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ประวตัิและความเปนมา  
 

นับจาก พ.ศ. 2480 จนถึง พ.ศ.2554 รวมเวลา 74 ป มหาวิทยาลัยไดเริ่มกอตั้งจากโรงเรียนสวนสุนันทา
วิทยาลัยและไดเปล่ียนมาเปนวิทยาลัยครูสวนสุนันทา จากนั้นในป พ.ศ. 2538 ไดรับสถาปนาเปนสถาบันราชภัฏสวน
สุนันทา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จึงเปนคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไดมีประวัติความเปนมาในการบริหารการเรียนการ
สอนโดยลําดับดังนี้ 

กอนป พ.ศ. 2491 วิทยาศาสตรเปนวิชาวิทยาศาสตรที่สอนในระดับประถมและมัธยมศึกษา จนถึงป พ.ศ. 
2491 เริ่มมีฝายฝกหัดครูผลิตนักศึกษา ป.กศ.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษา) และ ป.กศ.สูง (ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาขั้นสูง) วิชาวิทยาศาสตรเปนกลุมวิชา ประกอบดวยวิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟสิกสและวิทยาศาสตร
ทั่วไป ป พ.ศ.2501 ไดมีพระราชบัญญัติ พ.ศ.2501 เปล่ียนจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเปนโรงเรยีนฝกหัดครูสวน
สุนันทา วิทยาศาสตรจัดเปน หมวดวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกสและ
วิทยาศาสตรทั่วไป 

ป พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โรงเรียนฝกหัดครูสวนสุนันทาเปนสถาบันอุดมศึกษา จึง
เปล่ียนเปนวิทยาลัยครูสวนสุนันทา หมวดวิทยาศาสตรจัดเปนคณะวิชาวิทยาศาสตร มีการจัดตั้งศูนยสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหบริการอบรมครูประจําการวิชาวิทยาศาสตรและเปดสอนระดับปริญญาตรีสายครุ
ศาสตร คณะวิชาวิทยาศาสตร ประกอบดวย 9 ภาค คือ เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป, คณิตศาสตร, 
เกษตรศาสตร, คหกรรมศาสตร, อุตสาหกรรมศิลป, สุขศึกษา และพลศึกษา 

ป พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 กําหนดใหวิทยาลัยครูเปดสอนได  3 สาขา คือ สาขา
การศึกษา สาขาวิทยาศาสตร และสาขาศิลปศาสตร คณะวิชาวิทยาศาสตรไดเปล่ียนเปน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประกอบดวย 9 ภาควิชา และ 2 โปรแกรมวิชา ไดแก ภาควิชาเกษตรศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตร
ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ภาควิชาหัตถศาสตรศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป โปรแกรมวิชาการพิมพและ
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ป พ.ศ.2530 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนระดับอนุปริญญา 5 
หลักสูตรคือ คอมพิวเตอร การพิมพ เทคโนโลยีการเกษตร  กอสราง และเคมีปฏิบัติ ในสวนระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร 6 หลักสูตร คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตร ฟสิกส เคมี ชางอุตสาหกรรม สาขา
วิทยาศาสตร 6 หลักสูตร คือ วิทยาการคอมพิวเตอร คหกรรมศาสตรทั่วไป ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ชีววิทยาประยุกต และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

http://www.sci.ssru.ac.th/
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ป พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยครูวา 
สถาบันราชภัฏ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดสอน 2 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา ที่เนนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 4 ป ไดแก คณิตศาสตร คอมพิวเตอรศึกษา ฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ระดับ
ปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) ไดแก คหกรรมศาสตร และสาขาวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรี 4 ป ไดแก 
วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรมศาสตรทั่วไป เคมี ฟสิกส ชีววิทยาประยุกต 
สถิติประยุกต วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ป พ.ศ. 2545 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาไดยายไปอยูในความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปดสอนเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร ไดแก วิทยาการคอมพิวเตอร  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร คหกรรมศาสตรทั่วไป เคมี ฟสิกส ชีววิทยาประยุกต สถิติประยุกต วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ   

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จึงเปนคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปดสอนในสาขาวิทยาศาสตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
ไดแก สาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต 
สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 

พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 2 สาขา ไดแกสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ และระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 2 สาขา ไดแก สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา และสาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ พรอมทั้งจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตร ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 สาขาวิชา ไดแก
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเคมีสาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมสาขาวิชาสถิติ
ประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ (ปดหลักสูตร
ฟสิกส) และระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ และสาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร (ปดหลักสูตรคณิตศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ) 

พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 4 สาขาวิชา คือ ฟสิกส
ประยุกต วิทยาศาสตรสุขภาพและความงาม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (ปดหลักสูตรจุลชีววิทยา) และชีววิทยา (ปด
หลักสูตรชีววิทยาประยุกต) รวมหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี 16 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 2 
สาขาวิชา 

พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 1 สาขาวิชา ไดแก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (ดูแลเด็กเล็กและผูสูงอายุ) 

พ.ศ. 2555 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา
การแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (ดูแลเด็กเล็กและผูสูงอายุ) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
และความงาม และสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ ไดยายออกเปนหนวยงานภายนอกภายใตสังกัด
วิทยาลัยสหเวศศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 13 สาขาวิชา โดยแบง
ออกเปน 2 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาวิทยาศาสตร ประกอบดวยสาขาวิชาตางๆ ดังตอไปนี้ คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร
สารสนเทศ สาขาวิชาสถิติประยุกต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกสประยุกต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม และภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต ประกอบไปดวยสาขาวิชาตางๆ ดังตอไปนี้ คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
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ส่ิงแวดลอม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) เพิ่มเติม ไดแก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร สวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ยังคงมีจํานวน 13 สาขาวิชา 
เชนเดิม 

พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการเปดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มเติม คือ หลักสูตรครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการศึกษา (ภาคปกติ) ดวยความรวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเปนความรวมมือในการดําเนินงานผลิตครู สควค.ระยะที่ 3 ระดับปริญญาโท
ทางการศึกษา 

พ.ศ. 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ ไดยายจากวิทยาลัยสหเวชศาสตรมาสังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวน 14 สาขาวิชา 

พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา ไดแก
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร เปนหลักสูตรใหม สวนสาขาวิชาคหกรรมศาสตรและสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการ
บริการ มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยทําการรวมทั้ง 2 สาขาวิชาไวเปนหลักสูตรเดียวคือ คหกรรมศาสตร ดังนั้นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันมีจํานวน 14 สาขาวิชา สวนหลักสูตรระดับปริญญาโท 
(ภาคพิเศษ) ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมคือการจัดการและควบคุมมลพิษ มาเปนหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดลอม
แทน 

พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 สาขาวิชา ประกอบดวย 
สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ สาขาวิชาสถิติประยุกต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 
1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการศึกษา (ภาคปกติ) 

 
ปรัชญา วิสยัทัศน อัตลกัษณ พันธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร  

 

ปรัชญา 
 “มีความรูดี  มคุีณธรรม  นําชาติพัฒนาดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี” 

 

วิสัยทัศน 
“มุงพัฒนาการศึกษา การวิจยัดานวิทยาศาสตรและบูรณาการองคความรู เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพและ

คุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 
 

พันธกิจ 
  1. ผลิตบัณฑิตวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 

2. พัฒนาระบบการจดัการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
3. พัฒนางานวจิัยและสรางองคความรูใหเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
4. บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน 
5. สรางเสริมการอนุรกัษภูมิปญญาทองถิ่นและทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
6. บริหารจัดการองคกรดวยหลักการบรกิารจดัการราชการที่ด ี
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ภารกิจหลัก (Key result area) 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา ตรงกับความตองการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐก 
ฐานความรู อยูในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen) อยางมีความสุข 
 2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝกหัดครูสูอาเซียน 
 3. ใหบรกิารวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอยางมคุีณภาพ 
รวมทั้งเปนการยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ใหเขมแข็ง 
 4. อนรุักษ พัฒนาใหบรกิาร และเปนศูนยกลางบรกิารขอมูลสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรมกรุง 
รัตนโกสินทรสูอาเซียน 
 5. วิจัย สรางนวัตกรรม และองคความรู สูการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปญญาไทยสู 
ประชาคมอาเซยีน และสากล 
 
เสาหลัก (Pillar) 
 1. ทุนความรู (Knowledge Capital) 
 2. คุณธรรม (Morality) 
 3. เครือขาย (Partnership) 
 4. ความเปนมอือาชีพ (Professionalism) 
 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดีตามวถิีของรตันโกสินทร” 
 

วัฒนธรรม (Culture) 
 1. การพัฒนาภูมิปญญาสูชุมชน 
 2. การตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม 
 3. การบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาล 
 
อัตลักษณ (Identity) 

"เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชีย่วชาญการส่ือสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ" 
 
เอกลักษณ (Uniqueness) 

"เนนความเปนวงั ปลูกฝงองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดช ูเปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล" 
 

