
เอกสารแนบระเบียบวาระท่ี ๔.๓ 
การดำเนินงานด้านกิจการนกัศึกษา 

 
๑) รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๑) การมอบเกียรติบัตรแม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทแม่
ของนักศึกษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี       
ผศ.ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้มอบ 
และมี นส. กรองแก้ว บุญเรือง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๒ เป็นผู้รับมอบแทนมารดา  

 

 
 

 กิจกรรมที่ ๒) การสร้างและทดลองใช้ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ในรูปแบบกลุ่มไลน์ (Smo 
Science Line Official) โดยกรรมการสโมสรนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 



๒) รายงานผลการดำเนินงานด้านทุนสนับสนุนการศึกษา 

 กิจกรรมที่ ๓ ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔    
ประกาศเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ มีนักศึกษา ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๕ คน เป็นนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ คน ได้แก่ นางสาววิไลภร นามขันธ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ชั้นปีที่ ๓ และนางสาวเกวลี ชอบธรรม สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ ๔ 

 

 กิจกรรมที่ ๔ ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี ๒๐๒๑ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รับสมัครถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔  

 



 

๓) รายงานผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 กิจกรรมที่ ๕ สรรหาตัวแทนนักศึกษา ผู ้แทนศิษย์เก่า และผู ้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๗ คน เข้ารับการสัมภาษณ์ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๐-
๑๔.๑๕ น. ในรูปแบบออนไลน์  

ตัวแทนนักศึกษา  
ลำดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชั้นป ี หมายเลขโทรศัพท ์ หมายเหต ุ

สาขาวชิาเคมี  
1 63113552002 นางสาววรรณิศา ต่ายหาสุข 2 0618811582  
2 63113702008 นางสาวศศิพร  สุขนยิม   2 0613255001  
3 62113552004 นางสาวพนิดา พบพาน 3 0809633796  
4 61113552003 นางสาวเนติมา วงษ์เฉลิม   4 0659649001  

สาขาวชิาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ  
5 63113572014 นายอธิพงค์ เพ็ชรศรี 2 0825819572  
6 62113572001 นางสาวศศิวิมล ศรีสะอาด 3 0979649570  
7 61113402003 นางสาวปัทมวรรณ คงคา 4 0957788695  

สาขาวชิาฟิสิกสแ์ละวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
8 63111092009 นางสาวสุวพัชร  ยางนิยม 2 087-2023486  
9 61113612008 นางสาวบัณฑิตา  พลเทพ 4 098-8036564  

สาขาวชิาคณติศาสตร์และสถติิ  
10 63113542005 นายวันเฉลิม พูลภาพ 2 0979612837  
11 62113542012 นางสาวนฤมาศ ชื่นกระมล 3 0916185223  
12 61113542023 นางสาวเมทินี ม่วงฉาย 4 0958289632  

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
13 63113692004 นางสาวสุรางคนา วิสิทธิ ์ 2 093-743-5466  
14 61113562005 นางสาวณัฐพร  เคล้าเครือ  4 093-309-9019  

สาขาวชิาคหกรรม  
15 63113622030 นางสาวชมสุดา แกว้วิเชียร 2 091-151-4519  

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ  
16 63113732031 นางสาวอรณิช เชิงเอี่ยม 2 088-6282054  
17 63113732070 นายพรเทพ อิ่มสำอางค์ 2 064-4714015  
18 62113682007 นางสาวสุกัญญา บุญประจวบ 3 095-1145974  
19 62113682014 นายนิรุติ นุ่มเหลือ 3 096-8137122  
20 61113672002 นางสาวธัญญารัตน์ ทองคำ 4 062-3082696  
21 61113672049 นางสาวจิราพร น้อมมนัส 4 063-4741953  

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  
22 63113532027 นายศิรัสพล จิตฤทธิ ์ 2 065-5976879  
23 63113532037 นายเริงชัย บุตรม้วย 2 084-3544781  
24 63113532045 นางสาวพัชราภา หนูสุข 2 081-0424252  
25 62113532011 นายกิตติศักดิ์  แพเขยีว 3 062-3093021  
26 62113532027 นางสาวพรวภิา  นาไทย 3 093-1304273  
27 62113532002 นางสาวภาพิมล จันทร์ทา 3 099-2414862  
28 62113602012 นายจกัรกฤษณ์ มากม ี 3 095-3214962  
29 62113602014 นายชญานนท ์ศรีกาญจนา 3 065-4847432  
30 62113602016 นายรณภูมิ นันธิพานิช 3 080-5097184  
31 61113532005 นางสาวมาริษา วงษ์คลัง  4 061-3360216  
32 61113532014 นางสาวจิรารัตน์ ญาเพชรน้อย 4 092-4642050  
33 61113532032 นายพงศกร มลิวรรณ์  4 095-0495931  



