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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ประวัติความเปนมาโดยยอ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะหนึ่งที่สังกัดอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอใหนําความบังคมทูลพระกรุณา วา วิทยาลัยครูเปนสถาบันการศึกษาและ
วิจัยผลิตบัณฑิตในสาขาตาง ๆ  เพื่อประโยชนแกนักศึกษา จึงเห็นสมควรพระราชทานชื่อวิทยาลัยครู วา 
สถาบันราชภัฏ และตอมาไดรับการจัดตั้งใหเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  เมื่อวันที่ 
15  มิถุนายน  2547 

• ป พ.ศ. 2518 คณะวิชาวิทยาศาสตรจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู 
• ป พ.ศ. 2529 คณะวิชาวิทยาศาสตรไดถูกจัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2527 ประกอบดวย 8 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกสและ
วิทยาศาสตรทั่วไป ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ภาควิชา
เกษตรศาสตร ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 

• ป พ.ศ. 2530  คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร 
ทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) เปด
โปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและโปรแกรมวิชาไฟฟา และระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เปด
โปรแกรมวิชาพืชศาสตรกับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร 

• ป พ.ศ. 2532 คณะวิชาวิทยาศาสตร ไดเปดทําการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร  ป พ.ศ. 2533 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดทําการ
สอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติการและระดับปริญญาตรี 

• ป พ.ศ. 2534  คณะวิชาวิทยาศาสตร ไดเปดทําการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร 
โปรแกรมวิชาเซรามิกส และเปดทําการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ค.บ. 4 ป) ใน
โครงการคุรุทายาท (ระดับมัธยม) จํานวน 3 โปรแกรมวิชา ไดแก เกษตรกรรม ฟสิกส และ
ชีววิทยา 

• ป พ.ศ. 2535 ไดรับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน “สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค” และไดเปลี่ยนจากคณะวิชาวิทยาศาสตรเปนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• ป พ.ศ. 2542  เปลี่ยนแปลงการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก ภาควิชา
ซ่ึงเดิมเปนหนวยงานหนึ่งของคณะ ฯ เปนการบริหารแบบมีคณะกรรมการ  โปรแกรมวิชา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศทั่วไป เลมที่ 116 
ตอนพิเศษ 79  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 มีหนาที่หลักคือ   จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรและ
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หลังประจําการวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีหัวหนาคณะ
และคณบดีเปนผูบริหารคณะ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ดังนี้    

 พ.ศ. 2518 – 2520                      นายสุรชาติ  ฉัตรสุทธิพงษ 
 พ.ศ. 2521 – 2522                      นายเกษม     ศรีเดิมมา  
 พ.ศ.  2522 – 2524  นายมาโนชญ  ไวทยกุล 
 พ.ศ.  2525 – 2529   นายวิทยา  วาจาบัณฑิตย 
 พ.ศ.  2530 – 2533   ผูชวยศาสตราจารยประทีป  แกวเหล็ก 
 พ.ศ.  2534 – 2537   ผูชวยศาสตราจารยชเนศ  คงการคา 
 พ.ศ.  2538 – 2541  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ  คงมี 
 พ.ศ.  2542 – 2544  นายสมชาย  พลานนท 
 พ.ศ.  2545 – 2547   ผูชวยศาสตราจารยประทีป  แกวเหล็ก 
 พ.ศ.  2548 – 2551    ผูชวยศาสตราจารยชเนศ  คงการคา 
 พ.ศ.  2551 – ปจจุบัน    ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภชัย  ทวี 

• ป พ.ศ. 2547  รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
เขาดวยกัน กลายเปนโปรแกรมวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

• ป พ.ศ. 2548 เปลี่ยนคํานําหนาสวนราชการในคณะ ฯ จากโปรแกรมวิชาเปนภาควิชา 
และจัดโครงสรางการบริหารใหม ซ่ึงประกอบดวย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ และรองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

- จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 หลักสูตร  ไดแก    
คณิตศาสตร สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร   เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขศาสตร เคมี ฟสิกสอุตสาหกรรม และ
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

• ป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดประกาศใหมีการแบงสวนราชการ
หรือหนวยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่  27 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 ซ่ึงคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไดแบงหนวยงาน ดังนี้ 

1. สํานักงานคณบดี 
2. ภาควิชาวิทยาศาสตร 
3. ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
4. ศูนยวิทยาศาสตร 
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ   และวัตถุประสงค 
 
ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตทีไ่ดมาตรฐาน นําวิชาการและงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน 

 
วิสัยทัศน 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนา
เสริมสรางศักยภาพของทองถ่ิน 

 
พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2.  สงเสริมการทาํวิจัยและพฒันาภูมิปญญาทองถ่ิน 
 3.  บริการดานวิชาการ วจิัยแกชุมชนและทองถ่ิน 
 4.  การสนับสนุนการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.   การสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

วัตถุประสงค 
  1.   บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีคุณภาพ  คุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น 
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและสังคม 
  2.  หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรมีการพัฒนาและปรับปรุงใหมีคุณภาพที่สอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ิน 
  3.  ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของทองถ่ิน และสังคม 
  4.  มีงานวิจยัเพื่อถายทอดเทคโนโลยี และสรางองคความรู 
  5.  บริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบทีห่ลากหลาย 
  6.  ถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทองถ่ินและสังคม 
  7.  สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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คณบดี

รองคณบดีฝาย
บริหาร

กลุมงานบริหาร

รองคณบดี ฝาย
วิชาการ

กลุมงานวิชาการ

รองคณบดี ฝาย
กิจการนักศึกษา

กลุมงานกิจการ
นักศึกษา

1.3  โครงสรางการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนาศูนย
วิทยาศาสตร 

หัวหนา
สํานักงาน

คณะกรรมการ
ภาควิชา

คณะกรรมการภาควิชา
วิทยาศาสตรประยกต

สาขาวิชาฟสิกสและ
วิทยาศาสตรทั่วไป 

สาขาวิชาชีววิทยา
และ

สาขาวิชาเคมี 

สาขาวิชา
คณิตศาสตรและ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

ผูชวยคณบดี 
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1.4  หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 
 ตารางที่ 1.1 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2552  
  

 
คณะ/กลุมสาขาวิชา 

จํานวนหลักสูตรและสาขาทีเ่ปดสอน 
ปริญญา   
ตรี 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา
เอก 

หมายเหตุ 

  ภาควิชาวิทยาศาสตร 4    
  - สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 1 - -  
  - สาขาวิชาเคมี 1 - -  
  - สาขาวิชาชวีวิทยา และ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1 - -  

  - สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 1 - -  
  ภาควิทยาศาสตรประยุกต 6    

  - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 1 - -  
  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 - -  

  - สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 1 - -  
  - สาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 2 - -  

รวม 10 - -  
 
1.5  รายชื่อผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศุภชัย  ทวี   ตําแหนงคณบดี  
2.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ ยศเมธากุล    ตําแหนงรองคณบดีฝายบริหาร  
3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ   ตําแหนงรองคณบดี ฝายวิชาการ  
4.  นายนฤพนธ พนาวงศ     ตําแหนงรองคณบดี ฝายกิจการนักศึกษา  
5.  นายณัฐพงษ  สิงหภูงา     ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดี  
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1.6 รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร 
1.  ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี   คณบดี    ประธานกรรมการ 
2.  นายแพทยธีรศักดิ์  ลักษณานันท   ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
3. นายธนาภรณ  ศรีสุวรรณ  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
4.  ผศ.สุวรรณ  คงมี   ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
5.  ผศ.เกษม  ศรีเดิมมา   ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
6.  ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล     รองคณบดี    กรรมการ 
7.  ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ  รองคณบดี    กรรมการ 
8.  นายนฤพนธ พนาวงศ    รองคณบดี    กรรมการ 
9.  ผศ.พีระพงษ  เนียมเสวก  หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร  กรรมการ 
10.  นายอนุวัตน  แสงออน  หัวหนาภาควิทยาศาสตรประยุกต  กรรมการ 
11.  ผศ.ชะยันต  อินเล็ก  อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตร  กรรมการ 
12.  นายพงษศักดิ์  ศิริโสม อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต กรรมการ 
13.  นายณัฐพงษ  สิงหภูงา หัวหนาสํานักงานคณบดี       กรรมการและเลขานุการ 
 
1.7  จํานวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรทั้งหมด 109 คน แบงเปน 
1.  บุคลากรสายผูสอนรวมอาจารยที่กําลังศึกษาตอจํานวน  93  คน  จําแนกเปนขาราชการ 42 

คน พนักงานมหาวิทยาลัย 34  และลูกจางชั่วคราว  17  คน   
2.  บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน  16  คน  จําแนกเปนพนักงานราชการ  3  คน  พนักงาน

มหาวิทยาลัย  7  คน  ลูกจางประจํา  3  คน  และลูกจางชั่วคราว  16  คน   
 

จํานวนบุคลากรสายผูสอน 
ภาควิชา / สาขา /โปรแกรมวชิา สายผูสอน รวม

สาย
ผูสอน 

ขาราชการ พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ช่ัวคราว 

ลาเรียน ปกต ิ ลาเรียน ปกต ิ
1. ภาควชิาวิทยาศาสตร 26 17 6 49 
1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 3 6 - 6 1 16 
1.2 สาขาวิชาเคมี 1 4 1 1 2 9 
1.3 สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ - 5 - 4 3 12 
1.4 สาขาวิชาฟสิกส - 7 1 4 - 12 
รวมภาควิชาวทิยาศาสตร 4 22 2 15 6 49 
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2. ภาควชิาวิทยาศาสตรประยุกต 16 17 11 44
2.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร - 2 - 1 - 3 
2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 9 - 9 4 24 

2.3 สาขาวิชาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม - 1 - 3 - 4 
2.4 สาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ - 2 1 3 7 13 
รวมภาควิชาวทิยาศาสตรประยุกต 2 14 1 16 11 44 

รวมบุคลากรสายผูสอน 6 36 3 31 17 93 
 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 
สายสนับสนุน รวมสาย 

สนับสนุน สังกัด / สถานที่ปฏิบัตงิาน พนักงาน 
ราชการ 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง
ประจํา 

ลูกจาง 
ชั่วคราว 

สํานักงานคณบดี 3 6 - 2 11 
ศูนยวิทยาศาสตร - 1 3 1 5 
รวมบุคลากรสาย

สนับสนุน 
3 7 3 3 16 

 
1.8  ตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
จํานวนบุคลากรสายผูสอนแบงตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวชิาการ จํานวน 
อาจารย 69 
ผูชวยศาสตราจารย 22 
รองศาสตราจารย 2 
ศาสตรจารย - 

รวม 93 
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จํานวนบุคลากรสายผูสอนแบงตามคุณวุฒิทางการศึกษา 

คุณวุฒิทางการศึกษา ขาราชการ พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ชั่วคราว รวม 

ระดับปริญญาตรี 1 1 2 4 
ระดับปริญญาโท 31 31 15 77 
ระดับปริญญาเอก 10 2 - 12 

รวม 42 34 17 93 
 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนแบงตามคุณวุฒิทางการศึกษา 

ระดับการศึกษา พนักงาน 
ราชการ 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง 
ชั่วคราว รวม 

ม. 6 / ปวช.  - 3 2 - 5 
ปริญญาตรี  3 4 1 3 11 
ปริญญาโท  - - - - 0 

รวม 3 7 3 3 16 
 
1.9 รายชื่อและวุฒิการศึกษาของขาราชการ สายวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง/ระดบั 

 
1 ผศ.นิพนธ    วงษพานิช วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร) ผศ.ระดับ 8 
2 นายยงยุทธ   ยรรยงเมธ กศ.ม. (คณิตศาสตร) อาจารย ระดับ 7 
3 ผศ.ดร.นวลศรี   ชํานาญกิจ กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) ผศ.ระดับ 8 
4 ผศ.วิสาข     เกษประทุม ค.ม. (สถิติการศึกษา) ผศ.ระดับ 8 
5 นายวิสิษฐ    ธนสาโร กศ.บ. (คณิตศาสตร) อาจารย ระดับ 7 
6 ผศ.วาที่รต.อภเิดช มงคลปญญา กศ.ม. (คณิตศาสตร) ผศ.ระดับ 8 
7 น.ส.รุงรัตติกาล   มวงไหม วท.ม. (สถิติประยุกต) อาจารย ระดับ 6 
8 น.ส.ศศิโสพิต   บัวดา วท.ม. (คณิตศาสตร) อาจารย ระดับ 5 
9 นายสมบูรณ    นิยม วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) อาจารย ระดับ 5 

(ศึกษาตอปริญญาเอก) 
10 รศ.ดร.ชเนศ   คงการคา Sc.Ed.D. รศ.ระดับ 9 
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง/ระดบั 
 

11 รศ.ดร.สุนันท   วิฑิตสิริ Sc.Ed.D รศ.ระดับ 9 
12 นายพีระพงษ   เนียมเสวก วท.ม. (การสอนเคมี) 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร) 
อาจารย ระดับ 7 
 

13 ดร.สาวิตรี   ซัคล่ีย Ph.D.(PolymerScience and 
Technology) 

อาจารย ระดับ 7 

14 น.ส.จีรพรรณ   เทียนทอง วท.ม. (เคมวีิเคราะหและเคมีอนิ
นทรียประยุกต) 

อาจารย ระดับ 6 (ศึกษา
ตอปริญญาเอก) 

15 ผศ.มนตรี   แกวเกดิ วท.ม. (การสอนชีววิทยา) ผศ.ระดับ 8 
16 ผศ.สุมิตรา   หมูพยัคฆ วท.ม. (การสอนชีววิทยา) ผศ.ระดับ 8 
17 ผศ.ดร.สุภาวรรณ   วงคคําจนัทร วท.ด. (ชีววิทยา) ผศ.ระดับ 8 
18 ผศ.รัตนะ   ยศเมธากุล วท.ม. (ชีววิทยา) ผศ.ระดับ 7 
19 ผศ.กันยา    กาวิน วท.ม. (สัตววทิยา) ผศ.ระดับ 7 
20 ผศ.ประทีป    แกวเหล็ก วท.ม. (การสอนฟสิกส) ผศ.ระดับ 8 
21 ผศ.ภาคิน   อินทรชิดจุย วท.ม. (การสอนฟสิกส) ผศ. ระดับ 8  
22 นายปกจิ     สังสิริ วท.ม. (การสอนฟสิกส) อาจารย ระดับ 7 
23 ผศ.สุรศักย   รําพึงกิจ วท.ม. (การสอนฟสิกส) ผศ.ระดับ 8 
24 ผศ.วิโรจน   จันทรจิตวิริยะ วท.ม. (การสอนฟสิกส) ผศ.ระดับ 8 
25 ผศ.ชะยันต   อินเล็ก วท.ม. (การสอนฟสิกส) ผศ.ระดับ 8 
26 ดร.ศุภชัย   ทว ี ศษ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา-ฟสิกส อาจารย ระดับ 7 
27 ผศ.กัญญารัตน กาญจนวิสิษฐผล กศ.ม. (การประถมศึกษา) ผศ.ระดับ 8 
28 ผศ.มาลิน     อนันตนนทก กศ.ม. (คหกรรมศาสตร) ผศ.ระดับ 8 
29 นายณรงค   ทองอิสาณ กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) อาจารย ระดับ 7 
30 นายพงษศักดิ ์  ศิริโสม วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย ระดับ 7 
31 นายธนพัฒน    วัฒนชยัธรรม วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย ระดับ 7 
32 นายถิรภัทร  มีสําราญ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย ระดับ 6 

