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ประวัติ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าวิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษา
และวิจัยผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา จึงเห็นสมควรพระราชทานชื่อวิทยาลัยครู 
ว่าสถาบันราชภัฏและต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  
2547 
          ปี พ.ศ. 2518 คณะวิชาวิทยาศาสตร์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
          ปี พ .ศ. 2529 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกจัดตั้ งขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 
ประกอบด้วย  8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ภาควิชาเกษตรศาสตร์, ภาควิชาหัตถศึกษา
และอุตสาหกรรมศิลป์ 
          ปี พ .ศ. 2530  คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าและโปรแกรมวิชาไฟฟ้า  ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาพืชศาสตร์กับโปรแกรมวิชา
เกษตรศาสตร์ 
          ปี พ.ศ. 2532 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ 
          ปี พ.ศ. 2533 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเคมี
ปฏิบัติการและระดับปริญญาตรี 
          ปี พ.ศ. 2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา
เซรามิกส์ และเปิดท าการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ค.บ. 4 ปี) ในโครงการคุรุทายาท (ระดับมัธยม) 
จ านวน 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ เกษตรกรรม, ฟิสิกส์ และชีววิทยา 
          ปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น “สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์” และได้เปลี่ยนจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          ปี พ.ศ. 2542  เปลี่ยนแปลงการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากภาควิชา ซึ่ง
เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการบริหารแบบมีคณะกรรมการโปรแกรมวิชาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศทั่วไป เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 79  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 มีหน้าที่หลัก คือ จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรและหลังประจ าการ  การวิจัย 
การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีหัวหน้าคณะและคณบดีเป็นผู้บริหารคณะ ตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
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  พ.ศ. 2518 - 2520         นายสุรชาติ  ฉัตรสุทธิพงษ์ 
  พ.ศ. 2521 - 2522         นายเกษม     ศรีเดิมมา  
  พ.ศ. 2522 - 2524 นายมาโนชญ์  ไวทยกุล 
  พ.ศ. 2525 - 2529  นายวิทยา  วาจาบัณฑิตย์ 
  พ.ศ. 2530 - 2533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แก้วเหล็ก 
  พ.ศ. 2534 - 2537  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ  คงการค้า 
  พ.ศ. 2538 - 2541 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ์  คงมี 
  พ.ศ. 2542 - 2544 นายสมชาย  พลานนท์  
  พ.ศ. 2545 - 2547  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แก้วเหล็ก 
  พ.ศ. 2548 - 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ  คงการค้า 
  พ.ศ. 2551 - 2555   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  ทวี 
  พ.ศ. 2555 – 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา 
  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
 ปี พ.ศ. 2547 รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน 
กลายเป็นโปรแกรมวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ปี พ.ศ. 2548 เปลี่ยนค าน าหน้าส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากโปรแกรม
วิชาเป็นภาควิชา และจัดโครงสร้างการบริหารใหม่ ประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2549 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  
คณิตศาสตร์  สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุขศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย ลงวันที่  27 ธันวาคม  พ.ศ. 2549  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้  แบ่ง
หน่วยงาน ดังนี้ 
  1. ส านักงานคณบดี 
  2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
  3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
  4. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 ปี พ.ศ. 2554 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์  เคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์   
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  สาธารณสุขศาสตร์ 
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          ปี พ.ศ. 2558  ได้พัฒนาหลักสูตร  13 สาขาวิชา  ได้แก่  คณิตศาสตร์  สถิติประยุกต์  เคมี 
ชีววิทยา  ฟิสิกส์  เทคโนโลยีชีวภาพ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  คหกรรมศาสตร์  สาธารณสุขชุมชน  ชีวอนามัยและความปลอดภัย 
           ปี พ.ศ. 2563  ได้พัฒนาหลักสูตร  3 สาขาวิชา  ได้แก่  คบ .เคมี  วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ   วทม. การสอนคณิตศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ 
“บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม  อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย  บริการวิชาการที่ได้มาตรฐานเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพ่ือพัฒนาชุมชนและ  ท้องถิ่น”   
พันธกิจ 
            1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
            2. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาเครือข่า ยระหว่าง 
มหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น 
            3. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการท าวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
             4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน 
             5. พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้บริการแก่ชุมชน 
             6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
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กำรบริหำรและทรัพยำกรด ำเนินงำน 
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โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   
  

       
 
 
 

 
 
 
      
 
        
 
 
        
 
    
 
 
 
   
 
 
 
   

 
 
 
 
 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 
 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

หัวหน้า
ส านักงาน
คณบด ี

หัวหน้าศูนย์
วิทยาศาสตร ์

ภาควชิา
วิทยาศาสตร ์

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์

ประยุกต ์

สาขาวชิาฟิสิกสแ์ละ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

สาขาวชิาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวชิาเคม ี

สาขาวชิาคณติศาสตร์
และสถิต ิ

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์

ผู้ช่วยคณบดี 
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คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 1. รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ  คณบดี               
 2. ผศ.ชม  ปานตา   รองคณบดีฝ่ายบริหาร     
          3. ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      
          4. ดร.พิมรา  ทองแสง           รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 5. นางสาวณฐพร  มีสวัสดิ์  ผู้ช่วยคณบดี        
 6. ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด     หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์     
 7. ผศ.สุเทพ  ไม้ทองดี   ผู้ทรงคุณวุฒิ      
 8. นายยงยุทธ  สายงาม   ผู้ทรงคุณวุฒิ      
 9. นายอร่าม  ใจการุณ   ผู้ทรงคุณวุฒิ      
 10. นางนิภาพร  ภู่ธราภรณ์  หัวหน้าส านักงานคณบดี      
 
คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 1. รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ  คณบดี                 
 2. ผศ.ชม  ปานตา   รองคณบดีฝ่ายบริหาร       
          3. ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       
          4. ดร.พิมรา  ทองแสง           รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 5. นางสาวณฐพร  มีสวัสดิ์  ผู้ช่วยคณบดี 
 6. ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด             หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 7. นางสาวช ามะเลียง  เชาว์ธรรม  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         สิ่งแวดล้อม   
 8. ดร.รักชาติ  ประเสริฐพงษ์  หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 9. นางสาวปริญญารัตน์  จินโต  หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 10. รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร   หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 
                 ธีรการุณวงศ์ 
 11. นางสาวณฐพร  มีสวัสดิ์  หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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 12. ดร.สมพร  พูลพงษ์            หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 
 13. ผศ.ณธิดา  อินทร์แป้น  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 14. นางสาวนารีรัตน์  บุญลักษณ์  หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     
 15. นางนิภาพร  ภู่ธราภรณ์  หัวหน้าส านักงานคณบดี 
บุคลำกรที่ได้รับกำรยกย่อง 
 คณำจำรย ์บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับรำงวัลและได้รับกำรยกย่อง 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล รำงวัล หน่วยงานที่ให้ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา 
เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ 

นักวิจัยดีเด่น  ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 SMART RDI 

  
          นักศึกษำปัจจุบันและศิษย์เก่ำที่ได้รับรำงวัลและได้รับกำรยกย่อง 
 
ล าดับ ชื่อ - สกุล รำงวัล หน่วยงานที่ให้ 

1 นายกนกพันธุ์  เจริญสุข รองชนะเลิศอันดับ 2 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

2 นางสาวภัสส์ศา วาร ี รางวัลชมเชย กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

3 นางสาวสุกัญญา วงษ์ชะฎา รางวัลชมเชย กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

4  นางสาวอารียา  นันทา 
 

รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

5 นายนันทวัฒน์  วงศามั่น รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

6 นางสาววรินทร์ญา  อินทร์ฉ่ า รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
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7 นางสาวสุดารันตน์  ติครบุรี รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

8 นางสาววิชุดา  ไหม่ทอง รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

9 นางสาวกัลยา   เย็นใจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

งบประมำณ 
 ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีงบประมาณส าหรับ
ด าเนินงานตามภารกิจ จ านวนเงินทั้งสิ้น 14,259,200 บาท จ าแนกได้ดังนี้ 
 
1. จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 

ประเภท จ ำนวนเงิน 

เงินงบแผ่นดิน 8,104,000 
เงินรำยได้  

 - เงิน บ.กศ. 5,949,200 
 - เงิน กศ.บป. 206,000 

 - เงินศูนย์นานาชาติ - 

รวม 14,259,200 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
หมวดรำยจ่ำย จ ำนวนเงิน 

งบบุคลำกร 1,420,155 
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งบด ำเนินงำน 3,928,145 

งบลงทุน 4,126,900 
งบเงินอุดหนุน 4,784,000 

งบรายจ่ายอื่น - 

รวม 14,259,200 
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3 จ าแนกตามผลิต 

ผลผลิต จ ำนวนเงิน 
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7,699,789 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 

- 

ผลงานการให้บริการวิชาการ 23,832 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 265,050 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 816,925 
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

816,925 

รวม 9,622,521 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

หมวดรำยจ่ำย จ ำนวนเงิน 

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 7,699,789 
การวิจัยและพัฒนา 1,633,850 

การบริการวิชาการ 23,832 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 265,050 
การบริหารจัดการ 2,191,574 

การบริหารทรัพย์สิน - 
รวม 11,814,095 
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บุคลำกร 
1.จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

สำยงำน 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  
สำยวิชำกำร  - - - - 

      
  ข้ำรำชกำร  - - - - 10 8.80 13 11.40 23 20.20 
    รองศาสตราจารย ์  - - - - - - 2 1.80 2 1.80 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  - - - - 5 4.40 9 7.90 14 12.30 
    อาจารย์  - - - - 5 4.40 2 1.80 7 6.10 

  พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

 - - -  -   41 36.00 31 27.20 72  63.20 

    รองศาสตราจารย ์  -  - -  -  -   - 3 2.60  3 2.60 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  - -   - -   12  10.50 10 8.80 22 19.30 
    อาจารย์  - -  -   - 29 25.40 18 15.80 47 41.20 

    ลูกจ้ำงชั่วครำว - - - - - - - - - - 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - 

    อาจารย์ - - - - - - - - - - 
สำยสนับสนนุวิชำกำร - - 19 16.70 

  
- - 19 16.70 

    ข้าราชการ - - 1 0.90 - 
 

- - 1 0.90 

    พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

- - 16 14.00 - - - - 16 14.00 

    พนักงานราชการ - - 1 0.90 - - - - 1 0.90 
    ลูกจ้างประจ า - - 1 0.90 - - - - 1 0.90 
    ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น - - 19 16.70 51 44.70 44 38.60 114 100.00 
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1.ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุรำชกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ชื่อ - สกุล สังกัดหน่วยงำน ต ำแหน่งขณะเกษียณ 

- - - 
 
ทรัพยำกรอำคำร ห้องเรียน ห้องประชุม 
 คณะมีอาคาร ห้องเรียน ห้องประชุม ดังนี้ 
 

 
ชื่ออำคำร 

กำรใช้พื้นที่  (ห้อง) 

ห้องเรียนทั่วไป ห้องปฏิบัติกำร ห้องประชุม 

อาคาร 4 2 7 1 
อาคาร 6 2 2 - 

อาคาร 7 10 3 - 

อาคาร 13 5 15 2 
อาคาร  8  (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) 7 3 1 

รวมทั้งสิ้น 26 30 4 
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ทรัพยำกรสำรสนเทศ เครื่องมือ และเทคโนโลยี  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
1. จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ 

รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ 

1. หนังสือ   

1.1 ภาษาไทย 6,073 เล่ม 
1.2 ภาษาต่างประเทศ 914 เล่ม 

1.1 วิจัย 217 เล่ม 

2. วำรสำร/เอกสำร   
2.1 วารสาร   

2.1.1 ภาษาไทย 68 ชื่อเรื่อง 
2.1.2 ภาษาต่างประเทศ 29 ชื่อเรื่อง 

2.2 หนังสือพิมพ์   

2.2.1 ภาษาไทย - ชื่อเรื่อง 
2.2.2 ภาษาต่างประเทศ - ชื่อเรื่อง 

3. โสตวัสด ุ   

3.1 ดีวีดี - ชื่อเรื่อง 
3.2 วีซีดี - ชื่อเรื่อง 

3.3 ซีดีรอมมัลติมิเดีย 720 แผ่น 

3.4 วีดิทัศน์ 3 ชื่อเรื่อง 
3.5 แถบบันทึกเสียง - ชื่อเรื่อง 

3.6 คอมพิวเตอร์ไฟล์ 929 ชื่อเรื่อง 
3.7 ฐานข้อมูลส าเร็จรูป - ฐานข้อมูล 

4. ฐานข้อมูลออนไลน์   

4.1 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต - ชื่อเรื่อง 
4.2 ฐานข้อมูลต่างประเทศ - ฐานข้อมูล 