คานยิมหลัก (Core Values) 
 1. W (Wisdom & Creativity)  : ปญญาและความคิดสรางสรรค 
 2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองคกร 
 3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ 
 4. P (Professionalism)   : ความเปนมืออาชีพ 
 
ยุทธศาสตร   
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการ ตีพิมพ เผยแพร และสิทธิทางปญญา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธและเชื่อมโยงเครือขาย 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ
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โครงสรางการบริหารงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

   
 

 
 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

 
 

 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

อาจารยธนขวัญ บษุบัน 

 
 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา อาชายุทธการ 

 
 

 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

อาจารย ดร.วัฒนา พันธุพืช 
 

สํานักงานคณบด ี
นางอนงค  นําสุวิมกุล 

(หัวหนาสํานักงานคณบดี) 

 
 

 

รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคณุภาพ 
อาจารย ดร.ชินวัฒน  ศาสนนนัทน 

 
 

 
ภาควิชาวิทยาศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค  สังวาระนที 

(หัวหนาภาควิชา) 
 
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
อาจารย ดร.กิตติคุณ  มีทองจันทร 

(หัวหนาภาควิชา) 
 
 
 

 

รองคณบดีฝายบรหิาร 
ผูชวยศาสตราจารยอดิศัย โทวิชา 

 
 

 

คณะกรรมการประจําคณะ 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป                                                                                                                                                                  
ฝ่ายคลงัและพสัด ุ   
ฝ่ายบริการการศกึษา  
ฝ่ายแผนงานและประกนัคณุภาพ            ฝ่าย

พฒันางานวิจยัและบริการวิชาการ   
ฝ่ายกิจการนกัศกึษาและศิลปะวฒันธรรม 

สาขาวิชาจลุชีววิทยาอตุสาหกรรม                                                     
สาขาวิชาชีววิทยา  

สาขาวิชาเคมี                        
สาขาวิชาสถิติประยกุต์           

สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ                                
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ 

                                  

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ 
หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศกึษา 

     

     

     

        

 

ศูนยวิทยาศาสตร 
รองศาสตราจารยศวิพันธุ  ชูอินทร 
(ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร) 

 
 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

งานการเงินและพสัด ุ

นกัวิทยาศาสตร์ชัน้สงู 
นกัวิทยาศาสตร์(เคมี) 
นกัวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) 

นกัวิทยาศาสตร์(จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม) 

นกัวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ประยกุต์) 

นกัวิทยาศาสตร์(เทคโนโลยีการอาหาร) 
นกัวิทยาศาสตร์(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 

- สมศ. 

- กพร. 
- สกอ. 

 
 
 

-  การตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001 
-  การตรวจประเมินคุณภาพบัณฑิต  
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ผูบริหาร คณะกรรมการประจําคณะ บุคลากรสายวิชาการ และ สายสนบัสนุนวชิาการ 
 

ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

 
 

 
 
                                                                                  

                                                          
 

 

 

                                                                  

     
      
 
 
 

ผศ. ดร.อาณัติ  ตะปนตา 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ผศ.อดิศัย  โทวิชา 
รองคณบดีฝายบริหาร 

 

ผศ. ดร.ปยะดา  อาชายุทธการ 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

อาจารยชินวัฒน  ศาสนนันทน 
รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคณภาพ 

อาจารย ดร.วัฒนา พันธุพืช         
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

อาจารยธนขวัญ  บุษบัน 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ   ตะปนตา  ประธานกรรมการ (คณบดี) 
รองศาสตราจารย ดร.จกัรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 
รองศาสตราจารย ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 
รองศาสตราจารย ดร.จกัรพงษ แกวขาว  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา อาชายุทธการ กรรมการ (รองคณบดี) 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค สังวาระนท ี กรรมการ (หัวหนาภาควิชา) 
  รองศาสตราจารยศิวพันธุ  ชูอินทร  กรรมการ (ผูแทนคณาจารยประจํา) 
  ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ ฉัตรทอง  กรรมการ (ผูแทนคณาจารยประจํา) 
  อาจารยพัชรากร   โรจนสุวกุล  กรรมการ (ผูแทนคณาจารยประจํา) 
  นางอนงค   นําสุวิมลกุล เลขานุการ (หัวหนาสํานักงานคณบดี) 
  นางสาวรดาศา   โพธิ์จาด  ผูชวยเลขานุการ  
 

รายชื่อบคุลากรสายวิชาการ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร 
 

 
 
 
 

