม 17 พฤศจิกายน 
2557 

ประสานงานโครงการของสถาบันวิจัยฯ  
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 

11 1.น.ส.จิรชัฌา  ปั้นน้อย 
2.น.ส.กรกมล  จันทร์เพียร 

25-28 พฤศจิกายน 
2557 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  การ
ประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดส าหรับ
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

ห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค ณ โรงแรม 
เซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 

12 1.อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
2.ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 

28-29 พฤศจิกายน 
2557 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดถังเช่า  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

13 1.อาจารย์วัฒนาพร  
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 

3 พฤศจิกายน 2557 ตรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
ข้าวแต๋นธัญพืช ณ อ าเภอท่าตะโก  จังหวัด 
นครสวรรค์ 
 

14 อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 5-7 พฤศจิกายน 
2557 

อบรมเชิงปฏิบัติ “การชี้บ่งอันตราย การประเมิน
ความเสี่ยง และการตรวจประเมินภายในตาม 
มาตร TIS  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี 

15 อาจารย์วัฒนาพร  
วัฒนชัยธรรม 

3-5 พฤศจิกายน 
2557 

ประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน  ณ โรงแรม
แม่น้ า  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2557  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 29 ครั้ง 

 
ล ำดับ

ที ่
บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 1.อาจารย์ชม  ปานตา 
2.อาจารย์รักชาติ  ประเสริฐ
พงษ ์

1 ธันวาคม 2557 เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย 
นเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

2 1.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 

1-2 ธันวาคม 2557 จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์  ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม 
วังจันทร์ริเวอร์วิว  จังหวัดพิษณุโลก 

3 1.อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 
2.อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 

7-8 ธันวาคม 2557 รับผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ  จังหวัดนนทบุรี 

4 1.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
2.อาจารย์ปัทมนันท์ 
อิสรานนทกุล 

4 ธันวาคม 2557 รับผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ  จังหวัดพิษณุโลก 

5 1.อาจารย์พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 
2.อาจารย์สิรภัทร  สิริบรรสพ 

2-4 ธันวาคม 2557 ศึกษาดูงานนอกสถานที่  ณ  จังหวัดเพชรบุรี 

6 ดร.สมบูรณ์  นิยม 1 ธันวาคม 2557 ประชุมด าเนินการโครงการ  NACA  2015 
ณ  จังหวัดพิษณุโลก 

7 อาจารย์เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 2 ธันวาคม 2557 รับผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

8 อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 1-2 ธันวาคม 2557 รับผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณ 
ทหารลาดกระบัง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

9 1.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
2.อาจารย์ชม  ปานตา 

8 ธันวาคม 2557 ไปรับผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จังหวัดปทุมธานี 

10 1.ดร.สมบูรณ์  นิยม 
2.อาจารย์อนุวัฒน์  แสงอ่อน 
3.อาจารย์เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 
4.ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 

8-9 ธันวาคม 2557 ประชุมวิชาการนานาชาติ  เรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษา 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการ 
และการประชุมไบเทค  บางนา จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 

11 1.ดร.เรณู  อยู่เจริญ 12 ธันวาคม 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทาง 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

2.ดร.ติยะภรณ์  เหลืองพิพัฒน์ จุลชีววิทยาของเครื่องส าอาง ณ มหาวิทยาลัย 
นเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

12 1.ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
2.ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
3.ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
4.อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 
5.ผศ.ดร.สุภาวรรณ   
  วงค์ค าจันทร์ 

7-10 ธันวาคม 2557 ร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 

13 1.ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย 
2.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 

8 ธันวาคม  2557 ไปส่งวิทยากรวิพากษ์หลักสูตร  ณ  จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร 

14 อาจารย์ถิรภัทร  มีส าราญ 8-10 ธันวาคม 2557 ประชุมเครือข่ายวิจัย  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ศรีษะเกษ  จังหวัดศรีษะเกษ 

15 1.ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 
2.ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย 

11-13 ธันวาคม 
2557 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูพ่ีเลี้ยง 
ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

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

15-16 ธันวาคม 
2557 

เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานคุ้มครองสิทธิ ประจ าปี 2558 
ณ บ้านอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

17 1.ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
2.อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 

11-12 ธันวาคม 
2557 

เข้าร่วมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค  
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

18 1.อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 
2.อาจารย์ปัทมนันท์ 
อิสรานนทกุล 

15-17 ธันวาคม 
2557 

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ณ ส านักงานควบคุม 
โรคที่ 8 นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

19 1.อาจารย์ศิริวัฒณา   
ลาภหลาย 
2.อาจารย์วัฒนาพร  
วัฒนชัยธรรม 
3.อาจารย์ธนพัฒน์ 
วัฒนชัยธรรม 
4.อาจารย์ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 
5.อาจารย์วรพรรณ  เจริญข า 

15 ธันวาคม 2557 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ณ  จังหวัดอุทัยธานี 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

6.อาจารย์พรรนิพา  พวันนา 
7.อาจารย์หทัยชนก  หมื่นกล้า 
8.อาจารย์ทิพพารัตน์ ทับโต 
9.อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 
10.อาจารย์อัฐพงศ์  แสงงาม 

20 อาจารย์ปริญญารัตน์  จินโต 11-12 ธันวาคม 
2557 

ไปรับวิทยากรวิพากษ์หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัด 
นคปฐม 
 

21 1.ผศ.ดร.สุภาวรรณ  
วงค์ค าจันทร์ 
2.อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 
3.ดร.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม 

23-25 ธันวาคม 
2557 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

22 1.อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย 
2.อาจารย์ภัคจิรา  ศิริโสม 
3.อาจารย์ไอริน  ชุ่มเมืองเย็น 
4.อาจารย์วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
5.อาจารย์พรรนิพา พวันนา 
6.อาจารย์หทัยชนก  หมื่นกล้า 
7.อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 
8.อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 
9.อาจารย์พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 
10.นายศราวุธ  ธะในสวรรค์ 

17 ธันวาคม 2557 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ณ  อ าเภอท่าตะโก 
จังหวัดนครสวรรค์ 

23 1.อาจารย์เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 
2.อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 
3.อาจารย์ยุภาวดี  ส าราญฤทธิ์ 
4.อาจารย์พรวิลัย  
ชาญกิจกรรณ์ 
5.อาจารย์วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
6.ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 
7.อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย 

18 ธันวาคม 2557 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

8.ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด 
9.อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 
10.อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 
11.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 

24 ดร.สมบูรณ์  พูลพงษ์ 18-19 ธันวาคม 
2557 

แถลงข่าวรับธงสัญลักษณ์ในการเป็นเจ้าภาพ 
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ณ โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

25 อาจารย์ชญานันท์  ทองดี 18-26 ธันวาคม 
2557 

ท าวิจัย  ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

26 1.อาจารย์ธนพัฒน์ 
  วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
  วัฒนชัยธรรม 

18-21 ธันวาคม 
2557 

ประชุมประธานคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น 
C-UBI ณ จังหวัดตาก 

27 1.ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ 
2.ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด 
3.อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 
4.อาจารย์ฤทัยรัตน์  โพธิ 
 

22-24 ธันวาคม 
2557 

ศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 

28 1.อาจารย์ปริญญารัตน์  จินโต 
2.อาจารย์เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 
3.อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 
4.อาจารย์ภัทริณี  คงชู 
5.อาจารย์วรพรรณ  เจริญข า 
6.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
7.อาจารย์ศิริวัฒณา   
ลาภหลาย 
8.อาจารย์หทัยชนก  หมื่นกล้า 
9.อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 
10.อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 
11.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 

24 ธันวาคม 2557 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ณ  จังหวัดอุทัยธานี 
และจังหวัดนครสวรรค์ 
 

29 1.อาจารย์ปริญญารัตน์ จินโต 23 ธันวาคม 2557 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ จังหวัดอุทัยธานี 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

2.อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 
3.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
4.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
5.อาจารย์รักชาติ  
ประเสริฐพงษ์ 
6.ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
7.อาจารย์ศิรวัฒณา ลาภหลาย 
8.อาจารย์หทัยชนก หมื่นกล้า 
9.อาจารย์ทิพพารัตน์ ทับโต 
10.อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 
11.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 

 
 

รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน มกรำคม  พ.ศ. 2558  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 26 ครั้ง 

ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

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

5 มกราคม 2558 ประชุมเตรียมการจัดการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่ วไปในระบบหลักประกันคุณภาพ 
ประจ าปี 2558 ณ  ห้องประชุมส านักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

2 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงค์ค าจันทร์ 5-6 มกราคม 2558 เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมารวยกาเด้นท์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3 1.อาจารย์ชม  ปานตา 
2.ดร.สมบูรณ์  นิยม 

6 มกราคม 2558 เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

4 ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 9 มกราคม 2558 ออกส ารวจและเก็บตัวอย่าง  ณ อ าเภอแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

5 ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 12 มกราคม 2558 ออกส ารวจและเก็บตัวอย่าง ณ อ าเภอแม่วงก์ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

จังหวัดนครสวรรค์ 
6 ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 16 มกราคม 2558 ออกส ารวจและเก็บตัวอย่าง ณ อ าเภอแม่วงก์ 

จังหวัดนครสวรรค์ 
7 1.อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 

2.อาจารย์วัฒนาพร วัฒนชัย
ธรรม 

9-11 มกราคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Young Entrepreneurs 
Support (Y.E.S.) IDEA  CHAllENGE” by 
the  network  Northern  Region  
ณ โรงแรมเดอะพาร์ค  พิษณุโลก  จังหวัด 
พิษณุโลก 

8 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 22-23 มกราคม 
2558 

เข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน
เครือข่ายนักวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ในประเทศ
ไทย  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

9 1.อาจารย์ยุภาวดี  ส าราญฤทธิ์ 
2.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
3.อาจารย์ชม  ปานตา 
4.อาจารย์อาวีพร  ปานทอง 
5.อาจารย์รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 
6.อาจารย์พรวิลัย  ชาญกิจกรรณ์ 
7.ดร.สมบูรณ์  นิยม 
8.ดร.เรณู  อยู่เจริญ 

20-25 มกราคม 
2558 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ จังหวัดเชียงราย 

10 1.นางสาวจิรัชฌา  ปั้นน้อย 
2.นางสาวกรกมล  จันทร์เพียร 

14-16 มกราคม 
2558 

เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัด 
เชียงใหม่ 

11 1.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
2.ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 

19-20 มกราคม 
2558 

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมอัมริ
นทร์ 
ลากูน  จังหวัดพิษณุโลก 

12 1.อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร วัฒนชัย
ธรรม 

25-28 มกราคม 
2558 

อบรมเพ่ือยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการโดย
ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

13 1.อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร วัฒนชัย
ธรรม 

19-20 มกราคม 
2558 

ประชุมพิจารณากลั่นกรอง Incubatee หน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง ณ จังหวัดพิษณุโลก 

14 1.อาจารย์วันดี ฉวีจันทร์ 14 มกราคม 2558 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบ
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

2.ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
3.อาจารย์นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์ 
4.อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 
5.อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 

หลัก 
ประกันสุขภาพ  ประจ าปี 2558 ณ จังหวัด
อุทัยธานี 

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

21 มกราคม 2558 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบ
หลัก 
ประกันสุขภาพ  ประจ าปี 2558 ณ จังหวัด
นครสวรรค์ 