ตัวแทนนักศึกษา  
ลำดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชั้นป ี หมายเลขโทรศัพท ์ หมายเหต ุ

ผู้แทนศิษย์เก่า 
๓๔ น.ส.เยาวลักษณ์ ภิญโญจิตร ตำแหน่ง ผูช้่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

สถานที่ทำงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก 
เบอร์โทร 092-2820552 

๓๕ นายสายชล บุญตา ตำแหน่ง ครูอัตราจา้ง 
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร เบอร์โทร 0811036845 

ผู้ใช้บัณฑิต 
๓๖ นางกนกวรรณ จันทพาส ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

รพ.สต.บ้านบึงบอระเพ็ด เบอร์โทร 0864490236 
๓๗ พ.ต.ท.หญิง กรปภา ชัยนนท์นอก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(สบ3) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครสวรรค์  

เบอร์โทร ๐๘๕๑๘๐๓๗๙๑ 

 

 กิจกรรมที่ ๕ การสำรวจรายชื่อบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน
รอบใหม่ (สำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรอบแรก) มีผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีด ๑ คน คือ อ.ถิรภัทร มีสำราญ 
ในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และบุคลากรที่ยืนยันการฉีดวัคซีน รอบ ๒  จำนวน ๗๘ คน ในวันที่ ๔ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

 กิจกรรมที่ ๖ คณะกรรมการดำเนินการ นักศึกษาที่ได้เกรดต่ำกว่า C ในทักษะภาษาไทย จำนวน ๔ 
คน ได้แก ่ดร.พิมรา ทองแสง ดร.ชยันต์ นันทวงศ์ อ.ชำมะเลียง เชาว์ธรรม และ อ.ศิริวัฒณา ลาภหลาย 

 



 

 

 



 



 



เอกสารแนบระเบียบวาระท่ี ๔.๓ 
การดำเนินงานด้านกิจการนกัศึกษา 

 
๑) รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๑) การมอบเกียรติบัตรแม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทแม่
ของนักศึกษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี       
ผศ.ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้มอบ 
และมี นส. กรองแก้ว บุญเรือง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๒ เป็นผู้รับมอบแทนมารดา  

 

 
 

 กิจกรรมที่ ๒) การสร้างและทดลองใช้ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ในรูปแบบกลุ่มไลน์ (Smo 
Science Line Official) โดยกรรมการสโมสรนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 



๒) รายงานผลการดำเนินงานด้านทุนสนับสนุนการศึกษา 

 กิจกรรมที่ ๓ ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔    
ประกาศเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ มีนักศึกษา ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๕ คน เป็นนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ คน ได้แก่ นางสาววิไลภร นามขันธ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ชั้นปีที่ ๓ และนางสาวเกวลี ชอบธรรม สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ ๔ 

 

 กิจกรรมที่ ๔ ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี ๒๐๒๑ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รับสมัครถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔  

 



 

๓) รายงานผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 กิจกรรมที่ ๕ สรรหาตัวแทนนักศึกษา ผู ้แทนศิษย์เก่า และผู ้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๗ คน เข้ารับการสัมภาษณ์ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๐-
๑๔.๑๕ น. ในรูปแบบออนไลน์  

ตัวแทนนักศึกษา  
ลำดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชั้นป ี หมายเลขโทรศัพท ์ หมายเหต ุ

สาขาวชิาเคมี  
1 63113552002 นางสาววรรณิศา ต่ายหาสุข 2 0618811582  
2 63113702008 นางสาวศศิพร  สุขนยิม   2 0613255001  
3 62113552004 นางสาวพนิดา พบพาน 3 0809633796  
4 61113552003 นางสาวเนติมา วงษ์เฉลิม   4 0659649001  

สาขาวชิาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ  
5 63113572014 นายอธิพงค์ เพ็ชรศรี 2 0825819572  
6 62113572001 นางสาวศศิวิมล ศรีสะอาด 3 0979649570  
7 61113402003 นางสาวปัทมวรรณ คงคา 4 0957788695  

สาขาวชิาฟิสิกสแ์ละวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
8 63111092009 นางสาวสุวพัชร  ยางนิยม 2 087-2023486  
9 61113612008 นางสาวบัณฑิตา  พลเทพ 4 098-8036564  