1. สาขาวิชาเคมี 
อาจารย ดร.รัตนชัย   ไทยประทุม หัวหนาสาขาวชิา 
ผศ.ดร.จรรยพฒัน       แสงสุวรรณ 
อาจารย ดร.ชินวัฒน      ศาสนนันทน  
อาจารย ดร.เสาวณีย      คําพันธ 
อาจารย ดร.พลอยทราย     โอฮามา 
อาจารย ดร.จาริวัฒน   พิษณุวงศ 
อาจารย ดร.จิตรลดา   ชูมี 
อาจารยณัฐกมล      พึ่งสําราญ 

   

2. สาขาวิชาชวีวทิยา 
  อาจารย ดร.มณฑารพ   สุธาธรรม หัวหนาสาขาวชิา 
  อาจารยอาทิตย         ปุษยะนาวิน 
  อาจารย ดร.มนสัวี      เดชกลา 

 อาจารย ดร.วชริาภรณ  พิกุลทอง 
 อาจารยชเนศ   วรรณะ 

ผศ.ดร.ณรงค  สงัวาระนที 
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร 
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3. สาขาวิชาจุลชวีวิทยาอตุสาหกรรม 
  ผศ.ดร.รินรดา         พัฒนใหญยิ่ง หัวหนาสาขาวชิา 
 ผศ.จารุวรรณ        ฉัตรทอง 
 อาจารยธนขวญั       บุษบัน 

อาจารย ดร.วัฒนา    พันธุพืช 
อาจารย ดร.นฤมล   บุญมั่น 

 อาจารยกานตชนา     สิทธิ์เหลาถาวร 
 
4. สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 
  อาจารย ดร.ศันสนีย  แสนศิริพันธ หัวหนาสาขาวชิา 
  อาจารย ดร.อรวรรณ  ริ้วทอง  
  ผศ.ดร. อมรา      อิทธิพงษ   
  อาจารย ดร.วิชาญ     เลิศลพ 
  อาจารยธนัฐ         กรอบทอง 
  ผศ. ดร.ณรงค    สังวาระนท ี
  อาจารยณรัล     ลือวรศิรกิุล 
   
5. สาขาวิชาสถิติประยุกต 

อาจารย ดร.ชูเกียรติ     ผุดพรมราช หัวหนาสาขาวชิา 
ผศ.อดิศัย        โทวิชา   
ผศ.ดร.ทวีป      พรหมอยู 
อาจารย ดร. สมรวย      อภิชาติบุตรพงศ 
อาจารยกัญญา    บวรโชคชัย 
อาจารยสมฤด ี   พงษเสนา 
อาจารย ดร.ปยดา   วงศวิวัฒน 
 

6. สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ 
อาจารย ดร.สาริสา  ปนคํา  หัวหนาสาขาวชิา 
ผศ.ดร. โกมล        ไพศาล 
อาจารยกัญญารัตน      บุษบรรณ  
ผศ.ดร.นิศากร      สังวาระนท ี
อาจารยพัชรากร      วิริยะศรีสุวัฒนา  
อาจารยอเสข       ขันธวิชัย  
อาจารย ดร.ไพลิน   ชยาภัม 
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ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
 

 
 
 
 

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผศ.ดร. ศิริลักษณ     นามวงษ  หัวหนาสาขาวชิา 
ผศ.ดร. จันทนา      กาญจนกมล  
ผศ.ดร. ปยะดา       อาชายุทธการ 
อาจารย ดร.โสพิศ     สวางจิตร 
อาจารย ดร.คณิตดา  ทองขาว 
Dr.Henry   Donald  Skupek 
 

8. สาขาวิชาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
อาจารย ดร.ฒาลิศา   เนียมมณ ี หัวหนาสาขาวิชา 
ผศ.ดร.อาณัติ      ตะปนตา 
รศ.ดร.ไพบูลย      แจมพงษ 
รศ.ชัยศรี        ธาราสวัสดิ์พิพฒัน   
ผศ.นิธินาถ        เจริญโภคราช 
ผศ.ศรีสุวรรณ     เกษมสวัสดิ ์
รศ.ศิวพันธ        ชูอินทร 
ผศ.ดร.รณบรรจบ    อภิรติกุล 
ผศ.ดร. ทัศนาวลัย    อุฑารสกุล 
อาจารย ดร.พรรณทพิย  กาหย ี
อาจารย ดร.วลัยพร  ผอนผัน 
 

9. สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
อาจารย ดร.ธนดิา   ฉ่ัวเจริญ  หัวหนาสาขาวชิา 
ผศ.นฤมล         ประภาสุวรรณกุล   
อาจารยสุพัฒนชลี     เติมพิทยาไพสิฐ (ลาศึกษาตอ) 
อาจารยนันทพร      อัคนิจ 
อาจารยณัฐพล   ประเทงิจิตต 
อาจารย ดร.ชูสิทธิ ์  หงษกุลทรัพย 
อาจารย ดร.ปญชลี  พัฒนิบูลย 
 