16 ดร.สมบูรณ์  นิยม 15 มกราคม 2558 เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
และพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 
ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

17 ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 25-28 มกราคม 
2558 

เข้าร่วมประชุมวิชาการเกษตร  ครั้งที่ 16  
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

18 1.อาจารย์ชญานันท์  ทองดี 
2.อาจารย์หทัยชนก  หมื่นกล้า 

24-26 มกราคม 
2558 

ท าวิจัย  ณ มหาวิทยาพระจอมเกล้าธนบุรี 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

19 1.อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
2.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
3.อาจารย์ปริญญารัตน์ จินโต 

23 มกราคม 2558 วิพากษ์โครงการนักเรียน ตามโครงการส่งเสริม 
และพัฒนาอัจริยภาพด้านคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา 2557 ณ  โรงเรมหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี 

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

28 มกราคม 2558 เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร “เทคโนโลยีการ
อบแห้งแบบพ่นฝอย” ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี
ก า ร อ บ แ ห้ ง แ บ บ พ่ น ฝ อ ย  จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร 

21 1.อาจารย์ชญานันทน์  ทองดี 
2.อาจารย์หทัยชนก  หมื่นกล้า 

31 มกราคม  
-2 กุมภาพันธ์ 2558 

ท าวิจัย ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

22 อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 29 มกราคม 2558 เป็นวิทยากร ณ จังหวัดนนทบุรี 
23 ดร.เรณู  อยู่เจริญ 28-30 มกราคม เสนอผลงานวิจัย  ณ  จังหวัดขอนแก่น 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

2558 
24 1.อาจารย์ธนพัฒน์  

วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
วัฒนชัยธรรม 
3.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 

30 มกราคม 2558 การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่ม
เพาะ 
วิสาหกิจชุมชน  ติดตาม  ตรวจสอบ  ให้
ค าปรึกษา ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

25 อาจารย์รักชาติ  ประเสริฐพงษ์ 30 มกราคม 2558 เป็นวิทยากรติด O – Net  ณ  จังหวัดสิงห์บุร ี

26 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 6 มกราคม 2558 ประชุมการด าเนินงานเป้าหมายและแนว
ทางการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช  
ณ โรงแรมมารวย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558  

สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 28 ครั้ง 
 
ล ำดับ

ที ่
บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 1.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
2.อาจารย์สิรภัทร  สิริบรรสพ 

5-6 กุมภาพันธ์ 
2558 

เข้าร่วมสัมมนาบูรณาการทางวิชาการ เรื่อง การ
พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอาหาร 
ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัล  รัชดาภิ เษก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

2 น.ส.จิรัชฌา  ปั้นน้อย 8-10 กุมภาพันธ์ 
2558 

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนเอกสาร 
ประมาณค่าความไม่แน่นอน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

3 อาจารย์ชม  ปานตา 31 มกราคม 
-1 กุมภาพันธ์ 2558 

เป็นกรรมการประเมินความเหมาะสมบุคคลเพ่ือ
รับทุนรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี 6 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมพิจารณาผลงาน  ณ  จังหวัดพิจิตร 
5 1.อาจารย์นริศรา 

  จันทรประเทศ 
2.ผศ.ภคินี  คงสิบ 
3.ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
4.อาจารย์ชยภรณ   
  บุญเรืองศักดิ์ 
5.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
6.อาจาย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 
7.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 
8.อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 
9.อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 

6-8 กุมภาพันธ์ 
2558 

ศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดเชียงราย 

6 อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 19-20 กุมภาพันธ์ 
2558 

ประชุมวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 1  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

7 1.อาจารย์ธนพัฒน์  
  วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
  วัฒนชัยธรรม 

9-10 กุมภาพันธ์ 
2558 

อบรมโครงการหลักสูตรบัญชีและการเงินส าหรับ 
บุ ค ล า ก ร ห น่ ว ย บ่ ม เพ า ะ วิ ส า ห กิ จ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างและภาค
ตะวันออก  ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

พิษณุโลก 
8 1.อาจารย์หทัยชนก หมื่นกล้า 

2.อาจารย์ชญานันทน์ ทองดี 
12-16 กุมภาพันธ์ 
2558 

ท าวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

9 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี 13 กุมภาพันธ์ 
2558 

ประชุม ณ ส านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

10 ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร 13-14 กุมภาพันธ์ 
2558 

เข้าร่วมประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ประจ าปี 
2558 ณ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก 

11 1.อาจารย์รักชาติ  
ประเสริฐพงษ์ 
2.ดร.สมบูรณ์  พูลพงษ์ 

12-13 กุมภาพันธ์ 
2558 

ประชุมสัมมนาและน าเสนอผลงานทาง
คณิตศาสตร์ ประจ าปี 2557 ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย  จังหวัดเลย 

12 ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 12-13 กุมภาพันธ์ 
2558 

เตรียมสถานที่จัดเวทีชาวบ้าน  
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

13 อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 16 กุมภาพันธ์ 
2558 

นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

14 อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 9-11 กุมภาพันธ์ 
2558 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือเก็บข้อมูล 
งานวิจัย  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

15 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมหารือแนวทางการจัดท าระบบลงทะเบียน 
กลุ่มเฉพาะ ณ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

16 1.ผศ.ดร.สุภาวรรณ  
   วงค์ค าจันทร์ 
2.อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม 
3.ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 

15-18 กุมภาพันธ์ 
2558 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 

17 1.อาจารย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 
2.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 

25 กุมภาพันธ์ 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

18 1.อาจารย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 
2.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 

17 กุมภาพันธ์ 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดอุทัยธานี 

19 1.อาจารย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 
2.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 

16 กุมภาพันธ์ 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดอุทัยธานี 

20 1.อาจารย์ชญานันทน์ ทองดี 22-23 กุมภาพันธ์ ท าวิจัย  ณ  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

2.อาจารย์หทัยชนก  หมื่นกล้า 2558 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
21 อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 23 กุมภาพันธ์ 2558 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
22 1.อาจารย์มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 

2.ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์ 
3.ผศ.ดร.ชลดา ธรีการุณวงศ์ 

20 กุมภาพันธ์ 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดก าแพงเพชร 

23 อาจารย์ภิรมย์ แก้วมณี 25-26 กุมภาพันธ์ 
2558 

น านักศึกษาไปร่วมแข่งขันการออกแบบเสื้อผ้า 
ที่ท าจากดอกไม้และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
ล ำดับ

ที ่
บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

24 ผศ.ภคินี  คงสิบ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
25 ผศ.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 23 กุมภาพันธ์ 2558 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันุกรรม

พืชและงานยุวเกษตรกร ณ อ าเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์ 

26 1.อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 
2.อาจารย์ชยภรณ   
บุญเรืองศักดิ์ 

26 กุมภาพันธ์ 2558 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

27 1.ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
2.อาจารย์นารีรมย์  
  รัตนสัมฤทธิ์ 

25 กุมภาพันธ์ 2558 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ  จังหวัดก าแพงเพชร 

28 ผศ.ภคินี  คงสิบ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ จังหวัด 
นครสวรรค์ 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน มีนำคม พ.ศ. 2558  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 55 ครั้ง 

 
ล ำดับ

ที ่
บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 1.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
2.อาจารย์นริศรา 
จันทรประเทศ 

2 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

2 1.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
2.อาจารย์นริศรา 
จันทรประเทศ 

9 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

3 อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 5 มีนาคม 2558 เป็นวิทยากร  ณ  จังหวัดนนทบุรี 
4 1.นางนิภาพร  ค าตัน 

2.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
1 มีนาคม 2558 ติดต่อราชการ  ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

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

14 มีนาคม 2558 ออกส ารวจและเก็บข้อมูล ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

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

21 มีนาคม 2558 ออกส ารวจและเก็บข้อมูล ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

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

15 มีนาคม 2558 ออกส ารวจและเก็บข้อมูล ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

8 1.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
2.อาจารย์พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 

9 มีนาคม  2558 นิเทศนักศึกษา  ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

9 อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 9 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดสิงห์บุรี 
10 อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 5 มีนาคม 2558 ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษา ณ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ 

11 ผศ.ภคินี  คงสิบ 6 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดชัยนาท 
12 1.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 

2.อาจารย์พรรนิพา พวันนา 
9 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดสมุทรปราการ 

13 1.อาจารย์วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
2.ผศ.ดร.ชลดา ธรีการุณวงศ์ 
3.ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 

11 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 



79 
 

ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

4.ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก 

14 ผศ.ดร.สุภาวรรณ   
วงค์ค าจันทร์ 

8-11 มีนาคม 2558 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

15 อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 9-11 มีนาคม 2558 ประชุมโครงการวิชาการโครงการส่งเสริมการวิจัย 
ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

16 1.อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 
2.นายศิริชัย  ทวีผล 

17 มีนาคม 2558 เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

17 1.อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 
2.อาจารย์พิมรา  ทองแสง 

9 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

18 อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 26 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดชัยนาท 
19 อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 27 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
20 1.ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 

2.อาจารย์นารีรมย์  
รัตนสัมฤทธิ์ 

11 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดก าแพงเพชร 

21 อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 19 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 
22 อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 16 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดพิจิตร 
23 1.อาจารย์วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 

2.อาจารย์มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 
17 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

24 อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 20 มีนาคม 2558 ร่วมอบรมกิจกรรมรูปแบบงานสัมมนา EGA 
Roadshow 2015 : e-Government for All 
ครั้งที่ 2/2558  ณ  โรงแรมเดอะ  พาราดิไซ 
เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ 

25 1.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
2.ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย 

16-17 มีนาคม 2558 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร 

27 1.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
2.อาจารย์นริศรา  

16 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

จันทรประเทศ 
28 1.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 

2.อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 

23 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

29 1.ผศ.ดร.สุภาวรรณ  
  วงค์ค าจันทร์ 
2.อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม 
3.ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 

22-25 มีนาคม 2558 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ด าเนินการด้านท านุบ ารุง อนุรักษ์ เผยแพร่และ 
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

30 ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 25 และ 27 มีนาคม 
2558 

ไปรับวิทยากร  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 

31 1. อาจารย์นารีรมย์  
   รัตนสัมฤทธิ์ 
2. ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 

18 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดก าแพงเพชร 

32 1. อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 
2. อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 

20 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดพิจิตร 

33 อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 19 มีนาคม 2558 เป็นวิทยากร  ณ  จังหวัดนนทบุรี 
34 1. ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 

2. ดร.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม 
3. ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
4. อาจารย์พิมรา  ทองแสง 
5. อาจารย์ยุภาวดี   
   ส าราญฤทธิ์ 
6.น.ส.กรกมล  จันทร์เพียร 
7.น.ส.ชนิตร์นันท์ กุลนาพันธ์ 
8.อาจารย์ช ามะเลียง  
เชาว์ธรรม 
9.อาจารย์พันธ์ระวี หมวดศรี 
10.ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
11.ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร 

20 มีนาคม 2558 ร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และ
ข้าราชการพลเรือน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี  จังหวัดลพบุรี 

35 อาจารย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 20 มีนาคม 2558 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้างความสุข 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

ในที่ท างาน  ณ  จังหวัดล าปาง 
36 1.ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์ 