(ศึกษาตอปริญญาเอก) 
33 นายวิฑูร   สนธิปกษ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย ระดับ 6  
34 นางกาญจนา    ยลสิริธัม วท.ม. (การศกึษาวิทยาศาสตร

คอมพิวเตอร) 
อาจารย ระดับ 7 
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง/ระดบั 
35 นายนฤพนธ    พนาวงศ วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) อาจารย ระดับ 7 
36 ผศ.นงเยาว    ในอรุณ วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดระบบ

สารสนเทศ) 
ผศ.ระดับ 8 

37 นายประยุทธ  สุระเสนา วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) อาจารย ระดับ  7 
38 นางภัคจิรา  ศิริโสม   วท .ม .  ( เ ท ค โนโล ยี ก า ร จั ด ร ะบบ

สารสนเทศ) 
อาจารย ระดับ 7 

39 น.ส.พิมพชนก    เทียมทิพร   วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย ระดับ 5 
(ศึกษาตอปริญญาเอก) 

40 นายทินพันธุ     เนตรแพ วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) อาจารย ระดับ 5 
(ศึกษาตอปริญญาเอก) 

41 ผศ.ศุภนิตย   คงสิบ กศ.ม. (สุขศึกษา) ผศ.ระดับ 8 
42 ผศ.ธิติมา     บุญเจริญ พย .ม . (การพยาบาลอายุศาสตรและ

ศัลยศาสตร) 
ผศ.ระดับ 8 
 

 
1.10 รายชื่อและวุฒิการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
ลําดับท่ี 

 
ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง/ระดบั 

1 ผศ.วิทยา   วาจาบัณฑิตย วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร) อาจารย 
2 น.ส.ไอริน   ชุมเมืองเย็น ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) อาจารย 
3 น.ส.ภัทริณี  คงชู วท.ม. (สถิติ) อาจารย 
4 น.ส.อาวีพร  ปานทอง วท.ม. (สถิติประยุกต) อาจารย 
5 น.ส.นิดานุช  แกวเทพ วท.ม. (สถิติประยุกต) อาจารย 
6 น.ส.ปนัดดา  แยมเผือก วท.ม. (สถิติประยุกต) อาจารย 
7 ดร.ชลดา    ธีรการุณวงศ ปร.ด.  (เคมี) อาจารย 
8 น.ส.วิรังรอง  แสงอรุณโรจน วท.ด.  (พลังงานทดแทน) อาจารย 
9 นายณัฐพงษ    สิงหภูงา วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) อาจารย 
10 น.ส.วิไลลักษณ     โคมพันธุ วท.ม. (จุลชีววิทยา) อาจารย 
11 ดร.วราภรณ   ฉุยฉาย ปร.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) อาจารย 
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ลําดับท่ี 
 

ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง/ระดบั 

12 นายชัยวัฒน   ยิ้มชาง วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) อาจารย 
13 นางฉัตริยะ  ศิริสัมพันธวงษ วท.ม. (นิวเคลียรเทคโนโลยี) อาจารย 
14 นายพีรพัฒน   คําเกิด วท.ม. (พลังงานทดแทน) อาจารย 
15 น.ส.ณฐพร มีสวัสดิ์ วท.ม. (พลังงานทดแทน) อาจารย 
16 น.ส.ดุษฎี    คําบุญเรือง วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) อาจารย 
17 น.ส.สิรภัทร   สิริบรรสพ วท.ม. (โภชนศาสตรศึกษา) อาจารย 
18 นางวัฒนาพร   วัฒนชัยธรรม วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย 
19 นายภาสกร   วรอาจ   วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย 
20 นายชยันต   นันทวงศ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย 
21 น.ส.วรดนู     ชูทอง วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย 
22 นายธิษัณย   ธัญธนกุล          วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) อาจารย 
23 นายสมพร   พูลพงษ วท.ม. (ระบบคอมพิวเตอร

สารสนเทศ) 
อาจารย 

 
24 นายเอกวิทย   สิทธิวะ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย 
25 นายเอกสิทธิ์   สิทธิสมาน วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) อาจารย 
26 น.ส.วิศัลยศยา   กิตยาภรณกุล วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย 
27 น.ส.ฤทัยรัตน    โพธิ วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) อาจารย 
28 นายอนุวัตน    แสงออน วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) อาจารย 
29 นายปฏิวิชช   สาระพิน วท.บ. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) อาจารย 
30 น.ส.พิมรา   ทองแสง ศษ.ม.(ส่ิงแวดลอม) อาจารย 

(ศึกษาตอปริญญาเอก) 
31 นางชยภรณ  ดีเอม วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) อาจารย 
32 น.ส.วันดี  ฉวีจันทร ค.ม. (การสงเสริมสุขภาพ) อาจารย 
33 น.ส.ทิพพารัตน  ทัพโต ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร) อาจารย 
34 น.ส.นาตยา  ยงกสิกรณ ค.บ. (วิทยาศาสตร) อาจารย 
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1.11 รายชื่อและวุฒิการศึกษาของลูกจางชั่วคราวสายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
ลําดับท่ี 

 
ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง/ระดบั 

1 นายชม  ปานตา วท.บ. (สถิติประยุกต) อาจารย 
2 นายวีระศักดิ์  โสภิตกิตติกุล วท.ม. (เคมี) อาจารย 
3 น.ส.เทวิกา  เบ็ญจวรรณ วท.ม. (เคมี) อาจารย 
4 นายพันธระวี   หมวดศรี วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) อาจารย 
5 น.ส.ปริญญารัตน   จินโต วท.ม. (ชีววิทยา) อาจารย 
6 น.ส.ศิริวัฒณา  ลาภหลาย วท.ม. (จุลชีววิทยา) อาจารย 
7 นายณัฐภัทร ศิริคง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) อาจารย 
8 นายเจตเจิม  เจิมขุนทด MIT (Information technology) อาจารย 
9 นายดนุวัศ  อิสรานนทกุล วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) อาจารย 
10 นางปทมนันท  อิสรานนทกุล วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย 
11 น.ส.ณธิดา  อินทรแปน วท.บ. (สุขศึกษา) อาจารย 
12 น.ส.นารีรมย  รัตนสัมฤทธิ์ ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ) อาจารย 
13 น.ส.จุรีพร คงเฉลิม วท.ม. (สุขศึกษา) อาจารย 
14 น.ส.นริศรา จันทรประเทศ วท.ม. (ชีวเคมี) อาจารย 
15 น.ส.เพชรัตน อนโต ค.ม. สงเสริมสุขภาพ อาจารย 
16 น.ส.เจนจิรา   เล็กอุทัย วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) อาจารย 
17 น.ส.อรุณวดี   ทองบุญ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) อาจารย 

 
1.12 รายชื่อและวุฒิการศึกษาของลูกจางประจําและพนักงานราชการสายสนับสนุน  คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง/ระดบั 

1 นายปราโมทย  ดีวันนะ วท.บ(เคมี) เจาหนาที่หองปฏิบัติการชีววิทยา 
2 นางวัชรี  ไหมทอง บธ.บ. (บัญชี) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
3 น.ส.ไพรินทร  อินร้ิว วท.บ.(ฟสิกส) เจาหนาที่หองปฏิบัติการฟสิกส 
4 นางอัมภรณ  โพธ์ิกรด ม.6 เจาหนาที่หองปฏิบัติการคหกรรม 
5 นางอุดม  จันทรัตน ป.4 เจาหนาที่ฝายอาคารและบริการ 
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1.13 รายชื่อและวุฒิการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง/ระดบั 

1 น.ส.น้ําทิพย  สักดํา วท.บ.(สุขศึกษา) เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
2 นายอาทิตย  แกววงษา วท.บ. 

(วิทยาการคอมพิวเตอร) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

3 นางคนึงนิจ  พจนะลาวัณย ม.6 เจาหนาที่หองปฏิบัติการเคมี 
4 น.ส.จิรัชฌา  ปนนอย วท.บ.(เคมี) เจาหนาที่หองปฏิบัติการเคมี 
5 นายปยะ  กล่ินเกลี้ยง วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) เจาหนาที่หองปฏิบัติการชีววิทยา 
6 นางทัศนีย  ทรัพยประมวล วท.บ. 

(วิทยาการคอมพิวเตอร) 
เจาหนาทีห่องปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

7 นางหทัยทิพย  พนาวงศ บธ.บ.(การเงิน) เจาหนาที่ธุรการ 
8 นายธนากร  กิจสุขสกุล วท.บ.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 
เจาหนาที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

9 นายศิริชัย  ทวีผล วท.บ. (ฟสิกส) เจาหนาที่ปฏิบัติการฟสิกส 
10 นางชมพูนุช  บุญพรหม ม.3 เจาหนาที่ฝายอาคารและบริการ 
11 น.ส.สมทรง  เงินคล ป.6 เจาหนาที่ฝายอาคารและบริการ 
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บทที่ 2 
ดานการผลติบัณฑิต 

 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่
สอดคลองกับสังคมและวิชาชีพวิทยาศาสตร โดยผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต มีหลักสูตร
มากมาย  แตละหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหไดตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปดสอนในระดับปริญญาตรี  โดยเปดสอนภาคปกติและภาค 
กศ.บป. มีนักศึกษาทั้งหมด 1,247 คน 
2.1  จํานวนนกัศึกษาภาคปกติ (ปการศึกษา 2553) 

สาขา/ระดับ สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา 

รวม ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 
(53) (52) (51) (50) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร  
ปริญญาตรี 4 ป 
(วท.บ.) 
 นักศึกษาภาคปกติ  
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาการคอมพิวเตอร หอง 1 54 31 22 25 132 
วิทยาการคอมพิวเตอร หอง 2 - 32 19 26 77 
เคมี 16 9 - 4 29 
เคมี (วท.บ.4 ป)+วิทยาศาสตร 
(คบ. 5 ป) 

25 14 - - 39 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 44 33 15 10 102 

สาธารณสุขชุมชน หอง 1 42 53 36 42 173 
สาธารณสุขชุมชน หอง 2 37 53 40 30 160 
สาธารณสุขชุมชน หอง 3 35 53 27 - 115 
สาธารณสุขศาสตร (ชีวอนามัย) 
หอง 1 

34 40 21 - 95 

สาธารณสุขศาสตร (ชีวอนามัย) 
หอง 2 

30 - - - 30 

ชีววิทยา 36 12 12 5 65 
ชีววิทยา(วท.บ.4 ป)+
วิทยาศาสตร (คบ. 5 ป) 

48 15 - - 63 

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 21 - 10 - 31 
คณิตศาสตร 25 9 9 - 43 
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สาขา/ระดับ สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา 

รวม ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 
(53) (52) (51) (50) 

 คณิตศาสตร(วท.บ.4 ป)+
วิทยาศาสตร (คบ. 5 ป) 

37 16 - - 53 

 ฟสิกสอุตสาหกรรม 6 - - - 6 
 คหกรรมศาสตร 34 - - - 34 

รวม 524 370 211 142 1,247 
 
2.2 จํานวนนักศึกษาภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร (ปการศึกษา 2553) 
 

โครงการ สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา 

รวม ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 
(53) (52) (51) (50) 

โครงการ กศ.บป. วิทยาการคอมพิวเตอร  34 21 31 23 109 
รวม 34 21 31 23 109 

 
• ขอมูลบัณฑิต 

 คณะวิทยาศาสตรมีบัณฑิตทีสํ่าเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2552 จํานวนทั้งสิ้น 87 คน 
2.3  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในป 2552 

สาขาวิชา จํานวน 
วิทยาการคอมพิวเตอร 29 
คหกรรมศาสตร 13 
ชีววิทยาประยกุต 12 
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 11 
คณิตศาสตร 8 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 
เคมี 5 
ฟสิกส  2 
ชีววิทยา 1 

รวม 87 
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2.4 จํานวนและรอยละการมีงานทําและประกอบอาชีพอิสระของบัณฑติ ป  2552 
 

สถานะภาพการทํางาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จํานวน รอยละ 

ทํางานแลว 45 51.7 
ทํางานและศึกษาตอ 6 6.9 
ยังไมไดทํางานและไมไดศึกษาตอ 13 14.9 
กําลังศึกษาตอ 23 26.4 

รวม 87 100 
 
 
* ขอมูลจากสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 2552 
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บทที่ 3 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรคผลงานวิชาการ 

 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการสงเสริมคณาจารย  พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนใหมี

ผลงานวิชาการดานการวิจัยและงานสรางสรรคโดยมีการสงเสริม เชนการจัดการอบรม  เชิงปฏิบัติการ 
การจัดทําคูมือวิจัย และการสนับสนุนการอบรมสัมมนา การขอทุนสนับสนุนและเผยแพรผลงานวิจัย 
ในปงบประมาณ 2553 คณาจารยและนักวิชาการไดมีงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากภายในและภายนอกเปนเงิน 1,024,000 บาท ดังนี้ 

 
3.1  งานวิจัย/สรางสรรคของอาจารยคณะวิทยาศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2553 

ผูวิจัย ชื่องานวิจัย/สรางสรรค งบประมาณ 
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

นางชยภรณ ดีเอม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่เปนมิตรกับเยาวชน จังหวัด
นครสวรรค ต.ค.- พ.ย.52 

74,000 กองทุนโลก 
องคการแพธ 

ดร. ทินพันธุ  เนตรแพ  

 

การใชน้ําทิ้งจากโรงงานขนม
โมจิเพื่อผลิตปุยน้ําชีวภาพ 

150,000  เงินงบประมาณ

นายปฏิวิชช สาระพิน   
และน.ส. อุรา บุบผาชาติ 

ความสัมพันธ ระหว า งการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินกับสมดุลน้ําในพื้นที่ชุมน้ํา 
ก รณี ศึ ก ษ า  บึ ง บ อ ร ะ เ พ็ ด 
จังหวัดนครสวรรค 

300,000  เงินงบประมาณ

นายอนวุัตน  แสงออน  
และน.ส.ฤทัยรัตน โพธิ  

การศึกษาองคประกอบทางเคมี 
แ ล ะ จํ า แ น ก สั ด ส ว น
แหลงกํ า เนิดของฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM10) ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค 
 
 
 
 
 

350,000  เงินงบประมาณ
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ผูวิจัย ชื่องานวิจัย/สรางสรรค งบประมาณ 
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

นางสาวดุษฎี คําบุญเรือง วิจัยในชั้นเรียน 10,000 เงินรายได 
นายวีระศักดิ์ โสภิตกิตติกุล วิจัยในชั้นเรียน 10,000 เงินรายได 
ดร.สุทธินันต คํานา วิจัยในชั้นเรียน 10,000 เงินรายได 
นางสาวนิดานุช แกวเทพ วิจัยในชั้นเรียน 10,000 เงินรายได 
นางสาวปนัดดา แยมเผือก วิจัยในชั้นเรียน 10,000 เงินรายได 
นางสาวไอริน ชุมเมืองเย็น วิจัยในชั้นเรียน 10,000 เงินรายได 
นางสาวภัทริณี คงชู วิจัยในชั้นเรียน 10,000 เงินรายได 
นางสาวณิชา นภาพร  
จงกะสิกจิ 