สาขาวชิาคณติศาสตร์และสถติิ  
10 63113542005 นายวันเฉลิม พูลภาพ 2 0979612837  
11 62113542012 นางสาวนฤมาศ ชื่นกระมล 3 0916185223  
12 61113542023 นางสาวเมทินี ม่วงฉาย 4 0958289632  

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
13 63113692004 นางสาวสุรางคนา วิสิทธิ ์ 2 093-743-5466  
14 61113562005 นางสาวณัฐพร  เคล้าเครือ  4 093-309-9019  

สาขาวชิาคหกรรม  
15 63113622030 นางสาวชมสุดา แกว้วิเชียร 2 091-151-4519  

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ  
16 63113732031 นางสาวอรณิช เชิงเอี่ยม 2 088-6282054  
17 63113732070 นายพรเทพ อิ่มสำอางค์ 2 064-4714015  
18 62113682007 นางสาวสุกัญญา บุญประจวบ 3 095-1145974  
19 62113682014 นายนิรุติ นุ่มเหลือ 3 096-8137122  
20 61113672002 นางสาวธัญญารัตน์ ทองคำ 4 062-3082696  
21 61113672049 นางสาวจิราพร น้อมมนัส 4 063-4741953  

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  
22 63113532027 นายศิรัสพล จิตฤทธิ ์ 2 065-5976879  
23 63113532037 นายเริงชัย บุตรม้วย 2 084-3544781  
24 63113532045 นางสาวพัชราภา หนูสุข 2 081-0424252  
25 62113532011 นายกิตติศักดิ์  แพเขยีว 3 062-3093021  
26 62113532027 นางสาวพรวภิา  นาไทย 3 093-1304273  
27 62113532002 นางสาวภาพิมล จันทร์ทา 3 099-2414862  
28 62113602012 นายจกัรกฤษณ์ มากม ี 3 095-3214962  
29 62113602014 นายชญานนท ์ศรีกาญจนา 3 065-4847432  
30 62113602016 นายรณภูมิ นันธิพานิช 3 080-5097184  
31 61113532005 นางสาวมาริษา วงษ์คลัง  4 061-3360216  
32 61113532014 นางสาวจิรารัตน์ ญาเพชรน้อย 4 092-4642050  
33 61113532032 นายพงศกร มลิวรรณ์  4 095-0495931  



ตัวแทนนักศึกษา  
ลำดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชั้นป ี หมายเลขโทรศัพท ์ หมายเหต ุ

ผู้แทนศิษย์เก่า 
๓๔ น.ส.เยาวลักษณ์ ภิญโญจิตร ตำแหน่ง ผูช้่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

สถานที่ทำงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก 
เบอร์โทร 092-2820552 

๓๕ นายสายชล บุญตา ตำแหน่ง ครูอัตราจา้ง 
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร เบอร์โทร 0811036845 

ผู้ใช้บัณฑิต 
๓๖ นางกนกวรรณ จันทพาส ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

รพ.สต.บ้านบึงบอระเพ็ด เบอร์โทร 0864490236 
๓๗ พ.ต.ท.หญิง กรปภา ชัยนนท์นอก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(สบ3) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครสวรรค์  

เบอร์โทร ๐๘๕๑๘๐๓๗๙๑ 

 

 กิจกรรมที่ ๕ การสำรวจรายชื่อบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน
รอบใหม่ (สำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรอบแรก) มีผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีด ๑ คน คือ อ.ถิรภัทร มีสำราญ 
ในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และบุคลากรที่ยืนยันการฉีดวัคซีน รอบ ๒  จำนวน ๗๘ คน ในวันที่ ๔ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

 กิจกรรมที่ ๖ คณะกรรมการดำเนินการ นักศึกษาที่ได้เกรดต่ำกว่า C ในทักษะภาษาไทย จำนวน ๔ 
คน ได้แก ่ดร.พิมรา ทองแสง ดร.ชยันต์ นันทวงศ์ อ.ชำมะเลียง เชาว์ธรรม และ อ.ศิริวัฒณา ลาภหลาย 

 



 

 

 



 



 



เอกสารแนบระเบียบวาระท่ี ๔.๓ 
การดำเนินงานด้านกิจการนกัศึกษา 

 
๑) รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๑) กิจกรรมจิตอาสา วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประธานสโมสรนักศึกษาและตัวแทน
นักศึกษา ร่วมกับทีมวิศวกรสังคม กองพัฒนานักศึกษา ลงชุมชนมอบถุงปันสุขให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้   
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพ้ืนที่ชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๔๖ ชุมชน จำนวน ๑๕๐ ถุง และ
มอบชุด PPE จำนวน ๑๔๕ ชุด และเครื่องดื่มบำรุงร่างกายให้กับทีมแพทย์และพยาบาลสำหรับโรงพยาบาล
สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ย่านมัทรี)  
 