2.ผศ.ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ์ 
20 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

37 อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 23 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 
38 1.ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์ 

2.ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
27 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดปทุมธานี 

39 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 31 มีนาคม  
-2 เมษายน 2558 

เข้าร่วมประชุมสังเคราะห์ผลงานวิจัยกลุ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ปีงบประมาณ 2557 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร 

40 1.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
2.อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 

30 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

41 ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 30 มีนาคม 2558 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

42 ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 7-12 มีนาคม 2558 ประชุมและน าเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

43 1.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
2.ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
3.ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 
4.อาจารย์พันธ์ระวี  หมวดศรี 
5.อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 

7-12 มีนาคม 2558 ประชุมและน าเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

44 1.อาจารย์มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 
2.ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 
3.ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย 

26 กุมภาพันธ์ 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

45 1.ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
2.ดร.ติยะภรณ์  เหลืองพิพัฒน์ 

25 กุมภาพันธ์ 2558 รับผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

46 1.อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
2.อาจารย์พันธ์ระวี หมวดศรี 

25 กุมภาพันธ์ 2558 รับผู้ทรงคุณวุฒิ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

47 ดร.สมบูรณ์  นิยม 26-27 กุมภาพันธ์ 
2558 

เข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปี 2558 
ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 

48 อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 5 มีนาคม 2558 เป็นวิทยากร  ณ  จังหวัดนนทบุรี 
49 1.อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 

2.อาจารย์ชยภรณ 
บุญเรืองศักดิ์ 

5 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

50 1.อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 
2.อาจารย์ชยภรณ   
  บุญเรืองศักดิ์ 

12 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดชัยนาท 

51 1.อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 
2.อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 

13 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดพิจิตร 

52 1.อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 
2.อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 

27 มีนาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

53 ดร.เรณู  อยู่เจริญ 23 มีนาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ   
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 

54 1.อาจารย์ชญานันทน์  ทองดี 
2.อาจารย์หทัยชนก หมื่นกล้า 

2-3 มีนาคม 2558 ท าวิจัย  ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

55 1.อาจารย์พรวิลัย  
  ชาญกิจกรรณ์ 
2.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
3.อาจารย์ยุภาวดี  ส าราญฤทธิ์ 
4.อาจารย์รักชาติ 
  ประเสริฐพงษ์ 

7-8 มีนาคม 2558 จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา 
ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  จังหวัดก าแพงเพชร 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน เมษำยน พ.ศ. 2558  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 30 ครั้ง 

 
ล ำดับ

ที ่
บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 1.อาจารย์วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
2.ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 
3.อาจารย์มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 

1 เมษายน 2558 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

2 1.อาจารย์นารีรมย์  
  รัตนสัมฤทธิ์ 
2.ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 

1 เมษายน 2558 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดก าแพงเพชร 

3 อาจารย์ภิรมย์  แก้วมณี 1-3 เมษายน 2558 แสดงผลงานคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมผ้า
ชาวเขา ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 

4 ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 3-5 เมษายน 2558 พานักศึกษาจัดชมรม ท ากิจกรรมพี่เพ่ือน้อง 
ณ โรงเรียนบ้านหนองอาสา จังหวัดอุทัยธานี 

5 1.อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 
2.อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 

24 เมษายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดพิจิตร 

6 1.อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 
2.อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 

3 เมษายน  2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

7 ดร.นฤพนธ์  พนาวงศ์ 2 เมษายน  2558 เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

8 1.อาจารย์พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 
2.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 

7 เมษายน 2558 ไปศึกษาดูงานทางพัฒนาการครอบครัวและการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

9 1.อาจารย์ฤทัยรัตน์  โพธิ 
2.อาจารย์ช ามะเลียง  
เชาว์ธรรม 
3.อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 
 

3 เมษายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

10 อาจารย์ชม  ปานตา 8 เมษายน 2558 รับ-ส่ง วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
บูรณาการการเรียนการสอน รายวิชา  การคิด 
และการแก้ปัญหา ณ วัดยานนาวา จังหวัด 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

กรุงเทพมหานคร 
11 1.อาจารย์วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ 

2.ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 
3.นายปราโมทย์  ดีวันนะ 
4.น.ส.กรกมล  จันทร์เพียร 

4 เมษายน 2558 ส่งเสริมดูงานเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
อนุกรมภิธานภาคสนาม  ณ  แม่เรวา จังหวัด 
นครสวรรค์ 

12 1.อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
2.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 

7 เมษายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดอุทัยธานี 

13 1.อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
2.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 

10 เมษายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

14 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 6-7 เมษายน 2558 เข้าร่วมประชุม วช.ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

15 1.อาจารย์นารีรมย์  
  รัตนสัมฤทธิ์ 
2.ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 

8 เมษายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ จังหวัดก าแพงเพชร 

16 1.อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
2.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 

16 เมษายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดอุทัยธานี 

17 อาจารย์ชญานันท์  ทองดี 17-21 เมษายน 
2558 

ท า  Lab วิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

18 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 14-20 เมษายน 
2558 

ท าวิจัยโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

19 ผศ.ภคินี  คงสิบ 17 เมษายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดชัยนาท 
20 1.อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 

2.อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 
22-24 เมษายน 
2558 

เข้าร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
เรื่อง หลักประกันสุขภาพ ณ โรงแรมภูแก้ว 
รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ 

21 ผศ.ภคินี  คงสิบ 24 เมษายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 
22 ผศ.ภคินี  คงสิบ 22 เมษายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 
23 1.อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 

2.อาจารย์พิมรา  ทองแสง 
20 เมษายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

24 1.อาจารย์เพชรัชน์ อ้นโต 
2.อาจารย์นริศรา  

28 เมษายน 2558 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

จันทรประเทศ 
25 1.อาจารย์เพชรัชน์ อ้นโต 

2.อาจารย์นริศรา  
จันทรประเทศ 

27 เมษายน 2558 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

26 ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 29 เมษายน 2558 อบรมหัวข้อ การเขียนแผนธุรกิจ SMEs 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 

27 อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 24 เมษายน 2558 เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
ณ พระราชวังสวนจิตรลดา  จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 

28 อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 29 เมษายน 2558 ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จังหวัดปทุมธานี 

29 1.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
2.อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง 

1-3 เมษายน 2558 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ณ โรงแรมฟูราม่า 
จังหวัดเชียงใหม่ 

30 1.อาจารย์ณรงค์  ทองอิสาณ 
2.อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 
3.อาจารย์ภัคจิรา  ศิริโสม 
4.อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 
5.อาจารย์ธนพัฒน์  
  วัฒนชัยธรรม 
6.อาจารย์วัฒนาพร 
  วัฒนชัยธรรม 
7.อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 
8.ดร.สมพร  พูลพงษ์ 
9.อาจารย์คณินณัฏฐ์  
  โชติพรสีมา 
10.อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง 
11.ผศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม 
12.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
13.อาจารย์เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน 

4-6 เมษายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ณ  จังหวัดชลบุรี 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

14.อาจารย์ดนุวัศ  
    อิสรานนทกุล 
15.อาจารย์ปัทมนันท์ 
    อิสรานนทกุล 
16.ดร.นฤพนธ์  พนาวงศ์ 
17.อาจารย์ถิรภัทร  มีส าราญ 
18.นางทัศนีย์  ทรัพย์ประมวล 
19.นายศราวุธ  ธะในสวรรค์ 

 
 

รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน พฤษภำคม  พ.ศ. 2558  

สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 21 ครั้ง 
 
ล ำดับ

ที ่
บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 1.อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 
2.อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 

1 พฤษภาคม 2558 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดพิจิตร 

2 1.อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 
2.อาจารย์ปัทมนันท์  
อิสรานนทกุล 

9-12 พฤษภาคม 
2558  

ร่วมอบรมโครงการพัฒนาอุปกรณ์ IOT  
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3 1.อาจารย์พรวิลัย  
  ชาญกิจกรรณ์ 
2.อาจารย์ยงยุทธ  ยรรยงเมธ 
3.ดร.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม 
4.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
5.อาจารย์อาวีพร  ปานทอง 
6.อาจารย์ภัทริณี  คงชู 
7.อาจารย์ชม  ปานตา 
8.อาจารย์ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 
9.อาจารย์รักชาติ 

7-8 พฤษภาคม 
2558 

ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
เพชรบุรี 



87 
 

ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

  ประเสริฐพงษ์ 
2 1.ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ 

2.ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
14 พฤษภาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบ Active  Learning”  
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
จังหวัดก าแพงเพชร 

3 1.ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
2.อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 
3.อาจารย์ปัทมนันท์  
  อิสรานนทกุล 
4.อาจารย์อนุวัศ อิสรานนทกุล 
5.อาจารย์วรพรรณ เจริญข า 
6.อาจารย์พรวิลัย  
  ชาญกิจกรรณ์ 
7.อาจารย์วัฒนาพร 
  วัฒนชัยธรรม 
8.อาจารย์ธนพัฒน์ 
  วัฒนชัยธรรม  

20-22 พฤษภาคม 
2558 

ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
และนานาชาติ ชื่อ สหวิทยาการ งานวิจัย และ 
นวัตกรรมของอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

4 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 1 พฤษภาคม 2558 ร่วมประชุมคณะท างานพัฒนาเครือข่าย  
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

5 1.อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์ 
2.อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 
3.อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง 
4.นางทัศนีย์  ทรัพย์ประมวล 

9-10 พฤษภาคม 
2558 

ศึกษาดูงานพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ จังหวัดชลบุรี 

6 1.อาจารย์ชม  ปานตา 
2.อาจารย์รักชาติ  
  ประเสริฐพงษ์ 

22 และ 25 
พฤษภาคม 2558 

ไปรับส่งวิทยากร  ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

7 1.ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร 
2.อาจารย์ปริญญารัตน์ จินโต 

2-4 พฤษภาคม 
2558 

ด าเนินงานวิจัย  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

8 1.อาจารย์ธนพัฒน์ 
  วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 

6 พฤษภาคม 2558 ติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน  (Internal 
Audit) ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 
รอบ 24 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

  วัฒนชัยธรรม ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 
9 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 5-7 พฤษภาคม 

2558 
ประชุมข้อเสนอโครงการวิจัยตามประเด็น
ยุทธศาสตร์การวิจัยภาคเหนือตอนล่าง 
ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 

10 อาจารย์วัฒนาพร  
วัฒนชัยธรรม 

8 พฤษภาคม 2558 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะ 
ผลการด าเนินงานรอบ 24 เดือน ณ อ าเภอ 
ท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 

11 1.อาจารย์ธนพัฒน์ 
  วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
  วัฒนชัยธรรม 

11 พฤษภาคม 2558 น าผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ชุมชน เข้าสัมภาษณ์รายการแจ๋ว  ณ  จังหวัด 
นนทบุรี 

12 ดร.สมบูรณ์  นิยม 7 พฤษภาคม 2558 ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนด าเนินงานการสอบถาม 
ความคิดเห็นประชาชน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

13 1.อาจารย์ธนพัฒน์ 
  วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์วัฒนาพร 
  วัฒนชัยธรรม 

21-22 พฤษภาคม 
2558 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วย 
บ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ 
ตอนล่าง รอบ 24 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 
2556  ณ  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