วิจัยในชั้นเรียน 10,000 เงินรายได 

นายภาสกร วรอาจ วิจัยในชั้นเรียน 10,000 เงินรายได 
นางสาวดิศราพร ศรีนุช วิจัยในชั้นเรียน 10,000 เงินรายได 
วาที่รอยตรีเอกภพ  
สุดสะอาด 

วิจัยในชั้นเรียน 10,000 เงินรายได 

นายณัฐภัทร ศิริคง วิจัยในชั้นเรียน 10,000 เงินรายได 
นางสาวสิรภัทร สิริบรรสพ วิจัยในชั้นเรียน 10,000 เงินรายได 
นางสาวพิมพลดา โชติอดุลย
ศิริ 

วิจัยในชั้นเรียน 10,000 เงินรายได 

นายอนุวัตน แสงออน วิจัยในชั้นเรียน 10,000 เงินรายได 
 

3.2 งานวิจัยและงานสรางสรรคผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ผูวิจัย ชื่องานวิจัย/สรางสรรค แหลงตีพิมพ 
ดร.วราภรณ ฉุยฉาย การตอบสนองของตนกล า

ข าวโพดตอลินเดนและเอน
โดซัลแฟนที่ปนเปอนในดิน 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย คร้ังที่ 35. 15 
– 17 ตุลาคม 2552 
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ผูวิจัย ชื่องานวิจัย/สรางสรรค แหลงตีพิมพ 
ดร.วราภรณ ฉุยฉาย ความเปนพิษของลินเดนและ

เอนโดซัลแฟนที่ตกคางในดิน
ดางตอการเจริญระยะตนกลา
ของถ่ัวฝกยาวและผักกวางตุง 

การประชุมวิชาการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11 
25 – 26 มกราคม 2553 หนา 
425 - 428 

ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร การพัฒนาศู นย ก า ร เ รี ยน รู
วิทยาศาสตรทองถ่ินดานการ
อนุ รั กษ  ฟ นฟู  และก าร ใช
ประโยชนจากทรัพยากรน้ําใน
ภาคเกษตรแบบมีสวนรวมบน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่. 2553. 2 (4) : 5-16 

ดร.ทินพันธุ เนตรแพ ความหลากหลายของสั ตว  
หนาดินในบึงบอระเพ็ดจังหวัด
นครสววรค 

การประชุมวิชาการสิ่งแวดลอม
นเรศวร มหาวทิยาลัยนเรศวร 
คร้ังที่ 6 หนา 1 – 2 สิงหาคม 
2553 หนา 111-119 

 

 นอกจากงานวิจัยและสรางสรรคของคณาจารยแลว  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไดมี
นโยบายสนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีงานวิจัย  โดยไดรับเงินสนับสนุนสาขาวิชาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จํานวน 8 เร่ือง เปนเงินทั้งสิ้น 32,000  
บาท ดังนี้ 
 

3.3 งานวิจัยของนักศึกษา  
ชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

นางสาววชิรฐา ใจสัมฤทธิ์ ก า รศึ กษ า ค ว ามพึ งพอ ใ จ 
ค ว า ม รู  พ ฤ ติ ก ร ร ม ชิ ง
นักทอง เที่ ยวและประ เมิน
มาตรฐานคุณภาพของแหลง
ทองเที่ ยวเชิงนิ เวศ  บริเวณ
อุทยานนกน้ํ าบึงบอระเพ็ด 
จังหวัดนครสวรรค 
 
 
 
 

4,000 ส า ข า วิ ช า
วิ ท ย า ศ า ส ต ร
ส่ิงแวดลอม 
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ชื่อผูทําวิจัย ชื่องานวิจัย งบประมาณ แหลงงบประมาณ 
นางสาวราณี โพธ์ิพิทักษพาที การศึกษาพฤติกรรมการใชน้ํา  

รอบ เขตหวงห ามพื้ นที่ บึ ง
บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

4,000 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม 

นางสาวพิณเพชร สุขอ่ํา การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สมดุ ล ขอ งน้ํ า ใ นพื้ นที่ บึ ง
บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
ป พ.ศ. 2542 และป พ.ศ. 2552 

4,000 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม 

นางสาวแสงเดือน คลองแหง 
และนางสาวสพุรรษา แกวนิม่ 

ก า รผลิ ต ก รดแลกติ ก จ า ก
กระดาษสํานักงานที่เหลือใช 

4,000 สาขาวิชาชีววิทยา 

นางสาวอําพร ทวมนิ่ม และ 
นางสาวณฐัพร บัวหลวง 
 

การผลิตเอทานอลจากกระดาษ
สํานักงานที่เหลือใชดวยเช้ือรา
ที่สามารถยอยสลายเซลลูโลส 

4,000 สาขาวิชาชีววิทยา 

นางสาวจิราพร สารีพุฒ 
 

การวิเคราะหสารประกอบ 
ฟนอลในใบกะเพราขาวที่มีผล
ตอการยับยั้งการเจริญเติบโต
ข อ ง เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย ช นิ ด 
Escerichia coli 

4,000 สาขาวิชาเคมี 

นายวีระ วงศสายสิน 
 

การวิเคราะหหาปริมาณกรด  
ออกซาริกในใบมะรุมโดย
เทคนิคอัลตราไวโอเลตสเปก
โทรโฟโตเมตรี 

4,000 สาขาวิชาเคมี 

นางสาวพัชรินทร เส็งเอี่ยม 
 

การหาปริมาณเหล็กในน้ํ า
บาดาลดวยระบบโฟลอินเจค
ชันอะนาลิซิส 

4,000 สาขาวิชาเคมี 
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บทที่ 4 
ดานงานบริการวิชาการ 

 
 คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดใหบริการวิชาการ ในป 2553 จํานวน 28 
โครงการ เปนเงิน 751,657 บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ ผูรับบริการ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคณิตศาสตรและสถิติขั้น
พื้นฐาน 

สาขาวิชาคณิตศาสตร
และสถิติ 

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูสนใจ 

22 – 25 
พ.ค. 53 

30,000 

โครงการเคมียอสวน สาขาวิชาเคมี ครู อาจารยที่สอนวิชา
เคมีระดับมัธยมศึกษา 

9 – 10 ม.ค. 
53 

30,000 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางชุดตรวจสอบใน
การตรวจสอบหาสารฟอรมา
ลีนในอาหาร 

ผศ.พีระพงษ เนียมเสวก ครู อาจารยและ
ผูประกอบการ 

เม.ย. 53 30,000 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตเบเกอรี 

สาขาวิชาคหกรรม ครู อาจารยและผูสนใจ มี.ค. 53 30,000 

โครงการอบรม computer art 
& graphic design 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรฯ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

15 – 17 
มี.ค. 53 

30,000 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตสื่อธรณีวิทยา 

ศูนยวิทยาศาสตร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาส 

18 -19 ส.ค. 
53 

30,000 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดาราศาสตร 

ศูนยวิทยาศาสตร ครูในโรงเรียนระดับ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ
มัธยมศึกษา 

31 ส.ค. 53 30,000 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป 
chem. Sketch 
 
 

ศูนยวิทยาศาสตร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ก.พ. 53 30,000 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ ผูรับบริการ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินคุณภาพน้ําโดย
แมลงน้ํา 

สาขาวิชาวิทยฯ
ส่ิงแวดลอม 

ครู อาจารยในโรงเรียน
ภายในจังหวดั
นครสวรรค 

11 – 12 ก.ย. 
53 

30,000 

 
4.2  การบริการวิชาการใหกับนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ ผูรับบริการ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 
โครงการอบรมการ
สรางภาพเคลื่อนไหว
ดวยโปรแกรม Adobe 
After Effects CS3 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรฯ นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร 

24 – 26 มิ.ย. 
53 

50,000 

โครงการปรับความรู
พื้นฐานแคลคูลัส 2  

สาขาวิชาคณิตศาสตรฯ นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตรช้ันปที่ 2 

30 มิ.ย. – 20 
ก.ค. 53 

5,000 

โครงการปรับความรู
พื้นฐานแคลคูลัส 1 

สาขาวิชาคณิตศาสตรฯ นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตรช้ันปที่ 1 

19 – 20,      
26 - 27 ธ.ค. 
53 

5,000 

โครงการศึกษาดู งาน
นเรศวรวิจัยและเกษตร
น เ ร ศ ว ร เ พื่ อ พั ฒ น า
ศักยภาพงานวิจัยของ
นักศึกษา 

สขาวิชาชีววิทยา นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ชีววิทยา 

30 ก.ค. 53 2,000 

โครงการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อเชื่อมโยงสูงานวิจัย
ทางชีววิทยา 

สขาวิชาชีววิทยา นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ชีววิทยา 

15 – 17 ม.ค. 
53 

30,000 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใชงาน 
Linux 

สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร 

17 – 18,24 
ก.ค. 53 

5,400 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ ผูรับบริการ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 
โครงการอบรมความรูดาน
การใชงานระบบฐานขอมูล
Oracle รุนที่ 5 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ฯ 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร 

3 – 4,10 ก.ค.
53 

4,800 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการคายอนามัย
ส่ิงแวดลอม คร้ังที่ 9 

สาขาวิชาวิทยฯ
ส่ิงแวดลอม 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยฯสิ่งแวดลอม 

28 – 30 มิ.ย. 
53 

22,567 

โครงการฝกภาคสนาม
พัฒนาอนามยัชุมชน
ผสมผสาน 

สาขาวิชาวิทยฯ
สุขภาพ 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยฯสุขภาพ 

7 – 8,14 -15, 
25 ส.ค. 53 

40,000 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผูนํารักษสุขภาพ 

สาขาวิชาวิทยฯ
สุขภาพ 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยฯสุขภาพ 

21 - 22 ส.ค. 
53 

5,000 

โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานดาน
สาธารณสุขศาสตร 

สาขาวิชาวิทยฯ
สุขภาพ 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยฯสุขภาพ 

1 ก.ค. – 30 
ก.ย.  53 

122,060 

ศึกษาดูงานดานการแพทย
แผนไทย 

สาขาวิชาวิทยฯ
สุขภาพ 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยฯสุขภาพ 

22 เม.ย.  53 4,830 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการงานคุมครอง
ผูบริโภคดานสาธารณสุข 

สาขาวิชาวิทยฯ
สุขภาพ 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยฯสุขภาพ 

17 – 18 มิ.ย.  
53 

25,000 

 
4.3  การบริการวิชาการใหแกบุคคลภายนอก 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ ผูรับบริการ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการสิ่งแวดลอม 

สาขาวิชาวิทยฯ
ส่ิงแวดลอม 

บุคลากรขององค กร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

18 – 19 ส.ค. 
53 

30,000 

โครงการผลิต เห็ดยานางิ 
สําหรับผูประกอบการ 

อ.ณัฐพงษ สิงหภูงา เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปในจังหวัด
อุทัยธาน ี

31 ก.ค. 53 30,000 

โครงการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 
สําหรับผูประกอบการ 
 

ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล เกษตรกรและประชาชน
ทั่ ว ไ ป ใ น จั ง ห วั ด
นครสวรรค 
 

1 ส.ค. 53 30,000 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ ผูรับบริการ วัน/เดือน/ป งบประมาณ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสื่อสารวิทยาศาสตรสู
เยาวชน 

สาขาวิชาวิทยฯ
ส่ิงแวดลอม 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

1 – 2 ก.ย. 53 40,000 

โครงการสาธารณสุขสัญจร
เพื่อปวงชน(สถานสงเคราะห
คนชราบานเขาบอแกว) 

สาขาวิชาวิทยฯ
สุขภาพ 

บุคคลทั่วไป 30 ก.ค. 53 22,125 

โครงการสาธารณสุขสัญจร
เพื่อปวงชน(วัดศรีอุทุมพร) 

สาขาวิชาวิทยฯ
สุขภาพ 

บุคคลทั่วไป 6 ธ.ค. 52 7,875 

 
4.4  บุคลากรที่เปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนผูตรวจผลงานวิชาการ  เปนวิทยากร
ใหกับหนวยงานภายนอก 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ผลงาน หนวยงาน 
1 นางวัฒนาพร วัฒนชยัธรรม ตรวจผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัด

หลวงราชาวาส สาธิต
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

2 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงศคําจันทร เปนวิทยากรอบรมหลักสูตร “เยาวชนไทยสู
แหลงเรียนรูสวนพฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ” 
ณ สวนรุกขชาติ 100 ปกรมปาไม อําเภอไพศาลี 
จังหวดันครสวรรค 

กรมปาไม 

3 น.ส.ดุษฎี คําบุญเรือง 
น.ส.ณฐพร มีสวัสดิ์ 
ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ 
นายอภิชาต บุญมาลัย 
น.ส.มาลัยพร ดวงมาล 
น.ส.วิไลลักษณ โคมพันธุ  

วิทยากรโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร โรงเรียนนครสวรรค 

5 
 

นางชยภรณ  ดเีอม เปนวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพหมออาสา
ประจําชุมชน  
ไรกุสุมารีสอรท อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 
 
 

ห ม อ อ า ส า ป ร ะ จํ า
ชุมชนอําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ผลงาน หนวยงาน 
6 ผศ.ดร.มาลิน  อนันตนนทก เปนวิทยากรใหความรูวิธีการรอยพวงมาลยั

สําหรับคูบาวสาว  
ณ องคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย  
อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค 

องคการบริหารสวน
ตํ า บลบ า งต าห ง า ย  
อํ า เภอบรรพตพิ สั ย 
จังหวัดนครสวรรค 

7 น.ส.ทิพพารัตน  ทับโต เปนวิทยากรอบรมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุมเสี่ยง ณ  วนธารา เฮลทรีสอรท
แอนดสปา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 

8 ผศ.ดร.นวลศรี ชํานาญกิจ ตรวจผลงานวชิาการ (ค.ศ. 3) สํ านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 1 

9 ผศ.วาที่รอยตรี อภิเดช มงคล
ปญญา 

ตรวจผลงานวชิาการ (ค.ศ. 3) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครสวรรค 
เขต 1 ,ชัยนาท 1,
อุทัยธานี เขต 1,
เพชรบูรณ เขต 2 และ
ตากเขต 1และ 2 

10 ผศ.วิทยา วาจาบัณฑิตย 
 

ตรวจผลงานวชิาการ (ค.ศ. 3) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครสวรรค 
เขต 1 ,ชัยนาท 1,
อุทัยธานี เขต 1,
เพชรบูรณ เขต 2, 
พิจิตร เขต 2 และตาก
เขต 1และ 2 
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บทที่ 5 
ดานการทํานุ บํารุง อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และพัฒนานักศึกษา 

 
ในปการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดทําโครงการเพื่อทํานุบํารุง อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและโครงการพัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน กีฬา นันทนาการ บําเพ็ญ
ประโยชน ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํานวน 6 โครงการ เปนเงิน 240,900 บาท ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1  
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาใหมและปรับความรูพื้นฐานดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 
3. โครงการอบรมบุคลิกภาพและเตรียมความพรอมกอนเปนบัณฑิตสําหรับนักศึกษา 

ช้ันปที่ 4  
4. การแขงขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
5. โครงการของชมรมตนรักษคอม 
6. การแขงขันกีฬาภายในสาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการทํานุ บํารุง อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และพัฒนานักศึกษา  
ชื่อโครงการ ผูรับบริการ วันเดือนป งบประมาณ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม 
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1  
 

นักศึกษาชั้นปที่ 1  
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
จํานวน 550 คน 

23 มิ.ย. 2553 14,900 

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สําหรับนักศึกษาใหมและปรับ
ความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 
 

นักศึกษาชั้นปที่ 1  
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
จํานวน 550 คน 

25 พ.ค. 2553 
5 – 6 มิ.ย. 2553 

140,800 

3. โครงการอบรมบุคลิกภาพและ
เตรียมความพรอมกอนเปนบัณฑิต
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 

นักศึกษาชั้นปที่ 4
ทุกสาขาวิชา 
จํานวน 119 คน 

13 - 14 มี.ค.  2553 41,000 

4. การแขงขันกีฬาภายในคณะ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  
 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 
ทุกสาขาวิชา 

25 – 27 ม.ค. 2553 24,200 

5. โครงการของชมรมตนรักษคอม 
 

นักศึกษาชมรมตน
รักษคอม 

18 – 20 ธ.ค. 2552 10,000 

6. การแขงขันกีฬาภายในสาขาวิชา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 – 28 ธ.ค. 2552 10,000 
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บทที่ 6 
การพัฒนาบุคลากร 

 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการทํางาน

ของคณะฯ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหบุคลากรเขารวมโครงการตางๆ  ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 
6.1  การไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปงบประมาณ  2553 
         (ตุลาคม 2552  -  ก.ย. 2553 ) 
 

ท่ี ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

เดือน ตุลาคม 2552 
1 1. อ.ธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 

2 .อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 
30 ก.ย.- 4 
ต.ค.52 

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจําป 2552 
(Technomart – Innomart 2009)   
 

ศูนยศูนยแสดงสินคาและ
การประชุมอิมแพคอารีนา
เมืองทองธานี   
จ.นนทบุรี 

2 1 .อ.ธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 
2 .อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 

13 ต.ค.52 ยื่นเอกสารการจดอนุสิทธิบัตรอาจารยที่เปนสมาชิกของ 
โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ   
 

สํานักงานกรมทรัพยสิน- 
ทางปญญา  กทม. 