อาจารย ดร.กิตติคุณ  มีทองจันทร         
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
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10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
อาจารยอัมพรศรี       พรพทิักษดํารง หัวหนาสาขาวชิา 
อาจารยสกุลตรา   คํ้าชู 
อาจารยดุสิต   บุหลัน 
อาจารยกัญญาพัชร  เพชราภรณ    
อาจารยจุฑามาศ   มูลวงศ 
อาจารยนฤมล          เปยซื่อ   
อาจารยนันทยง      เฟองขจรฟุง 
อาจารยปทมา     หิรัญโญภาส   (ลาศึกษาตอ) 
อาจารยจิราพร   วีณุตตรานนท 
อาจารยธิดารตัน   แสนพรม 
อาจารยกมลวรรณ   ตั้งเจริญบํารุงสุข 
 

11. สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร 
ผศ.ณิศานาถ       เตชะเพชรไพบูลย  หัวหนาสาขาวิชา 
รศ.นลินี        โสพัศสถิตย 
ผศ.ดร.กัลยณัฏฐ     กุหลาบเพ็ชรทอง    
อาจารยเสถียร        จันทรปลา 
อาจารยสุวิมล      คุปติวุฒิ 
ผศ.รุจิจันทร         วิชิวานิเวศน 
อาจารย ดร.กิตติคุณ      มีทองจันทร  
อาจารยกิตตยิา       พูนศิลป 
อาจารยรัตนทิพย       รัตนชัย 
อาจารยภาณุ     วราภรณ 
 

12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.ดร.พิจิตรา       จอมศร ี  หัวหนาสาขาวชิา 
อาจารยธวัฒนชยั        ศิลังคประชา    
ผศ.ดร.สุมิตรา      นวลมีศรี 
ผศ.ดร.ศิริลักษณ      อารีรัชชกุล 
อาจารย ดร.บุศรินทร     เอี่ยมธนากุล 
อาจารย ดร.ปรดีาวรรณ     เกษเมธีการุณ 
อาจารยชัชพล      ชอบวิทยาคุณ 
อาจารย ดร.ดุลยวิทย         ปรางชุมพล 
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13. สาขาวิชาวทิยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 
อาจารย ดร.คมกฤช   รัตตะมณ ี หัวหนาสาขาวชิา 
อาจารยธนาเดช    โพธิ์ศร ี
รศ.ดร วิชิต    สุวรรณโนภาส 
อาจารยภาณพุล    รัตนปนัดดา 
อาจารยสุนิสา    ราชิวงค 
อาจารยจรสพร    ปสสาคํา 
อาจารยวดี    พรามหณกระโทก 

  
14. สาขาวิชานิติวทิยาศาสตร 

อาจารย ดร.ณชิ   วงศสองจา หัวหนาสาขาวชิา 
ผศ.ดร.ยทุธนา   สุดเจริญ 
อาจารยนภดล   แชมชอย 
อาจารย ดร.ฤทยัรัตน  สิริวัฒนรัชต 
อาจารยทศพล   ชูโชติ 

 
รายชื่อบคุลากรสายสนับสนนุวิชาการ   

 

 
 
 
 
 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
นางสุริยาภา  โสภณวสุ  รักษาการหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
นางสาวยุวด ี  นิตุธร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานธุรการและสารบรรณ 
นายอิทธเิชษฐ  กาฬสุวรรณ บุคลากร งานบคุคล 
วาที่ ร.ต.พัฒนพงษ   คําใส  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานอาคารและสถานที ่
นายกิตติศักดิ ์  ภูอมร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

งานโสตทัศนูปกรณและสารสนเทศ 
นางสาววิรงรอง  ทําโย  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ 
นางสาวธนัญภรณ  คงขาว  นักประชาสัมพนัธ 
 

ฝายคลังและพัสดุ 
นางกอบกูล  ขําสุวรรณ รักษาการหัวหนาฝายคลังและพัสดุ 
นางมาลี      ทองพิมพ      พนักงานพิมพดดี ส.3 งานการเงินและบัญช ี
นายอําพร     ชิราพฤกษ  นักวิชาการพัสด ุ

นางอนงค  นําสุวิมลกุล 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 
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นางสาวจีรนันท  ปตตะพงษ นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

ฝายบริการการศึกษา 
นายวรงค  ชื่นครุฑ  รักษาการหัวหนาฝายบริการการศึกษา 

  นางสาวนภาพร  ทองรัตนชาต ิ นักวิชาการศึกษา 
  นางสาววิภาวด ี  วงศพุฒิเลิศ นักวิชาการศึกษา 