 
 

 
 



 กิจกรรมที่ ๒) โครงการจิตอาสาร่วมใจ รักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ 
๑๑ - ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้ง ๔ ชั้นปี ได้ทำการ 
บำรุงรักษา ดูแลใส่ใจต้นไม้ในมหาวิทยาลัย และบริเวณที่พักอาศัย โดยมีผู ้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น       
๑๙๔ คน พันธุ์ไม้ ๑,๕๒๒ ต้น ในพ้ืนที่ ๑๔ จังหวัด 

 

 

 

 



 กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมตามแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ ๒๓ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จัดทำคลิปประวัติ และพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ ความยาว  

 

 

  

๒) รายงานผลการดำเนินงานด้านทุนสนับสนุนการศึกษา 

 กิจกรรมที่ ๔ ทุนการศึกษามูลนิธิ SET ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ประกาศเมื่อวันที่ 
๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีนักศึกษา ได้รับทุน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๑๓ คน เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยี จำนวน ๒๐ คน จากสาขาคณิตศาสตร์ ๑๓ ชีววิทยา ๒ คน คหกรรม ๒ คน เคมี ๑ คน         
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๑ คน และ สาธารณสุขศาสตร์ ๑ คน และกำลังอยู่ในระหว่างการเข้ารับการ
พิจารณาทุน โดยมีการสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 
๑๔ ชั้น ๘ 

 



๓) รายงานผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์คณะ 

 กิจกรรมที่ ๕ การสร้างและทดลองใช้ช่องทางออนไลน์ ในรูปแบบ YouTube Channel ของคณะ ฯ 
ชื่อ ScienceNSRU  ตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะ ฯ 

 

 

  

 

 

 

 

 



 กิจกรรมที่ ๖ การประชาสัมพันธ์ ระดับคณะ เพื ่อรับสมัครนักศึกษา รอบที่ ๑ วันที ่ ๑ - ๑๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้จัดทำคลิป https://www.youtube.com/watch?v=4-i1rjiZurQ ความยาว 
๒.๕๑ นาที จัดส่งเอกสารแผ่นพับไปตามโรงเรียนต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สนส.ในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Google Meet ในวันเวลา ตามปฏิทินของ สนส. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-i1rjiZurQ%20ความ


๔) รายงานผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 กิจกรรมที่ ๗ การสำรวจรายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน
รอบแรก ในวันที ่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนักศึกษา        
แสดงความประสงค์ จะเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน 

 

 

 



 

 กิจกรรมที่ ๘ การดำเนินการกับนักศึกษาที่ได้เกรดต่ำกว่า C ในรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
ภาษาไทย โดยให้นักศึกษา รหัส ๖๑ จำนวน ๒๖ คน และ นักศึกษารหัส ๖๒ จำนวน ๒๓ คน ทำการศึกษา
ด้วยตนเอง และเข้ารับการสอบ เพ่ือวัดทักษะความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาไทย  

 

 

  

กิจกรรมที่ ๙ โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ ด้วยกระบวนการ       วิศกร
สังคม กิจกรรมที่ ๑ การบ่มเพาะศักยภาพวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Upskill & 
Reskill) ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร ๑๓ ชั้น ๑  

 โดยมีอาจารย์ จำนวน ๕ คน และนักศึกษา ๒๐ คน เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมของคณะ 
ดังรายชื่อ ต่อไปนี้ 

๑. อาจารย์ณฐพร มีสวัสดิ์ 
อาจารย์ประจำภาควิชา/สาขาวิชา ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 



๒. อาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ 
อาจารย์ประจำภาควิชา/สาขาวิชา คหกรรม 
๓. ผศ.ณัฐภัทร ศิริคง 
อาจารย์ประจำภาควิชา/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๔. ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์ 
อาจารย์ประจำภาควิชา/สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
๕. อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย 
อาจารย์ประจำภาควิชา/สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