14 1.อาจารย์วันดี ฉวีจันทร์ 
2.อาจารย์พิมรา  ทองแสง 

22-24 พฤษภาคม 
2558 

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้การฝึกโยคะขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

15 1.ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 
2.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 

29 พฤษภาคม 2558 ศึกษาดูงานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยรางพาราโบลิก 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

16 อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 21-22 พฤษภาคม 
2558 

เป็นวิทยากร  ณ จังหวัดนนทบุรี 

17 อาจารย์ธนพัฒน์  
วัฒนชัยธรรม 

27-29 พฤษภาคม 
2558 

อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านจิตบริการและ
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการ 
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการ
บริการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
จังหวัดจันทบุรี 

18 อาจารย์ฤทัยรัตน์  โพธิ 25-27 พฤษภาคม ด าเนินงานวิจัยและเข้าร่วมสัมมนาภาควิชา 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

2558 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

19 อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 26-27 พฤษภาคม 
2558 

อบรมหลักสูตร เทคนิคการบริการจัดการด้วย 
Lean  Management  for  Environment  
ณ  โรงแรมมารวย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

20 อาจารย์อาวีพร  ปานทอง 29-30 พฤษภาคม  
2558 

เป็นกรรมการวิพากษ์งานวิจัย 
ณ  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
 

21 อาจารย์ชญานันทน์  ทองดี 22-25 พฤษภาคม 
2558 

ท าวิจัย  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2558  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 23 ครั้ง 

 
ล ำดับ

ที ่
บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 ผศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย 30 มิถุนายน –  
4 กรกฎาคม 2558 

เข้าร่วมประชุม  ณ  จังหวัดชลบุรี 

2 1.อาจารย์วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ 
2.ผศ.ดร.สุภาวรรณ  
วงค์ค าจันทร์ 
3.อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย 
4.อาจารย์ปริญญารัตน์ จินโต 
5.น.ส.กรกมล  จันทร์เพียร 

1-3 มิถุนายน 2558 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ระบบนิเวศทางทะเล ณ จังหวัดจันทบุรี และ 
จังหวัดตราด 

3 1.ผศ.ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ์ 
2.ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 
3.ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย 
4.อาจารย์พรรนิพา  พวันนา 

12 มิถุนายน  2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ นาโนเทคโนโลยีเพ่ือ
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4 อาจารย์ชญานันทน์  ทองดี 9-13 มิถุนายน 2558 ท าวิจัย  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 

5 1.อาจารย์วรชนันทน์  ทองดี 
2.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 

16 มิถุนายน 2558 เป็นคณะกรรมการและน าเสนอผลงานประกวด 
คลิปวิดีโอส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริธรรม 
ณ  จังหวัดชัยนาท 

6 อาจารย์ชยภรณ  บุญเรืองศักดิ์ 11-15 มิถุนายน  
2558 

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนด้านการจัดการ
สุขภาวะชุมชน  รุ่นที่ 1 ณ  จังหวัดกาญจนบุรี 

7 อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 11-12 มิถุนายน 
2558 

เป็นวิทยากรหลักสูตรความปลอดภัย  
ณ  จังหวัดนนทบุรี 

8 1.ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
2.ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์ 
3.ดร.ติยะภรณ์  เหลืองพิพัฒน์ 
4.ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย 
5.อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
6.อาจารย์ชม  ปานตา 

22-24 มิถุนายน 
2558 

ประชุมสัมมนาเรื่อง การก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ ส าหรับปี 
งบประมาณ 2559 และการศึกษาดูงานระบบ 
การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการมาตรฐาน 
ณ  จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

7.อาจารย์รักชาติ  
  ประเสริฐพงษ์ 
8.อาจารย์ช ามะเลียง  
  เชาว์ธรรม 
9.อาจารย์พิมรา  ทองแสง 
10.ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
11.อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 
12.อาจารย์ดนุวัศ  
    อิสรานนทกุล 
13.อาจารย์ปัทมนันท์ 
    อิสรานนทกุล 
14.นางสาวจิรัชฌา  ปั้นน้อย 
15.นายศิริชัย  ทวีผล 
16.นางสาวกรกมล จันทร์เพียร 

7 1.อาจารย์หทัยชนก  หมื่นกล้า 
2.อาจารย์ชญานันทน์  ทองดี 

15-19 มิถุนายน 
2558 

ท า  Lap  วิจัย  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

8 ดร.เรณู  อยู่เจริญ 15 มิถุนายน 2558 เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

9 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 15-18 มิถุนายน 
2558 

ประชุมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นคราราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

10 1.อาจารย์วันดี  ฉวีจันทร์ 
2.อาจารย์ณิดา  อินทร์แป้น 
3.อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 

17-18 มิถุนายน 
2558 

ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัมฯหลักสูตร
ประกันสุขภาพในมหาวิทยาลัย  ณ  จังหวัด 
พิษณุโลก 

11 1.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
2.อาจารย์วรชนันท์  ชูทอง 
3.อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 
4.อาจารย์ปัทมนันท์ 
  อิสรานนทกุล 

29 มิถุนายน 2558- 
3 กรกฏาคม 2558 
 

เข้าร่วมอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 2 
ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

12 1.อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 29-30 มิถุนายน ตรวจติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

2.ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล 
3.อาจารย์พันธ์ระวี  หมวดศรี 

2558 ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

13 1.ผศ.ดร.สุภาวรรณ  
  วงค์ค าจันทร์ 
2.อ.พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 

22-25 มิถุนายน 
2558 

ลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศึกษา
ดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัดภูเก็ต 

14 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 29 มิถุนายน 2558 เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ณ วิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

15 1.อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง 
2.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 

26 มิถุนายน 2558 เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 

16 อาจารย์หทัยชนก  หมื่นกล้า 24-26 มิถุนายน 
2558 

เพ่ือร่วมประชุม  ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

17 ดร.สมบูรณ์  นิยม 25-26 มิถุนายน 
2558 

เข้าร่วมงานประชุมนักวิจัย สวทช. ภาคเหนือ 
ประจ าปี 2558  ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 

18 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 28-29 มิถุนายน 
2558 

เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

19 ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 2-5 มิถุนายน 2558 เข้าร่วมประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 

20 1.ผศ.วิทยา  วาจาบัณฑิต 
2.อาจารย์ยงยุทธ ยรรยงเมธ 
3.ผศ.ดร.นวลศรี ช านาญกิจ 
4.อาจารย์ไอริน  ชุ่มเมืองเย็น 
5.ดร.สมบูรณ์  นิยม 
6.อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 
7.ดร.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม 
8.อาจารย์ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 
9.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
10.ผศ.ดร.นงเยาว์  ในอรุณ 

8-12 มิถุนายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ระดับหลักสูตร  และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

11.อาจารย์อาวีพร  ปานทอง 
12.อาจารย์ภัทริณี  คงชู 
13.อาจารย์ชม  ปานตา 
14.อาจารย์รักชาติ  
    ประเสริฐพงษ์ 
15.อาจารย์วรพรรณ  เจริญข า 
16.อาจารย์พรวิลัย  
    ชาญกิจกรรณ์ 
17.ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 
18.ผศ.ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 
19.ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย 
20.อาจารย์วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
21.อาจารย์มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 

 22.อาจารย์พรรนิพา พวันนา 
23.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
24.ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก 

  

21 1.ดร.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม 
2.อาจารย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 
3.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 

20-26 มิถุนายน 
2558 

เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้ 
Active  Learning  ณ University of Malaya 
ประเทศมาเลเซีย 

22 1.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
2.อาจารย์วรชนันท์  ชูทอง 

2-3 มิถุนายน 2558 อบรมติดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง  ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

23 อาจารย์นาตยา ยงกสิการณ์ 3-5 มิถุนายน 2558 น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาพฤกษศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2558  

สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 35 ครั้ง 
 
ล ำดับ

ที ่
บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

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

28-21 กรกฎาคม 
2558 

เผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติและเข้าร่วม
ประชุม The 6th International  Conference  
On Fer VAAP  ณ  จังหวัดขอนแก่น 

2 1.ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร 
2.อาจารย์ปริญญารัตน์  จินโต 

4-16 กรกฎาคม 
2558 

ท างานวิจัย  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

3 ผศ.ดร.สุภาวรรณ   
วงค์ค าจันทร์ 

5-6 กรกฎาคม 2558 เข้าร่วมประชุมกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค 
ภาคเหนือ  ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 

4 1.อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ 
2.อาจารย์พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 

8-10 กรกฎาคม 
2558 

เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งที่ 26 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ 

5 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 10 กรกฎาคม 2558 เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ณ  วิทยาลัยพลังงาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

6 อาจารย์ช ามะเลียง เชาว์ธรรม 31 สิงหาคม – 
3 กันยายน 2558 

น าเสนอผลงานวิชาการ  ณ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา 

7 อาจารย์ภิรมย์  แก้วมณี 9-10 กรกฎาคม 
2558 

ศึกษาดูงานและเข้าร่วมโครงการ เย็น ร้อย 
ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติครั้งท่ี 6 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร 

8 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 13-16 กรกฎาคม 
2558 

ติดตาม ประเมิน รายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2558  
ณ  จังหวัดตรัง 

9 อาจารย์หทัยชนก  หมื่นกล้า 22 กรกฎาคม 2558 ประชุมวิชาการระดับชาติ  ณ  โรงเรียนนายร้อย 
ต ารวจ  ณ  จังหวัดนครปฐม 

10 อาจารย์หทัยชนก  หมื่นกล้า 23 กรกฎาคม 2558 ประชุมสัมมนา  ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

11 1.อาจารย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 
2.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 
3.อาจารย์นริศรา   
  จันทรประเทศ 
4.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
5.ผศ.ภคินี  คงสิบ 
6.ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
7.อาจารย์ชยภรณ   
  บุญเรืองศักดิ ์
8.อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 
9.อาจารย์นารีรมย์   
  รัตนสัมฤทธิ์ 
10.อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 
11.อาจารย์พิมรา  ทองแสง 
12.อาจารย์ชนกานต์ 
    สกุลแถว 
13.อาจารย์ณธิดา อินทร์แป้น 

20-22 กรกฎาคม 
2558 

ฝึกกระบวนการวินิจฉัยชุมชนในโครงการพัฒนา 
อนามัยแบบผสมผสาน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์  (ย่านมัทรี) จังหวัดนครสวรรค์ 

12 1.อาจารย์ช ามะเลียง 
  เชาว์ธรรม 
2.อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 
3.ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
4.อาจารย์ฤทัยรัตน์  โพธิ 

24-26 กรกฎาคม 
2558 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายอนามัย 
สิ่งแวดล้อม  ครั้งที่ 12 ณ  จังหวัดพิจิตร 

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

20 กรกฎาคม 2558 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

14 1.อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
2.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 
3.ดร.ติยะภรณ์  เหลืองพิพัฒน์ 

13 กรกฎาคม 2558 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ณ  จังหวัดอุทัยธานี 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

4.ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
5.ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
6.อาจารย์พันธ์ระวี  หมวดศรี 

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

21 กรกฎาคม 2558 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

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

27 กรกฎาคม 2558 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

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

14 กรกฎาคม 2558 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ณ  จังหวัดอุทัยธานี 

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

10 กรกฎาคม 2558 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

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

9 กรกฎาคม 2558 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ณ  จังหวัดอุทัยธานี 