นายปวิตร  คงประเสิรฐ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

ฝายแผนงานและประกันคณุภาพ 
นางสาวรดาศา  โพธิ์จาด  รักษาการหัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
นายศุภกิจ  ขจรกิตติมศักดิ ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวสุมิตรา  พรหมขุนทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
ฝายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
นางสาวทัศนียา  มีเปยมสมบูรณ รักษาการหัวหนาฝายกิจการนกัศึกษา 

และศิลปวัฒนธรรม 
นายศุภพล  คําชื่น  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ฝายพัฒนางานวิจัยและบรกิารวิชาการ 
นางทิฆัมพร  อิสริยอนันต รักษาการหัวหนาฝายพัฒนางานวิจัย 

และบริการวิชาการ 
  นางสาวธีริศรา  แสงมั่ง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

  บุคลากรประจําภาควิชา และ สาขาวิชา 
นางสาวเสาวลักษณ   อุดมเจรญิพรผล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่ประจํา 

ภาควิชาวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรประยุกต 
นางสาวโยษิตา    ดีไพร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาวิทยาการ 

คอมพิวเตอร 
นายเทวาพล  ณ ตะวัน  เจาหนาทีห่องปฏิบัติการคอมพวิเตอร 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร 
นางสาวพิลาวรรณ  กองทองนอก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
นางสาวเมลานี  อุระสนิท  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

การกีฬาและสุขภาพ 
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  บุคลากรประจําศูนยวิทยาศาสตร 
 

 
 
 
 
  นางสาววรากร  โฉมโสภา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ประจําศูนยวิทยาศาสตร     
  นางสาวสุภัสสร  ฉิมเฉิด  นักวิทยาศาสตร ประจําศูนยวิทยาศาสตร 
  นายขจรวงศ  ศรีวารรีัตน นักวิทยาศาสตร (ฟสิกสประยกุต)  

นางสาวทิวา  ศักดิ์ศร ี  นักวิทยาศาสตร (เคมี) 
  นายไกรวุธ  สุขสวาง  นักวิทยาศาสตร (ชีววทิยา) 
  นางสาวสวาท    พินิจผล  นักวิทยาศาสตร (จุลชีววทิยาอตุสาหกรรม) 

นางสาวอริสรา  สิทธิศักดิ ์ นักวิชาการโภชนาการ  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร 
นางนวลศร ี  แมนรักษ  เจาหนาทีห่องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการอาหาร 
   

บุคลากร (คนงาน) 
  นายสมชาย  กาแกว  ผูดูแลอาคาร 26 
  นางยุพา   มวงงาม  ผูดูแลอาคาร 26 

นางกาญจนา  ไตรยางค  ผูดูแลอาคาร 22 
นางประจกัษ  มาตรพันธ ผูดูแลอาคาร 25 

  นายวรุฒ   พานโฮม  พนักงานขับรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ศิวพันธุ  ชอูนิทร 
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร 



14 | P a g e รายงานประจําป 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จํานวนบุคลากรสายวชิาการและบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 

 ป พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบุคลากรซึ่งประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจํา พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทช่ัวคราว และลูกจางชั่วคราว  รวม
ทั้งส้ิน 141 คน เปนบุคลากรสายวิชาการ 104 คน สายสนับสนุนวิชาการ 41 คน  รายละเอยีดตามตาราง 
 

แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามวุฒิการศกึษา 

วุฒิการศึกษา 
ประเภท 

ขาราชการ 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัยประจํา 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัยชัว่คราว 
รวม 

ปริญญาเอก 13 37.5 1 51.5 
ปริญญาโท 17 20 15 52 
ปริญญาตรี - - - - 
รวมทั้งสิ้น 30 58 16 104 

 

หมายเหตุ : กองบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
 

แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
ประเภท 

ขาราชการ 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัยประจํา 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัยชัว่คราว 
รวม 

ศาสตราจารย - - - - 
รองศาสตราจารย 3 1 1 5 

ผูชวยศาสตราจารย 14 10 - 24 
อาจารย 13 47 15 75 

รวมทั้งสิ้น 30 58 16 104 
 

หมายเหตุ : กองบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
 

แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนนุจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ประเภท 

ขาราชการ พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน 
ประจํา 

พนักงาน 
ชั่วคราว 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

รวม 

ปริญญาเอก - - -  - - - 
ปริญญาโท 1 - 10 1 - -  
ปริญญาตรี 1 1 12 7 - -  
ตํ่ากวาปริญญาตรี - 1 - 1 3 3  

รวมทั้งสิ้น 2 2 22 9 3 3 41 
 

หมายเหตุ : กองบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
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การบริหารทรพัยากรและการดําเนนิงาน 
 