 รายช่ือนักศึกษา 
๑. นายภาสกร แสงโสม 
รหัสนักศึกษา 62113642031  สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
๒. นายศรุต มากโม 
รหัสนักศึกษา 62113642035  สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
๓. นางสาวบุษราคัม โสภาศรี 
รหัสนักศึกษา  62113642011 สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
๔. นางสาวกัญฐิกา นาชิน 
รหัสนักศึกษา 64113702003 สาขาวิชา คบ.เคมี 
๕. นางสาว ปัญญาพร ขำขุน 
รหัสนักศึกษา 64113672041  สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
๖. นาวสาวจันทกานต์ แสงน้อย 
รหัสนักศึกษา 63111092008  สาขาวิชา ฟิสิกส์ 
๗. นางสาวคชาภรณ์ คัพชูติ 
รหัสนักศึกษา 63113672039  สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
๘. นางสาวสาวิตรี บำรุงศรี 
รหัสนักศึกษา 64113702002 สาขาวิชา คบ.เคมี 
๙. นางสาวอรปรียา คีรีวรรณ์ 
รหัสนักศึกษา 64113702005 สาขาวิชา คบ.เคมี 
๑๐. นายยสิทธิ์ นิลประดับ 
รหัสนักศึกษา 64113702010 สาขาวิชา คบ.เคมี 
๑๑. นางสาวศุภาวรรณ ทานัง 
รหัสนักศึกษา 63111092003 สาขาวิชา ฟิสิกส์ 
๑๒. นายอภิวัชร์ สมบูรณ์ 
รหัสนักศึกษา 63111092004 สาขาวิชา ฟิสิกส์ 
๑๓. นายสรัล ด้วงนาม 
รหัสนักศึกษา 63111092007 สาขาวิชา ฟิสิกส์ 
๑๔. นางสาวสุวพัชร ยางนิยม 
รหัสนักศึกษา 63111092009 สาขาวิชา ฟิสิกส์ 



๑๕. นายพิสุทธิ์ แผลงศร 
รหัสนักศึกษา 63113622028 สาขาวิชา คหกรรม 
๑๖. นายนวมินทร์ รอดใหญ่ 
รหัสนักศึกษา 63113622001 สาขาวิชา คหกรรม 
๑๗. ประภัสสร เจริญศรี 
รหัสนักศึกษา 63113622018 สาขาวิชา คหกรรม 
๑๘. นางสาวรุ่งฤดี พงษ์แขก 
รหัสนักศึกษา 61113572001 สาขาวิชา ชีววิทยา   
๑๙. นางสาวกนกวรรณ เรืองสีพันธ์ 
รหัสนักศึกษา 61113572006 สาขาวิชา ชีววิทยา 
๒๐. นายยศนนท์ สุกิจปัญญาโรจน์ 
รหัสนักศึกษา 61113572002 สาขาวิชา ชีววิทยา 

 



เอกสารแนบระเบียบวาระท่ี ๔.๓ 
การดำเนินงานด้านกิจการนกัศึกษา 

 
๑) รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

กิจกรรมที ่  ๑) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม แก้โจทย์ปัญหาเชิงพื ้นที่                
ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔     
ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน ๒๐ คน และอาจารย์         
ที่ปรึกษาโครงการ จำนวน ๗ คน 
 

 
 

 
 

 



 กิจกรรมที ่ ๒) กิจกรรมลอยกระทงแบบออนไลน์ สไตล์ New Normal คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔            
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักศึกษา จำนวน ๒๓๘ คน อาจารย์ 
จำนวน ๑๔ คน และเจ้าหน้าที่ ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๒๕๖ คน  

  

 

 

 

 

 



 

 

 



 กิจกรรมที่ ๓ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กิจกรรมเครือข่ายพัฒนาจิตอาสาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔) ในวันพุธ ที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet มีนักศึกษา 
ชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๘๒ คน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 กิจกรรมที่ ๔ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กิจกรรมเครือข่ายพัฒนาจิตอาสาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (๑ ธันวาคม วันเอดส์โลก) โดยสโมสรนักศึกษา 
ได้จัดกิจกรรมแจกถุงยางอนามัย ผ่านทางหน้าเพจสโมสรนักศึกษา และบริเวณหน้าตลาดศร ีนคร               
เพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ทุกคน ตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ์ เพ่ือยุติเอดส์ 

 

 

 

 

 

 

๒) รายงานผลการดำเนินงานด้านทุนสนับสนุนการศึกษา 

 กิจกรรมที่ ๔ การพิจารณานักศึกษาที่มีความเหมาะสม ได้รับทุนสงเคราะห์ทุนการศึกษา มูลนิธิ 
SET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยทำการสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet วันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาคาร ๗ ชั้น ๑ ผลการคัดเลือก มีนักศึกษาได้รับทุน ทั้งสิ้น ๓๗ คน เป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ๙ คน ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ ๓ คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่ง เสริม
สุขภาพ ๔ คน และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๒ คน 



 

 