4.3 ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 28 บทความ 

4.4 ฐานข้อมูลกฤติภาคอิเล็กทรอนิกส์ - บทความ 
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2. คอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำร 

2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

ล ำดับที่ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวนห้อง จ ำนวนเครื่อง 
1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  432 1 28 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  433 1 28 

3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  442 1 40 
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  443 1 28 

5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  444 1 26 

6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  445 1 28 
7 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  446 1 28 

8 ห้องเรียนมาตรฐาน 13105 1 30 

 รวม 8 236 
 

2.2 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสนับสนุนการศึกษาและการสืบค้นข้อมูล 
ล ำดับที่ ห้องบริกำร / จุดบริกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวนเครื่อง 

1 ห้องสมุดและห้องสืบค้นข้อมูล อาคาร 8 ย่านมัทรี 6 

2 ห้องสืบค้นข้อมูล  อาคาร 4  2 
3 ห้องสมุดและสืบค้นข้อมูล  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 1 

 รวม 9 
 
3. ห้องปฏิบัติกำรเฉพำะทำง 

ล ำดับที่ ห้องปฏิบัติกำร จ ำนวนห้อง 
1 ห้องปฏิบัติการบรรยายคอมพิวเตอร์ 434 1 

2 ห้องปฏิบัติการบรรยายคอมพิวเตอร์ 435 1 
3 ห้องปฏิบัติการสัตววิทยา   1 

4 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 

5 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 
6 ห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค 1 

7 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 734 1 

8 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 735 1 
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9 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 737 1 

10 ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 825 1 
11 ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัย 1 

12 ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 1 

13 ห้องปฏิบัติการอาหาร  612 1 
14 ห้องปฏิบัติการศิลปะประดิษฐ์ 613 1 

15 ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ 614 1 
16 ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมสิ่งทอ 622 1 

17 ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า 623 1 

18 ห้องปฏิบัติการ  MAC 1 
19 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 1 

20 ห้องปฏิบัติการเคมี 13302 1 

21 ห้องปฏิบัติการเคมี 13306 1 
22 ห้องปฏิบัติการเคมี 13314 1 

23 ห้องปฏิบัติการวิจัย 13305 1 
24 ห้องปฏิบัติการวิจัย 13313 1 

25 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ 13318 1 

26 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ 13320 1 
27 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ 13322 1 

28 ห้องเก็บอุปกรณ์ 13304 1 

29 ห้องเก็บสารเคมี 13316 1 
30 ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์ 1 

31 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 

32 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
33 ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1 

34 ห้องปฏิบัติการแสง 1 
35 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1 

36 ห้องวิจัย 1 

37 ห้องประชุม พ.ว.ส. 1 
38 ห้องประชุมนนทรี 1 

39 ห้องประชุมลีลาวดี 1 

 รวม 39 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561-2564  (ฉบับปรับปรุง) 

ปรัชญำ : มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

วิสัยทัศน์  :  เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการด าเนินการตามพันธกิจเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 
 
พันธกิจ  :   1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

           2. วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น 
            3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
         4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

เป้ำประสงค์หลัก/วัตถุประสงค์ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางและแนวนโยบายการ

พัฒนาประเทศ 

2. บูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

เพ่ือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ  

3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น 

  วชิาชีพชั้นสูง   

4. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการให้เป็นฐานในการขับเคลือ่นมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

5. ยกระดับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ค่ำนิยมหลัก  :  NSRU 
ค่านิยมท่ีควรปลูกฝังสร้างเสริมข้ึนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU) คือ 

“ความรักและผูกพันต่อองค์กร และการเป็นองค์กรของคนดีและคนเก่ง” 

อัตลักษณ์ : เป็นคนดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา    
 เป็นคนดีมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งต่อ
ตนเอง ต่อผู้อ่ืนหรือสังคม ที่แสดงถึงความสามารถในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเอง ให้เป็นไปหลักคุณธรรม
จริยธรรม ก่อให้เกิดความเจริญต่อตนเองและสังคม รวมทั้งรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย  
 ใฝ่เรียนรู้สู้งาน หมายถึง ความรูสึกหรือพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ที่แสดงถึงความอยากรูอยากเห็น มุ่งมั่น กระตือรือรน ตั้งใจ ขยันอดทน มีความเพียรพยายาม 
รับผิดชอบในการเรียนและการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตลอดจนมีความรูเทาทันวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสามารถน า
ความรูที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง และในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 



24  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 เชี่ยวชาญเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึง 
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy เป็นทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการท างาน ให้มี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ คือการใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง (create)  และเข้าถึง 
(Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 มีจิตอาสา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึงการเสียสละเวลา 
อุทิศตนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสถาบันก าหนดไว้ 

เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) :  

6. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  

7. การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

8. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

9. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   

10. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Goals) :  
1. บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

3. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็น มหาวิทยาลัยแห่ง

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   

5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพ ในการ

แข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ควำมเชื่อมโยง เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ 

เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์  

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

1.  บัณฑิตมีศักยภาพ
ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
สามารถสร้างสรรค์
สังคมและ
ประเทศชาติ  

1.  การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ  
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 

2. พัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น  และ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก 

3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
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เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์  

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

 ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
4. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนา

ประเทศและ ได้มาตรฐานสากล 
5. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพ

ของผู้เรียน 
6. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของ

บัณฑิต 
7. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากลไกกระบวนการรับ

นักศึกษาใหม่ 
2.ชุมชนท้องถิ่นมีความ

เข้มแข็งและมีศักยภาพ
ในการปรับตัวได้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 

2.  การสร้างสรรค์การ
วิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 

1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างศักยภาพ
ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

2. พัฒนาสมรรถนะทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ให้มีศักยภาพ
เพ่ิมสูงขึ้น 

3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น และทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับมรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ 

3. บัณฑิตครู ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ มี
ส ม ร ร ถ น ะ ต า ม
มาตรฐานสากล 
 

3. การยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 
 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและ
สมรรถนะตาม มาตรฐานสากล 

2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสู่มาตรฐานสากล 
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการผลิตและ

พัฒนาครู 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
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เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์  

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

4. ระบบบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาลที่ส่งเสริมต่อ
การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

4. การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรร
มาภิบาล 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมบุคลากรให้มี
สมรรถนะการ 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ที่ส่งเสริมการท างานของบุคลากรตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สร้างสรรค์ 
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

5. มหาวิทยาลัยมี
คุณภาพสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาและ
แนวนโยบายแห่งรัฐและ
มีศักยภาพในการแข่งขัน
เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

5. การยกระดับ
มหาวิทยาลัย ให้เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 
 

1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับท้องถิ่น    ระดับประเทศและนานาชาติ  

2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเปน็
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล 

3. การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลยัสู่มาตรฐานสากล 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
คุณภาพในระดับนานาชาติ 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  

 กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ  

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ 
 
เป้ำประสงค์ 

1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
      3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 

1. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีศักยภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ และมีสมรรถนะส าคัญในศตวรรษที่ 21 

 
กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 
2.  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
4. พัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น  และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 

  และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
5. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล 
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6. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
7. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากลไกกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
กำรด ำเนินงำน 
1. การรับนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยอาจารย์แต่ละหลักสูตรได้ออก
ประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรเอง และออกประชาสัมพันธ์ร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แต่ละ
หลักสูตรได้ก าหนดจ านวนรับนักศึกษา คุณสมบัติ ด าเนินการออกข้อสอบคัดเลือกและมีการสัมภาษณ์นักศึกษาเข้า
ใหม่ ตามปฏิทินการรับสมัครของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562   
2. หลักสูตรที่เปิดสอน 

ระดับการศึกษา จ านวนหลักสูตร โปรแกรมวิชา 

อนุปริญญา 0 0 
ปริญญาตรี 
      

15 8 

      - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 

      - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการ
ข้อมูล 

1 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมี 1 สาขาวิชาเคมี 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาชีววิทยา 1 สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ       -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 
1 

      -หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

      -หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาเคมี 1 สาขาวิชาเคมี 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
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      -หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ       -หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และส่งเสริมสุขภาพ 

1 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ       -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
      -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 

1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบัตร 0 0 

ปริญญาโท 1 0 

    -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 1 0 
รวม 16 8 

 
3. จ านวนนักศึกษา 

3.1 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  
3.1.1 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามประเภท และระดับการศึกษา 

ประเภทนักศึกษำ อนุปริญญำ 
ปริญญำตรี ปริญญำ

โท 
รวม 

5 ปี 4 ปี 2 ปี 

ภำคปกติ 0 0 1,143 0 7 1,150 

ภำค กศ.บป. 0 0 0 0 0 0 

ภำค กศ.บศ. 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 1,143 0 0 1,150 

3.1.2 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด จ าแนกตามประเภท และสาขาวิชา 

ประเภท
นักศึกษำ 

สำขำวิชำ  

รวม 

สาขา
คณิตศาสตร์

และสถิติ 

สาขาวิชา
เคมี 

สาขาวิชา
ชีววิทยา

และ
เทคโนโล
ยีชีวภาพ 

สาขาวิชา
ฟิสิกส์และ

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

สาขาวิชา
วิทยาศาสต

ร์
สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชา
วิทยาศาสต
ร์สุขภาพ 

สาขาวิชา
คอมพิวเต
อร์และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สาขา 
คหกรรม
ศาสตร์ 

ภำคปกติ 86 51 94 17 26 363 437 69 1,143 
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ภำค 
กศ.บป. 

0 0 0 0 0 0 0  0 

ภำค กศ.บ
ศ. 

0 0 0 0 0 0 0  0 

รวม 86 51 94 17 26 363 437 69 1,143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด จ าแนกตามประเภท และสาขาวิชา 

ประเภทนักศึกษำ 
สำขำวิชำ 

รวม 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 

ภำคปกติ 7 7 
ภำค กศ.บป. 0 0 

ภำค กศ.บศ. 0 0 

รวม 7 7 
จ ำนวนนักศึกษำภำคปกติ จ ำแนกตำมสำขำ และระดับกำรศึกษำ 

คณะ/หลักสูตร/สำขำ ชั้นปี รวม
ทั้งสิ้น 1 2 3 4 

      - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 18 20 35 79 

      - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 0 0 0 7 7 
      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมี 7 11 13 12 43 
      -หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมี 8 0 0 0 8 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาชีววิทยา 15 11 15 36 77 
      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

4 0 6 7 
17 

 

บริหารธุรกิจ 
 

การบญัชี 
 



รายงานประจ าป ี2564   31 
 

 
                

3.2 จ านวนนักศึกษารับ ปีการศึกษา 2563 
3.2.1 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ าแนกตามประเภท และระดับการศึกษา 

ประเภทนักศึกษำ อนุปริญญำ 
ปริญญำตรี 

ปริญญำโท รวม 
5 ปี 4 ปี 2 ปี 

ภำคปกติ 0 0 356 0 7 363 
ภำค กศ.บป. 0 0 0 0 0 0 
ภำค กศ.บศ. 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 356 0 7 363 
 

3.2.2 จ ำนวนนักศึกษำใหม่ จ ำแนกตำมประเภท และสำขำวิชำ   

ประเภท
นักศึกษำ 

สำขำวิชำ  

รวม 

สาขา
คณิตศาส
ตร์และ
สถิติ 

สาขาวิช
าเคมี 

สาขาวิชา
ชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีว

ภาพ 

สาขาวิชา
ฟิสิกส์และ

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

สาขาวิชา
วิทยาศาสต

ร์
สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

สาขาวิชา
คอมพิวเตอ

ร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สาขา 
คหกรรม
ศาสตร์ 

ภำคปกติ 17 24 13 5 9 171 146 38 423 

      -หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟิสิกส์ 14 0 0 3 17 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 0 8 14 26 
      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 27 32 41 140 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน 

64 44 32 53 
193 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 38 15 21 30 104 

      -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 28 0 0 41 69 
      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  

19 32 0 0 51 

      -หลักสูตรสาธาณสุขศาสตรบัณฑิต 45 43 72 80 240 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

61 0 0 0 61 

      -หลักสูตรวิทยาศาสมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 7 0 0 0 7 

รวม 363 201 227 359 1,150 
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ภำค 
กศ.บป. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ภำค กศ.บ
ศ. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 17 24 13 5 9 171 146 38 423 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 จ ำนวนนักศึกษำใหม่ จ ำแนกตำมสำขำ และระดับกำรศึกษำ  

คณะ/หลักสูตร/สำขำ จ ำนวนนักศึกษำ(คน) 

      - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17 

      - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล - 
      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมี 11 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาชีววิทยา 13 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

- 

      -หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 

      -หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมี 13 
      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 9 

      -หลักสูตรสาธาณสุขศาสตรบัณฑิต 58 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

42 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ 79 
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3.2.3 จ า

น
ว
น
ผู้
ส า
เ
ร็จการศึกษ 
 

 
 
 
 
 
 
3.3  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

3.2.4  จ าแนกตามประเภท และระดับการศึกษา 

ประเภทนักศึกษำ อนุปริญญำ 
ปริญญำตรี 

ปริญญำโท รวม 
5 ปี 4 ปี 2 ปี 

ภำคปกติ - - 317 - - 317 
ภำค กศ.บป. - - - - - - 

ภำค กศ.บศ. - - - - - - 

รวม - - 317 - - 317 
 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามประเภท และสาขาวิชา 

ส่งเสริมสุขภาพ 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 39 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 79 
      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 

      -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 38 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ - 
รวม 423 

คณะ/หลักสูตร/สำขำ จ ำนวนนักศึกษำ
(คน) 

      - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 32 
      - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 7 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมี 8 
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    (ผู้ส าเร็จการศึกษาระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ถึงวันที่  31  ตุลาคม พ.ศ. 2563) 
 
 
 
 
 

      -หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี - 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาชีววิทยา 14 
      -หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 26 

      -หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  69 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

4 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

1 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน 

39 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 

      -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 26 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

- 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ - 
รวม 265 
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4. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี 
 จากผลการส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์รุ่น ปีการศึกษา 2563 พบว่า บัณฑิตมีงานท าแล้ว 214 คน คิดเป็นร้อยละ 89.72 บัณฑิตก าลัง
ศึกษาต่อ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.67 บัณฑิตท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 และยังไม่ได้
ท างานและมิได้ศึกษาต่อ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.61 ซึ่งจ าแนกตามคณะได้ดังนี้   

หน่วยงำน 
ท ำงำน
แล้ว 

ท ำงำนแล้ว
และก ำลัง
ศึกษำต่อ 

ก ำลังศึกษำ
ต่อ 

ยังไม่ได้
ท ำงำนและ

ไม่ได้ศึกษำต่อ 
รวม 

ร้อยละ
กำรมีงำน

ท ำ 

      - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

17 0 2 0 19 89.50 

      - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 

6 0 0 0 6 100 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี 

8 0 0 0 8 100 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา 

24 0 0 7 31 77.42 

      -หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

8 0 0 1 9 88.89 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

10 0 0 0 10 100 

      -หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต    

57 0 2 3 62 91.94 

 -หลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

0 0 0 0 0 0 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

9 0 1 0 10 90.00 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ 
แอนิเมชัน 

23 0 5 0 28 82.14 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและ

0 0 0 0 0 0 
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ส่งเสริมสุขภาพ  

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11 0 0 0 11 100.00 

      -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

16 0 0 0 16 100 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

3 0 0 1 4 75.00 

      -หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี 

0 0 0 0 0 0 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 

0 0 0 0 0 0 

รวม 192 0 10 12 214 89.72 

 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาที่ส าเร็จการศึกษา  

หน่วยงำน ท ำงำน
ตรงสำขำ 

ไม่ตรง
สำขำ 

รวม ร้อยละของกำรท ำงำนตรง
สำขำ 

      - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

5 12 17 29.40 

      - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 

3 3 6 50.00 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

4 4 8 50.00 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

7 17 24 29.17 

      -หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

5 3 8 62.50 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

2 8 10 20.00 

      -หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  57 0 57 100.00 
      -หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0 0 0 0 
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      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

9 0 9 100.00 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

23 0 23 100.00 

      -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11 0 11 100.00 

      -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา  คหกรรมศาสตร์ 

16 0 16 100.00 

     -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม 
เกษตร 

3 0 3 100.00 

      -หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี 

0 0 0 0 

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริม
สุขภาพ 

0 0 0 0 

รวม 145 47 192 75.52 
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กำรพัฒนำนักศึกษำ 
 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนาให้นักศึกษามีโอกาสในการน าศักยภาพท่ีมีอยู่มาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และต่อ
สังคม เพราะนักศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาและออกไปรับใช้สังคม 
 การพัฒนานักศึกษา มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิคภาพและรู้จักการวางตัวใน
สังคม มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีทักษะของการจัดการ ประสบการณ์อยู่ร่วมกันและการท างานเป็นทีม มี
ระเบียบวินัยและเคารพในกติกาของสังคม มีสุขภาพและพลานามัยที่ดี มีจิตส านึกของความเป็นคนดี  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความอดทนและเสียสละ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนานักศึกษาทั้ง
ด้านการส่งเสริมความแกร่งทางวิชาการในแต่ละหลักสูตร มีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ มีการฝึกการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีการจัดการแข่งขันกีฬาในคณะ 
ระหว่างคณะ และระหว่างสถาบัน เพ่ือความสามัคคีและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง มีการฝึกการ
ท างานร่วมกับโรงเรียนและชุมชน โดยการออกค่ายอาสาพัฒนา ตลอดจนกิจกรรมอนุรักษ์เผยแพร่ และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย  ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
1. กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 

   
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ล าดับ โครงกำร/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/ หน่วยงานที่สังกัด 
  จ านวน  

1 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
ชั้นปีที่ 4 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
ชั้นปีที่ 4 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ นักศึกษาชีววิทยา หลักสูตร
ชีววิทยา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชีววิทยา 
หลักสูตรชีววิทยา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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5 สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาสาขาวิชา 
สิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6 สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

7 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสัมมนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

8 การอบรเชิงปฏิบัติการการเตรียมความ
พร้อมและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

9 การเขียน English Resume และ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ฯ 

นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

10 การบริหารงานครัวงานโรงแรมส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

11 ส่ งเสริมประสบการณ์ ด้ านวิชาชีพนั ก
เทคโนโลยีชีวภาพ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
ชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

12 Smart Biotechnologist นักศึกษาสาขาวิชา 
ชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

13 เตรียมทักษะคอมพิวเตอร์และไอทีสู่ โลก
อาชีพ นักศึกษาชีววิทยา หลักสูตรชีววิทยา 
ชั้นปีที่ 3 

นักศึกษาชั้นปีที่  3
สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

14 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน นักศึกษา
ชีววิทยา หลักสูตรชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 

นักศึกษาชั้นปีที่  1
สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

15 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วย
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ส าหรับนักศึกษา
ชีววิทยา 

นักศึกษาสาขาวิชา
ชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

16 อบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาศั กยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
และเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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18 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมทักษะอาชีพให้แก่
ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน (reskill & 
upskill) 

นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

19 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
น าเสนอ ผลงานวิจัยของนักศึกษา  
สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 พัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาครูตาม
มาตรฐานคุรุสภา (สาขาวิชาฟิสิกส์) 

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

21 พัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาครูตาม
มาตรฐานคุรุสภา (สาขาวิชาเคมี) 

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

22 อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

23 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อม
เพ่ือการท างาน (เคมี) 

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

24 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับนักศึกษาเคมี 

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

25 อบรมเชิงปฏิบัติการการน าเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี 

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

26 การเตรียมความพร้อมส าหรับสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 1 

นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

27 การเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

28 ประสบการณ์จากพ่ีสู่น้อง เตรียมความ
พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

29 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 

นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

30 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษา
หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ) 

นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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31 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ชั้นปีที่ 1 

นักศึกษาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  
ชั้นปีที่ 1 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

32 อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและ
การช่วยฟื้นคืนชีพส าหรับนักศึกษาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (วิทยาศาสตร์
สุขภาพ) 

นักศึกษาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

33 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้
เครื่องมือตรวจวัดด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

34 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเพาะต้นกล้าสู่
เส้นทางสาขาอาชีพอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

นักศึกษาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

35 ศึกษาดูงาน,อบรมสัมมนาและเข้าร่วม
แข่งขันของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

36 ศึกษาดูงานเพ่ือบูรณาการสู่งานวิจัยยุคไทย
แลนด์ 4.0 นักศึกษาชีววิทยา หลักสูตร
ชีววิทยา นศ.ชั้นปีที่ 3 

นักศึกษาชีววิทยา 
หลักสูตรชีววิทยา นศ.
ชั้นปีที่ 3 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

37 เสริมประสบการณ์การเรียนการสอน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

38 ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

39 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาเคมี 

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

40 ศึกษาดูงาน สัมมนาวิชาการและน าเสนอ
ผลงานด้านคณิตศาสตร์ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

41 กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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อบรมพัฒนาเครือข่ายผู้น านักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มรภ.เขตภาคเหนือ 

นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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43 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

44 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

45 จิตอาสาฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

46 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

47 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตร 

นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

48 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ศิลปะการออกแบบและ
นวัตกรรมธุรกิจอาหาร 

คณาจารย์และนักศึกษา 
สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

49 กิจกรรมจัดท าต ารับอาหาร 2 ต ารับ คณาจารย์และนักศึกษา 
สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

50 ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา (ภาค
ปกติ) 

นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

51 อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิทย์สัญจร นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

52 อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายจิตอาสา (ฟิสิกส์
สัมพันธ์) 

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

53 เคมีสัมพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

54 การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

นักศึกษาสาขาววิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 99 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (แบบ
ออนไลน์) 

กิจกรรมส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ล าดับ โครงกำร/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/ หน่วยงานที่สังกัด 
  จ านวน  

1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู 

นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2 ส่งเสริมและอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี 

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของ
ไทย 

นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4 อบรมบริก ารวิ ช าการและบู รณ าการ
ศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

คณาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
กิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำ 

ล าดับ โครงกำร/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/ หน่วยงานที่สังกัด 
  จ านวน  
1 การอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตร

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2 การอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3 การอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบัณฑิตที่
สมบูรณ์พร้อมสู่โลกอาชีพ ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และ
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และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

คณิตศาสตร์และสถิติ เทคโนโลยี 

6 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา หลักสูตร 
วท.บ (วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริม
สุขภาพ) 

หลักสูตร วท.บ 
(วิทยาศาสตร์การกีฬา
และส่งเสริมสุขภาพ) 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

8 การเตรียมความพร้อม และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (วิทยาศาสตร์
สุขภาพ) 

นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขชุมชน 
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

9 การพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลและการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

10 การพัฒนาทักษะการสื่อสารและน าใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

11 การพัฒนาทักษะการประเมินภาวะสุขภาพ
และการบ าบัดโรคเบื้องต้น 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

12 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

นักศึกษาหลักสูตร 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

13 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอนามัย
ชุมชนแบบผสมผสานของนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

14 อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาจิตอาสาอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยสู่ชุมชน 

นักศึกษาหลักสูตร 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

15 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและ
สร้างสรรค์ทักษะวิชาชีพด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ในศตวรรษท่ี 21 

นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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16 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์และ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพ
ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

18 ค่ายพัฒนาจิตอาสาคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

กิจกรรมด้ำนสังคมและบ ำเพ็ญประโยชน์ 
 

ล าดับ โครงกำร/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/ หน่วยงานที่สังกัด 
  จ านวน  

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการต ารับอาหารที่
เป็นนวัตกรรมและเอกลักษณ์ในท้องถิ่น 

คณาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพโรงเรียนที่เป็น
เครือข่าย (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

3 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ในเขตพ้ืนที่ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

4 กิจกรรมการติดตามและประเมินผล
โครงการ ฯ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

5 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ในเขตพ้ืนที่ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6 กิจกรรมการติดตามและประเมินผล
โครงการ ฯ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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กิจกรรมด้ำนกีฬำ 
ล าดับ โครงกำร/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/ หน่วยงานที่สังกัด 

  จ านวน  
1 กีฬาระหว่างคณะ และกิจกรรมนันทนาการ

ภายในคณะ 
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์กีฬา (4 หลักสูตร) 
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
และส่งเสริมสุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักกีฬา
สมัครเล่นสู่นักกีฬาอาชีพ 

นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
และส่งเสริมสุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
การกีฬาในโรงเรียน 

นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
และส่งเสริมสุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2. กำรจัดบริกำรแก่นักศึกษำ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดบริการให้นักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้ คือ ด้านการให้ค าปรึกษา