3 1 .อ.ธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 
2 .อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 

15 ต.ค.52 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย   ประจําปพ.ศ. 2552 
(Technomart – Innomart 2009)   

กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  กทม. 

4 อ. ภาสกร  วรอาจ 18-22 ต.ค.52 อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการหลักสูตร “การพัฒนา e-
learning ยุค 2010 ดวยระบบการจัดการเรียนการสอนผาน
เครือขาย Moodle 1.9.5”  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี   จ.นครราชสีมา 

5 1.  อ.นฤพนธ  พนาวงศ 
2.  ผศ.นง.เยาว  ในอรุณ 

8-11 ต.ค. 52 อบรมเรื่อง Data Mining  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 

6 อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 9 ต.ค.52 นํานักศึกษาไปแขงขัน Energy Star Award 2009  กรุงเทพฯ 
7 ผศ.นงเยาว ในอรุณ 5 ต.ค.52 ไปทําวีซาเขา USA.เพื่อไปอบรมสัมมนา Active Learning  กรุงเทพฯ 
8 ผศ.ดร. ศุภชัย  ทวี 14-16 ต.ค. 52 ไปประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ

ไทย ครั้งที่35 
จ.ชลบุรี 

9 อ.ชยภรณ  ดีเอม 14-16 ต.ค. 52 ไปประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Health Service Delivery 
Management  

จ.พิษณุโลก 

10 1. ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ 
2. อ.ดุษฎี คําบุญเรือง 
3. อ.อภิชาติ   บุญมาลัย 

15 ต.ค.52 จัดคายอัจฉริยภาพคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรฯ   โรงเรียนกาญจนภิเษก  
จ.อุทัยธานี 

11 อ.วันดี  ฉวีจันทร 27-30 ต.ค. 52 อบรมสัมมนา “การพัฒนาตนเองสูการเปนผูนํา”  จ.เชียงใหม 
12 อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 24 ต.ค. 52 ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรุงเทพฯ 



29 
 

ท่ี ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

13 ผศ.ชะยันต  อินเล็ก 27 ต.ค.52 ไปซื้อพัสดุสําหรับทําวิจัย   กรุงเทพฯ 
14 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคคํา

จันทร 
28 ต.ค.52 สงรายงานวิจัยภูเมี่ยง – ภูทอง   จ.พิษณุโลก 

เดือน พฤศจิกายน 2552 
1 อ.กาญจนา  ยลสิริธัม 6 พ.ย.52 ประชุมวิชาการ “งาน 9 ป สมศ.”  กรุงเทพฯ 
2 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 5 พ.ย.52 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินงานของกอง

พัฒนานักศึกษาและพัฒนาระบบกิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน กทม. 

3 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 27 พ.ย.52 ศึกษาดูงานเพื่อนําไปปรับใชกับการพัฒนางานดานการ
บริหาร   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรุงเทพฯ 

4 รศ.ดร.ชเนศ  คงการคา 30 พ.ย.52 รวมลงนามถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและนอมจิตถวายเปนพระราชกุศล
ใหพระองคทรงหายจากอาการ 
ทรงพระประชวร   

โรงพยาบาลศิริราช  กทม. 

5 1. ผศ.รัตนะ   ยศเมธากุล 
2. อ.กาญจนา  ยลสิริธัม 

30 พ.ย.52 ประชุมช้ีแจงคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 2553   

โรงแรม เดอะทวิน  
ทาวเวอร  กรุงเทพฯ 

6 1. ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 
2.  อ.ณฐพร  มีสวัสดิ์ 

6 พ.ย.52 เขารวมการประชุมวิชาการ 
ในงาน “9 ป สมศ.”  

กรุงเทพฯ 

7 1. อ.ณฐพร มีสวัสดิ์ 
2. อ.ดุษฎี  คําบุญเรือง 
3. อ.มาลัยพร  ดวงบาล 

13-15 พ.ย. 52 ประชุม “พลังงานกาวไกลประเทศไทยกาวหนา” ศูนยการประชุมแหงชาติ
สิริกิต์ิ   กรุงเทพฯ 

8 1. ดร.ทินพันธุ  เนตรแพ 
2. อ.ฤทัยรัตน  โพธิ 
3. อ.อนุวัตน  แสงออน 
4. อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 

16 พ.ย.52 นิเทศนักศึกษา 
ฝกประสบการณวิชาชีพ 
ดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

สํานักงานการประปา 
เขต 10 จ.นครสวรรค 

9 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคคํา
จันทร 
 

19 พ.ย.52 นําเสนอผลงานวิจัย 
ภูเมี่ยง-ภูทอง  

จ.พิษณุโลก 

10 ผศ.ภาคิน  อินทรชิดจุย 
 

6-9 พ.ย.52 นําเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
(The International Conference on Functionalized and 
Sensing materials : FuSeM 2009) 

ศูนยการประชุม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ   
กรุงเทพฯ 

เดือน ธันวาคม 2552 
1 อ.เอกวิทย  สิทธิวะ 2 ธ.ค.52 เขารวมงาน นิทรรศการ 

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 

2 1. อ.ชยันต นันทวงศ 
2. อ.เอกวิทย  สิทธิวะ 

3 ธ.ค.52 สัมมนาดานเทคโนโลยีและเครือขายคอมพิวเตอร  
Netday 2009  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
กรุงเทพฯ 
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3 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 8 ธ.ค.52 รวมสัมมนาเรื่อง “ทิศทางใหม การผลิตครูวิทยฐานะของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”   

โรงแรมรอยัลริเวอร  
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

4 1. อ.ธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 
2. อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 

11 ธ.ค.52 ยื่นจดอนุสิทธิบัตรอาจารยและนักศึกษาสมาชิกของ 
หนวยบมเพาะวิสาหกิจฯ    

สํานักงานกรมทรัพยสิน-
ทางปญญา  จ.นนทบุรี 

5 อ.เอกวิทย  สิทธิวะ 
 

21-23 ธ.ค.52 ศึกษาดูงานงานทะเบียนและประมวลผล หลักสูตรการเรียน
การสอน  รวมถึงการประกันคุณภาพทางการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เชียงใหม จ.เชียงใหม 

6 1. ผศ.กัญญารัตน  กาญจน
วิสิษฐผล 

2. ผศ.วิทยา  วาจาบัณฑิตย 
3. คุณอัมภรณ  โพธิ์กรด 

19-24  ธ.ค. 
52 

รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จ.เชียงราย 

7 1. อ.ธนพัฒน   วัฒนชัยธรรม 
2. อ.วัฒนาพร   วัฒนชัยธรรม 

21 ธ.ค.52 ไปรวมติดตามประเมินผล  Internal Audit ของ 
หนวยบมเพาะภาคเหนือตอนลาง   

มหาวิทยาลัยนเรศวร  และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ- 
พิบูลสงคราม  จ.พิษณุโลก 

8 อ.ชยันต  นันทวงศ 
 

23-25 ธ.ค.52 ศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศของจ.และสวนราชการระดับจ. 

ศาลากลาง จ.เชียงใหม 

9 ผศ.นิพนธ  วงษพานิช 23 – 26 ธ.ค.
52 

ศึกษาดูงานการบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
จ.เชียงราย 

10 อ.นฤพนธ  พนาวงศ 
 

2-4 ธ.ค.52 ไปอบรมสัมมนาการใชและพัฒนาระบบ Oracle  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
สุรนารี  จ.นครราชศรีมา 

11 1. ผศ.นงเยาว ในอรุณ 
2.อ.นฤพนธ  พนาวงศ 
3.อ.พงษศักดิ์  ศิริโสม 

8-9 ธ.ค.52 รวมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ PhD-RGJ Seminar in 
Computer Science, Information Technology and Computer 
Engineering   

โรงแรมโฆษะ  
จ.ขอนแกน    

12 1.รศ.ดร.สุนันท วิฑิตศิริ 
2.อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 
3.อ.ชัยวัฒน  ยิ้มชาง 

2-7 ธ.ค.52 นํานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา ไปทัศนศึกษา 

จ.เชียงราย 

13 1.อ.อนุวัตน แสงออน 
2.อ.ปฎิวิชช  สาระพิน 
3.อ.ฤทัยรัตน  โพธิ 

4 ธ.ค.52 ไปรวมงานสัมมนากิจกรรมวันสิ่งแวดลอมไทย ประจําป 
2552 “เหลือง ฟา มหามงคล เทิดพระเกียรติจากวันแม 
ถึงวันพอ”   

ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุมอิมแพคอารีนา  
เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ 

14 1.ผศ.วิทยา  วาจาบัณฑิตย 
2.นายภาสกร  วรอาจ 

3 ธ.ค.52 ปฐมนิเทศ “โครงการตนกลาฟุตบอลอาชีพ”    
 

หองรอดโพธิ์ทอง  
สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ 

15 ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย 
 

11 ธ.ค.52 เก็บขอมูลเพื่อทําวิจัยกับอาจารยที่คณะวิศวกรรมศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
กรุงเทพฯ 

16 1.ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ 
2.อ.ไอริน  ชุมเมืองเย็น 
3.อ.นิดานุช  แกวเทพ 
4.อ.ภัทริณี  คงชู 
5.อ.ปนัดดา  แยมเผือก 

8 ธ.ค.52 ประชาสัมพันธเผยแพรหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

โรงเรียนพยุหะวิทยาคม  
จ.นครสวรรค 
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17 1.ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ 
2.อ.อาวีพร  ปานทอง 
3.อ.ปนัดดา  แยมเผือก 
4.อ.ภัทริณี  คงชู 

9 ธ.ค.52 ประชาสัมพันธเผยแพรหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

โรงเรียนหวยน้ําหอม 
วิทยาคาร  จ.นครสวรรค 

18 1.ดร.ทินพันธุ  เนตรแพ 
2.อ.กาญจนา ยลสิริธัม 
3.อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 
4.อ.อนุวัตน  แสงออน 
5.อ.ฤทัยรัตน  โพธิ 

10 ธ.ค.52 ศึกษาดูงานรูปแบบและการจัดแสดงพิพิธภัณฑศิลปะและ
วัฒนธรรม   
 

จ.สุโขทัย และ  
จ.พิษณุโลก 

19 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 3 ธ.ค.52 ติดตอประสานงานเรื่องการจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร   สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ 
20 1.อ.นิดานุช  แกวเทพ 

2.อ.ไอริน ชุมเมืองเย็น 
3.อ.ปนัดดา  แยมเผือก 

14 ธ.ค.52 ประชาสัมพันธหลักสูตร โรงเรียนอุลิตไพบูลย- 
ชนูปถัมภ จ.ชัยนาท 

21 อ.อภิชาติ  บุญมาลัย 
 

18 ธ.ค.52 แนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธหลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร  

จ.นครสวรรค 

22 อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 
 

16 -18 ธ.ค.52 ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แหงชาติ ประจําป 2552   

ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุมอิมแพ็คอารีนา  
เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ 

เดือน มกราคม 2553 
1 1. อ.กาญจนา  ยลสิริธัม 

2. ดร.ทินพันธุ  เนตรแพ 
5 ม.ค. 2553 เขารวมกิจกรรมโครงการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมผาน

ภาพยนตร   
หอภาพยนตรแหงชาติ  
จ.นครปฐม 

2 1. อ.ประยุทธ  สุระเสนา 
2. อ.พงษศักดิ์  ศิริโสม 
3. อ.วิฑูร  สนธิปกษ 
4. อ.ภาสกร  วรอาจ 

12-15 ม.ค. 
2553 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 21   

มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี   
จ.จันทบุรี 

3 ผศ.กัญญารัตน กาญจนวิสิษฐ
ผล 

21-31 ม.ค. 
2553 

ไปราชการแขงกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  ครั้งที่ 37  
รอบมหกรรม  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
ศูนยรังสิต  จ.ปทุมธานี 

4 ดร.วราภรณ   ฉุยฉาย 29  ม.ค. 2553 ประชุมคณะอนุกรรมการดานวิชาการดําเนินงานพัฒนาและ
รณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

หองประชุมช้ัน  3  
สํานักงาน  กปร.กรุงเทพฯ 

5 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
 

20-24 ม.ค.53 นําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 
ครั้งที่ 2”  
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน   
วิทยาเขตหนองคาย 
จ.หนองคาย 

6 1.อ.มาลัยพร  ดวงบาล 
2.อ.วิไลลักษณ โคมพันธุ 
3.ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 
4.ดร.สุทธินันต  คํานา 
5.คุณปราโมทย  ดีวันนะ 

15-17 ม.ค.53 นํานักศึกษาไปศึกษาดูงานดานความหลากหลายทางชีวภาพ   อ.แมริม จ.เชียงใหม   
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7 1.อ.นฤพนธ  พนาวงศ  
2.อ.ภาสกร วรอาจ 
3.อ.วาที่ ร.ต.เอกภพ  สุด
สะอาด 
1.คุณหทัยทิพย  พนาวงศ 
2.อ.ธิษันย  ธัญธนกุล 
3.อ.เจตเจิม  เจิมขุนทด 
4.อ.ณัฐภัทร  ศิริคง 
5.อ.เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 

6 ม.ค.53 
 
 
 
 

ประกอบกิจกรรมปลูกปาเพื่อลดภาวะโลกรอน   อ.แมเปน จ.นครสวรรค 

8 1.อ.สมพร  พูลพงษ 
2.อ.เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 

3.อ.วาที่ ร.ต.เอกภพ  สุด
สะอาด 

29 ม.ค.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  ดานคอมพิวเตอร 
 

จ.อุทัยธานี และ จ. ชัยนาท  

9 1.อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 
2.อ.ธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 