 

 



๓) รายงานผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์คณะ 

 กิจกรรมที่ ๕ การประชาสัมพันธ์ ระดับคณะ เพื ่อรับสมัครนักศึกษา รอบที่ ๑ วันที ่ ๑ - ๑๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ร่วมกับ สนส.ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง
โปรแกรม Zoom และ Google Meet ในวันที่ ๔, ๕, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, และ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวม ๑๐ 
โรงเรียน 

 

 

๔) รายงานผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 กิจกรรมที่ ๖ การสำรวจรายชื่ออาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ยังไม่ได้รับ
การฉีดวัคซีน จากการสำรวจข้อมูล วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พบว่า มีอาจารย์ รวมทั้งสิ้น ๔ คน ที่ยังไม่ได้
รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ 

 



กิจกรรมที่ ๗ การสำรวจข้อมูลผู้มีความประสงค์จะลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ของศูนย์อนามัย
ที่ 3 นครสวรรค์ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ มาทำการฉีดวัคซีนให้  คณาจารย์ บุคลากร และครอบครัวของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพุธ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
นนทรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มีผู้แสดงความประสงคจ์ะรับวัคซีน รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน 

 



เอกสารแนบระเบียบวาระที่ ๔.๓ 
การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 

 

๑) รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม - มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑.๑ กิจกรรมโครงการ NSRU ปันน้ำใจ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ในเขตอ.พยุหะคีรี เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ในวันอาทิตย์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา โดยมี
ประธานสโมสรนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา และนักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคมเข้าร่วม  

 

 

 



๑.๒ กิจกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ ลานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีตัวแทนนักศึกษา
จากทุกคณะเข้าร่วม 

 

 

 
 



๒) รายงานผลการดำเนินงานด้านทุนสนับสนุนการศึกษา 
๒.๑ ทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท  

มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน ๑๕ คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก ๓ คน เป็นนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ ๒ 
จำนวน ๑ คน 

 

 
 
 
 



๓) รายงานผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพ่ือรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.  

๒๕๖๔ โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์กับโรงเรียน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๙ ครั้ง ดังนี้ 
๓.๑ วันที่ ๒๑ ธันวาคม โรงเรยีนเขาทรายทับคล้อพิทยา อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐น. 
๓.๒ วันที่ ๒๒ ธันวาคม โรงเรยีนศรีสโมสรวิทยา อ.หนองมะโมง  จ.ชัยนาท เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐น. 
๓.๓ วันที่ ๒๓ ธันวาคม โรงเรยีนเซนโยเซฟนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๓๐น. 
๓.๔ วันที่ ๒๓ ธันวาคม โรงเรยีนเขาทองพิทยาคม อ.พยุหะคีร ีจ.นครสวรรค์ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐น. 
๓.๕ วันที่ ๒๔ ธันวาคม โรงเรยีนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  
      และโรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐น. 
๓.๖ วันที่ ๒๗ ธันวาคม โรงเรยีนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เวลา ๑๕.๑๐ - ๑๖.๐๐น. 
๓.๗ วันที่ ๒๘ ธันวาคม โรงเรยีนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เวลา ๑๐.๕๐ - ๑๒.๐๐น. 
๓.๘ วันที่ ๒๙ ธันวาคม โรงเรยีนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เวลา ๑๑.๔๐ - ๑๒.๓๐น. 
      และเวลา ๑๔.๒๐ - ๑๕.๓๐น. 

 
 



๔) รายงานผลการดำเนินโครงการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๔.๑ กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระบรม    

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔           
ในระหว่างวันที่ ๕-๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ มีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น
๒๗๑ คน 
 

 
 

๔.๒ กิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื ่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที ่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔          
ในรูปแบบออนไลน์ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๘๔ คน 
 

 



 
๔.๓ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมเครือข่าย 

พัฒนาจิตอาสาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (Ethics for Life & Ethics for Science) ในวันพฤหัสบดี ที ่ ๑๖ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในรูปแบบออนไลน์ มีนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วม  รวมทั้งสิ้น 
๓๐๗ คน 
 

 

 
 



๔.๔ กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีต้านภัยหนาว นครสวรรค์ – เชียงใหม่ ณ บ้านหนองเต่า ต.แม่วิน  
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ได้แก่ 
เสื้อผ้า ตุ๊กตา ข้าวของเครื่องใช้ โดยนำมาส่งที่สโมสรนักศึกษา อาคาร ๗ ชั้น ๑ เพ่ือรวบรวมนำส่งเจ้าอาวาสวัด
พรหมจริยวาส เพ่ือนำไปบริจาค ต่อไป 
 