ด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต โดยผ่านกระบวนการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะอาศัยชั่วโมงโฮมรูมและช่อง
ทางการสื่อสารที่ทันสมัย ที่สามารถก ากับ ติดตาม ดูแลนักศึกษาได้เป็นอย่างดี  ด้านทุนการศึกษา ทางคณะฯ โดย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการด าเนินการขอ
ทุนการศึกษาและการกู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และนอกจากนี้ยังมีการให้บริการอุปกรณ์กีฬาและ
อุปกรณ์การท ากิจกรรมให้นักศึกษาได้น าไปใช้ในการท ากิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้ท า
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของตน  
3. ผลงำนของนักศึกษำ 

ในรอบปี 2563  นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าประกวดและแข่งขัน ที่หน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น โดยมีผลงานดังต่อไปนี้ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล รำงวัล หน่วยงานที่ให้ 

1 นายกนกพันธุ์  เจริญสุข รองชนะเลิศอันดับ 2 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

2 นางสาวภัสส์ศา วาร ี รางวัลชมเชย กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

3 นางสาวสุกัญญา วงษ์ชะฎา รางวัลชมเชย กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

4  นางสาวอารียา  นันทา 
 

รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

5 นายนันทวัฒน์  วงศามั่น รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

6 นางสาววรินทร์ญา  อินทร์ฉ่ า รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

7 นางสาวสุดารันตน์  ติครบุรี รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

8 นางสาววิชุดา  ไหม่ทอง รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 

 กำรสร้ำงสรรค์กำรวิจัย พัฒนำนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืน  

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : 
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรบัตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

เป้ำประสงค์ 
 1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 



48  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 

1. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิม  

2. ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฏใน 

 ฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

3. จ านวนชุมชนที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  

4. จ านวนองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเกิด 

 มูลค่าเพ่ิม 

 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

2.  พัฒนาสมรรถนะทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ให้มีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น 
3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริ 

 ไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และทิศทางการพัฒนา 

ประเทศตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับมรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ 
กำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงมี
กระบวนการในการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยท าวิจัยที่บูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบประสานกับคณะ และหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมการท า
วิจัย การหาแหล่งทุน และการสร้างเครือข่ายการวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เป็นทุนสนับสนุนการวิจัย
แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมทั้งมีกองทุนอุดหนุนการวิจัย มีการจัดประชุมวิชาการเพ่ือเสนอ
ผลงานวิจัย และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในหลายรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย 

แหล่งงบประมำณ จ ำนวนโครงกำรวิจัย 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
1. ภายในมหาวิทยาลัย 32 1,761,500 

2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 2 6,380,000   

รวม   
2. โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ  

ล ำดับ ชื่องำนวิจัย/สร้ำงสรรค์ ผู้วิจัย งบประมำณ 
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(บำท) 

1 การวิเคราะห ์แบบจำลองทางคณ ิตศาสตร์
และการจำลองดว้ยวิธีโซ่มาร์คอฟมอนติ
คาร์โลของการ ระบาดโรคสเตรปโตคอคค ัส 
ซูอ ิส ในจังหว ัดนครสวรรค์  

นางสาวพรวิลัย ชาญกิจกรรณ 
นางสาวยุภาวดี  ส าราญฤทธิ์ 

45,000 

2 การวิเคราะห ์โมเดลองค ์ประกอบเชิง
ย ืนย ันการยอมร ับตนเองของผู ้ส ูงอายุ 
อำเภอชุมตาบง จ ังหวัดนครสวรรค์  

ดร.อาว ีพร ปานทอง 45,000 

3 ทฤษฎ ีบทจ ุดตร ึงร ่วมของ fisher ในปร ิภ ูมิ 
b-เมตร ิกเสม ือน  

นายบ ุญญฤทธิ์ เง ินคำ และ 
ดร.อาร ีร ัตน์ อร ุณช ัย 

40,000 

4 ปัจจัยเชิงสาเหตุที ่มีอ ิทธิพลต่อการใช ้ช ีวิต
ในมหาวิทยาลัยของนักศ ึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ ่มภาคเหนือ  

ดร. ภ ัทริณี คงชู และ 
นางสาววรพรรณ เจริญข า 

40,000 

5 ยีสต์กลิ ่นสละก ับการเพ ิ ่มม ูลค ่าข ้าวในกลุ ่ม
เกษตรกรช ุมชนลาดยาว จ ังหว ัด
นครสวรรค์  

ผู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวุฒิ 
นิยมวงษ์ 

45,000 

6 การ ประเม ินประส ิทธ ิภาพของผล ิตภ ัณฑ ์
เครื ่องสำอางบำร ุงผ ิวหน ้าจากสารสก ัดไหม
ข ้าว โพดในอาสาสม ัคร  

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ดร.เรณู 
อยู ่เจร ิญ 

45,000 

7 การพ ัฒนาส ูตรอาหารสำหร ับเพาะเลี ้ยง
เห ็ดถ ังเช่าส ีทองด ้วย กากน้ าตาล  

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ดร. ณ ัฐ
พงษ์ ส ิงห ์ภ ูงา และผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย ์ร ัตนะ ยศเมธา
ก ุล 

45,000 

8 การว ิจ ัยพ ัฒนาเมน ูอาหารในภาวะที ่ม ีการ
ระบาดของโควิด-19เป ็นอาหารเพ ื่อสุขภาพ 
 

นางสาวส ิรภ ัทร ส ิร ิบรรสพ 
นางสาวทศพร โพธิ ์เน ียม และ
นางสาวร ังส ิตา จ ันทร ์หอม 

37,500 

9 การต ิดตามจ ุด ความร ้อนและจ ัดทำแผนที ่
พ ื ้นที ่เปราะบางต ่อการเผาไหม ้เศษว ัสด ุ
ทางการเกษตร จ ังหว ัดนครสวรรค์  

นายปฏิวิชช ์ สาระพ ิน 40,000 

10 ประส ิทธ ิภาพของธ ูปฤาษ ีกกร ่มและ
ผ ักตบชวา สำหร ับการบำบ ัดน ้ำเส ีย 
จากโรงงานไข ่เค ็ม  

นางสาวชำมะเล ียง เชาว ์ธรรม 40,000 

11 เส ้นเวลาประว ัต ิเกจ ิอาจารย ์นครสวรรค ์ ดร.ถ ิรภ ัทร   ม ีสำราญ 45,000 
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ด ้วยการอ ่านข ้อม ูลเช ิงเวลา โดยใช ้การ
ประมวลด้วยภาษาธรรมชาติ  

12 แบบจ าลองระยะทางในการฟ ุ ้งกระจายของ
ฝุ ่นละอองขนาดเล ็กไม ่เก ิน 2.5 ไมครอนที ่
เก ิดจากการเผาช ีว มวล  

นางสาววรชน ันท์ ช ูทอง 45,000 

13 การพ ัฒนา หล ักส ูตรการเร ียนร ู้ต าบลเพ ื ่อ
การจ ัดการส ุขภาวะช ุมชนของต าบล
พรหมน ิม ิต อำเภอตาคลี จ ังหว ัด 
นครสวรรค์  

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ชยภรณ 
บ ุญเร ืองศ ักด์ิ 

40,000 

14 การประเม ินการสัมผ ัสสิ่งคุกคามส ุขภาพจาก
การท างานและพฤติกรรมการป ้องกันตนเอง
ในกลุ่มคนงานเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
จังหว ัดนครสวรรค์  

นางสาวชนกานต์ สก ุลแถว 
นายส ุชา นุ ่มเกลี ้ยง ผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย ์ณธ ิดา อ ินทร ์
แป ้น นางสาวกนกวรรณอาจแก้ว 
และนางสาวละออง อ ุปม ัย 

40,000 

 
3. โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยต่าง ๆ  

ล าดับ ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์ ผู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1 สมการผลต่างควอนตัมอ ิมพ ัลส ์  ผศ.ดร.สมบ ูรณ์ น ิยม 550,000 สำน ักงาน
คณะกรรมการส ่งเสร ิม
ว ิทยาศาสตร ์ว ิจ ัย และ
นวัตกรรม (สก.สว.) 
ประกาศ การพ ิจารณา
งบประมาณกองทุน
ส่งเสริมว ิทยาศาสตร์ 
วิจ ัย และนวัตกรรม
ประเภท Basic 
Research Fund  

2 การวิจ ัยและพ ัฒนาระบบบริการ
สาธารณส ุขเพ ื่อลดเวลารอเข้ารับการ
บร ิการ และการรับยา  

ดร.ถ ิรภ ัทร ม ีสำราญ 5,830,000 สำน ักงาน
คณะกรรมการส ่งเสร ิม
ว ิทยาศาสตร ์ว ิจ ัย และ
นวัตกรรม (สก.สว.) 
ประกาศ การพ ิจารณา
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งบประมาณกองทุน
ส่งเสริมว ิทยาศาสตร์ 
วิจ ัย และนวัตกรรม
ประเภท Basic 
Research Fund 

 
4. โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

ล ำดับ ชื่องำนวิจัย/สร้ำงสรรค์ ผู้วิจัย 
งบประมำณ 

(บำท) 

1 การศ ึกษาปร ิมาณฝุ ่นละอองขนาดเล ็ก 2.5 
ไมครอนและจ ัดทำแผนที ่พ ื ้นที ่เปราะบาง
ต ่อการเผาไหม ้เศษว ัสด ุทางการเกษตร 
จ ังหว ัดนครสวรรค์  
 

นายปฏิวิชช์ สาระพ ิน  
รองศาสตราจารย์ ดร.ท ินพ ันธุ์ 
เนตรแพ  
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤท ัย 
รัตน์ โพธิ  
นายอน ุวัตน์ แสงอ ่อน และ
นางสาวช ามะเล ียง เชาว์ธรรม 

50,000 

2 ก า ร เลี  ้ย ง ก บ เช  ิงพ าณ  ิช ย  ์โด ย ก า ร
ประย ุกต ์ใช ้อาหารต ้นท ุนต ่ำกากม ัน 
ส าปะหลังหมักยีสต ์ 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  
ดร. ทะเนตร อ ุฤทธิ์ 

40,000 

3 การพ ัฒนาอ ุปกรณ์ ป ้องก ันการโจรกรรม
และต ิด ต าม รถจ ัก รย าน ยน ต์  โด ย ใช  ้
เทคโนโลย ีอ ินเทอร ์เน ็ตของสรรพสิ ่ง  

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์  
ดร. นฤพนธ์ พนาวงศ์ และ
นายเอกส ิทธิ์ ส ิทธ ิสมา น 

55,000 

4 ระบบไมโครอ ิด ิกส ์ไฮโดรไดนาม ิกซ ีเควน
เชียลอ ินเจคชันแบบอ ัตโนม ัติสำหร ับการ
ว ิเคราะห ์ไอออนโลหะด ้วยสารสก ัดช ่อหยก
เป ็นร ีเอเจนต ์ธรรมชาติ  

ดร.ว ัญเพ ็ญ คงเพ ็ชร และ
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์มณ ีร ัตน์ 
น ้ำจ ันทร ์

55,000 

5 แนวทางการใช ้สื ่อส ังคมออนไลน ์เพ ื ่อ 
ป ้องก ันความเสี ่ยงและเพ ิ ่มประส ิทธิภาพใน
การปฏิบ ัต ิงานสำหร ับอาสม ัครสาธารณส ุข
ประจำหมู ่บ ้านของโรงพยาบาลส ่งเสร ิม
ส ุขภาพประจำตำบลลาดยาว  ใน
สถานการณ ์การแพร ่ระบาดของโรค ต ิดต ่อ
และสถานการณ์ปกติ 

นางกาญจนา  ยลส ิร ิธ ัม  และ
อาจารย์ ดร.สมพร  พ ูลพงษ์   

55,000 
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6 การใช ้หล ักการประมวลผล
ภาษาธรรมชาต ิเพ ื ่อสอบสวนโรคจาก
เอกสารบ ันท ึกอาการของผู ้ป ่วยโคว ิด-19  

อาจารย์ ดร. ถ ิรภ ัทร ม ีสำราญ 
อาจารย์วิฑูร สนธิป ักษ ์ และ
อาจารย์ภาสกร วรอาจ 

55,000 

7 แบบจำลองสุ ่มส ัมผ ัสในกลุ ่มประชากร
สำหร ับไวร ัสโคโรน ่าสายพ ันธุ ์ใหม่ 2019  

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ดน ุว ัศ  
อ ิสรานนทก ุล  
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ป ัทมน ันท์ 
อ ิสรานนทก ุ ล และ 
อาจารย์ ดร.ถ ิรภ ัทร ม ีสำราญ 

55,000 

8 แบบจำลองระยะทางในการฟุ ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองขนาดเล ็กไม ่เก ิน 2.5 ไมครอน ที่
เก ิดจากการเผาชีวมวล  