18 ม.ค.53 เดินทางไปรับ VCD  
พระราชดํารัสในหลวง   

กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพฯ 

10 อ.ธิษันย   ธัญธนกุล 15-16 ม.ค.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ   จ.ระยอง 
11 1.อ.เอกวิทย  สิทธิวะ 

2.อ..วรดนู  ชูทอง 
3.อ.วิศัลยศยา  กิตยาภรณกุล 
4.อ.ณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ 

21 – 22 ม.ค.
53 

นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  กรุงเทพฯ 

12 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคํา
จันทร 

15 ม.ค.53 ประชุมเพื่อเตรียมปรับปรุงระบบฐานขอมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพระดับทองถิ่น   

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ 

13 ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 25 – 27 ม.ค.
53 

นําเสนอผลงานบทความวิจัย 
ในการประชุมวิชาการเกษตร 
ครั้งที่ 11  ประจําป 2553 

คณะเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

14 อ.ชยภรณ ดีเอม 20  ม.ค.53 ไปนิเทศนักศึกษา 
ฝกประสบการณวิชาชีพ  

เทศบาลเมืองการุง   
อ. บานไร  จ. อุทัยธานี  
และเทศบาลตําบลลานสัก 
 อ. ลานสัก  จ. อุทัยธานี 

15 อ.ชยภรณ  ดีเอม 21  ม.ค.53 ไปนิเทศนักศึกษา 
ฝกประสบการณวิชาชีพ  

เทศบาลตําบลนางสือ    
และเทศบาลตําบลตลุก   
อ. สรรพยา  จ.  ชัยนาท 
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16 1.ผศ.ดร.  นวลศรี  ชํานาญกิจ 
2.ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 
3.ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
4.อ.ไอริน  ชุมเมืองเย็น 
5.อ.เอกวิทย  สิทธิวะ 
6.อ.วีระศักดิ์  โสภิตกิตติกุล 
7.อ.ดุษฎี  คําบุญเรือง 

26  ม.ค.53 ประชุมการเตรียมการจัดคายอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร   

สพท.  อุทัยธานี 

17 อ.ชยภรณ   ดีเอม 28  ม.ค.53 ไปนิเทศนักศึกษา 
ฝกประสบการณวิชาชีพ  

พิพิธภัณฑเด็ก กรุงเทพฯ 

18 1.อ.อนุวัตน  แสงออน 
2.ดร.ทินพันธุ  เนตรแพ 
3.อ.ฤทัยรัตน  โพธิ 
4.อ.ปฏิวิชช   สาระพิน 

26 ม.ค.53 ไปนิเทศนักศึกษา 
ฝกประสบการณวิชาชีพ  

สํานักงานการประปา 
สวนภูมิภาค จ.อุทัยธานี 

19 1.อ.อนุวัตน  แสงออน 
2.ดร.ทินพันธุ  เนตรแพ 
3.อ.ฤทัยรัตน  โพธิ 
4.อ.ปฏิวิชช   สาระพิน 

27 ม.ค.53 ไปนิเทศนักศึกษา 
ฝกประสบการณวิชาชีพ  

โรงงานน้ําตาลเกษตรไทย 
อ.หนองโพ   
จ.นครสวรรค 

เดือน กุมภาพันธ 2553 
1 1.  ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี  

2.  อ.วิฑูร   สนธิปกษ 
3.  อ.ประยุทธ  สุระเสนา 
4.  อ.นฤพนธ  พนาวงศ 
5.  ผศ. รัตนะ  ยศเมธากุล 
6.  คุณน้ําทิพย  สักดํา 
7.  อ.ชยภรณ  ดีเอม 
8.  อ.กาญจนา  ยลสิริธัม 
9.  อ.ณัฐพงษ   สิงหภูงา 

10.ผศ.นงเยาว   ในอรุณ 
11.รศ.ดร. สุนันท   วิฑิตศิริ 
12.อ.ชัยวัฒน   ยิ้มชาง 
13.อ.สิรภัทร   สิริบรรสพ 
14.อ.ดุษฏี   คําบุญเรือง 
15.ผศ.  อภิเดช  มงคลปญญา 
16.อ.ภาสกร  วรอาจ 
 
 
 

2-3  ก.พ.
2553 

ศึกษาดูงาน  “ พัฒนาองคความรูและพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร”   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ  จ.อุตรดิตถ 
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ท่ี ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

2 ผศ.ดร. ศุภชัย  ทวี 25-28  ก.พ. 
53 

และ  4  มี.ค.
53 

สัมมนาวิชาการเรื่อง “ บทบาทสถาบันอุดมศึกษาตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  กรณี  :  ภายหลังการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา ( นบอ.)” 
และ “กรณีศึกษาดานบริหาร และวัฒนธรรม   บนเสนทาง 
ระหวาง นครพนม-สะหวันเขต-ลาวปาว-เว-นครพนม”  
 

โรงแรมนครพนม   
จ.นครพนม  
และ สปป.ลาว 

3 อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 5 ก.พ.2553 รวมประชุมหนวยบมเพาะวิสาหกิจ เครือขายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนลาง ครั้งที่ 1/2553   

สถานบมเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ.พิษณุโลก 
 

4 ผศ.พีระพงษ  เนียมเสวก 5 – 6 ก.พ. 
2553 

ศึกษาดูงานและรวมสัมมนาการจัดการสมัยใหม  สํานักงานรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ  กรุงเทพฯ และ 
บริษัท ยูนิต้ี อินดัสเตรียล 
จํากัด จ.ระยอง 

5 อ.เอกวิทย  สิทธิวะ 18 ก.พ. 2553 รวมเตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการ
อุดมศึกษาไทย 

หองประชุมศาสตราจารย
วิจิตร ศรีสอาน ช้ัน 5  
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
กรุงเทพฯ 

6 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคคํา
จันทร 

16 ก.พ. 2553 รวมประชุมผูประสานงานสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยพบนักวิจัย (สกว.)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล-
สงคราม จ.พิษณุโลก 

7 อ.กาญจนา  ยลสิริธัม 11 – 12 ก.พ. 
2553 

รวมประชุมผูนําหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น 17 จ.ภาคเหนือ  

โรงแรมชากังราว  
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 

8 อ.ภัทริณี  คงชู 
 

23-26 ก.พ.53 อบรมการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม R   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
กรุงเทพฯ 

9 1.อ.ภัทริณี  คงชู 
2.ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ 
3.อ.ไอริน  ชุมเมืองเย็น 
4.อ.อาวีพร  ปานทอง 
5.อ.นิดานุช  แกวเทพ 

1 – 3 ก.พ.53 อบรม “การใชโปรแกรม SCILAB ในการจัดการเรีย 
นการสอนคณิตศาสตร 
เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง   
รุนที่ 2”   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
นครปฐม  จ.นครปฐม   

10 ผศ.ดร.มาลิน   อนันตนนทก 2 – 4 ก.พ.53 รวมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “วิจิตรตระการในงาน
ใบตอง” และ”วิจิตรตระการ 
งานกรองรอยมาล”ี    
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ- 
สวนดุสิต  กรุงเทพฯ 
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ท่ี ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

11 อ.ชยภรณ  ดีเอม 5 ก.พ.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  สถานีอนามัยวัดโพธาราม 
ต.แพรกศีราชา 
อ.สรรคบุรี และ 
เทศบาล ต.หนองแซง  
อ.หันคา จ.ชัยนาท 
 

12 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคคํา
จันทร 

4 ก.พ.53 รวมประชุมผลการดําเนินงานของโครงการสํารวจรวบรวม
ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับทองถิ่น 
ปงบประมาณ 2552  

กระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรุงเทพฯ 

13 คุณหทัยทิพย  พนาวงศ 11 ก.พ.53 รวมสัมมนา “การพัฒนาเครือขายผูใหบริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมภูมิภาค  
(Service Provider)”  

โรงแรมบานสวน  
อ.เมือง จ.นครสวรรค 

14 1. อ.อนุวัตน  แสงออน 
2. อ.ฤทัยรัตน  โพธ ิ
3. อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 

3 ก.พ.53 รวมเวทีช้ีแจงและรับฟงความคิดเห็นวาดวยกาประสานงาน
การใหความเห็นขององคการอิสระ ตามมาตรา 67 วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 

โรงแรมมิราเคิล  แกรนด 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

15 อ.ไอริน  ชุมเมืองเย็น 21 – 24 ก.พ.
53 

รวมประชุมวิชาการคณิตศาสตร ระดับนานาชาติ  โรงแรมอโมรา  
จ.เชียงใหม 

16 ดร.สุทธินันต คํานา 10 ก.พ.53 ไปคนควาขอมูลเพื่อประกอบการเขียนโครงการขอทุนวิจัย
และพบอาจารย 
เพื่อปรึกษาแนวทางการทําวิจัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

17 อ.ชยภรณ   ดีเอม 8 ก.พ.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  องคการแพธ  กรุงเทพฯ 
18 อ.ชยภรณ   ดีเอม 11 ก.พ.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  เทศบาลตําบลหันหา  

อ.หันคา จ.ชัยนาท 
19 อ.ชยภรณ   ดีเอม 12 ก.พ.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  เทศบาลตําบลนางลือ  

อ.เมือง จ.ชัยนาท 
20 อ.ชยภรณ   ดีเอม 15 ก.พ.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  เทศบาลตําบลตลุก 

อ.สรรพยา จ.อุทัยธานี 
21 อ.ชยภรณ   ดีเอม 16 ก.พ.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  เ ทศบาลตํ าบลลานสั ก  

อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
22 อ.ชยภรณ   ดีเอม 17 ก.พ.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  เทศบาลตํ าบลทับกฤช   

อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 
23 อ.ชยภรณ   ดีเอม 18 ก.พ.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  พิพิธภัณฑเด็ก กรุงเทพฯ 
24 อ.ชยภรณ   ดีเอม 19 ก.พ.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ก า รุ ง   

จ.อุทัยธานี 
25 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 5 ก.พ.53 ติดตองานราชการและประชุมวิชาการ  สํานักงานสวนจิตรลดา  

กรุงเทพฯ 
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ท่ี ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

26 อ.ชยภรณ   ดีเอม 22 ก.พ.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  องคการแพธ กรุงเทพฯ 
27 อ.ชยภรณ   ดีเอม 23 ก.พ.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  สถานีอนามัยวัดโพธาราม 

อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 
28 อ.ชยภรณ   ดีเอม 24 ก.พ.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  เทศบาลตําบลหันหา  

อ.หันคา จ.อุทัยธานี 
29 อ.ชยภรณ   ดีเอม 25 ก.พ.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  เทศบาลตําบลหนองแซง 

อ.หันคา จ.ชัยนาท 
30 อ.ชยภรณ   ดีเอม 26 ก.พ.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  เทศบาลตําบลทับกฤช,  

องคการบริหารสวนตําบล
หนองปลิง, เทศบาลตําบล
บางมวงและเทศบาลตําบล
หนองเบน จ.นครสวรรค 

31 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคคํา
จันทร 

26 ก.พ.53 ประชุมสัมมนาเรื่อง “การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน”  
 

องคการบริหารสวนตําบล
สะแกกรัง  อ.เมือง  
จ.อุทัยธานี 

32 อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 25-26 ก.พ.53 ประชุมประจําปโครงการเครือขาย สวทช.ภาคเหนือ   โรงแรมฮอลิเดยอินน   
จ.เชียงใหม 

เดือน มีนาคม 2553 
1 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 21 – 23 มี.ค. 

2553 
รวมประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 5 ประจําป
การศึกษา 2553  

โรงแรมมารวยการเดนท 
ถนนพหลโยธิน เขต
บางเขน กรุงเทพฯ 

2 อ.ธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 25 – 28 มี.ค. 
2553 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษากระบวนการบมเพาะที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส 
จ.ขอนแกน 

3 ดร.ทินพันธุ  เนตรแพ 22 – 26 มี.ค. 
2553 

ศึกษาดูงานและสรางเครือขายความรวมมือตามโครงการ
ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองคการและ
การปฏิบัติงานของบุคลากร   

ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ.อาวลึก จ.กระบี่ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ถลาง และ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต 

4 1.อ.ประยุทธ  สุระเสนา 
2.อ.กาญจนา  ยลสิริธัม 
3.อ.พงษศักดิ์  ศิริโสม 
4.อ.ภัคจิรา  ศิริโสม 
5.อ.ธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 
6.อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 
7.อ.สมพร  พูลพงษ 

29 – 31 มี.ค. 
2553 

ศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองคกร
และการปฏิบัติงานของบุคลากร”  
 

สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยบูรพา   
จ.ชลบุรี 
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ท่ี ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

5 อ.ภาสกร   วรอาจ 
 

30 มี.ค. 2553 เขารวมการสัมมนา “แลกเปลี่ยนประสบการณรูปแบบการ
เผยแพร eDLTV เพื่อพัฒนาโรงเรียนในทองถิ่น”  ในการ
ประชุมวิชาการประจําป สวทช. NAC 2010  ในวันที่ 30 มี.ค. 
2553  

อุทยานวิทยาศาสตร- 
ประเทศไทย  จ.ปทุมธานี 

6 ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 2 – 5 มี.ค.53 รวมอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 
ขยายผล หลักสูตรที่ 4 รุน 2 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
จ.เชียงใหม 

7 อ.ชยภรณ  ดีเอม 9 – 12 มี.ค.53 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (มคอ.1)”   

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย  
จ.เชียงราย 

8 ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 17-19 มี.ค.53 รวมอบรม “เผยแพรความรูดานการระงับขอพิพาททางเลือก
ใหแกอาจารยฯ” 

โรงแรมทอปแลนด  
จ.พิษณุโลก 

9 อ.สิรภัทร  สิริบรรสพ 20 – 28 มี.ค.
53 

อบรมการพัฒนาการเรียน 
การสอนวิชาชีพดานการประกอบอาหาร  

สํานักพิมพมติชน 
กรุงเทพฯ 

10 อ.ภัทริณี  คงชู 22 – 26 มี.ค.
53 

รวมกิจกรรมการเรียนรู 
ทางการวิจัยตามโครงการ Research Zone Phase 13 

ของศูนยการเรียนรู
ทางการวิจัย วช. กรุงเทพฯ 

11 1.ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
2.อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 
3.คุณบัณฑิต  ต้ังกมลศรี 

16 -17 มี.ค.
53 

เปนวิทยากรบริการวิชาการ 
อบรมสงเสริมวิชาชีพการผลิต 
วุนน้ํามะพราว  

องคการบริหารสวนตําบล
หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

12 1.ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
2.อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 
3.คุณบัณฑิต  ต้ังกมลศรี 

23 – 26 มี.ค.
53 

เปนวิทยากรบริการวิชาการการอบรมสงเสริมวิชาชีพการ
ผลิตวุนน้ํามะพราว 

องคการบริหารสวนตําบล
ทุงพง  จ.อุทัยธานีและ
องคการบริหารสวนตําบล
ลาดยาว จ.นครสวรรค 

13 1.ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคคํา
จันทร 
2.ดร.สุทธินันต  คํานา 

24 – 26 มี.ค.
53 

นําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา (Oral Presentation) และรวม
ประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 4  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรุงเทพฯ 

14 1.อ.ชัยวัฒน  ยิ้มชาง 
2.อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 
3.อ.ภัทริณี  คงชู 
4.อ.ไอริน  ชุมเมืองเย็น 
5.อ.อนุวัตน  แสงออน 