ปพ.ศ.2560  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดแบงสวนราชการออกเปน 4 สวน  ไดแก  สํานักงานคณบดี  
ภาควิชาวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต และศูนยวิทยาศาสตร 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีโครงสรางการบริหารงานภายในมี คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร รอง
คณบดีฝายวิชาการ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  และรอง
คณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  

ระดับภาควิชา ประกอบดวย หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร และหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
 ศูนยวิทยาศาสตรเปนหนวยงานในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้  
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร  ฝายบริหารงานทั่วไป  การบริการวิชาการและวิชาชีพ และการบริการหองปฏิบัติการ
และสนับสนุนงานวิจัย 

สํานักงานคณบดีมีการแบงงาน ดังนี้ หัวหนาสํานักงานคณบดี งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานบุคคล 
งานประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ  งานประกันคุณภาพ งานวิชาการ งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานพัสดุ  
งานการเงิน และงานผลิตเอกสาร  

รูปแบบการบริหารมีกรรมการชุดตางๆ มาชวยงานดานบริหาร  ไดแก  คณะกรรมการประจําคณะ และ
คณะกรรมการบริหารประจําคณะเปนคณะกรรมการบริหารภายในคณะ  สําหรับการดําเนินงานทางดานวิชาการมี
คณะกรรมการวิชาการเปนผูดูแลกล่ันกรองหลักสูตรใหกับคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการศูนยวิทยาศาสตร 
เพื่อใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต บริการวิชาการ การวิจัย สําหรับการบริหาร
จัดการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในสวนของการประกันคุณภาพการศึกษามีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชา   
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อาคารสถานท่ี 
 

การจัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แบงเปน 2 ลักษณะ คือ การสอนแบบบรรยาย
และการสอนแบบปฏิบัติการ ในปการศึกษา 2560 มีอาคารเรียน 5 อาคาร คือ อาคาร 22, 24, 25, 26 และ 36 
จําแนกเปนหองเรียนบรรยายและหองเรียนปฏิบัติการ 

หองเรียนบรรยายของคณะทุกหองเปนหองเรียนมาตรฐาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่ดี
ในการเรียนการสอน คณะมีโสตทัศนูปกรณเพื่อชวยในการเรียนการสอนใหกับอาจารยและนักศึกษา เชนเครื่องฉาย
ภาพขามศีรษะ (Projector) เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ อุปกรณเหลานี้มีประจําหองเรียน
บรรยายทุกหอง การดูแลหองเรียนเปนหนาที่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสํานักงานคณะ ซึ่งคอยอํานวยความ
สะดวกใหกับอาจารยและนักศึกษา 

หองเรียนปฏิบัติการคณะมีทั้งหองที่ติดตั้งและไมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขึ้นกับธรรมชาติของรายวิชาที่
เกี่ยวของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ และการใชหองปฏิบัติการจะอยูในความดูแลของศูนย
วิทยาศาสตร โดยมีนักวิทยาศาสตรประจาสาขาวิชาเปนผูชวยเตรียมสารเคมี หองปฏิบัติการ เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร รวมทั้งดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือ ประสานงาน กับคณะโดยฝายอาคารและสถานที่ในการดูแลการใช
หองและสภาพหองรวมทั้งหองปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาสถิติประยุกต และ สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน คณะไดจัด
ใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรขนาด 24 และ 50 ที่นั่ง ใหบริการแกอาจารยในการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 
โดยมีเจาหนาที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอรเปนผูดูแลระบบเน็ตเวิรค ระบบ 
อินเตอรเน็ตของคณะใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
จํานวนหองเรยีนบรรยาย และหองเรียนปฏิบัติการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหองเรียนบรรยายอยูในความดูแลทั้งหมดจํานวน 22 หอง หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรจํานวน 10 หอง หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรจํานวน 45หอง หองปฏิบัติการดานอาหาร จํานวน 4 หอง 
และหองประชุมจํานวน 5 หอง แบงไดตามอาคารตางๆและรายละเอียดดังนี้ 

 

1. หองเรียนบรรยาย จํานวน  22  หอง 
ลําดับที ่ อาคาร/เลขหอง ชั้น จํานวนที่นั่ง หมายเหตุ 