นางสาววรชน ันท์ ชูทอง 55,000 

9 การแปรร ูปไหมข ้าวโพดด ้วยกระบวนการ
ทางเทคโนโลย ีชีวภาพเพ ื ่อการใช้
ประโยชน ์ที ่ยั ่งย ืน  

ผู ้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.  
ต ิยะภรณ์ เหล ืองพ ิพ ัฒน์ และ 
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.  
ทะเนตร อ ุฤทธิ์ 

70,000 

10 แบบจำลองการประมาณ วางน ัย ทั ่ว ไป
แบบอ ิงความส ัมพ ัน ธ ์ท ว ิภ าคของเซต
ซอฟต ์ที่ ประย ุกต ์ใช ้กับระบบพ ีชคณิตของ
กึ ่งกรุปและปัญหาการต ัดส ินใจท ี่สมน ัย  

อาจารย์ ดร.ร ักชาติ  
ประเสร ิฐพงษ์ 

70,000 

11 การผล ิตแอน ิเม ช ันแนวสาระบันเทิง 
เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว ัฒนาพร 
ว ัฒนช ัยธรรม 

150,000 

12 การพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ ์เอนไซม ์ไฟเตสจาก
แบคท ีเร ียทนร ้อนเพ ื ่อการ แปรรูปวัสดุเหลือ
ทิง้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์โภชนาการ
สูง  

ผ ู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรย ุทธ 
เต ียนธนา และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พ ันธ์ระวี 
หมวดศร ี

80,000 

13 โครงการจัดตั้งศูนย์ศลิปะการออกแบบและ
นวัตกรรมธ ุรกิจอาหาร งานวิจัยการพ ัฒนา
อาหารที่เป็นเอกลักษณท ้องถิ่นและ
นวัตกรรม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์กัลยา  
ฤทธิ์เพ็ญ 
อาจารย์นารีรัตน์  บุญลักษณ์ 
อาจารย์สิรภัทร  สิริบรรรสพ 
อาจารย์ทศพร  โพธิ์เนียม 

194,000 

5. การน าเสนอผลงานวิจัย 

ชื่องำนวิจัย/สร้ำงสรรค์ ผู้น ำเสนอ 
 Comparison of three culture media for one-step and Netpae, T., Suckley, S. 
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two-step bioleaching of nickel and cadmium from 
spent Ni-Cd batteries by Aspergillus niger. 

Removal and Recyclable Chitosan Nanowires : 

Application to Water Soluble Dyes,  

 

Chonlada Dechakiatkrai 
Theerakarunwong and Duangkamon 
Boontong 

Enhancement of rice (Oryza sativa L.) physiological 
and yield by application of nano-titanium dioxide 

Rutairat Phothi and Chonlada 

Dechakiatkrai Theerakarunwong,  

Achieving reversible thermochromism of bisdiynamide 

polydiacetylene via T self-assembling in selected 

solvents.  

Khanantong, C., Charoenthai, N., 
Wacharasindhu, S., 
Sukwattanasinitt, M., Yimkaew, 
W., Traiphol, N. and Traiphol, R. 

Enhancing thermal and chemical sensitivity of 
polydiacetylene colorimetric T sensors: The opposite 
effect of zinc oxide nanoparticles 

Phonchai, N., Khanantong, C., 
Kielar, F., Traiphol, R., and 
Traiphol, N. 

Reversible thermochromic polydiacetylene/Zn(II) ion 

assemblies prepared via co-assembling in aqueous phase: The 

essential role of pH 

Pattanatornchai, T., Rueangsuwan, 

J.,Phonchai, N., Traiphol, N., and 

Traiphol, R. 

DERIVATION OF TERNARY ALGEBRAS Pradchaya Piajan and Rukchart 
Prasertpong.2020. 

Determination of Adenosine and Cordycepin Concentrations in 
Cordyceps militaris Fruiting Bodies Using Near-Infrared 
Spectroscopy.  

Natthapong, S., Ronnarit, R., 
Boonsong, S., Peerasak, C and 
Yuranan B. 

Effects of Cultured Cordycep militaris on Sexual Performance 
and Erectile Function in Streptozotocin-Induced Diabetic Male 
Rats. 

Sureena, P., Wanthanee, H., 
Nattapong, S., Peerasak, C. 
and Pornnarin, T. 

The Development of Digital Marketing Strategies and 
Distribution Channels for Community Products Using E-
Commerce in The Lower Northern Region of Thailand 

Chaisit, J., Pansuwan, L. and 
Isaranontakul. P. 

CLASS-O, A Cooperative Language Assessment System with 
Ontology.  

Namahoot, C. S., Brückner, M. and 
Nuntawong, C. 

นาโนเคมีและการประยุกต์ทางสิ่งแวดล้อม ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์. 

การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเซตรัฟท่ีอิงความสัมพันธ์วิภัชนัยเชิง
อนุกรมประมาณไบ-ไอดีลเฉพาะของก่ึงกรุป. 

รวิภา แรงเขตรการณ์, ชนิดา ภู่สุวรรณ,์ 
วิภารัตน์จันทะราม และ รักชำติ 

https://www.researchgate.net/researcher/82044979_Michael_Brueckner
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ประเสริฐพงษ์ 

ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการสร้างกรดอินโดล-3-แอซีติก และ
การละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของพืช 

สุนิดตา พุดมาก ขนิษฐา สมตระกูล อภิ
เดช แสงดี วรำภรณ์ ฉุยฉำย และวิไล
ลักษณ์ โคมพันธุ์ 

ผลของการตรึงเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ต่อการส่งเสริม
การเจริญเติบโตของผักบุ้งในสภาวะแล้ง 

ศุฑามาส อยู่สนิท ขนิษฐา สมตระกูล 
อภิเดช แสงดี และ  วรำภรณ์ ฉุยฉำย 

ผลของการเติมเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ซ้ าต่อการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของแครอท 

จุฑามาส เทียนสุข ขนิษฐา สมตระกูล 
อภิเดช แสงดี และ            วรำภรณ์ 
ฉุยฉำย 

การพัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิตด้วยหลักการหาความ
คล้ายคลึงเชิงความหมาย. 

เอกวิทย์ สิทธิวะ, วรชนันท์ ชูทอง, 
และชยันต์ นันทวงศ์. 

 
 

ผลของแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อการ
เจริญเติบโตของจอกหูหนูและแหนเป็ดใหญ่ในน้ าที่ปนเปื้อน
โซเดียมคลอไรด์. 

วรำภรณ์ ฉุยฉำย อภิเดช แสงดี และ
ขนิษฐา สมตระกูล 

ลายเซ็นเชิงคลื่นจากค่าการสะท้อนแสงแบบไฮเปอร์สเปกตรัม
ของพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นที่ชลประทาน จังหวัด
ชัยนาท.  

ปฏิวิชช์ สำระพิน. 

ผลของไกลโฟเซตต่อการเจริญ การงอกของสปอร์ และการสร้าง
กรดอินโดลอะซีติกของราเอนโดไฟต์ที่คัดแยกจากรางจืด 
(Thunbergia laurifolia Linn.) 

วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ วรำภรณ์ 
ฉุยฉำย และนิสิต ช านาญเพชร 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากของเสียโรงงานไข่เค็มร่วมกับวัสดุเหลือใช้
ในชุมชนเพ่ือปลูกผักกวางตุ้ง (Brassica chinensis) 

เจนจิรา ดีรอด ศิรินธนาภรณ์  พรม
สวัสดิ์ และช ำมะเลียง  เชำว์ธรรม. 

การส่งเสริมการเจริญของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในดินที่ได้รับ
ผลกระทบจากเกลือโดยจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิต
เอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนส 

ขนิษฐา สมตระกูล และ วรำภรณ์ 
ฉุยฉำย 

การประเมินปริมาณและชนิดของแบคทีเรียในอากาศภายใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. 

ฤดี โชติกาวินทร์,   นริศรำ จนัทร
ประเทศ, ภารดี อาษา และทิษฏยา 
เสมาเงิน. 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าในพนักงานขับรถโดยสาร
ประจ าทางในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์. 

ณธิดำ อินทร์แป้น และนริศรำ จันทร
ประเทศ. 

การศึกษาและพัฒนารูปแบบผู้น ามุ่งความส าเร็จของงานส าหรับ สมพร พูลพงษ์ 
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กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นโดยการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออน
ไลนในการประสานงานระหว่างบุคคลและกลุ่ม. 

ผลของ Streptomyces sp. strain SEF11 ต่อการงอกและการ
เติบโตของต้นกล้าของข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 และถ่ัวลิสงพันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 ภายใต้สารละลายเกลือ. 

ขนิษฐา สมตระกูล สุดารัตน์ เที่ยง
สันเทียะ สุธาสินี วงศ์ไชยา อภิเดช แสง
ดี และ วรำภรณ์ ฉุยฉำย 

ผลกระทบของโอโซนต่อการสรีรวิทยาและผลผลิตของข้าว กข 
43 

ฤทัยรัตน์ โพธิ, ชลดำ เดชำเกียรติไกร 
ธีรกำรุณวงศ์ และ ปฏิวิชช์  สาระพิน 

การตรวจสอบค่านอกเกณฑ์ในตัวอย่างสุ่มจากประชากรที่มีการ
แจกแจงปรกติโดยใช้สัมประสิทธิ์ความเบ้ 

วรพรรณ เจริญข ำ 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ชุดการทดลอง
เคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ าเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วิรังรอง แสงอรุณเลิศ, ธนัชพร 
พัฒนำธรชัย และ พีระพงษ์ เนียมเสวก 

ตัวแบบพยากรณ์มูลค่าการส่งออกมันส าปะหลังของประเทศไทย ณัฐพร ค าแหง สุนิสา ประเสริฐนาม 
และ   ยุภำวดี ส ำรำญฤทธิ์. 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือจากสารสกัดใบพืชสมุนไพรใน

พ้ืนที่ อ าเภอหนองบัว 

ศิศุภลักษณ์  สุมาลี และ ศิ
ริวัฒณำ  ลำภหลำย. 

ปริมาณและชนิดของจุลินทรีย์ในอากาศภายในร้านอินเตอร์เนต
โดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีแพสซีฟและแอคทีฟ. 

โชติกาวินทร, ภารดี อาษา, โกวิท 
สุวรรณหงษ์, ดนัย บวรเกียรติกุล, 
ประยุกต์ เดชสิทธิกร, มนัสนันท์ พิบาล
วงศ,์ ทิษฏยา เสมาเงิน, กมลวรรณ 
พรหมเทศ และนริศรำ จันทรประเทศ. 

การพัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิตด้วยหลักการหาความ
คล้ายคลึงเชิงความหมาย. 

เอกวิทย์ สิทธิวะ, วรชนันท์ ชูทอง 
และ 
ชยันต์ นันทวงศ์. 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการจัดการเรียน
รชูนิดและสมบัติของสารอินทรีย ในรายวิชาเคมีอินทรีย ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี โดยใชเกมเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรียน
รแูบบเชิงรุก 

พรรนิพำ พวันนำ, มณีรัตน น้ ำจันทร, 
วัญเพ็ญ คงเพ็ชร และ วัชรศักดิ์  มา
เกิด 

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเทคนิค BRIEFTM 
Survey และการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่มือและแขนของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ท าความเย็น. 

นิสา ชายเกลี้ยง, กนกวรรณ อำจแก้ว, 
วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล, กรรณิการ์ ตฤณ
วุฒิพงษ์. 
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Rough Interior Ideals and Rough Quasi-Ideals in 
Approximation Spaces of Semigroups under Preorder 
and Compatible Relations”.  

Rukchart Prasertpong, Sasisophit 
Buada. 

แกมมา – พีชคณิตไตรภาคปรกติบริบูรณ์. มหาวิทยาลัยนอร์ทก
รุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
 

นุสรา ขุนศรี, ณัฐนันท์ ชาวป่า,  พรนัช
ชา นามเสนา, และศศิโสพิต บัวดำ. 

แกมมา – กึ่งริงปรกติบริบูรณ์.  
 

สายชล ต่ายธาน,ี จุฑามาศ กลิ่นต่าย, 
มณีรัตน์ เครือศรี, และ ศศิโสพิต บัว
ดำ. 

การวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมรับตนเองของผู้สูงอายุ   :
กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตอ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

มลฑญา ปานจันทร์, สุกัญญา ศรีพงษ์
สุทธิ์, และอำวีพร ปำนทอง 

 
 
 

การเปรียบเทียบการหาผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้นโดยใช้
ระเบียบวิธีเร่งอัตราการลู่เข้าของอิตเคนกับระเบียบวิธีท าซ้ าของ
นิวตันและระเบียบวิธีเส้นตัดโค้ง. 