 
 

๕) รายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๕.๑ การทดสอบความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย สำหรับนักศึกษา รหัส ๖๑ และ ๖๒ ที่มีผลคะแนน

ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ ในรายวิชา ๒๒๑๐๑๐๑ ๐๐๘๐๑๐๔ ๐๐๘๐๑๐๕ หรอื ๐๐๘๐๑๐๖ ต่ำกว่า C  ต้องเข้าอบรม 
หรือศึกษาด้วยตนเองจากคู่มือที่จัดทำโดยศูนย์ภาษา โดยทางคณะ ฯ ได้ทำการเผยแพร่คู่มือการเรียนรู้ภาษาไทย 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ ก่อนเข้ารับเข้าทดสอบ มีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ ๔๙ คน 
และผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล รวมทั้งสิ้น ๔๙ คน 

 



เอกสารแนบระเบียบวาระที่ ๔.๓ 
การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 

 

๑) รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑.๑ โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน กิจกรรมที่ ๑ การผลิต

วิศวกรสังคม (Social Engineer Creating-SEC) ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร 
๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีอาจารย์ที ่ปรึกษา ๑๑ คน และนักศึกษาจากหลักสูตรเคมี ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๕๐ คน 

 

 
 

 
 

 



๑.๒ กิจกรรม“วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน จัดโดยสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ณ ห้องประชุมพระบาง มีนักศึกษาทุนบรมราชาภิเษก หลักสูตรเคมี และสาธารณสุศาสตร์ จำนวน ๒ คน 
เข้าร่วม 

 

 
 

 
 
 



๑.๓ โครงการเสริมสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กิจกรรมการ
อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทย : สถาบันกษัตริย์ในกฏมณเฑียรบาล โดยสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรอาชีว  
อนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วม จำนวน ๖ คน 

 

 

 



๒) รายงานผลการดำเนินงานด้านทุนสนับสนุนการศึกษา 
๒.๑ ทุนการศึกษา โครงการ อบจ.นว. ให้ทุนการศึกษา นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๙ ทุน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนักศึกษาจาก
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ และเคมี 
เข้ารับทุน  

 

 
 

 
 



๓) รายงานผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
๓.๑ ประชาสัมพันธ์ ๑๕ หลักสูตร ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับตัวแทนอาจารย์

จากทุกสาขาวิชา ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ชั้นม.๖ ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๓ วันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนขาณุวิทยา จ.กำแพงเพชร 

 

 
๓.๒ ประชาสัมพันธ์ ๑๕ หลักสูตร ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับตัวแทนอาจารย์

จากทุกสาขาวิชา ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ชั้นม.๔-๕-๖ ในกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและเปิดโลก
กิจกรรม วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 
 

 



๔) รายงานผลการดำเนินโครงการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๔.๑ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม      

การพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทไทย สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ทุกห้อง ทุกสาขา  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑๖๙ คน 

 

 
 

 
 



  
๔.๒ กิจกรรมออนไลน์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ วันวาเลนไทน์ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 

 
 

๔.๓ กิจกรรมออนไลน์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ วันมาฆบูชา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 

 
 



๕) รายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕.๑ โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื ่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในวันที่ ๑๒ ๑๙ ๒๖ ๒๗ กุมภาพันธ์ และ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ มีนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๓ เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 
๒๓๖ คน 
 

 
 

 



เอกสารแนบระเบียบวาระที่ ๔.๓ 
การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 

 
๑) รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕ 

๑.๑ กิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมกับ 
สสจ. วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ และวิทยาลั ยการอาชีพ
บรรพตพิสัย มีนักศึกษาตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑
คน เข้าร่วม 

 

 
 

 
 



 ๑.๒ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม สำหรับนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด 
อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕   
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  มีนักศึกษาตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE จากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ คน เข้าร่วม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒) รายงานผลการดำเนินงานด้านทุนสนับสนุนการศึกษา 
 ๒.๑ ทุนการศึกษาโครงการ “สานฝัน สร้างคนก่ง สร้างโอกาสเพื ่ออนาคต” ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔-๒๕๖๕ (รอบ ๒) ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนักศึกษา ได้รับทุน รวมทั้งสิ้น 
๑๑ คน เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑ คน 
 

 
 

 ๒.๒ ทุนการศึกษาโครงการ Smo’ Smile ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักศึกษาที่มีจิตอาสา 
ช่วยงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ คน 
 

 
 
 
 