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

8 กรกฎาคม 2558 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ณ  จังหวัดอุทัยธานี 

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

7 กรกฎาคม 2558 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

22 ดร.สมพร  พูลพงษ์ 14-15 กรกฎาคม 
2558 

เป็นวิทยากร  ณ  จังหวัดอุทัยธานี 

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

20 กรกฎาคม 2558 ติดตามให้ค าปรึกษาการด าเนินการธุรกิจ ผู้เข้า 
ร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน 
ณ  จังหวัดก าแพงเพชร 

24 1.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 
2.อาจารย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 
 

23-24 กรกฎาคม 
2558 

เป็นวิทยากร  ณ  จังหวัดอุทัยธานี 

25 1.อาจารย์หทัยชนก  หมื่นกล้า 
2.อาจารย์ชญานันทน์  ทองดี 

25-31 กรกฎาคม 
2558 

ท า  Lap  วิจัย  ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

26 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 21-22 กรกฎาคม เข้าร่วมมหกรรมขับเคลื่อนความรู้การวิจัย 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

2558 ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 
27 อาจารย์ปริญญารัตน์  จินโต 23 กรกฎาคม 2558 น าเสนอผลการวิจัย  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 
28 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี 24-25 กรกฎาคม 

2558 
ศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดจันทบุรี 

29 ผศ.ดร.สุภาวรรณ   
วงค์ค าจันทร์ 

27-30 กรกฎาคม 
2558 

จัดประชุมการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ความ
หลากหลายทางชีวภาพฯ  ณ  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

30 1.ดร.ทะเนตร  อุทฤทธิ์ 
2.ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
3.ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์ 
4.ดร.ติยะภรณ์  เหลืองพิพัฒน์ 
5.ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
6.ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย 
7.อาจารย์ชม  ปานตา 
8.อาจารย์รักชาติ   
ประเสริฐพงษ์ 

15-17 กรกฎาคม 
2558 

ประชุมคัดกรองบทความวารสารวิทยาศาสตร์ฯ 
ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดประจวบ 
คีรีขันธ์ 

 9.อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 
10.อาจารย์ปัทมนันท์ 
    อิสรานนทกุล 
11.นายศิริชัย  ทวีผล 

  

31 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 8-11 กรกฎาคม 
2558 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย 
ณ  จังหวัดกาญจนบุรี 

32 ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 2 กรกฎาคม 2558 เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ณ วิทยาลัยพลังงาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

33 1.อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 
2.อาจารย์พิมรา  ทองแสง 
3.อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 

3 กรกฎาคม  2558 ศึกษาดูงาน  ณ บริษัทโอสถสภา จ ากัด 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

34 รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม 6-7 กรกฎาคม 2558 น าเสนอผลงานวิจัย  ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
35 1.อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 

2.ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
9-10 กรกฎาคม 
2558 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเห็ดสามอย่าง ณ อ าเภอ 
ลาดยาว  และอ าเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2558  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 37 ครั้ง 

 
ล ำดับ

ที ่
บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 1.อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง 
2.อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ 

5-6 สิงหาคม 2558 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสื่อ 
การสอนด้วย  ICT โดยใช้โปรแกรม Photoshop 
ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์ 

2 อาจารย์รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 3-4 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ 
ณ  จังหวัดก าแพงเพชร 

3 1.อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย 
2.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
3.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 
4.อาจารย์นารีรมย์ 
  รัตนสัมฤทธิ์ 

8 สิงหาคม 2558 อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานส าหรับนักศึกษา 
สาธารณสุขชุมชน  ณ อบต. ไกรนอก จังหวัด 
สุโขทัย 

4 1.ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 
2.ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์ 
3.ผศ.ดร.ชลดา ธรีการุณวงศ์ 
4.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
5.ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย 
6.อาจารย์มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 
7.อาจารย์พรรนิพา  พวันนา 
8.อาจารย์วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
9.น.ส.จิรชัฌา  ปั้นน้อย 
10.น.ส.คนึงนิจ  พจนะลาวัณย์ 

28-29 สิงหาคม 
2558 

ศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาสาขาวิชาเคมี 
ณ จังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดกาญจนบุรี 

5 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 5-8 สิงหาคม 2558 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ความก้าวหน้าโครงการฯ 
ณ มหาวิทยาลัยราภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง 

6 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี 16-18 สิงหาคม 
2558 

เข้าร่วมงานวิจัย  ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

7 1.อาจารย์วัฒนาพร 
  วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์ธนพัฒน์ 

14-16 สิงหาคม 
2558 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานและพัฒนา
บุคลากร  ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

  วัฒนชัยธรรม 
3.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
4.อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง 
5.นายศราวุธ ธะในสวรรค์ 

8 นายศิริชัย  ทวีผล 25-27 สิงหาคม 
2558 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
e-Licemse ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

9 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 10-11 สิงหาคม 
2558 

ประเมินหลักสูตรชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร 

10 อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 13 สิงหาคม 2558 รับวิทยากรผู้ประเมินคุณภาพ ณ จังหวัดพิษณุโลก 
11 อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 11 สิงหาคม 2558 รับวิทยากรผู้ประเมินคุณภาพ ณ จังหวัดพิษณุโลก 
12 1.อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน 

2.ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
3.อาจารย์ฤทัยรัตน์ โพธิ 
4.อาจารย์ช ามะเลียง  
  เชาว์ธรรม 

15-16 สิงหาคม 
2558 

จัดกิจกรรมโครงการ Green  Consumer 
ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

13 1.ดร.สมบูรณ์  นิยม 
2.ดร.เรณู  อยู่เจริญ 
3.ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 

20-25 สิงหาคม 
2558 

ร่วมจัดนิทรรศการและน าเสนอผลงานวิจัย 
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  จังหวัดกรุงเทพ 
มหานคร 

14 1.อาจารย์อัฐพงศ์  แสงงาม 
2.อาจารย์สายชลี  ชัยศาสตร์ 

23 สิงหาคม 2558 รับวิทยากรอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการผลิต
ขนมชั้นจากสีธรรมชาติ ณ อบต.หนองโรง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

15 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 15 สิงหาคม 2558 ประสานงานและยืมตัวอย่างพรรณพืชจัดสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  ณ  จังหวัดพิจิตร 

16 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 20 สิงหาคม 2558 น าตัวอย่างพรรณพืชคืน  ณ  จังหวัดพิจิตร 
17 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 25 สิงหาคม 2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 

หลักสูตร  ณ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

18 1.ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
2.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
3.อาจารย์นันทวุฒิ นิยมวงษ์ 

23-24 สิงหาคม 
2558 

รับส่งกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

19 1.อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 
2.อาจารย์พิมรา  ทองแสง 

26 สิงหาคม 2558 ร่วมสัมมนาเรื่อง ความปลอดภัยในการท างาน 
เกี่ยวกับไฟฟ้า ณ  โรงแรงดิเอมเมอร์รัล 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

20 1.อาจารย์คณินณัฏฐ์  
  โชติพรสีมา 
2.อาจารย์ภาสกร  วรอาจ 
3.นายศราวุธ  ธะในสวรรค์ 

24 สิงหาคม 2558 ร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ 
ณ  จังหวัดชัยนาท 

21 1.อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 
2.อาจารย์ปัทมนันท์ 
  อิสรานนทกุล 

26 สิงหาคม 2558 นิเทศนักศึกษา ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

22 อาจารย์วัฒนาพร  
วัฒนชัยธรรม 

24 สิงหาคม 2558 ติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน รอบ 6 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ณ มหาวิทยาลัย 
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

23 1.ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
  วงค์ค าจันทร์ 
2.ผศ.ดร.กันยา อนุกุลธนากร 
3.ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย 
4.อาจารย์วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ 
5.อาจารย์ปริญญารัตน์  จินโต 
6.อาจารย์นาตยา ยงกสิการณ์ 
7.นายปราโมทย์  ดีวันนะ 
8.นางสายกรกมล  จันทร์เพียร 

29-30 สิงหาคม 
2558 

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสาขาวิชา 
ณ  จังหวัดก าแพงเพชร 

24 ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย ์ 31 สิงหาคม 2558 ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย 
นเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

25 1.อาจารย์คณินณัฏฐ์ 
  โชติพรสีมา 
2.อาจารย์ถิรภัทร มีส าราญ 
3.ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์ 
4.อาจารย์ชยันต์ นันทวงศ์ 
5.อาจารย์ธนากร กิจสุขสกุล 

27 สิงหาคม 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดพิจิตร 
และจังหวัดพิษณุโลก 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

26 1.ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
2.อาจารย์ชยันต์  นันทวงศ์ 
3.อาจารย์พันธ์ระวี  หมวดศรี 

28-30 สิงหาคม 
2558 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการ
ด าเนินงานปี 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

27 ดร.สมบูรณ์  นิยม 29-30 สิงหาคม 
2558 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 

28 ดร.เรณู  อยู่เจริญ 31 สิงหาคม – 
1 กันยายน 2558 

นิเทศนักศึกษา  ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดชลบุรี 
 

29 ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 31 สิงหาคม – 
1 กันยายน 2558 

นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 

30 1.อาจารย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 
2.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 
3.อาจารย์นริศรา   
  จันทรประเทศ 
4.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
5.ผศ.ภคินี  คงสิบ 
6.ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
7.อาจารย์ชยภรณ 
  บุญเรืองศักดิ์ 
8.อาจารย์ทิพพารัตน์  ทับโต 
9.อาจารย์นารีรมย์  
  รัตนสัมฤทธิ์ 
10.อาจารย์ณัฐกา  กุลรินทร์ 
11.อาจารย์พิมรา  ทองแสง 
12.อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว 
13.อาจารย์ณธิดา  อินทร์แป้น 
 

15 สิงหาคม 2558 ฝึกกระบวนการวินิจฉัยชุมชนในโครงการพัฒนา 
อนามัยแบบผสมผสาน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์  (ย่านมัทรี)  จังหวัดนครสวรรค์ 

31 1.อาจารย์วรชนันท์  ชูทอง 
2.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 

5-6 สิงหาคม 2558 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสื่อ 
การสอนด้วย  ICT โดยใช้โปรแกรม Photoshop 
ณ  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  จังหวัดนครสวรรค์ 

32 อาจารย์รักชาติ  ประเสริฐพงษ์ 3-4 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

ณ  จังหวัดก าแพงเพชร 
33 1.อาจารย์เจนจิรา  เล็กอุทัย 

2.อาจารย์เพชรัชน์  อ้นโต 
3.อาจารย์อรุณวดี  ทองบุญ 
4.อาจารย์นารีรมย์ 
  รัตนสัมฤทธิ์ 

8 สิงหาคม 2558 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานส าหรับนักศึกษา 
สาธารณสุขชุมชน  ณ  อบต.ไกรนอก  
จังหวัดสุโขทัย 

34 1.ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 
2.ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์ 
3.ผศ.ดร.ชลดา ธรีการุณวงศ์ 
4.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 
5.ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย 
6.อาจารย์มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 

28-29 สิงหาคม 
2558 

ศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาสาขาวิชาเคมี 
ณ  จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดกาญจนบุรี 

 7.อาจารย์พรรนิพา พวันนา 
8.อาจารย์วัญเพ็ญ  คงเพ็ชร 
9.นางสาวจิรัชฌา  ปั้นน้อย 
10.นางสาวคนึงนิจ  
พจนะลาวัณย์ 