30 มี.ค.53 จัดคายอัจฉริยภาพทาง 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

สพท. จ.อุทัยธานี 

15 1.อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 
2.อ.นิดานุช  แกวเทพ 
3.อ.ไอริน  ชุมเมืองเย็น 
4.อ.ภัทริณี  คงชู 
5.อ.ดุษฎี  คําบุญเรือง 

31 มี.ค.53 จัดคายอัจฉริยภาพทาง 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

สพท. จ.อุทัยธานี 
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ท่ี ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

16 1.อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 
2.อ.อาวีพร  ปานทอง 
3.อ.ไอริน  ชุมเมืองเย็น 
4.อ.นิดานุช  แกวเทพ 
5.ผศ.วิทยา  วาจาบัณฑิต 
6.อ.ปนัดดา  แยมเผือก 

29 มี.ค.53 จัดคายอัจฉริยภาพทาง 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

สพท. จ.อุทัยธานี 

17 1.อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 
2.ดร.ทินพันธุ  เนตรแพ 
3.อ.ฤทัยรัตน  โพธิ 
4.อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 
5.อ.อนุวัตน  แสงออน 
6.อ.ดุษฎี  คําบุญเรือง 
7.อ.ชัยวัฒน  ยิ้มชาง 

28  มี.ค.53 จัดคายอัจฉริยภาพทาง 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

สพท. จ.อุทัยธานี 

18 1.อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 
2.ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ 
2.ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
3.อ.ชัยวัฒน  ยิ้มชาง 
4.ไอริน  ชุมเมืองเย็น 
5.อ.นิดานุช  แกวเทพ 

27  มี.ค.53 จัดคายอัจฉริยภาพทาง 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

สพท. จ.อุทัยธานี 

เดือน เมษายน 2553 
1 1.อ.ธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 

2.อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 
7 เม.ย. 2553 ไปยื่นเอกสารการจดแจงลิขสิทธิแ์ละประสานงานการอบรม

การสืบคนขอมูลทรัพยสินทางปญญา   
สํานักงานกรมทรัพยสิน
ทางปญญา  จ.นนทบุรี 

2 อ.เอกวิทย  สิทธิวะ 21- 23 เม.ย. 
2553 

ไปอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบประกันคุณภาพและ
ระบบงานทะเบียน” 

จ.เพชรบุรี 
 

3 1.อ.ภาสกร  วรอาจ 
2.คุณอัมภรณ  โพธิ์กรด 
3.คุณชมภูนุช  บุญพรหม 
4.คุณอุดม  จันทรัตน 
5.คุณสมทรง  เงินคล 

20 เม.ย. 2553 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่บุคลากร  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จ.นครปฐมและ
คายมฤคทายวัน  
จ.เพชรบุรี 
 

4 1.ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 
2.อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 

22 – 25 เม.ย. 
2553 

รวมงานปฐมนิเทศและสัมมนาใหกับผูมีสิทธิ์ไดรับทุนกับ
ศูนยประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาล   

กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ 
และ ภูเขางามรีสอรท  

5 อ.สมพร  พูลพงษ 22 เม.ย. 2553 รวมประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับวิทยากรตนแบบ (Master 
Trainer Reunion) ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู   

หองประชุมชอแกว  
ช้ัน 5 อาคาร 31  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
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ท่ี ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

6 คณาจารยและบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

4-7 เม.ย. 
2553 

ไปศึกษาดูงานและ 
อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานประกัน
คุณภาพทางการศึกษาของคณะฯ   

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎรธานี และ 
สมุยลากูนา รีสอรท  
จ.สุราษฎรธานี 

7 ผศ.ภคินี  คงสิบ 22 เม.ย.53 ศึกษาดูงานดานสาธารณสุขศาสตร การแพทยแผนไทย   วัดหนองหญานาง  
ต.หนองไผแบน อ.เมือง  
จ.อุทัยธานี 

8 อ.ภัทริณี  คงชู 5 – 9 เม.ย.53 รวมกิจกรรมการเรียนรู 
ทางการวิจัยตามโครงการ Research Zone Phase 14 

ของศูนยการเรียนรู
ทางการวิจัย วช. กรุงเทพฯ 

9 1. อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 
2. อ.ดุษฎี  คําบุญเรือง 
3. ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ 
4. อ.ภัทริณี  คงชู 
5. ดร.สุทธินันต  คํานา 
6. ผศ.วิทยา  วาจาบัณฑิต 
7. อ.นิดานุช  แกวเทพ 

1 เม.ย.53 จัดคายอัจฉริยภาพทาง 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

สพท. จ.อุทัยธานี 

10 1. อ.ชัยวัฒน  ยิ้มชาง 
2. อ.วิไลลักษณ  โคมพันธุ 
3. อ.ณฐพร  มีสวัสดิ์ 
4. อ.วีระศักดิ์  โสภิตกิตติกุล 
5. อ.มาลัยพร  ดวงบาล 
6. อ.ดุษฎี  คําบุญเรือง 

2 เม.ย.53 จัดคายอัจฉริยภาพทาง 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

สพท. จ.อุทัยธานี 

11 1. นายณัฐพงษ  สิงหภูงา 
2. นายชัยวัฒน  ยิ้มชาง 

3 เม.ย.53 จัดคายอัจฉริยภาพทางดานวิทยาศาสตร  จ.อุทัยธานี 

12 1. นายปฏิวิชช  สาระพิน 
2. ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงศคํา

จันทร 

24-25 เม.ย.53 ไปรวมประชุมแกนนําเครือขายเยาวชนสิ่งแสดลอม
ภาคเหนือ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ- 
พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 

เดือน พฤษภาคม  2553 
1 คณาจารยคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค 

9 – 10 พ.ค. 
2553 

รวมงานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ-นครสวรรค  

หอประชุมทีปงกรรัศมี
โชติ วิทยาเขตสะลวง – 
ขี้เหล็ก  มหาวิทยาลัย- 
ราชภัฏเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 
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ท่ี ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

2 1. ผศ.ประทีป  แกวเหล็ก 
2. ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 

19 – 21 พ.ค. 
2553 

เขารวมประชุมคลินิกใหคําปรึกษาแนะนํา การดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

หองเพชรบูรณ  ช้ัน 5  
โรงแรมทอปแลนด  
จ.พิษณุโลก 

3 1. คุณอาทิตย  แกววงษา 
2. คุณอัมภรณ  โพธิ์กรด 
3. คุณอุดม  จันทรัตน 
4. คุณชมภูนุช  บุญพรหม 

17 – 22 พ.ค. 
2553 

รวมการแขงขันกีฬาเจาหนาที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทั่วประเทศ “ยาโมเกมส”  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

4 1. อ.ธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 
2. อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 

17 พ.ค. 2553 ยื่นเอกสารจดทะเบียนสิทธิบัตรและแจงขอมูลลิขสิทธิ์ 
ทรัพยสินทางปญญา 

สํานักงานกรมทรัพยสิน 
ทางปญญา จ.นนทบุรี 

5 อ.ภาสกร  วรอาจ 24 25- พ.ค. 
2553 

รวมสัมมนา “แนวโนมไอทีและการใช Business Intelligence 
ในสถาบันอุดมศึกษา”   
จัดโดย สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ
สมาคมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอุดมศึกษาแหง
ประเทศไทย 

โรงแรมพัทยาปารค   
อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

6 อ.ภาสกร  วรอาจ 21 – 23 พ.ค. 
2553 

เขารวมการอบรมสัมมนา  
“HP GOVERNMENT 2010”   
 

โรงแรมเชอราตัน หัวหิน 
รีสอรท แอนด สปา   
อ.หัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ 
 

7 1. อ.ธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 
2. อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 

31 พ.ค. 2553 รวมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสรางสรรค (Center of Excellence) จัดโดย 
กระทรวงพาณิชย   

โรงแรมมิราเคิล แกรนด  
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

8 1. อ.ประยุทธ  สุระเสนา 
2. อ.วิฑูร  สนธิปกษ 
3. อ.ชยันต  นันทวงศ 
4. อ.พงษศักดิ์  ศิริโสม 
5. อ.สมพร  พูลพงษ 

24 – 27 พ.ค. 
2553 

ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ Multimedia University, 
Cyberjaya Campus, 
Malaysia 

9 อ.เอกวิทย สิทธิวะ 7 – 9 พ.ค. 
2553 

สัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย ประจําป 2553  กรุงฮานอยและ 
นครโฮจิมินห  
ประเทศเวียดนาม 
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ท่ี ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

10 1. ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 
2. ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ 
3. ผศ.ดร.สุมิตรา  หมูพยัคฆ 
4. ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
5. ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
1. ผศ.มนตรี  แกวเกิด 
2. ผศ.วิโรจน  จันทรจิตวิริยะ 
3. ผศ.วิสาข  เกษประทุม 
4. ผศ.นงเยาว  ในอรุณ 
5. ผศ.นิพนธ  วงษพานิช 
6. อ.ณรงค  ทองอิสาณ 
7. อ.วรดนู  ชูทอง 
8. อ.สิรภัทร  สิริบรรสพ 
9. อ.ภัทริณี  คงชู 
10. อ.ชัยวัฒน  ยิ้มชาง 
11. อ.เอกวิทย  สิทธิวะ 
12.อ.ณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ 
13.อ.ฤทัยรัตน  โพธิ 
14.อ.อาวีพร  ปานทอง 
15.อ.ปฏิวิชช   สาระพิน 
16.อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 
17.คุณน้ําทิพย  สักดํา 

18 – 21 พ.ค. 
2553 

ศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัย  School of  Sciences 
Nanyan Technological 
Universit, School of 
Biological Sciences และ 
Science Center Singapore 

11 ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 18 พ.ค.53 ไปพบที่ปรึกษางานวิจัย  มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ชลบุรี 

12 ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 19-21 พ.ค.53 ไปนําเสนอผลงานวิจัยและเขารวมประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 3  

โรงแรมพัทยา ปารคบีช  
รีสอรท จ.ชลบุรี 

13 ดร.สุทธินันต  คํานา 10-14 พ.ค.53 เขาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใชประโยชนจากไมคอรไร
ซาและไปคนควาปรึกษางานวิจัย  

จ.เชียงใหม 

14 อ.อภิชาติ  บุญมาลัย 21 พ.ค.53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค 
15 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงศคํา

จันทร 
25-26 พ.ค.53 เก็บขอมูลงานวิจัยดาน 

ภูมิปญญาทองถิ่น 
อ.ไพศาลีและ 
อ.โกรกพระ  
จ.นครสวรรค 

16 อ.ณัฐพงษ สิงหภูงา 28 พ.ค.53 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเพาะเห็ดโคนญี่ปุน  
ในเชิงธุรกิจแบบครบวงจร 
 
 
 

จ.ชัยนาท 
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ท่ี ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

เดือน มิถุนายน  2553 
1 1. อ.ธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 

2. อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 
4 มิ.ย. 2553 รวมตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (Internal Audit) 

ของหนวยบมเพาะวิสาหกิจภาคเหนือตอนลาง  
 

สถานบมเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวรและ 
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จ.พิษณุโลก 

2 1. ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 
2. ผศ.ประทีป  แกวเหล็ก 

7 – 8 มิ.ย. 
2553 

เขารวมประชุมคลินิก 
ใหคําปรึกษาแนะนํา  
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

โรงแรมทอปแลนด  
จ.พิษณุโลก 

3 1. ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 
2. ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ 
3. อ.เอกวิทย  สิทธิวะ 

16 – 18 มิ.ย. 
2553 

รวมศึกษาดูงานการจัดทําหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน   
จ.ขอนแกน 

4 1. อ.ธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 
2. อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 

21 มิ.ย. 2553 ไปตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหนวยบม
เพาะวิสาหกิจภาคเหนือตอนลาง  

สถานบมเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร   
จ.พิษณุโลก 

5 1. อ.นาตยา  ยงกสิการณ 
2. อ.นิดานุช  แกวเทพ 
3. อ.ไอริน  ชุมเมืองเย็น 
4. อ.อาวีพร  ปานทอง 
5. อ.ดุษฎี  คําบุญเรือง 
6. ผศ.สุรศักย   รําพึงกิจ 
7. อ.เพชรัตน  อนโต 
8. อ. เจนจิรา  เล็กอุทัย 

1-12 มิ.ย. 
2553 

จัดการเรียนการสอน ศูนยการศึกษายานมัทรี   
อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค 

6 อ.ทิพพารัตน  ทับโต 14 มิ.ย.53 เปนวิทยากรอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยง  วนธารา เฮลทรีสอรท  
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

7 อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 12-17 มิ.ย.53 เขารวมโครงการคาย N-YEN รักษโลก ครั้งที่ 2  ศูนยศิลปาชีพแมตํ๋า  
อ.เสริมงาม จ.ลําปาง 

8 1. อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 
2. คุณปยะ  กลิ่นเกลี้ยง 

16-18 มิ.ย.53 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสรางศักยภาพหนวย
ตรวจสอบผลิตภัณฑชุมชน  

โรงแรมดิเอมเมอรัลล 
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

9 1. อ.อนุวัตน  แสงออน 
2. ดร.ทินพันธุ  เนตรแพ 
3. อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 
4. อ.ฤทัยรัตน  โพธิ 
 
 
 

28 มิ.ย.53 อบรมเชิงปฏิบัติการคายอนามัยสิ่งแวดลอม  
 

สถานีพัฒนาและสงเสริม
การอนุรักษสัตวปาบึง
บอระเพ็ด จ.นครสวรรค 
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ท่ี ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

10 1. อ.นฤพนธ  พนาวงศ 
2. ผศ.นงเยาว  ในอรุณ 
3. อ.ณรงค  ทองอิสาณ 
4. อ.วิศัลยศยา  กิตยาภรณกุล 
5. อ.ดนุวัส  อิสรานนทกุล 
6. อ.ปทมนันท  อิสรานนทกุล 
7. อ.วรดนู  ชูทอง 
8. อ.เอกวิทย  สิทธิวะ 
9. อ.ชยันต  นนัทวงศ 
10.อ.ณัฐภัทร  ศิริคง 

27-30 มิ.ย.53 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรมบนเครือขาย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  
ครั้งที่ 22  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  จ.นครราชสีมา 

เดือน กรกฎาคม  2553 
1 1. อ.กาญจนา  ยลสิริธัม 

2. อ.ทินพันธุ  เนตรแพ 
2  ก.ค. 2553 เดินทางไปรับพระราชทาน 

พระบรมฉายาลักษณ 
 

สํานักราชเลขาธิการ  
พระบรมมหาราชวัง  
กรุงเทพมหานคร   

2 1. ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 
2. ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ 
3. ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
4. อ.อนุวัตน  แสงออน 
5. อ.ชัยวัฒน  ยิ้มชาง 
6. อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 
7. อ.ฤทัยรัตน  โพธิ 
8. อ.ภัทริณี  คงชู 
9. อ.ฐพร  มีสวัสดิ์ 
10. อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 
11. อ.น้ําทิพย  สักดํา 

6-8 ก.ค. 2553 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย และมหาวิยาลัย
ราชภัฏลําปาง  

3 คณาจารยและบุคลากรฝาย
ประกันคุณภาพคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

20 ก.ค. 2553 โครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดตัว
บงช้ีดานการประกันคุณภาพทางการศึกษาสําหรับคณาจารย
และเจาหนาที่คณะวิทยฯ   

จ.นาน 

4 3. อ.ธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 
4. อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 