ฐิติรัตน์ ทรงประดิษฐ์, ภัทราภรณ์ สุข
เอม และสมบูรณ์ นิยม. 

EFFECT OF DIFFERENTIATION AND SATISFACTION ON 

TOURIST PROMOTION OF HISTORICAL TOURISM: ROLE 

OF USING AR TECHNOLOGY 

Ratchadaporn Boonsong, 
Thiraphat Meesumrarn, 
Chonmapat Torasa 

 
6. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ 

6.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อบทควำม /งำนวิจัย/งำน

สร้ำงสรรค์ 
ชื่อผู้เขียน ชื่อวำรสำร 

ชื่อเล่มที่  
วันเดือนปี 

เลขหน้ำ 

Comparison of three culture media 
for one-step and two-step 
bioleaching of nickel and cadmium 
from spent Ni-Cd batteries by 
Aspergillus niger. 

Netpae, T., Suckley, S. Advances in 
Environment
al echnology 

Advances in 
Environmenta
l Technology. 
3(2020), 167-
172. 

167-172 

Removal and Recyclable Chitosan 

Nanowires : Application to Water 

Chonlada 
Dechakiatkrai 

Results in 
Chemistry 

Results in 

Chemistry (2), 
1-6 
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Soluble Dyes,  Theerakarunwong and 
Duangkamon Boontong 

(2020) 100024

: 1-6.   

Enhancement of rice (Oryza sativa 
L.) physiological and yield by 
application of nano-titanium dioxide 

Rutairat Phothi and 

Chonlada Dechakiatkrai 

Theerakarunwong,  

 

Australian 
Journal of 
Crop Science 

Australian 

Journal of 

Crop Science, 

14(07), 

(2020), 1157-

1161.   

1157-1161   

 

Achieving reversible 

thermochromism of bisdiynamide 

polydiacetylene via T self-

assembling in selected solvents.  

 

Khanantong, C., 
Charoenthai, N., 
Wacharasindhu, S., 
Sukwattanasinitt, M., 
Yimkaew, W., Traiphol, 
N. and 
 

Colloids and 
Surfaces A 

Colloids and 
Surfaces A, 
603 (2020) 
125225. 

- 

Enhancing thermal and chemical 
sensitivity of polydiacetylene 
colorimetric T sensors: The 
opposite effect of zinc oxide 
nanoparticles.  

Phonchai, N., 
Khanantong, C., Kielar, 
F., Traiphol, R., and 
Traiphol, N. 

Colloids and 
Surfaces A 

Colloids and 
Surfaces A, 
589 (2020) 
124459.   

- 

Reversible thermochromic 
polydiacetylene/Zn(II) ion 
assemblies prepared via co-

assembling in aqueous phase: The 
essential role of pH 

 

Pattanatornchai, T., 
Rueangsuwan, 
J.,Phonchai, N., Traiphol, 
N., and Traiphol, R. 

Colloids and 
Surfaces A 

Colloids and  
Surfaces A: 

Physicochemi
cal and 
Engineering 
Aspects, Vol. 
594, (2020) 
pp.124649. 

- 

DERIVATION OF TERNARY ALGEBRAS. Pradchaya Piajan and 
Rukchart 
Prasertpong.2020. 

Far East 
Journal of 
Mathematica
l Sciences. 

Far East 
Journal of 
Mathematical 
Sciences. 
Volume 125, 
Number 1, 
(2020), Pages 
79-86 

79-86 
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Determination of Adenosine and 
Cordycepin Concentrations in 
Cordyceps militaris Fruiting Bodies 
Using Near-Infrared Spectroscopy.  

 

Natthapong, S., 
Ronnarit, R., Boonsong, 
S., Peerasak, C and 
Yuranan B. 

ACS Omega ACS Omega, 5 
(2020), 
27235−27244. 

- 

Effects of Cultured Cordycep 
militaris on Sexual Performance and 
Erectile Function in Streptozotocin-
Induced Diabetic Male Rats. 

Sureena, P., Wanthanee, 
H., Nattapong, S., 
Peerasak, C. 
and Pornnarin, T. 

BioMed 
Research Int
ernational 

BioMed 
Research Inter
national, 
(2020). 1-10. 

1-10 

The Development of Digital 
Marketing Strategies and Distribution 
Channels for Community Products 
Using E-Commerce in The Lower 
Northern Region of Thailand. 

Chaisit, J., Pansuwan, L. 
and Isaranontakul. P. 

Proceedings 
of the 2020 
International 
Conference 
on 
Managemen
t of e-
Commerce 
and e-
Government, 
(Scopus) 

ICMECG 2020: 
Proceedings 
of the 2020 
International 
Conference 
on 
Management 
of e-
Commerce 
and e-
Government, 
ACM. July 
2020, 66–70. 

66-70 

CLASS-O, A Cooperative Language 
Assessment System with Ontology.  

 

Namahoot, C. S., 
Brückner, M. and 
Nuntawong, C. 

Lecture 
Notes in 
Computer 
Science 
(LNCS), 
Springer, 
Cham. 
(Scopus) 

Lecture Notes 
in Computer 
Science 
(LNCS), vol 
12341, 
Springer, 
Cham, pp. 
167-177. 

166-177 

การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเซตรัฟท่ี
อิงความสัมพันธ์วิภัชนัยเชิงอนุกรม
ประมาณไบ-ไอดีลเฉพาะของกึ่งกรุป. 

รวิภา แรงเขตรการณ์, 
ชนิดา ภู่สุวรรณ,์ วิภา
รัตน์จันทะราม และ รัก
ชำติ ประเสริฐพงษ์ 

การประชุม
น าเสนอ
ผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

อุดรธานี ครั้ง
ที่ 13 

ประจ าปี
การศึกษา 
2563 (น. 

 4340-4352 

https://www.researchgate.net/researcher/82044979_Michael_Brueckner
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อุดรธานี 4340-4352). 

ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการสร้าง
กรด อิน โดล -3-แอซี ติ ก  และการ
ละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียกลุ่ม
สนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช 

สุนิดตา พุดมาก ขนิษฐา 
สมตระกูล อภิเดช แสงดี 
วรำภรณ์ ฉุยฉำย และ
วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ 

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
พิบูลสงคราม
วิจัยครั้งที่ 6 

12 กุมภาพันธ์ 
2563. 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม หน้า 
40-49 

40-49 

ผลของการตรึงเชื้อ Streptomyces 
sp. SEF11 ต่อการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของผักบุ้งในสภาวะแล้ง 

ศุฑามาส อยู่สนิท 
ขนิษฐา สมตระกูล อภิ
เดช แสงดี และ  วรำ
ภรณ์ ฉุยฉำย 

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
พิบูลสงคราม
วิจัยครั้งที่ 6 

12 กุมภาพันธ์ 
2563. 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม หน้า 
373 – 380 

373-380 

 
 
 
 
ผลของการเติมเชื้อ Streptomyces 
sp. SEF11 ซ้ าต่อการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของแครอท 

จุฑามาส เทียนสุข 
ขนิษฐา สมตระกูล อภิ
เดช แสงดี และ            
วรำภรณ์ ฉุยฉำย 

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
พิบูลสงคราม
วิจัยครั้งที่ 6 

12 กุมภาพันธ์ 
2563. 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม หน้า 
366 – 372 

366-372 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้โดยใช้ชุดการทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนต้นทุนต่ าเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ไม่
เน้นวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

วิรังรอง แสงอรุณเลิศ, 
ธนัชพร พัฒนำธรชัย 
และ พีระพงษ์ เนียม
เสวก 

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล 
ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1 

20-21 
มีนาคม 2563 
นครราชสีมา 
มหาวิทยาลัย 
วงษ์ชวลิตกุล 
1466-1476  
 

1466-1476 

ตัวแบบพยากรณ์มูลค่าการส่งออกมัน
ส าปะหลังของประเทศไทย 

ณัฐพร ค าแหง สุนิสา 
ประเสริฐนาม และ   ยุ

การประชุม
วิชาการ

(น.2184 - 
2192). วันที่ 

2184 - 2192 
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ภำวดี ส ำรำญฤทธิ์. ระดับชาติ
ด้าน
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 
ครั้งที่ 4
พระนครศรีอ
ยุธยา 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
สุวรรณภูมิ. 

17 – 18 
มกราคม 
2563 .ISSN : 
978 – 974 – 
625 – 875 – 
3. 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือจาก
สารสกัดใบพืชสมุนไพรในพ้ืนที่อ าเภอ
หนองบัว 

ศิศุภลักษณ์  สุมาลี และ 
ศิริวัฒณำ  ลำภหลำย.  

กำรประชุม
วิชำกำร
ระดับชำติ 
“พิบูล
สงครำม
วิจัย” ครั้งที่ 
6 วันที่ 12 
กุมภำพันธ์ 
2563 
พิษณุโลก: 
มหาวิทยาลัย
ราชัฏพิบูล
สงคราม 
(ส่วนทะเล
แก้ว). 

2563 หน้า 
87-96.  

87-96 

ปริมาณและชนิดของจุลินทรีย์ใน
อากาศภายในร้านอินเตอร์เนตโดยใช้
วิธีการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีแพสซีฟ
และแอคทีฟ.  

โชติกาวินทร, ภารดี 
อาษา, โกวิท สุวรรณ
หงษ์, ดนัย บวรเกียรติ
กุล, ประยุกต์ เดชสิทธิกร
, มนัสนันท์ พิบาลวงศ์, 
ทิษฏยา เสมาเงิน, 

การประชุม
วิชาการ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติครั้ง
ที่ 19, 27-29 
พฤษภาคม 

2563 (น.221-
227).  

221-227 
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กมลวรรณ พรหมเทศ 
และนริศรำ จันทร
ประเทศ. 

2563 
เชียงราย : 
สมาคม
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศ
ไทย. 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติตอการจัดการเรียนรูชนิด
และสมบัติของสารอินทรีย ใน
รายวิชาเคมีอินทรีย ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี โดยใชเกมเปนฐานรวม
กับกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก 

พรรนิพำ พวันนำ, มณี
รัตน น้ ำจันทร, วัญเพ็ญ 
คงเพ็ชร และ วัชรศักดิ์ 
มาเกิด 

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
ราชมงคล
สุรินทร์ 
“วิจัยและ
นวัตกรรมวิถี
ใหม”่ ครั้งที่ 
11, 17-18 
กันยายน 
2563  
มหาวิทยาลัย               
เทคโนโลยี
ราชมงคล
อีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์ 

2563, 434-
435 

434-435 

Rough Interior Ideals and Rough 
Quasi-Ideals in Approximation 
Spaces of Semigroups under 
Preorder and Compatible 
Relations”.  
 

Rukchart 
Prasertpong, 
Sasisophit Buada.  

Suan 
Sunandha 
Science 
and 
Technolog
y Journal.  

2020, Vol. 8 
No. 1: 21-26  

21-26 

แกมมา – พีชคณิตไตรภาคปรกติ
บริบูรณ.์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
วิทยาเขตรังสิต 
 

นุสรา ขุนศรี, ณัฐนันท์ 
ชาวป่า,  พรนัชชา นาม
เสนา, และศศิโสพิต บัว
ดำ. 

รำยงำนสืบ
เนื่องจำก 
กำรประชุม
กำรประชุม

2563, (น. 
311 – 322) 
ปทุมธานี 

311 – 322 
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วิชำกำร
ระดับชำติ  
“การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์เข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจ
และสังคม
ดิจิทัล” 
มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุง
เทพ 
ประจ าปี 
2563, 27 
มีนาคม 
2563  

แกมมา – กึ่งริงปรกติบริบูรณ์.  
 

สายชล ต่ายธาน,ี 
จุฑามาศ กลิ่นต่าย, มณี
รัตน์ เครือศรี, และ ศศิ
โสพิต บัวดำ. 

รำยงำนสืบ
เนื่องจำก 
กำรประชุม
น ำเสนอ
ผลงำนวิจัย
บัณฑิตศึกษ
ำระดับชำติ  
ครั้งที่ 13 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุดรธานี 
ประจ าปี  
2563,  

31 ตุลาคม 
2563 .
อุดรธานี 

- 

การวิเคราะห์องค์ประกอบการ
ยอมรับตนเองของผู้สูงอายุ   :
กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตอ าเภอชุม
ตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

มลฑญา ปานจันทร์, สุ
กัญญา ศรีพงษ์สุทธิ์, 
และอำวีพร ปำนทอง 

 รำยงำน
สืบเนื่องกำร
ประชุม
วิชำกำร
ระดับชำติ

2563. 927-
937 

927-937 
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วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี 
(ครั้งที่ 4 17-
18 มกราคม 
2563 อยุธยา 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
สุวรรณภูม)ิ:  

การเปรียบเทียบการหาผลเฉลยของ
สมการไม่เชิงเส้นโดยใช้ระเบียบวิธีเร่ง
อัตราการลู่เข้าของอิตเคนกับระเบียบ
วิธีท าซ้ าของนิวตันและระเบียบวิธี
เส้นตัดโค้ง.  