  

35 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 5-8 สิงหาคม 2558 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ความก้าวหน้าโครงการฯ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  จังหวัดล าปาง 

36 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี 16-18 สิงหาคม 
2558 

เข้าร่วมงานวิจัย  ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

37 1.อาจารย์วัฒนาพร 
  วัฒนชัยธรรม 
2.อาจารย์ธนพัฒน์ 
  วัฒนชัยธรรม 
3.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
4.อาจารย์วรชนันท์  ชูทอง 
5.นายศราวุธ  ธะในสวรรค์ 

14-16 สิงหาคม 
2558 

อบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานและพัฒนา
บุคลากร  ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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รำยงำนกำรไปรำชกำรของบุคลำกรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำเดือน กันยำยน  พ.ศ. 2558  
สรุปไปรำชกำร จ ำนวน 25 ครั้ง 

 
ล ำดับ

ที ่
บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป

รำชกำร 
เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

1 ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร 2-7 กันยายน 2558 ไปฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น 
2 1.อาจารย์ภัคจิรา  ศิริโสม 

2.อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 
3.อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
4.อาจารย์วรชนันท์  ชูทอง 
5.อาจารย์กาญจนา ยลสิริธัม 

4 กันยายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดอุทัยธานี 

3 ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 4 กันยายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4 1.อาจารย์ปริญญารัตน์ จินโต 
2.อาจารย์วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ 
3.อาจารย์นาตยา ยงกสิการณ์ 

3 กันยายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

5 อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 2 กันยายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ จังหวัดปทุมธานี 
6 อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 3-4 กันยายน 2558 อบรมหลักสูตร Advance Android on 

Database my SQL and SQLite 
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

7 อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน 9 กันยายน 2558 รับ-ส่งวิทยากร  ณ  จังหวัดพิษณุโลก 

8 1.อาจารย์เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 
2.รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม 

2 กันยายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดก าแพงเพชร 

9 อาจารย์ชม  ปานตา 2 กันยายน 2558 เป็นประธานติดตามตรวจสอบประกันคุณภาพ 
การศึกษา ปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10 ดร.ติยะภรณ์  เหลืองพิพัฒน์ 11 กันยายน 2558 เข้าอบรมโปรแกรมเรื่อง Finding Life Purpose 
& Passion  ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

11 อาจารย์วัฒนาพร  
วัฒนชัยธรรม 

8-10 กันยายน 2558 ติดตามและประเมินผลหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ณ  จังหวัดพิษณุโลก 
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ล ำดับ
ที ่

บุคลำกรที่ไปรำชกำร วันที่ไป
รำชกำร 

เรื่องท่ีไปรำชกำร + สถำนที่ 

12 1.อาจารย์ปริญญารัตน์ จินโต 
2.อาจารย์วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ 
3.อาจารย์นาตยา ยงกสิการณ์ 

3 กันยายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

13 อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 2 กันยายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดปทุมธานี 
14 อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 3-4 กันยายน 2558 อบรมหลักสูตร Advance Android on 

Database my SQL and SQLite  
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

15 อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน 9 กันยายน 2558 รับ – ส่งวิทยากร  ณ  จังหวัดพิษณุโลก 
16 1.อาจารย์เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 

2.รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม 
2 กันยายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดก าแพงเพชร 

17 อาจารย์ชม  ปานตา 2 กันยายน 2558 เป็นประธานติดตามตรวจสอบประกันคุณภาพ 
การศึกษาปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18 ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 12 กันยายน 2558 เข้าโปรแกรมเรื่อง finding Life Purpose & 
Passion  ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

19 อาจารย์วัฒนาพร  
วัฒนชัยธรรม 

8-9 กันยายน 2558 ติดตามและประเมินผลหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ณ  จังหวัดพิษณุโลก 

20 1.นางนิภาพร  ค าตัน 
2.นางสาวชนิตร์นันท์ 
  กุลนาพันธ์ 
3.นางวัชรี  ไหมทอง 

11 กันยายน 2558 เข้าร่วมสัมมนา  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 

21 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 16-17 กันยายน 
2558 

เข้าร่วมประชุมระดมความเห็น 
ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

22 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 15 กันยายน 2558 ด าเนินโครงการประเมินการบริหารจัดการส่งเสริม 
สุขภาพ  ณ  จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท 

23 อาจารย์ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 17 กันยายน 2558 นิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดปทุมธานี 
24 อาจารย์หทัยชนก  หมื่นกล้า 21 กันยายน 2558 ท า  Lap วิจัย  ณ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
25 อาจารย์ชนกานต์  สกุลแถว 23 และ 25 กันยายน 

2558 
เป็นวิทยากร  ณ  จังหวัดนครสวรรค์ 
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บทที่  7 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  

งบประมำณคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจ ำปีงบประมำณ 2558 (งบรำยได้) 
เงินรำยได้ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น                                                                                              16,633,630.00 
เงินรำยได้ที่ใช้ไปทั้งสิ้น                                                                                                                   0.00   
รวมเป็นเงินรำยได้ที่คงเหลือทั้งสิ้น                                                                                                      0.00 
คิดเป็น % กำรใช้เงินรำยได้                                                                                                             0.00                                                    
คิดเป็น % เงินคงเหลือ  เงินรำยได้                                                                                                     0.00 

 
ล ำดับ 
 

 
ชื่องำน/โครงกำร 

งบประมำณ  
คงเหลือ งบรำยได้ ใช้ไป 

 ฝ่ำยบริหำร    
1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการด าเนินการฯ (59ST20210001) 18,000.00 0.00  18,000.00 
2 โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตรฯ์ (ในประเทศ) 

(59ST20210037) 
400,000.00 0.00 400,000.00 

   3 โครงการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ (59ST20210034) 20,000.00 0.00 20,000.00 
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนฯ (59ST20210032)   
 -อาจารย์และเจ้าหนา้ที่ 113 คน ๆละ 5,000 บาท = 565,000.00  

บาท 
565,000.00 0.00  565,000.00 

 -สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม จ านวน 29,800 บาท 29,800.00 0.00 29,800.00 
 -สาขาวิชาชีววิทยา จ านวน  30,000  บาท 30,000.00 0.00   30,000.00 
 -สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  70,000 บาท  70,000.00 0.00   70,000.00 

 -สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 34,000 บาท 34,000.00 0.00 34,000.00 
 -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน  102,000  บาท 102,000.00 0.00 102,000.00 
 -กองกลางผู้บริหาร จ านวน 100,200 บาท 100,200.00 0.00 100,200.00 

5 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ (59ST20210003)    
 -สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ จ านวน 10,000 บาท 10,000.00 0.00 10,000.00 

 -สาขาวิชาคอมพิวเตอรฯ์  จ านวน 120,000  บาท 120,000.00 0.00 120,000.00 
 -สาขาวิชาเคมี  จ านวน  10,000  บาท   10,000.00 0.00   10,000.00 

 -สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม จ านวน 26,000 บาท   26,900.00 0.00 26,900.00 
 -สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  จ านวน 73,000  บาท   73,000.00 0.00 73,000.00 
 -สาขาวิชาชีววิทยา  จ านวน 24,000  บาท 24,000.00 0.00 24,000.00 
 -สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  จ านวน 150,000  บาท 150,000.00  0.00 150,000.00 

6 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมฯ  
(59ST20210033) 

48,530.00 0.00   48,530.00 

7 โครงการบริหารส านักงานคณบดี (59ST20210040) 30,000.00 0.00   30,000.00 
8 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรข์องคณะวิทย์ฯ (59ST20210039) 40,000.00 0.00   40,000.00 
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9 โครงการการบริหารประเมินหลักสูตร (59ST20210036) 50,000.00 0.00   50,000.00 
10 โครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร (59ST20210038) 34,000.00 0.00 34,000.00 
11 โครงการตาข่ายเหล็กป้องกันนกพิราบ (59ST20210041) 95,000.00 0.00 95,000.00 
12 โครงการครุภณัฑส์นับสนุนการเรยีนการสอนและการปฏิบตัิงาน 

(59ST30210009) 
1,026,000.00            0.00 1,026,000.00 

13 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ (59ST30210020) 930,000.00 0.00 930,000.00 
 ฝ่ำยวิชำกำร    

14 โครงการด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนฯ (59ST40210022)    
 -สาขาวิชาชีววิทยาฯ  จ านวน 10,000  บาท 10,000.00 0.00 10,000.00 
 -สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  จ านวน  20,000  บาท 20,000.00 0.00 20,000.00 
 -สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  20,000  บาท 20,000.00 0.00 20,000.00 
 -สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  จ านวน  10,000  บาท 10,000.00 0.00     10,000.00 

15 โครงการการฝึกอบรมการสอนแบบ  Action  Researchฯ 
(59ST20210023) 

140,000.00 0.00 140,000.00 

16 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจ าปี 2559 (59ST20210030) 250,000.00 0.00 250,000.00 
17 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (59ST20210025)  30,000.00 0.00  30,000.00 
18 โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย (59ST40210026)  600,000.00 0.00  600,000.00 
19 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยระดบัฯ (59ST20210024)  100,000.00 0.00  100,000.00 
20 โครงการจดัการเรียนการสอนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ    

 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนนักศกึษาฯ (ภาคกติ) 
(59ST20210004) 

1,500,200.00 0.00 1,500,200.00 

 กิจกรรม จดัการเรียนการสอนนักศึกษาฯ (ภาคปกติ) รายชั่วโมง 
(59ST20210004) 

  422,400.00 0.00   422,400.00 

 กิจกรรมคา่สอนภาคฤดูร้อน (ภาคปกติ) (59ST20210004) 
 

  100,000.00 0.00   100,000.00 

 กิจกรรมคา่คุมสอบภาคฤดรู้อน (ภาคปกติ) (59ST20210004)   10,000.00 0.00 10,000.00 
 
 

กิจกรรมจดัการเรียนการสอนนักศกึษาฯ (ภาค กศ.บป.)  
(59ST20220005) 

  500,000.00 0.00  500,000.00 

 กิจกรรมคา่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ (ภาคปกติ) (59ST20210006)   100,000.00 0.00 100,000.00 
 
 

กิจกรรมคา่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ (ภาค กศ.บป.) 
(59ST20220007) 

  100,000.00 0.00  100,000.00 

21 
 

โครงการจดัจ้างบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(59ST13210008) 

4,248,000.00 0.00 4,248,000.00 

 โครงการค่าประกันสังคม (59ST20210008)   153,000.00 0.00   153,000.00 
22 
 

โครงการพัฒนาหลักสตูรวิทยาศาสตรมฟาบัณฑิตฯ 
(59ST20210027) 

    30,000.00 0.00     30,000.00 

23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัด้ท าเอกสารฯ (59ST20210028)   240,000.00 0.00   240,000.00 
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24 โครงการประชาสมัพันธ์หลักสูตร (59ST20210011)  120,000.00 0.00   120,000.00 

25 โครงการฝ่ายกิจการนักศึกษา (714,200 บาท) (59ST20210031)    
 กิจกรรมการปัจฉิมนเิทศนักศึกษา  40,000.00 0.00    40,000.00 