19 ก.ค. 2553 ประชุมเครือขายหนวยบมเพาะวิสาหกิจภาคเหนือตอนลาง  
ครั้งที่ 2/2553  

สถานบมเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร   
จ.พิษณุโลก 

5 ผศ.ดร.มาลิน  อนันตนนทก 20 – 21 ก.ค. 
2553 

นํานักศึกษาไปประกวดโครงการแย็บรอยคอยจีบประดิษฐ
ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 1  

อาคารรักตะกนิษฐ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ- 
สวนดุสิต กรุงเทพฯ 
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ท่ี ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

6 1. อ.ประยุทธ  สุระเสนา 
1. อ.พงษศักดิ์  ศิริโสม 
2. อ.วิฑูร  สนธิปกษ 

27-30 ก.ค. 
2553 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา  ครั้งที่ 22”   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  จ.นครราชสีมา 
 

7 อ.ชยันต  นันทวงศ 11-13 ก.ค. 53 นํานักศึกษาเขารวมการแขงขันการเขียนโปรแกรมระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ป 2553 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
จ.เชียงใหม 

8 1. ผศ.ภคินี  คงสิบ 
2. อ.วันดี  ฉวีจันทร 

24-26 ก.ค. 53 เขารวมการอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดและการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

ภัตตาคารโกยี  
จ.นครสวรรค 

9 1. ผศ.ธิติมา  บุญเจริญ 
2. ผศ.ภคินี  คงสิบ 
3. อ.วันดี  ฉวีจันทร 
4. อ.ณธิดา  อินทรแปน 

22-23 ก.ค. 53 ฝกอบรมและศึกษาดูงาน  พิพิธภัณฑทางการแพทย 
สิริราช ,โรงพยาบาลบาน
แพว ,สวนสนประดิพัทธ 
จ.ประจวบคีรีขันธ 

10 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงศคํา
จันทร 

7 ก.ค. 53 เก็บขอมูลวิจัยเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น  อ.ตากฟาและ อ.ตาคลี  
จ.นครสวรรค 

11 1. ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 
2. อ.วิไลลักษณ  โคมพันธุ 

16 ก.ค. 53 เขารวมฟงการประชาสัมพันธโครงการเครือขายการวิจัยสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
จากทรัพยากรชีวภาพ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ.พิษณุโลก 

12 อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 10-11 ก.ค. 53 ดําเนินงานกิจกรรมเครือขายเยาวชนสิ่งแวดลอมภาคเหนือ
และเสริมสรางพัฒนาบทบาทหนาที่ของสภาฯ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ 

13 1. ผศ.ภคินี  คงสิบ 
2. อ.วันดี  ฉวีจันทร 
3. อ.นารีรมย  รัตนสัมฤทธิ ์

30 ก.ค. 53 จัดโครงการสาธารณสุขสัญจรเพื่อปวงชน  สถานสงเคราะหผูสูงอายุ
บานเขาบอแกว   
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค 

14 ผศ.ดร.มาลิน  อนันตนนทก 20-21 ก.ค. 53 นํานักศึกษาเขารวมแขงขันโครงการประกวดงานใบตอง
ดอกไมสด  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ- 
สวนดุสิต กรุงเทพฯ 

15 1. อ.ณัฐพงษ   สิงหภูงา 
2. ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
3. อ.ศิริวัฒนา  ลาภหลาย 
4. อ.ปริญญารัตน  จินโต 
5. อ.พันธระวี  หมวดศรี 
6. อ.นาตยา  ยงกสิการณ 
7. คุณปยะ  กลิ่นเกลี้ยง 

14 ก.ค. 53 ศึกษาดูงานเพื่อจัดทํา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม 
จ.พิษณุโลก 

16 อ.ณัฐพร  มีสวัสดิ์ 13 ก.ค. 53 รับผูทรงคุณวุฒิ (กรรมการวิพากษหลักสูตร วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส) 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ,มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวลัยอลงกรณ ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร กรุงเทพฯ 
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ท่ี ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

17 อ.ชัยวัฒน  ยิ้มชาง 14 ก.ค. 53 รับผูทรงคุณวุฒิ (กรรมการวิพากษหลักสูตร วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ.พิษณุโลก 

18 อ.ภาสกร  วรอาจ 16-18 ก.ค. 53 เปนวิทยากร  โรงเรียนอุตลิต
ไพบูลยชนูปถัมภ   
จ.ชัยนาท 

19 ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 29-30 ก.ค. 53 เสนอผลงานในการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ.พิษณุโลก 

20 อ.ชยภรณ  ดีเอม 15 ก.ค. 53 เขารวมการประชุมเพื่อ 
ทบทวนยุทธศาสตรโครงการพัฒนาบริการสุขภาพที่เปนมิตร
สําหรับเยาวชน  

องคการแพธ (PATH) 
กรุงเทพฯ 

21 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคคํา
จันทร 

14 -16 ก.ค. 
53 

เก็บขอมูลวิจัยเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น  อ.บรรพตพิสัยและ 
อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค 

22 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคคํา
จันทร 

2-6 สิงหาคม 
2553 

เขารวมประชุมวิชาการ 
เนื่องในโอกาสปสากล 
แหงความหลากหลายทางชีวภาพ  

โรงแรมมารวยการเดนส  
กรุงเทพมหานคร 

 1. อ.ณัฐพงษ   สิงหภูงา 
2. อ.พันธระวี  หมวดศรี 
3. อ.ชม  ปานตา 

27-29 ก.ค. 53 ประชุมการและฝกอบรมเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
จ.เชียงใหม 

23 อ.เพชรัตน   อนโต 30 ก.ค. 53 จัดโครงการสาธารณสุขสัญจรเพื่อปวงชน  สถานสงเคราะหผูสูงอายุ
บานเขาบอแกว  
จ.นครสวรรค 

24 1. ดร.ชลดา  ธีรการุณวงศ 
2. ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 

29-30 ก.ค. 53 เขารวมประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

25 ผศ.พีระพงษ  เนียมเสวก 30 ก.ค. 53 รวมประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

26 อ.ชยภรณ  ดีเอม 28 – 29 ก.ค. 
53 

เปนวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพหมออาสาประจําชุมชน  ไรกุสุมารีสอรท  
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

27 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคคํา
จันทร 

28  ก.ค. 53 ประสานงานเพื่อดําเนินการ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“การบริหารจัดการน้ํา”  

โครงการตามพระราชดําริ 
อ.เมืองและ อ.โกรกพระ  
จ.นครสวรรค 

28 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคคํา
จันทร 

29 – 30 ก.ค. 
53 

เปนวิทยากรอบรมหลักสูตร “เยาวชนไทยสูแหลงเรียนรูสวน
พฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ”  

สวนรุกขชาติ 100 ป 
กรมปาไม อ.ไพศาลี  
จ.นครสวรรค 

29 อ.วิไลลักษณ  โคมพันธุ 30 ก.ค. 53 นํานักศึกษาไปศึกษาดูงานนเรศวรวิจัยและงานเกษตร
นเรศวร เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ดานการทําวิจัยใหกับนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 
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30 ผศ.นิพนธ  วงษพานิช 29 ก.ค. 53 ไปประชุมวิชาการการวิจัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

31 ผศ.นิพนธ  วงษพานิช 14 ก.ค. 53 ไปสืบคนขอมูลเตรียมทํางานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรุงเทพฯ 

32 ผศ.ดร.มาลิน  อนันตนนทก 28 ก.ค. 53 เปนวิทยากรใหความรูวิธีการรอยพวงมาลัยสําหรับคูบาวสาว  
 

องคการบริหารสวนตําบล
บางตาหงาย   
อ.บรรพตพิสัย  
จ.นครสวรรค 

33 1. ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
2. อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 

31 ก.ค. 53 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดยานางิ  กองบิน 4  อ.ตาคลี  
จ.นครสวรรค 

เดือน  สิงหาคม  2553 
1 ดร.ทินพันธุ  เนตรแพ 1 – 3 ส.ค. 53 ประชุมทางวิชาการสิ่งแวดลอมนเรศวร ครั้งที่ 6  คณะเกษตรศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัย
นเรศวร  จ.พิษณุโลก 
 

2 1. ผศ.ประทีป  แกวเหล็ก 
2. อ.ฤทัยรัตน  โพธิ 
3. อ.สมพร  พูลพงษ 

3-5 ส.ค. 53 ประชุมสัมมนา เรื่อง “การสรางแผนงานและแผนปฏิบัติการ 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวของ สมศ.”   

โรงแรมฟูรามา  จ.
เชียงใหม 

3 1. อ.นฤพนธ  พนาวงศ 
2. อ.ประยุทธ  สุระเสนา 
3. อ.ณรงค  ทองอิสาณ 
4. อ.ภัคจิรา  ศิริโสม 
5. อ.สมพร  พูลพงษ 
6. อ.วรดนู  ชูทอง 
7. อ.ชยันต  นันทวงศ 
8. อ.เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 
9. อ.เอกวิทย  สิทธิวะ 
10. อ.วิศัลยศยา  กิตยาภรณกุล 
11. อ.ณัฐภัทร  ศิริคง 
12. อ.ดนุวัศ  อิสรานนทกุล 
13. อ.ปทมนันท อิสรานนทกุล 
14. อ.พีรวัส  ทรัพยประมวล 
15. คุณทัศนีย  ทรัพยประมวล 
16. คุณธนากร  กิจสุขสกุล 
17. คุณหทัยทิพย  พนาวงศ 

 

3-5 ส.ค. 53 ศึกษาดูงานพัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพในดานการ
เรียนการสอน  
 

มหาวิยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  และ  บริษัท 
ซอฟทแวร คอนซัลทต้ิง 
จํากัด  จ.เพชรบุรี 
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4 1. ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ 
2. อ.ภัทริณี  คงชู 

2 ส.ค. 53 ประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและผลงาน
วิทยานิพนธ (Proceeding)  เพื่อเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  และตัวช้ีวัด ก.พ.ร. 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ 
 

5 ผศ.ประทีป  แกวเหล็ก 17-19 ส.ค. 
53 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ  จ.เพชรบูรณ 

6 1. ผศ.นิพนธ  วงษพานิช 
2. ผศ.ชะยันต  อินเล็ก 

16-18 ส.ค. 
53 

ประชุมเชิงปฏิบัติเรื่อง  
“พัฒนาผูนําชุมชนนํารองการสรางรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ”  

ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน อ.แกลง 
และศูนยเรียนรูสมุนไพร
วังจันทรไท จ.ระยอง 

7 1. ดร.ทินพันธุ  เนตรแพ 
2. อ.กาญจนา  ยลสิริธัม 

26-28 ส.ค. 
53 

ประชุมประจําปเครือขายหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2553   

โรงแรมกรุงศรีริเวอร  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

8 1.อ.ประยุทธ  สุระเสนา 
2. อ.นฤพนธ  พนาวงศ 
3. อ.พงษศักดิ์  ศิริโสม 
4. อ.วิฑูร  สนธิปกษ 
5. อ.ภัคจิรา  ศิริโสม 
6. อ.ภาสกร  วรอาจ 
7. อ.เอกวิทย  สิทธิวะ 
8. อ.วรดนู  ชูทอง 
9. อ.ชยันต  นันทวงศ 
10. อ.เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 
11. อ.พีรวัส  ทรัพยประมวล 
12. คุณทัศนีย  ทรัพยประมวล 
13. คุณธนากร  กิจสุขสกุล 
14. คุณหทัยทิพย  พนาวงศ 

 13.อ.ปทมนันท อิสรานนทกุล 
14.อ.ดนุวัส  อิสรานนทกุล 

28 – 30 ส.ค. 
53 

ไปศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรของ
คณาจารยและเจาหนาที่  

โรงแรมวรบุรี อโยธยา  
คอนเวนชัน รีสอรท  
จ.พระนครศรีอยุทธยา 
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จ.ลพบุรี 

9 1. อ.ดุษฎี  คําบุญเรือง 
2. อ.ณฐพร  มีสวัสดิ์ 

6 ส.ค. 53 เขาประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงานในการผลิตพืชเศรษฐกิจภาคเหนือตอนลาง  

คณะวิทยาศาสตร           
ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 

10 ผศ.ดร.มาลิน  อนันตนนทก 4 – 5 ส.ค. 53 นํานักศึกษาเขาประกวดแกะสลักผัก ผลไม ผสานงานใบตอง
และดอกไมสด ครั้งที่ 12  

โรงแรมแกรนด เมอรเคียว 
ฟอรจูน กรุงเทพฯ 

11 ผศ.พีระพงษ  เนียมเสวก 23 ส.ค. 53 รวมประชุมช้ีแจงกรอบการใหทุนอุดหนุนการวิจัย 
ปงบประมาณ 2554  

หองแกรนดบอลรูม ช้ัน 4 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

12 ผศ.พีระพงษ  เนียมเสวก 28 – 29 ส.ค. 
53 

รวมประชุมการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2553 (Thailand 
Research Expo 2010) 

ศูนยการประชุมบางกอก 
เซ็นทรัลเวิลด ราช
ประสงค กรุงเทพฯ 
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13 1. อ.อนุวัตน  แสงออน 
2. ดร.ทินพันธุ  เนตรแพ 
3. อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 
4. อ.ฤทัยรัตน  โพธิ 

19 ส.ค. 53 นํานักศึกษาเขารวมการสัมมนาทางวิชาการดานสิ่งแวดลอม  ศูนยการแสดงสินคาและ
ประชุมอิมแพ็คอารีนา  
เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 

14 1. ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคคํา
จันทร 
2. ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 

15 ส.ค. 53 ไปรับพืชและสัตว, ฟอสซิลและวัสดุตาง ๆ เพื่อนํามาจัด
แสดงในงานสัปดาหวิทยาศาสตร 2553  

วนอุทยานถ้ําเพชร –  
ถํ้าทอง อ.ตาคลี  
จ.นครสวรรค 

15 1. อ.พงษศักดิ์  ศิริโสม 
2. นางภัคจิรา  ศิริโสม 

18 ส.ค. 53 ติดตามผลการประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงาน”  

จ.ชัยนาท, จ.อุทัยธานี และ 
จ.นครสวรรค 

16 ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 25 ส.ค. 53 เดินทางไปพบอาจารยที่ปรึกษาเรื่องการขอทุนทําวิจัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพฯ 

17 1. ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
2. อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 

23 ส.ค. 53 นิเทศผูเขาอบรมเพื่อติดตามผลการอบรมบริการวิชาชีพวุน
น้ํามะพราวสําหรับผูประกอบการรายยอย  

อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

18 1. อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 
2. ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 

24 ส.ค. 53 นิเทศผูเขาอบรมเพื่อติดตามผลการอบรมบริการวิชาชีพวุน
น้ํามะพราวสําหรับผูประกอบการรายยอย  

อบต.ทุงพง อ.หนองฉาง 
จ.อุทัยธานี 

19 1. ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
2. อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 

25 ส.ค. 53 นิเทศผูเขาอบรมเพื่อติดตามผลการอบรมบริการวิชาชีพวุน
น้ํามะพราวสําหรับผูประกอบการรายยอย  

บานวังชมพู อ.ลาดยาว  
จ.นครสวรรค 

20 1. อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 
2. อ.ณัฐพงษ  สิงหภูงา 

20 – 21 ส.ค. 
53 

รวมประชุมการจัดกิจกรรมตามโครงการคายอัจฉริยภาพ  ณ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ จ.นครปฐม 

21 1.ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคคํา
จันทร 
2. ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 