ฐิติรัตน์ ทรงประดิษฐ์, 
ภัทราภรณ์ สุขเอม และ
สมบูรณ์ นิยม. 

รำยงำนสืบ
เนื่องจำก 
กำรประชุม
กำรประชุม
วิชำกำร
ระดับชำติ  
ราชมงคล
สุรินทร์ ครั้ง
ที่ 11 “วิจัย
และ
นวัตกรรมวิถี
ใหม่” ณ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
อีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์, 
17 - 18 
กันยายน 
2563 .
สุรินทร์ 

2563, (น. 
124 – 131) 

124 – 131 

EFFECT OF DIFFERENTIATION 
AND SATISFACTION ON 

Ratchadaporn 
Boonsong, Thiraphat 

PalArch's 
Journal of 

PalArch's 
Journal of 

392-404 
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TOURIST PROMOTION OF 
HISTORICAL TOURISM: ROLE OF 
USING AR TECHNOLOGY 

Meesumrarn, 
Chonmapat Torasa 

Archaeolog
y of Egypt/ 
Egyptology 

Archaeology 
of Egypt/ 
Egyptology, 
17(2),2020, 
392-404 

 
6.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 

ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

ผลของการตรึงเชื้อ 
Streptomyces sp. SEF11 ต่อ
การส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
ผักบุ้งในสภาวะแล้ง 

ศุฑามาส อยู่สนิท ขนิษฐา สม
ตระกูล อภิเดช แสงดี และ  วรำ
ภรณ์ ฉุยฉำย 

-เ พ่ื อ น า ผ ล ข อ งก า ร ต รึ ง เชื้ อ 
Streptomyces sp. SEF11 ต่ อ
การส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
ผั กบุ้ ง ใน สภ าวะแล้ ง  น า ไป ใช้
ประโยชน์เพ่ือปลูกผักบุ้งในที่แห้ง
แล้งไดผ้ลดี 

ผลของการเติมเชื้อ 
Streptomyces sp. SEF11 ซ้ าต่อ
การส่งเสริมการเจริญเติบโตของแค
รอท 

จุฑามาส เทียนสุข ขนิษฐา สม
ตระกูล อภิเดช แสงดี และ            
วรำภรณ์ ฉุยฉำย 

-เพ่ือน าผลของการเติมเชื้อ 
Streptomyces sp. SEF11 ซ้ าต่อ
การส่งเสริมการเจริญเติบโตของแค
รอท น าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนและได้ผลผลิตสูงขึ้น 

ผลของแบคทีเรียที่ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชต่อการ
เจริญเติบโตของจอกหูหนูและแหน
เป็ดใหญ่ในน้ าที่ปนเปื้อนโซเดียม
คลอไรด์. 

วรำภรณ์ ฉุยฉำย อภิเดช แสงดี 
และขนิษฐา สมตระกูล 

-เพ่ือน าผลของแบคทีเรียที่ส่งเสริม
การเจริญ เติบโตของพืชต่อการ
เจริญเติบโตของจอกหูหนูและแหน
เป็ดใหญ่ในน้ าที่ปนเปื้อนโซเดียม 
คลอไรด์. ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ได้มากขึ้นและเพ่ิมผลผลิตมากขึ้น 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากของเสีย
โรงงานไข่เค็มร่วมกับวัสดุเหลือใช้
ในชุมชนเพ่ือปลูกผักกวางตุ้ง 
(Brassica chinensis)  

เจนจิรา ดีรอด ศิรินธนา
ภรณ์  พรมสวัสดิ์ และ
ช ำมะเลียง  เชำว์ธรรม. 

-ได้ท าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากของ
เสียโรงงานไข่เค็มร่วมกับวัสดุเหลือ
ใช้ในชุมชนเพ่ือปลูกผักกวางตุ้ ง 
(Brassica chinensis) น าความรู้
ไป ใช้ ป ร ะ โย ช น์ ใน ก า ร ป ลู ก
ผักกวางตุ้ง 

การส่งเสริมการเจริญของพืช
เศรษฐกิจที่ปลูกในดินที่ได้รับ

ขนิษฐา สมตระกูล และ วรำภรณ์ 
ฉุยฉำย 

-ได้ท าการส่งเสริมการเจริญของพืช
เศรษฐกิ จที่ ป ลู ก ในดินที่ ได้ รั บ
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ผลกระทบจากเกลือโดยจุลินทรีย์ที่
มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์
เอซีซีดีอะมิเนส 

ผลกระทบจากเกลือโดยจุลินทรีย์ที่
มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์
เอซีซีดีอะมิ เนส น าความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ได้มากข้ึน 

การประเมินปริมาณและชนิดของ
แบคทีเรียในอากาศภายใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.  

ฤดี โชติกาวินทร์,   นริศรำ จนัทร
ประเทศ, ภารดี อาษา และทิษฏ
ยา เสมาเงิน. 

-ได้ท าการประเมินปริมาณและ
ชนิ ด ของแบ คที เรี ย ใน อาก าศ
ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  น าความรู้ที่ ได้ รับ ไป ใช้
ประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลอย่างทั่วถึง 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
เมื่อยล้าในพนักงานขับรถโดยสาร
ประจ าทางในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์.  

ณธิดำ อินทร์แป้น และนริศรำ 
จันทรประเทศ.  

-ได้น าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเมื่อยล้าในพนักงานขับรถ
โดยสารประจ าทางในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือช่วย
ให้พนักงานขับรถโดยสารแก้ไข
ปัญหาความเม่ือล้าได้ 

การศึกษาและพัฒนารูปแบบผู้น า
มุ่งความส าเร็จของงานส าหรับกลุ่ม
อาสาสมัครท้องถิ่นโดยการ
ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการประสานงานระหว่างบุคคล
และกลุ่ม. 

สมพร พูลพงษ์ -ได้ท าการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
ผู้น ามุ่งความส าเร็จของงานส าหรับ
กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นโดยการ
ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการประสานงานระหว่างบุคคล
และกลุ่ม สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการประสานงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลของ Streptomyces sp. 
strain SEF11 ต่อการงอกและการ
เติบโตของต้นกล้าของข้าวเหนียว
พันธุ์ กข6 และถ่ัวลิสงพันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 ภายใต้
สารละลายเกลือ. 

ขนิษฐา สมตระกูล สุดารัตน์ เที่ยง
สันเทียะ สุธาสินี วงศ์ไชยา อภิเดช 
แสงดี และ วรำภรณ์ ฉุยฉำย 

-ได้น าผลของ Streptomyces sp. 
strain SEF11 ต่อการงอกและการ
เติบโตของต้นกล้าของข้าวเหนียว
พันธุ์ กข6 และถ่ัวลิสงพันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 ภายใต้
สารละลายเกลือ น าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผลกระทบของโอโซนต่อการ
สรีรวิทยาและผลผลิตของข้าว กข 
43.  

ฤทัยรัตน์ โพธิ, ชลดำ เดชำเกียรติ
ไกร ธีรกำรุณวงศ์ และ ปฏิวิชช์ 
สำระพิน. 

-ได้น าผลกระทบของโอโซนต่อการ
สรีรวิทยาและผลผลิตของข้าว กข 
43 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนเพ่ือให้ได้ผล
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 ผลิตเพ่ิมมากข้ึน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ
จากสารสกัดใบพืชสมุนไพรในพ้ืนที่
อ าเภอหนองบัว 

ศิศุภลักษณ์  สุมาลี และ ศิ
ริวัฒณำ  ลำภหลำย.  

-ได้ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้าง
มือจากสารสกัดใบพืชสมุนไพรใน
พ้ืนที่อ าเภอหนองบัว น าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเจ
ลล้างมือ โดยใช้พืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่น 

การวิเคราะห์องค์ประกอบการ
ยอมรับตนเองของผู้สูงอายุ   :
กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตอ าเภอ
ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

มลฑญา ปานจันทร์, สุกัญญา ศรี
พงษ์สุทธิ์, และอำวีพร ปำนทอง 

-ได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
การยอมรับตนเองของผู้สูงอายุ   :
กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตอ าเภอ
ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ท าให้
ผู้สูงอายุสามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุช 

 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 

 กำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

เป้ำประสงค์ 
 1. บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
 3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 

1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างาน  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย 

และเป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
3. จ านวนเครือข่ายการผลิตครูและพัฒนาครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสู่มาตรฐานสากล 
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการพัฒนา 

ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
กำรด ำเนินงำน  
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กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือที่จะได้น า
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  มี
รายละเอียดดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ผู้เข้ำรับบริกำร 
จ ำนวน 
(คน) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงกำร  กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

50 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
 

ชื่อโครงกำร  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (ภำพจำกระบบ e-meeting) 
ควำมเป็นมำของโครงกำรโดยสรุป  
      เนื่องด้วย   ตระหนักถึงความส าคัญตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
มองเห็นภาพงานอาชีพต่าง ๆ ส าหรับวางแผนในการศึกษาต่อหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยท า
ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าว  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะเวลำและวันเวลำในกำรจัดท ำโครงกำร 
       พฤษภาคม 2563 – ตุลาคม 2564  
 
กิจกรรมของโครงกำร  
        กิจกรรมให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งภาคทฤษฎี และการ
ทดลองด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการท าการปฏิบัติการ รวมไปถึงทักษะที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
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กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 ส่วนใหญ่การให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะเป็นการให้บริการใน
รูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป การเป็นกรรมการ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ 
วิทยากรบรรยาย การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บุคคลภายนอก การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ   

1. กำรจัดอบรม / สัมมนำ / กิจกรรมต่ำง ๆ 
 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ผู้เข้ำรับบริกำร 
จ ำนวน 
(คน) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การใช้เครื่องมือตรวจวัดด้านสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม 
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป 

- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 
2564  

มีนักเรียน ครู และให้
ความสนใจเข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรมโดยผ่าน
ระบบออนไลน์ 

- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
1. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวมไปถึงเว็บเพจ สื่อโซเชียลเฟสบุ๊ค
ต่างๆ เพ่ือเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม 
 
2. แหล่งให้บริการวิชาการ   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวมไปถึงเว็บเพจ สื่อโซเชียลเฟสบุ๊ค

ต่างๆ เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ การบริการวิชาการ การจัดอบรมต่างๆ 

 

3. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญของกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย และได้มีกำรด ำเนินงำนภำรกิจด้ำนนี้ตลอดมำ  โดยพัฒนำแหล่งเรียนรู้   ศึกษำวิจัยและแลกเปลี่ยนทำง
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วัฒนธรรม สร้ำงสรรค์งำนศิลป์  เน้นกำรส่งเสริม ปลูกจิตส ำนึกของนักศึกษำ บุคลำกร และประชำชนทั่วไป 
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมควำมเป็นไทยและมีส่วนร่วมในกำรท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมและสืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงำมให้ด ำรงอยู่สืบไป ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม กลุ่มผู้เข้ำร่วม จ ำนวน หน่วยงำน 

(คน) ที่จัด 
1. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู 
นักศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

2. ส่งเสริมและอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี 

นักศึกษาสาขาวิชา
เคมี 

- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

3. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นักศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

4. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสต์
และเทคโนโลยี 

นักศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของ
ไทย 

นักศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6. อบรมบริการวิชาการและบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 

- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  

 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น   

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 ระบบบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อ

การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล   

เป้ำประสงค์ 
1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการ 

ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
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2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน และท างานอย่างมี

ความสุข 

3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
1. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินและรับรองจากสถาบันหรือ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาบุคลากร 

3. ระดับความส าเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

     3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง กายภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมการท างานของบุคลากรตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
     4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
กำรด ำเนินงำน 
1. การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารคณะ 

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ก าหนดตามค าสั่งของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารคณะฯ มีหน้าที่บริหารจัดการตามพันธกิจ พัฒนา
คณะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารคณะในรอบปีถัดไป ผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน 10 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานสูงขึ้น 6 ตัวชี้วัด  
 เป็นไปตามมาตรฐาน (คือผลการด าเนินงานสูงในทุกปี) จ านวน 2 ตัวชี้วัด  
 ผลการด าเนินงานลดลง 2 ตัวชี้วัด 