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นประกันคณุภาพ 10,000.00 0.00     10,000.00 
 กิจกรรมการสนับสนุนการจัดกีฬาระหว่างคณะและภายในคณะ 50,000.00 0.00     50,000.00 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 60,000.00 0.00     60,000.00 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 50,000.00 0.00     50,000.00 
 กิจกรรมสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการ,ฝึกปฏิบตัิการ 

เฉพาะทางฯ 
125,000.00 0.00   125,000.00 

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับศิษย์เกา่ 35,000.00 0.00     35,000.00 
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น านักศกึษาและสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ 
50,000.00 0.00     50,000.00 

 กิจกรรมจดัหาวสัดสุนับสนุนการจดักิจกรรมของนักศึกษา 104,200.00 0.00   104,200.00 
 กิจกรรมสนับสนุนการจดักิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 70,000.00 0.00     70,000.00 

 กิจกรรมการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม ่ 40,000.00 0.00     40,000.00 
 กิจกรรมสนับสนุนกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และอนุรักษฯ์ 80,000.00 0.00     80,000.00 
 ภำควิชำวิทยำศำสตร์ฯ    

26 โครงการการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนของสาวิชาชีววิทยา (59ST20210013)       
 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ    40,000.00 0.00     40,000.00 
 กิจกรรมพัฒนาสาขาวิชาชีววิทยาสู่ความเป็นเลิศ 160,000.00 0.00   160,000.00 
 กิจกรรมประกันคณุภาพสาขาวิชาชีววิทยาฯและการประเมิน 100,000.00 0.00 100,000.00 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับมหาวิทยาลยัอื่นๆ  100,000.00 0.00  100,000.00 
27 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนสาขาวิชาคณติศาสตร์และสถิติ (59ST20210012)   

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาศักยภาพฯ 25,000.00 0.00   25,000.00 
 กิจกรรมบรูณาการการเรยีนการสอนรายวิชาการคิดฯ 30,000.00 0.00   30,000.00 

 กิจกรรมสนับสนุนการประกันคณุภาพ 40,000.00 0.00   40,000.00 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการจดัการความรู้ 40,000.00 0.00  40,000.00 
 กิจกรรมอบรมบริการวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30,000.00 0.00 30,000.00 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการจดัท าแผน ระดับหลักสูตร 30,000.00 0.00 30,000.00 
 กิจกรรมคณิตศาสตร์วิชาการ 60,000.00 0.00 60,000.00 
 กิจกรรมอบรมคณุธรรรม จริยธรรม 30,000.00 0.00 30,000.00 
 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและอนุรักษ์ฯ 30,000.00 0.00 30,000.00 
 กิจกรรมอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับนักศึกษาฯ 60,000.00 0.00 60,000.00 
 กิจกรรมครุภณัฑส์นับสนุนฯ (59ST30210012) 33,000.00 0.00 33,000.00 

28 โครงการการพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและนักศึกษา  สาขาวิชาเคมี 
(59ST20210014) 

  

 กิจกรรมการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ 80,000.00 0.00 80,000.00 
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บริหารหลัก 
 กิจกรรมปรับปรุงห้องเก็บสารเคม ี 49,000.00 0.00 49,000.00 

29 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ (59ST20210015)   
 กิจกรรมการจัดการความรู้โดยจัดท าแผนยุทธศาสตรส์าขาวิชาฟิสิกส์ 25,000.00 0.00 25,000.00 
 กิจกรรมจดัหาครุภณัฑ์การเรยีนการสอน (59ST30210015) 105,000.00 0.00 105,000.00 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์    

30 โครงการพัฒนามาตรฐานนักศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
(59ST20210017) 

  

 กิจกรรมจดัซื้อครภุณัฑ์ (59ST30210017) 135,000.00 0.00 135,000.00 
 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 100,000.00 0.00 100,000.00 
 กิจกรรมติดตามบณัฑิตและการประเมินคุณภาพหลักสูตร 12,000.00 0.00    12,000.00 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมทักษะชีวิตเพื่อการ 

ท างาน 
96,000.00 0.00   96,000.00 

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และ 
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาธารณสุขศาสตร ์

74,000.00 0.00  74,000.00 

 กิจกรรมการปฐมนเิทศแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน 

36,000.00 0.00 36,000.00 

 กิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วชิาชีพด้านสาธารณสุขชุมชน 48,000.00 0.00 48,000.00 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการและศึกษาดูงานส าหรับนักศึกษา 

ช้ันปีท่ี 4 
98,400.00 0.00 98,400.00 

 กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธส์าขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 74,000.00 0.00 74,000.00 
 กิจกรรมพัฒนาอนามัยชุมชนแบบผสมผสาน 228,000.00 0.00   228,000.00 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเวชปฏิบัติและหัตถการในงาน

สาธารณสุข 
42,000.00 0.00 42,000.00 

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการแพทย์แผนไทย 48,000.00 0.00     48,000.00 
 กิจกรรมสาธารณสุขอาสา พัฒนาสุขภาพชุมชน 48,000.00 0.00 48,000.00 

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการทักษะด้านเครื่องมืออาชีวอนามัย 36,000.00 0.00     36,000.00 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์ 36,000.00 0.00     36,000.00 

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการและศึกษาดูงานการตอบโต้สภาวะ
ฉุกเฉิน 

36,000.00 0.00     36,000.00 

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ “จิตอาสา  ธรรมยาตรา ณ สี่แคว” 48,000.00 0.00     48,000.00 
31 โครงการจดัการศึกษาและพัฒนามาตรฐานนักศึกษาและสาขาวิชาวทิยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม (59ST20210019) 
  

 กิจกรรมบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา 30,000.00 0.00    30,000.00 
 กิจกรรมครุภณัฑส์นับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย 

(59ST30210019) 
112,000.00 0.00  112,000.00 

32 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (59ST20210018)   
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 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เพือ่ก้าวเข้าสู่ผลงานทางวิชาการ 35,000.00 0.00 35,000.00 
 กิจกรรมบริการวิชาการสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 30,000.00 0.00 30,000.00 
 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 50,000.00 0.00 50,000.00 
 กิจกรรมบริหารการประกันคณุภาพหลักสูตรฯ 15,000.00 0.00 15,000.00 
 กิจกรรมครุภณัฑส์นับสนุนการเรียนการสอน (59ST30210018) 73,000.00 0.00 73,000.00 
 กิจกรรมจา้งปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการห้องเรียน 72,000.00 0.00 72,000.00 

33 โครงการบริหารงานและพัฒนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (59ST20210016) 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการฯ 135,000.00 0.00 135,000.00 

 กิจกรรมประกันคณุภาพหลักสูตร  60,000.00 0.00  60,000.00 
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการฯ 35,000.00 0.00 35,000.00 
 กิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน 60,000.00 0.00 60,000.00 

 กิจกรรมการเข้าร่วมเครือข่ายประกันคุณภาพนักศึกษา 100,000.00 0.00  100,000.00 
 กิจกรรมการอบรมพัฒนานักศึกษา แข่งขันทักษะ 60,000.00 0.00  60,000.00 
 กิจกรรมอบรมปรบัพ้ืนฐานนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 30,000.00 0.00  30,000.00 
 กิจกรรมคา่ยพัฒนาจิตอาสาคอมพวิเตอร์สู่ชุมชน 20,000.00 0.00  20,000.00 
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งบประมำณคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจ ำปีงบประมำณ 2558 (งบแผ่นดิน) 
 
เงินแผ่นดินที่ได้รับจดัสรรทั้งสิ้น                                                                                             8,824,600.00 
เงินแผ่นดินที่ใช้ไปทัง้สิ้น                                                                                                      
รวมเป็นเงินแผ่นดินที่คงเหลือทั้งสิ้น                                                                                          
คิดเป็น % กำรใช้เงินแผ่นดิน                   

 
ล ำดับ 
 

 
ชื่องำน/โครงกำร 

งบประมำณ  
คงเหลือ แผ่นดิน ใช้ไป 

 ฝ่ำยบริหำร    
1 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านประกันคุณภาพ  

(59ST50100035) 
120,000.00 0.00 120,000.00 

2 โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนฯ (59ST20100002)    
 -วัสดุส านักงานคณบดี จ านวน 1 ป ีๆ ละ 1,608,900 บาท 1,608,900.00 0.00 1,608,900.00 
 -วัสดุสาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ จ านวน 1 ปี ๆ ละ 120,000 บาท   120,000.00 0.00   120,000.00 

 -วัสดุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ปี ๆ ละ 
  202,600 บาท 

202,600.00 0.00   202,600.00 

 -วัสดุสาขาวิชาเคมี จ านวน 1 ป ีๆ ละ 200,000 บาท 200,000.00 0.00   200,000.00 
 -วัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ จ านวน 1 ปี ๆ ละ 350,000 บาท 350,000.00 0.00   350,000.00 
 -วัสดุสาขาวิชาชวีวิทยา จ านวน 1 ปี ๆ ละ 160,000 บาท 160,000.00 0.00   160,000.00 
 -วัสดุสาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน 1 ป ีๆ ละ 332,000 บาท 332,000.00 0.00   332,000.00 
 -วัสดุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1 ป ีๆ ละ 

 379,000 บาท 
379,000.00 0.00   379,000.00 

 -วัสดุสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 1 ปี ๆ ละ 177,000 บาท 177,000.00 0.00   177,000.00 
3 โครงการครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอน 

(59ST30100010) 
2,714,800.00 0.00 2,714,800.00 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์    
4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

(59ST20100012) 
       

 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์กฬีาพื้นบ้านไทย     20,000.00           0.00     20,000.00 
 กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 10,000.00          0.00     10,000.00 
 กิจกรรมน าเสนอผลงานวจิัยของนักศึกษา 30,000.00          0.00 30,000.00 
 กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาปี 1 40,000.00          0.00     40,000.00 
5 โครงการการจัดการศึกษาและพัฒนานกัศึกษาสาขาวิชาเคมี (59ST202100014)   

 กิจกรรมการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของนักศึกษาสาขาเคมี 60,000.00          0.00    60,000.00 
 กิจกรรมเคมีสัมพันธ ์ 15,000.00          0.00   15,000.00 
 กิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจยัของนักศึกษาสาขาเคมี 35,000.00          0.00    35,000.00 
 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการดา้นความปลอดภยั 15,000.00          0.00    15,000.00 

 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1     15,000.00              0.00  15,000.00 
 กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาเคมี  30,000.00          0.00 30,000.00 
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ล ำดับ 
 

 
ชื่องำน/โครงกำร 

งบประมำณ  
คงเหลือ แผ่นดิน ใช้ไป 

 กิจกรรมการสัมมนาหลักงฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 10,000.00            0.00 10,000.00 
 กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นและชุมชน 30,000.00            0.00   30,000.00 
6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสกิส์ฯ (59ST20100015)   

 กิจกรรมการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของนักศึกษาฟิสกิส์ 30,000.00            0.00 30,000.00 
 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 10,000.00            0.00 10,000.00 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์    
7 โครงการพัฒนามาตรฐานนักศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (59ST20100017)   
 กิจกรรมการพัฒนาต าราสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 20,000.00            0.00 20,000.00 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดา้นการจัดการเรียนการสอน 
และการบริหารศักยภาพในการท างานเป็นทีม 

93,600.00            0.00   93,600.00 

 
 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการท างานผลงานทางวิชาการและการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

96,000.00 
 

           0.00 
 

96,000.00 
 

 
 
 

กิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจยัระดับชาติหรือนานาชาติส าหรับ 
อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  6,000.00 0.00 
 

  6,000.00 
 

8 โครงการจัดการศึกษาและพัฒนามาตรฐานนักศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (59ST20100019) 
 กิจกรรมค่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม  ครั้งที่ 12 131,700.00 0.00 131,700.00 
 กิจกรรมการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 48,000.00             0.00     48,000.00 

 กิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 12,000.00 0.00     12,000.00 
 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 13,000.00 0.00     13,000.00 

9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (59ST20100018)   
 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในงานวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตร์ 
15,000.00 0.00    15,000.00 

 กิจกรรมอบรมคุณภาพ  จริยธรรมส าหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

10,000.00 0.00    10,000.00 

 กิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ไปศึกษาดูงานและ 
เข้าร่วมประกวด 

50,000.00 0.00   50,000.00 

 กิจกรรมปรับพื้นฐานนกัศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 10,000.00 0.00   10,000.00 
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 8,000.00 0.00     8,000.00 

 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 7,000.00 0.00     7,000.00 
10 โครงการบริหารงานและพัฒนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (59ST20100016)  

 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 90,000.00 0.00    90,000.00 
11 โครงการด าเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ (59ST50100029) 150,000.00 0.00 150,000.00 

 กิจกรรมอบรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 240,000.00 0.00 240,000.00 
 กิจกรรมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน พฒันาบุคลากร 150,000.00 0.00 150,000.00 
 กิจกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ  100,000.00 0.00 100,000.00 
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ล ำดับ 
 

 
ชื่องำน/โครงกำร 

งบประมำณ  
คงเหลือ แผ่นดิน ใช้ไป 

 กิจกรรมวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70,000.00 0.00 70,000.00 
 กิจกรรมการจัดประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงาน 50,000.00 0.00 50,000.00 
 กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงานฯ 350,000.00 0.00 350,000.00 

 กิจกรรมการจัดการด้านความปลอดภัย 200,000.00 0.00 200,000.00 
 กิจกรรมพัฒนาหนว่ยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  50,000.00 0.00 50,000.00 
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนยว์ิทยาศาสตร์ 91,000.00 0.00 91,000.00 
 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนยว์ิทยาศาสตร์ 49,000.00 0.00 49,000.00 
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บทที่  8 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

 
  ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประเมินตนเองจากส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม  2558  โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน  ดังนี้ 

1. รศ.ดร.รสริน  ว่องวิไลรัตน์   ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ศรวณะ  แสงสุข   รองประธานกรรมการ 
3. นายประสพ  ยลสิริธัม   กรรมการ 
4. นายนพดล  ชุ่มอินทร์             กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสุนันทา  คงเงิน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
และมีการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่  27-28  ตุลาคม  2558  โดยมีรายชื่อ 

คณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้   
1. รศ.ดร.รสริน  ว่องวิไลรัตน์   ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เฉลิมพล  งามสุทธิ   รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว   กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์   กรรมการ 
5. ผศ.ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์   กรรมการและเลขานุการ 
6. ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. ดร.สมพร  พูลพงษ์    ผู้ช่วยเลขานุการ  
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โดยมีผลการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2557   

 
 

องค์ประกอบตัวบ่งช้ี 
ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 2557 

เป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2557 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2557 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร 
โดยรวม 

3.01 คะแนน 2.26 คะแนน 2.26 คะแนน ปรับปรุง 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 27.75 
คิดเป็น 3.47 

คะแนน 

3.47 คะแนน พอใช้ 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 18.32 
คิดเป็น 1.53 

คะแนน 

1.53 คะแนน ปรับปรุง 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

- 3.15 คะแนน 3.15 คะแนน พอใช้ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน ดี 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 2.90  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ 
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน 
สร้างสรรค ์

60,000 บาท 119,854 บาท 5 คะแนน ดีมาก 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 14.24 2.37 คะแนน ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 4.12 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 3.00  คะแนน 
องค์ประกอบที่ 4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 5.00  คะแนน 
 

 
 

องค์ประกอบตัวบ่งช้ี 
ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 2557 

เป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2557 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2557 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ 
ติ ดตามผลลัพ ธิ์ ต าม พันธกิ จ  กลุ่ ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

5 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน ดี 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ 
หลักสูตร 

3 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 3.50  คะแนน 
เฉลี่ยคะแนนรวม 5 องค์ประกอบ 3.44  คะแนน 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพภำยในระดับคณะ 
 

องค์ประกอบที่ 1  กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
 
จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ควรมีการประเมินกระบวนการ  ที่น าไปถึงตัวบ่งชี้ 
 
วิธีกำรปฏิบัติที่ดี 
 - 
องค์ประกอบที่ 1  กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5  กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

 

จุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรพัฒนำ 

 - 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 -สังเกตจากศักยภาพของนักศึกษาที่เข้ามาก่อนที่เข้ามาเรียน  ควรจะเสริมความรู้ความสามารถทางด้าน 

           ใดเพ่ิมเติม  โดยเฉพาะนักศึกษาที่พบว่ามีปัญหาจริง ๆ ให้ทางคณะช่วยเสริมในด้านนั้น ๆ 

          -เวลาจัดปฐมนิเทศอยากให้ลูกศิษย์รู้เรื่องวิชาชีพ  และแนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา 

           เพ่ือสร้างความเข้าใจและประทับใจแก่นักศึกษา 

 -การออกแบบประเมิน  ควรจะเป็นแบบประเมินที่บ่งบอกถึงการพัฒนาศักยภาพ ในเชิงที่ได้รับการ

อบรม เช่น  ภาษาอังกฤษ  ไอที 

วิธีกำรปฏิบัติที่ดี 
 - 
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องค์ประกอบที่ 1  กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6  กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

 

จุดแข็ง 

การมีจิตอาสาของนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนำ 

 - 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

          ตัวบ่งชี้ที่ 1 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกิจกรรมของนักศึกษาโดยมีเป้าหมาย  
- ฝากติดตามพฤติกรรมของเด็กที่ผ่านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมว่ามีผลเป็นอย่างไร ตามตัวชี้วัด ในการ

ปรับพื้นฐานต้องปรับให้ตรงกับสิ่งที่นักศึกษาต้องการเพ่ือน าไปใช้ได้จริงในการเรียน 
- ฝากสอนกระบวนการคิดวิเคราะห์  (เราได้ท าแล้ว แต่ให้ใส่ลงไปด้วยว่ามีการจัดการเรียนการสอนทักษะ

ทางปัญญาแล้ว) 
- มีการจัดกิจกรรมเขียนการประกันคุณภาพโดยใช้  PDCA  ต้องมีวิธีการท างานในกระบวนการในเชิงการ

คิดวิเคราะห์ในการประเมินผลความส าเร็จแล้วน าไปปรับปรุงใช้ในการจัดกิจกรรม โดยมาจากการ
วิเคราะห์  สังเคราะห์  ค านึงถึงผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เพ่ือน าไปปรับปรุงในโครงการครั้งต่อไป การ
ประเมินความพึงพอใจไปที่ตัวบุคคล 

- การประเมินกิจกรรม ต้องประเมินทุก ๆ กิจกรรม ดูว่าความประสบความส าเร็จมากน้อยแค่ไหน เป็น
การประเมินแผนรวมทั้งหมด  

- มีการจัดท าแผนประเมินการจัดกิจกรรมให้น าไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
- ใส่กลยุทธ์  ใส่งบประมาณ  ใส่การวัดผล  ประเมินผล  ว่าเด็กท าได้จริงหรือไม่  (มันเกิดจากที่เราจะ

สร้างเด็กให้เป็นแบบไหน) 
- งานด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยมีระบบให้ทุกคณะอยู่แล้ว 

วิธีกำรปฏิบัติที่ดี 
-   
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องค์ประกอบที่  3  กำรบริกำรวิชำกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

 

จุดแข็ง 

 องค์ความรู้เรื่องการบริการ  ต้องบริการให้ถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้การอบรมต้องไปตอบโจทย์ซึ่งกัน

และ 

กัน  และสามารถน าจุดเด่นของแต่ละชุมชนมาต่อยอด  ทั้งในชุมชนและบุคลากรของคณะ  (learning  and 

particle)  มีโครงการที่เกี่ยวข้องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามพระราชด าริ  และมีความหลากหลายทางชีวภาพ 

เช่น  เรื่องบัว  กล้วย  ข้าว 

จุดที่ควรพัฒนำ 

 - 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

งานบริการวิชาการช่วยให้การตอบสนองต่อการบริการวิชาการท้องถิ่น ที่แบบให้เปล่า ว่างานตรงนี้จะไปถึง
ท้องถิ่น และเป็นประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างไร  

- ให้ชุมชนได้เรียนรู้ และสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
- การบริการความรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์  เพื่อลงไปสู่ท้องถิ่นให้ตรงจุดเป้าหมาย  
- อยากให้คณะมีการจัดท าแผนการบริการวิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ศูนย์

วิทยาศาสตร์ต้องให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ 
- การบริการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์จะรวมกับหน่วยอื่นภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้บุคลากรของ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน ในเรื่องการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จึง
น าไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น ท าให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

- มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อชุมชน 
- โครงการที่ได้รับการบริการวิชาการจะได้รับผลต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
- โครงการบริการวิชาการจะต้องมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ 
- โครงการบริการวิชาการในการบูรณาการร่วมกันหลายๆศาสตร์ 
- โครงการบริการวิชาการมีการประเมินเชิงคุณภาพและปริมาณ (คือคนที่เข้า) แต่ที่ประเมินมานั้นไม่บ่งชี้

ถึงผลของความส าเร็จ 
 

วิธีกำรปฏิบัติที่ดี 
 - 
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องค์ประกอบที่ 4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1     ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

จุดแข็ง 

      - 

จุดที่ควรพัฒนำ 

      - 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

- วัตถุประสงค์ของแผน สืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ตัวช้ีวัดไม่ได้สื่อถึงแผนที่จะส่งผลส าเร็จด้านสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร ให้ด าเนินการจัด

กิจกรรมเป็นทีมการจัดกิจกรรม ที่โฟกัสในประเด็นที่ต้องการให้ชัดเจน  ตลอดจนการก ากับ
ติดตามโครงการ  

- ทางคณะจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างไร  

- โดยน าโครงการของสาขาชีววิทยามาเขียนเพ่ิมเติมใหม่  (เขียนใหม่) 
                -    ตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้ก ากับติดตามตามแผนของโครงการอย่างชัดเจน     
 

วิธีกำรปฏิบัติที่ดี 

 - 
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ภำคผนวก 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
 1.โครงกำรเลือกตั้งประธำนนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   วันที่ 8 เมษำยน 2558 
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2. โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำชั้นปีที่ 1  
  วันที่  29 – 31 กรกฎำคม  2558 
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3. โครงกำรอบรมบุคลิกภำพและเตรียมควำมพรอ้มก่อนเป็นบัณฑิต      
    ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่  4  วันที่  17 พฤษภำคม  2558 
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4. โครงกำรสนับสนุนกีฬำระหว่ำงคณะและภำยในคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ีวันที่ 17 มีนำคม 2558 
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5) โครงกำรพี่ชวนน้องร่วมใจบ ำเพ็ญประโยชน์ 

ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 วันที่ 1 ตุลำคม 2557 - 30 กันยำยน 

2558 
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