 ๒.๓ ทุนการศึกษา TOA และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับ
นักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีและเรียนปานกลาง ที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 

  
 

๒.๔ ทุนการศึกษา โครงการ “คมส่งฝัน” โดยคุณคมสันต์ ลี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับ
นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รับสมัครถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๕ 

 
 



๓) รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 ๓.๑ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือรับสมัครเข้าศึกษา รอบ ๔ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕  
 

 
 

๓.๒ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อรับสมัครเข้าศึกษา รอบ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โครงการ กศน.
นครสวรรค์ ส่งศิษย์ถึงฝั่งฝัน แนะแนวอาชีพทางเลือกการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อ.เมือง   
จ.นครสวรรค์ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

 



 
 ๓.๓ การประชาส ัมพ ันธ ์หล ักส ูตรระยะสั้ น ในร ูปแบบออนไลน์  โครงการอบรมหล ักส ูตร
ประกาศนียบัตร “ผู้ดำเนินการ การดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง” หลักสูตร ๑๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 
๑๘ เมษายน ถึง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ” หลักสูตร ๔๒๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 
๑๗ พฤษภาคม ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔) รายงานผลโครงการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ๔.๑ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet วันพฤหัสบดี ที ่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีนักศึกษาเข้าร่วม         
รวมทั้งสิ้น ๑๖๙ คน 
 

 
 

 



 
 ๔.๒ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม
เครือข่ายพัฒนาจิตอาสาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (Upskill & Reskill) เรื่อง อาหารสำหรับการเพิ่ม-ลด
น้ำหนักของวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ การอบรมในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีนักศึกษาเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น ๗๕ คน 
 

 
 

 
 



 ๔.๓ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม
เครือข่ายพัฒนาจิตอาสาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (Upskill & Reskill) เร ื ่อง การเร ิ ่มต้นการเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ การอบรมในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีนักศึกษาเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น ๖๔ คน 
 

 
 

 
 



 ๔.๔ โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรม   
การเตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR การอบรมในรูปแบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Google Meet วันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีนักศึกษาเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น ๒๑๗ คน 
 

 

 
 

 



 ๔.๕ กิจกรรมออนไลน์ ให้ความรู้ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕) รายงานผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๕.๑ โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ สำหรับศตวรรษที ่ ๒๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้แก่นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ ๑๒ ๑๙ ๒๖ ๒๗ กุมภาพันธ์ และ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕  มีนักศึกษาเข้าร่วม 
รวมทั้งสิ ้น ๒๘๗ คน และมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การเทียบชั่วโมงการอบรมภาษาอังกฤษ ๓๐ 
ชั่วโมง จำนวน ๙๔ คน  

 

 
 

 
 

 

 

 



 ๕.๒ การจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ๗๐% ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-
19) วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221511146948399&set=pcb.10221511182269282&__cft__%5b0%5d=AZWljZT2W9w8C2nZmSKLvUK8heulO9lB4d851Enj6fNqzXEgl5MEjMRbp4IGEMRhCD-DWLaEXK4o65iBEeB1n6mmn7s6zB4ZhOWtFI7olDrghHhgcR8thu-xNg5nIi430YBs8tkbCihTscZChNCmJ8gr&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221511146948399&set=pcb.10221511182269282&__cft__%5b0%5d=AZWljZT2W9w8C2nZmSKLvUK8heulO9lB4d851Enj6fNqzXEgl5MEjMRbp4IGEMRhCD-DWLaEXK4o65iBEeB1n6mmn7s6zB4ZhOWtFI7olDrghHhgcR8thu-xNg5nIi430YBs8tkbCihTscZChNCmJ8gr&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221511139428211&set=pcb.10221511182269282&__cft__%5b0%5d=AZWljZT2W9w8C2nZmSKLvUK8heulO9lB4d851Enj6fNqzXEgl5MEjMRbp4IGEMRhCD-DWLaEXK4o65iBEeB1n6mmn7s6zB4ZhOWtFI7olDrghHhgcR8thu-xNg5nIi430YBs8tkbCihTscZChNCmJ8gr&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221511139428211&set=pcb.10221511182269282&__cft__%5b0%5d=AZWljZT2W9w8C2nZmSKLvUK8heulO9lB4d851Enj6fNqzXEgl5MEjMRbp4IGEMRhCD-DWLaEXK4o65iBEeB1n6mmn7s6zB4ZhOWtFI7olDrghHhgcR8thu-xNg5nIi430YBs8tkbCihTscZChNCmJ8gr&__tn__=*bH-R