20 ส.ค. 53 นําผูเขาอบรมไปทัศนศึกษาเสนทางน้ําตามโครงการ
พระราชดําริ  

อ.เมือง และ อ.โกรกพระ  
จ.นครสวรรค 

22 1. อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 
2. อ.ฤทัยรัตน  โพธิ 

27 – 29 ส.ค. 
53 

นํานักศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

จ.นครสวรรค 

23 ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 26 -30 ส.ค. 
53 

เขารวมกิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
การวิจัยแหงชาติ  

ศูนยประชุมบางกอก 
คอนเวนชันเซ็นเตอร  
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 

24 1. อ.วิฑูร  สนธิปกษ 
2. อ.ภาสกร  วรอาจ 

27 ส.ค. 53 ตรวจติดตามและประเมินผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกตใช
โปรแกรมสําเร็จรูป 

สํานักงานจังหวัด 
จ. ชัยนาท 

25 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงคคํา
จันทร 
 

29 ส.ค. 53 ตรวจติดตามและประเมินผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

บานวังไผ  อ.เมือง  
จ.นครสวรรค 

26 ผศ.ดร.มาลิน  อนันตนนทก 25 – 27 ส.ค.53 รวมสัมมนาโครงการเสริมสรางเครือขายและศักยภาพทาง
วิชาการ สาขาคหกรรมศาสตร 
ในสถาบันอุดมศึกษา   
 

โรงแรมดุสิตเพลส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต กรุงเทพฯ 
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27 1. ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ 
2. ผศ.ภคินี  คงสิบ 
3. อ.นารีรมย  รัตนสัมฤทธิ ์
4. อ.ณธิดา  อินทรแปน 
5. อ.นริศรา  จันทรประเทศ 
6. อ.เพชรัตน  อนโต 
7. อ.วันดี  ฉวีจันทร 

11 ส.ค.53 นํานักศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางทักษะและเรียนรูวิธีการ
ปฏิบัติงานจริง  

บริษัทชีวิตและ
สิ่งแวดลอม จํากัด  
กรุงเทพฯ 

28 1. ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ 
2. ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 
3. อ.ดุษฎี  คําบุญเรือง 
4. อ.ณฐพร  มีสวัสดิ์ 
5. อ.ปนัดดา  แยมเผือก 
6. อ.นิดานุช  แกวเทพ 
7. อ.ภัทริณี  คงชู 

4 ส.ค.53 ติดตามผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ  โรงเรียนหนองกรด 
พิทยาคม โรงเรียนเกาเลี้ยว
วิทยา และโรงเรียน
บรรพตพิสัยพิทยาคม  
จ.นครสวรรค 

29 1. อ.ปนัดดา  แยมเผือก 
2. อ.นิดานุช  แกวเทพ 
3. อ.ชม  ปานตา 

5 ส.ค.53 ติดตามผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ  โรงเรียนไพศาลีพิทยา  
และ โรงเรียนทาตะโก
พิทยาคม จ.นครสวรรค 

30 1. อ.ภัทริณี  คงชู 
2. อ.อาวีพร  ปานทอง 
3. อ.นิดานุช  แกวเทพ 
4. อ.ปนัดดา  แยมเผือก 
5. อ.ชม  ปานตา 

6 ส.ค.53 ติดตามผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ  โรงเรียนเขาทองพิทยาคม  
และ  โรงเรียนพยุหะ 
พิทยาคม จ.นครสวรรค 

เดือน  กันยายน  2553 
1 1. อ.ดุษฎี  คําบุญเรือง 

2. อ.เทวิกา  เบ็ญจวรรณ 
3. อ.ไอริน  ชุมเมืองเย็น 
4. อ.สิรภัทร  สิริบรรสพ 
5. อ.ทิพพารัตน  ทับโต 
6. อ.เพชรัตน  อนโต 
7. อ.นิดานุช  แกวเทพ 
8. อ.ปริญญารัตน  จินโต 
9. อ.ณธิดา  อินทรแปน 
10. อ.เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน 

 

1-3 ก.ย. 53 อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมดานการเรียนการสอน  ที่
มุงเนนการพัฒนาสมองของผูเรียนรูระดับอุดมศึกษา และ
ศึกษาดูงานแหลงการเรียนรูสําหรับการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา   

ณ เขาใหญ  อ.ปากชอง   
จ.นครราชสีมา 

2 ผศ.วาที่ ร.ต.อภิเดช  มงคล
ปญญา 

2-3 ก.ย. 53 ประชุมวิชาการสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
(ปอมท.) ประจําป 2553 เรื่อง  “การปฏิรูประบบอุดมศึกษา
ไทย : ฤาจะเปนความฝน”   

โรงแรมรามาการเดนส  
เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 
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ท่ี ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

3 1. อ.ธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม 
2. อ.วัฒนาพร  วัฒนชัยธรรม 

1 ก.ย. 53 ไปยื่นเอกสารการประดิษฐเพื่อจดอนุสิทธิบัตรทรัพยสินทาง
ปญญา  
 

สํานักงานกรมทรัพยสิน
ทางปญญา  จ.นนทบุรี 

4 1. อ.ชม  ปานตา 
2. อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 
3. อ.นารีรมย  รัตนสัมฤทธิ ์
4. อ.ปนัดดา  แยมเผือก 
5. อ.อาวีพร  ปานทอง 
6. อ.เพชรัตน  อนโต 
7. คุณหทัยทิพย  พนาวงศ 

7 – 9 ก.ย. 53 ศึกษาดูงานสัมมนาและรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน สกอ. และ คุณภาพ
ตามอัตลักษณ    

มหาวิทยาลัยราชนครินทร  
จ.ฉะเชิงเทรา , 
มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอื้องจ.ชลบุรี 

5 1.ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 
2.ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ 
3.อ.อนุวัตน  แสงออน 
4.อ.ภัทริณี  คงชู 
5.อ.ณฐพร  มีสวัสดิ์ 
6.คุณน้ําทิพย  สักดํา 

8 – 10 ก.ย. 
53 

เขาศึกษาดูงานเพื่อเปนแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

จ.นครราชสีมา 

6 1.  อ.ฤทัยรัตน   โพธิ 
2.  อ.อาวีพร  ปานทอง 
3.  อ.ปนัดดา   แยมเผือก 
4.  อ.นาตยา  ยงกสิการณ   

29 ก.ย. 53 ไปรวมงานวันรําลึกวันสถาปนาการฝกหัดครูไทยครบรอบ
118 ป  
 

หอประชุมพิฆเนศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร  กรุงเทพฯ 

7 1.อ.วัฒนาพร    วัฒนชัยธรรม 
2.อ.ธนพัฒน    วัฒนชัยธรรม 
3.อ.เอกสิทธิ์    สิทธิสมาน 
4.อ.สมพร    พูลพงษ 
5.อ.เจตเจิม  เจิมขุนทด 

10 ก.ย. 53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

อ.ขานุวรักษณบุรี  
จ.กําแพงเพชร และ  
อ.บรรพตพิสัย  
จ.นครสวรรค 

8 1. อ.ชยันต  นันทวงศ 
2. อ.ธิษันย  ธัญธนกุล 
3. อ.ณัฐภัทร  ศิริคง 

17 ก.ย. 53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

อ.ลําสนธิ  จ.ลพบุรี 

9 1. ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี   
2. อ.ณัฐพงษ   สิงหภูงา 
3. อ.ณฐพร  มีสวัสดิ์ 

11 ก.ย. 53 เขารวมการประชุมสัมมนา 
นวัฒนกรรมการศึกษาไทย  
สาขาครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
กรุงเทพฯ 

10 1. อ.ฤทัยรัตน  โพธิ 
2. ดร.ทินพันธุ  เนตรแพ 
 

12 ก.ย. 53 อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพน้ําโดยใชแมลงน้ํา   
 

แกงลานนกยูง อุทยาน
แหงชาติแมวงก  
จ.นครสวรรค 

11 1. อ.เอกวิทย  สิทธิวะ 
2. อ.ดนุวัศ  อิสรานนทกุล 
3. อ.วรดนู  ชูทอง 

7 ก.ย. 53 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  กล ุ มนโยบายและแผน 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ  
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ท่ี ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ป ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

4. อ.วิศัลยศยา  กิตยาภรณกุล (เขต 3) , รานบีแอล 
เซอรวิสคอมพิวเตอร  
จ.เพชรบูรณ 

12 อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 10 ก.ย. 53 ติดตามประเมินผลการจัดทําฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมและ
ศิลปกรรมทองถิ่น 
ดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ   

องคการบริหารสวนตําบล
หนองกรด , องคการ
บริหารสวนตําบลอางทอง
โรงเรียนหวยน้ําหอม 
วิทยาคาร และโรงเรียน 
วังเมืองชลประสิทธิ์  
จ.นครสวรรค 

13 อ.ณฐพร  มีสวัสดิ์ 22  ก.ย. 53 รวมประชุมวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ  

โรงแรมเจริญธานี  
ปริ๊นเซส  จ.ขอนแกน 

14 อ.ภาสกร  วรอาจ 22 – 24  ก.ย. 
53 

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับการบริหารจัดการ
เครือขาย (UNINET)   
 

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร สํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม จ.เชียงใหม 

15 1. อ.อนุวัตน  แสงออน 
2. อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 
3. อ.ฤทัยรัตน  โพธิ 

1 ก.ย. 53 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารวิทยาศาสตรสูเยาวชน  โรงเรียนโกรกพระ 
พิทยาคม อ.โกรกพระ  
จ.นครสวรรค 

16 1. อ.ฤทัยรัตน  โพธิ 
2. อ.อนุวัตน  แสงออน 
3. อ.ปฏิวิชช  สาระพิน 

2 ก.ย. 53 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารวิทยาศาสตรสูเยาวชน   โรงเรียนวิวิตราราม  
อ.บรรพตพิสัย  
จ.นครสวรรค 

17 ผศ.นิพนธ  วงษพานิช 1 ก.ย. 53 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการเคลื่อนที่สู
ชุมชน เรื่องน้ําหมักชีวภาพ  

บานบงตําลึง อ.ลาดยาว  
จ.นครสวรรค 

18 ผศ.นิพนธ  วงษพานิช 2 ก.ย. 53 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการเคลื่อนที่สู
ชุมชน เรื่องน้ําหมักชีวภาพ  

ตําบล ตะเคียนเลื่อน  
อ.เมือง จ.นครสวรรค 

19 ผศ.นงเยาว  ในอรุณ 3 – 5 ก.ย.53 อบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to Data Mining รุนที่ 4  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 
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6.2 งบประมาณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีป 2553 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการจัดสรรงบประมาณ ป พ.ศ. 2553 ดังนี ้
งบประมาณรายได     ไดรับการจัดสรร  2,476,953    บาท 
งบประมาณแผนดิน    ไดรับการจัดสรร  3,258,685  บาท 
            รวมเปนเงินท่ีไดรับการจัดสรรทั้งสิน้  5,735,683 บาท 
**************************************************************** 
ภาพรวมการใชงบประมาณ  
   งบประมาณที่ไดรับ                               5,735,683      บาท 
   ใชจายไปทั้งสิ้น                                     5,526,903.93 บาท 
   คงเหลือ                                                      208,734.07 บาท 
คิดเปน % การใชงบประมาณป 2553                  96.37 % 
คิดเปน % งบประมาณป 2553  คงเหลือ              3.63 % 
หมายเหตุ 
    -เงินงบประมาณรายไดรวมคาจางชั่วคราวพนกังาน   370,500 บาท 
     -เงินงบประมาณแผนดิน    รวมเปนเงนิศูนยวิทยาศาสตร  1,500,000 บาท 

 
******************************************************* 
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บทที่  7 
ดานการประกันคุณภาพ 

 
             ผลการดําเนินการประกันคณุภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

องคประกอบ / ตัวบงชี ้ คาคะแนน 

 องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนการดําเนินการ  
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรอืปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดาํเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชีเ้พื่อวัดความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

3 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 3 
คะแนนเฉลี่ย   องคประกอบท่ี 1 3.00 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  
2.1 มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร   3 
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3 
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล 
องคกร และชมุชนภายนอกมีสวนรวม 

3 

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 1 
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทยีบเทา 
ตออาจารยประจํา 

1 

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย 

1 

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  3 
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องคประกอบ / ตัวบงชี ้ คาคะแนน 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  (ตอ)  
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3 
2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 1 
2.10 รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 1 
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 3 
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ
การประกาศเกยีรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพคุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

3 

คะแนนเฉลี่ย  องคประกอบท่ี 2 2.17 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
3.1 มีการจัดบริการแกนกัศึกษาและศษิยเกา 3 
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนกัศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต 
ที่พึงประสงค 

3 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 3 3.00 
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องคประกอบ / ตัวบงชี ้ คาคะแนน 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย  
4.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจยั และสรางสรรค 3 
4.2 มีระบบการบริหารจัดการความรูจากงานวิจยัและงานสรางสรรค 3 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

3 

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ 
ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

1 

คะแนนเฉลี่ย  องคประกอบท่ี 4 2.50 
องคประกอบท่ี  5 การบริการวิชาการแกสงัคม  
5.1 มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม    3 
5.2 รอยละของอาจารยประจาํที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวทิยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ  
เปนกรรมการวิชาชีพในระดบัชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

3 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจํา 

2 

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 
5.5 จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม) 3 

คะแนนเฉลี่ย  องคประกอบท่ี 5 2.80 
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องคประกอบ / ตัวบงชี ้ คาคะแนน 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3 
คะแนนเฉลี่ย  องคประกอบท่ี 6 3.00 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน
ใหแขงขนัไดในระดับสากล  3 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 3 
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู 3 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและ 
การวิจยั 3 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา   3 

7.7 รอยละของอาจารยประจาํที่ไดรับรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ในระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ  0 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารศึกษา  3 
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล 3 

คะแนนเฉลี่ย  องคประกอบท่ี 7 2.67 
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องคประกอบ / ตัวบงชี ้ คาคะแนน 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรรวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบทางการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 3 

8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกคณะรวมกนั 3 
คะแนนเฉลี่ย  องคประกอบท่ี 8 3.00 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในทีเ่ปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิาร
การศึกษา 

3 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคณุภาพแกนักศกึษา 3 
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 
คะแนนเฉลี่ย   องคประกอบท่ี 9 3.00 

คาเฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.60 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 



 

ปร

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ะมวลภาพ

1. โ

พกิจกรรม
 
โครงการอบร

ม 

รมเชิงปฏิบัติก
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การปลูกฝงคุณธ

 

ธรรมและจริยธธรรม สําหรบับนักศึกษาชั้นปปที่ 1  



 

 

2. โ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบร
และคณิตศาสต

รมเชงิปฏบิัตกิ
ตร สําหรับนั

59 

ารสาํหรับนักศึ
กศึกษาชั้นปที่

ศกึษาใหมและ
ที ่1 

ะปรับความรูพืน้นฐานดานวิทยาศาสตร



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โโครงการอบ
ชั้นปที่ 4  

บรมบุคลิกภา

60 

าพและเตรียมมความพรอมกอนเปนบัณณฑิตสําหรับนันักศึกษา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การแขงขันกฬีฬาภายในคณะ

61 

ะวิทยาศาสตรรและเทคโนโลยี  


	รายงานประจำปี53.jpg
	สารจากคณบดี.pdf
	สารบัญ.pdf
	เนื้อหารายงานประจำปี2553.pdf