   
 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป 

1. พิจารณาตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย และก าหนดตัวชี้วัดใหม่ให้มีความท้าทาย 
2. ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามรอบระยะเวลาการประเมิน ได้แก่

รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
3. ด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่ระบุไว้ในแผนฯให้ครบถ้วน 
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2. การพัฒนาบุคลากรของคณะ 

จ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย/คณะ  114  คน ได้รับการพัฒนา จ านวน 114 คน 
   - บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 95 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน 95 คน 
   - บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 19 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

3. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 
บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีพฤติกรรมการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ค่า

คาดหวัง 
 

4. การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 

ความร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดโครงการคณิตศาสตร์วิชาการ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในเขตพ้ืนที่บริการ ความร่วมมือกับอุตสาหกรรมจังหวัดในการตรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชุน 
โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการ  

 
5. การด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานและการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกเพ่ือประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

 
6. การประกันคุณภาพการศึกษาใน 

ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่า
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.68 คะแนน คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
 
7. การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภายใน 30 วัน หลังจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
กำรบริหำรทรัพย์สินและสร้ำงรำยได้แก่องค์กร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์วิทยาศาสตร์  มีรายได้จากการ
ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  10,400 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,400  บาท 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 

  กำรยกระดับมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์   
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการ

แข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

เป้ำประสงค์ 
1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 

2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ 

 มาตรฐานสากล 
3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  

4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์  
1. จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูล

ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
2. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 

         3. จ านวนเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ 
         4. ผลการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ Webometrics,  Green University, 
Eco University, Community Engagement University 

กลยุทธ์  
1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและ 

นานาชาต ิ

   2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 3. การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือยกระดับคุณภาพของ 
มหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

4.พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คุณภาพในระดับนานาชาติ 

 
ระบบประชำสัมพันธ์เชิงรุกที่มีประสิทธิภำพสำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรสู่นำนำชำติ 
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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT 
analysis) มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้มีระบบการประชาสัมพันธ์ที่ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย การประชาสัมพันธ์ที่ดีท าให้บุคคลภายนอกได้รู้จักองค์กรมากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
หน่วยงาน โดยคณะฯ ได้วางแผนจัดโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้ 
 1. ค่ายพัฒนาจิตอาสาคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 

2. ค่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3. เคมีสัมพันธ์ 
4. คณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (แบบ
ออนไลน์) 

จากการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการสร้างสัมพันธ์และความเข้าใจต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร ท าให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนนักศึกษาในบาง
สาขาวิชาจึงเพิ่มขึ้น 

 

จ ำนวนกิจกรรม หรือโครงกำรที่ส่งเสริมควำมเป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะตำมอัตลักษณ์ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีโครงการที่ส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตามอัตลักษณ์ จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

 1. ค่ายพัฒนาจิตอาสาคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 
2. ค่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3. เคมีสัมพันธ์ 
4. คณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (แบบ
ออนไลน์) 

 

จ ำนวนบุคลำกรที่มีสมรรถนะในระดับชำติและนำนำชำติ  
 จ านวน 4 คน คือ รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ, รศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์,รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม 
และ รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (Peer review) 
 

มีระบบกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ทีมีประสิทธิภำพสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่มหำวิทยำลัย 
(หมายเหตุ รายได้จากการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย) 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการวิชาการท่ีสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้จัดท าแผนบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้ประจ าปี 
มีกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ 
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จ ำนวนองค์กรหรือสถำบันที่เป็นเครือข่ำยกับมหำวิทยำลัยท้ังในและต่ำงประเทศ 
 องค์กรหรือสถาบันที่เป็นเครือข่ายกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีดังนี้ 

องค์กรหรือสถาบันที่เป็นเครือข่าย ลักษณะโครงการ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แหง่ ในเขตภาคเหนือ เป็นความร่วมมือด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

การเป็นผู้น าของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
8 แห่ง ในเขตภาคเหนือ 

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรในการ
ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

3. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นความร่วมมือกับส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการเป็นหน่วยรับ
ตรวจสอบมาตรผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการรับรอง
คุณภาพ 

  

ระดับกำรเตรียมกำรเข้ำสู่กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสู่มำตรฐำนสำกล  
(Green University / Engagement University / Community  University)  
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กิจกรรมส ำคัญในรอบปี 2564  
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โครงกำรกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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 โครงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของไทย 

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของไทย 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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โครงกำรค่ำยพัฒนำจิตอำสำคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
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ชื่อโครงกำร 
การประชุมเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ 

ควำมเป็นมำของโครงกำรโดยสรุป  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เรียกว่า ระบบประกัน
คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือเป็นกลไกในการรักษามาตรฐานและคุณภาพของ
สถาบันการศึกษา ทั้งนี้ในแต่ละปีที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บางด้านยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 คณะฯ เห็นว่าแนวทางที่จะช่วยให้การประกันคุณภาพบรรลุเป้าหมายคือการเตรียมความพร้อม ด้านการ
ประกันคุณภาพให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วน เพ่ือให้การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีด าริให้จัดโครงการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
นางนิภาพร  ภู่ธราภรณ์  หัวหน้าส านักงานคณบดี 

ระยะเวลำและวันเวลำในกำรจัดท ำโครงกำร  
ครั้งที่  1   ธันวาคม 2563 เวลา 13.00- 16.30 น.   
ครั้งที่ 2   มิถุนายน 2564 เวลา 13.00- 16.30 น.  (ประชุมแบบออนไลน์) 

กิจกรรมของโครงกำร ครั้งท่ี 1 
บรรยายพิเศษ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และบรรยายแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
กิจกรรมของโครงกำร ครั้งที่ 2  (ประชุมแบบออนไลน์) 
บรรยายพิเศษ เรื่อง ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ. 2563) รอบ 6 
เดือน และแนวทางการพัฒนา และบรรยายแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  ประจ าปี
การศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลที่เกิดจำกควำมส ำเร็จของโครงกำร  
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

และจากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คะแนน 
หรืออยู่ในระดับดีมาก 
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ชื่อโครงกำร 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ควำมเป็นมำของโครงกำรโดยสรุป  
 การด าเนินการทบแทนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564  เป็นสิ่งที่จ าเป็น

เพ่ือให้การบริหารงานของคณะบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก รวมถึงเพ่ือให้การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การ
บริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
     ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องน าแผนยุทธศาสตร์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพื่อเป็นการก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องทบทวนแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย 
     นอกจากนี้ ยังได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564 แผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 นโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2564 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ 
     จากความส าคัญดังกล่าว  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดท าโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชม  ปานตา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ระยะเวลำและวันเวลำในกำรจัดท ำโครงกำร 
16 -18 พฤศจิกายน  2563 เวลา 8.30-16.00 น. 

กิจกรรมของโครงกำร  
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่าคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีจุดแข็งภายในองค์กรเอง แต่มีอุปสรรคจากภายนอกเป็นปัญหา จ าเป็นต้องใช้จุด
แข็งขององค์กรให้เป็นประโยชน์การด าเนินงาน  

จากนั้นได้น าผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรไปด าเนินการทบทวนพันธกิจ 
วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/มาตรการ ดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ.2560-2564 สรุปเป็นแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี  พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุงปีพุทธศักราช 2563) นอกจากนั้น ยังได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี 
พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 นโยบายการใช้หลักธรรมา 
ภิบาลในการบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ และ
ป ระช าสั ม พั น ธ์ ให้ กั บ บุ ค ล าก ร ใน ค ณ ะรับ ท ราบ ใน ระบ บ  MIS-Science แล ะระบ บ  E -M ee tin g 
(http://st.nsru.ac.th/MISscience/index.php)   
 
ผลที่เกิดจำกควำมส ำเร็จของโครงกำร  

จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คะแนน 
หรืออยู่ในระดับดีมำก 

โครงกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

http://st.nsru.ac.th/MISscience/index.php
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ชื่อโครงกำร 
การจัดการความรู้ภายในองค์กร 

ควำมเป็นมำของโครงกำรโดยสรุป  
พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ก าหนดไว้

ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้อง
สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพสูง และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   
      การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ เครื่องมือเพ่ือใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่าง
น้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคน และบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้”  การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้
ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะ
ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด การจัดการความรู้ เกิดขึ้นจากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสีย
ความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กร
เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีค าถาม
ต่อไปว่าจะท าอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้นการบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่อง องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization)   เป็นอย่างยิ่ง  หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็
จ าเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง  
      คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดโครงการ
การจัดการความรู้ภายในองค์กรขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหาร  เป็นการสร้างกลไกการเรียนรู้โดยอาศัยการแบ่งปัน
ประสบการณ์ของบุคลากรร่วมกัน  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีทักษะ ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่
ดี ถูกต้องและชัดเจนในการปฏิบัติงาน  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชม  ปานตา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ระยะเวลำและวันเวลำในกำรจัดท ำโครงกำร 
16-18 พฤศจิกายน  2563  เวลา 8.30-16.00 น 
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กิจกรรมของโครงกำร  
คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กรก าหนดประเด็นความรู้จากปัญหาขององค์กรด้าน

การผลิตบัณฑิต เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และด้านการวิจัย เรื่อง การท าวิจัยในชั้นเรียน โดยมีประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีส่งเสริมกระบวนการคิด ผลิตนวัตกรรม  

ผลที่เกิดจำกควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 จากเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงได้คะแนนจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท าให้ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คะแนนหรืออยู่ในระดับดีมาก 

โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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 ชื่อโครงกำรสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจ าปี 2564 (จัดโครงกำรแบบออนไลน์) 

ควำมเป็นมำของโครงกำรโดยสรุป  
  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการด ารงชีวิตประจ าวันและการพัฒนา
ประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นประจ าทุกปีในเดือน
สิงหาคม เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้แก่ครู อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ ได้เปิดโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ให้
กว้างขวาง 
 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ระยะเวลำและวันเวลำในกำรจัดท ำโครงกำร 
วันที่  16 -18  และ 23 สิงหาคม 2564 
 
กิจกรรมของโครงกำร  

จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของสาขาวิชาต่างๆ จ านวน 8 สาขา และจัดการแข่งขันกิจกรรม
ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ 
 
ผลที่เกิดจำกควำมส ำเร็จของโครงกำร  

 เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงศักยภาพของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ ให้แก่ครู อาจารย์ นักศึกษาและ
ประชาชนผู้สนใจ 
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โครงกำรสัปดำห์วิทยำศำสตร์  ประจ ำปี 2564 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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ชื่อโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ "เขียนหนังสือวิชาการ
อย่างไรให้ได้จัดพิมพ์ เขียนหนังสือวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์" 
 
ควำมเป็นมำของโครงกำรโดยสรุป  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  จึงไดส้่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพื่อให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นให้มีความรู้
ในการอบรมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเขียนหนังสือทางวิชาการท่ีถูกต้อง  จึงได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ "เขียนหนังสือวิชาการอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์ เขียน
หนังสือวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้แก่คณาจารย์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีศักยภาพสูงขึ้น 
 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

กิจกรรมของโครงกำร  
  กำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ "เขียน
หนังสือวิชาการอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์ เขียนหนังสือวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"  เพื่อให้ควำมรู้แก่คณำจำรย์
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  น ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อเข้ำสู่
ต ำแหน่งที่สูงข้ึน 
 
ผลที่เกิดจำกควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการเขียนผลงานทางวิชาการที่ถูกต้อง และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
พัฒนาการเขียนผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงมีศักยภำพมำกขึ้น 
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โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมพัฒนำอำจำรย์ 
เพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร หัวข้อ "เขียนหนังสือวิชำกำรอย่ำงไร 

ให้ได้จัดพิมพ์เขียนหนังสือวิชำกำรอย่ำงไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์" 
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ชื่อโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสหกิจศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน Work-
Integrated learning (WIL) 
 
ควำมเป็นมำของโครงกำรโดยสรุป  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
Work-Integrated learning (WIL)  เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้น า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เชิงบูรการกับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์  โพธิ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ระยะเวลำและวันเวลำในกำรจัดท ำโครงกำร 
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 

กิจกรรมของโครงกำร  
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน Work-Integrated learning (WIL)  เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่คณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
ผลที่เกิดจำกควำมส ำเร็จของโครงกำร  

 เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นการเผยแพร่ความรู้
ให้แก่คณาจารย์ภายในคณะ  น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
Work-Integrated learning (WIL)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสหกิจศึกษำ 
และกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน Work-Integrated learning (WIL) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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