1 26/26106 1 20  
2 26/26301A 3 60  
3 26/26301B 3 70  
4 26/26401A 4 60  
5 26/26401B 4 70  
6 26/26501 5 50  
7 26/26502 5 60  
8 26/26503 5 60  
9 26/26504 5 60  
10 26/26505 5 50  
11 22/2221 2 35  
12 22/2222 2 35  
13 22/2223 2 35  
14 22/2224 2 35  
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ลําดับที ่ อาคาร/เลขหอง ชั้น จํานวนที่นั่ง หมายเหตุ 
15 22/2225 2 50  
16 22/2226 2 53  
17 22/2227 2 50  
18 22/2241 4 50  
19 22/2242 4 50  
20 22/2243 4 80  
21 22/2244 4 80  
22 2425 2 20  

 
2. หองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 10 หอง 

ลําดับที ่ อาคาร/เลขหอง ชั้น 
จํานวน
เครื่อง 

หมายเหตุ 

1 26/26104A 1 24 หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรสาขาวิชาคณิตศาสตร 
2 26/26104B 1 40 หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 26/26107 1 40 หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรทัว่ไป 
4 26/26201B 2 50 หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรสาขาวิชาสถิต ิ
5 26/26214A 2 40 หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6 26/26214B 2 40 หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7 22/2231 3 42 หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรสาขาวิชาวทิยาการ

คอมพิวเตอร 
8 22/2232 3 42 หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรสาขาวิชาวทิยาการ

คอมพิวเตอร 
9 22/2233 3 24 หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรสาขาวิชาวทิยาการ

คอมพิวเตอร 
10 22/2234 3 36 หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรสาขาวิชาวทิยาการ

คอมพิวเตอร 

 
3.หองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน 45 หอง 

ลําดับที ่ อาคาร/เลขหอง ชั้น หมายเหตุ 
1 26/26201A 2 หองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
2 26/26201C 2 หองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
3 26/26201D 2 หองปฏิบัตกิารฟสิกสชั้นสูง 
4 26/26203 2 หองปฏิบัตกิารฟสิกสพื้นฐาน 
5 26/26204 2 หองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
6 26/26205 2 หองปฏิบัตกิารฟสิกสพื้นฐาน 
7 26/26206 2 หองปฏิบัตกิารฟสิกส (โฟโตอิเล็กตรอน) 
8 26/26207 2 หองปฏิบัตกิารฟสิกส (ไฟฟา) 
9 26/26208 2 หองปฏิบัตกิารฟสิกส (แสง) 
10 26/26210 2 หองเก็บอุปกรณ (วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 
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ลําดับที ่ อาคาร/เลขหอง ชั้น หมายเหตุ 
11 26/26211 2 หองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
12 26/26212 2 หองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
13 26/26213 2 หองปฏิบัตกิารฟสิกส (กลศาสตร) 
14 26/26301C 3 หองเครื่องชัง่ 
15 26/26301D 3 หองปฏิบัตกิารเทคโนโลยีชีวภาพ 
16 26/26302 3 หองปฏิบัตกิารเทคโนโลยีชีวภาพ 
17 26/26303 3 หองปฏิบัตกิารเคมีพื้นฐาน 
18 26/26304 3 หองปฏิบัตกิารเคมีพื้นฐาน 
19 26/26305 3 หองเครื่องมอืวิเคราะห (IR) 
20 26/26307 3 หองปฏิบัตกิารเทคโนโลยีชีวภาพ 
21 26/26308 3 หองเครื่องมอืวิเคราะหชั้นสูง 
22 26/26309 3 หองเก็บอุปกรณ (เครือ่งแกว) 
23 26/26310 3 หองปฏิบัตกิารวิจัย  
24 26/26311 3 หองปฏิบัตกิารวิจัย 
25 26/26312 3 หองปฏิบัตกิารเคมี 
26 26/26313 3 หองเก็บสารเคมี (เตรียมสาร) 
27 26/26314 3 หองปฏิบัตกิารเคมีอินทรีย 
28 26/26401C 4 หองปฏิบัตกิารเทคโนโลยีชีวภาพ 
29 26/26402 4 หองเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ 
30 26/26403 4 หองปฏิบัตกิารชีววิทยาพื้นฐาน 
31 26/26404 4 หองปฏิบัตกิารชีววิทยาพื้นฐาน 
32 26/26407 4 หองปฏิบัตกิารจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
33 26/26408 4 หองปฏิบัตกิารวิจัยจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 
34 26/26409 4 หองเก็บอุปกรณ 
35 26/26410 4 หองปฏิบัตกิารสัตววิทยา 
36 26/26411 4 หองปฏิบัตกิารกลองจุลทรรศน 
37 26/26412 4 หองปฏิบัตกิารวิจัยจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 
38 26/26413 4 หองปฏิบัตกิารวิจัยจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 
39 26/26414 4 หองปฏิบัตกิารรา 
40 26/26415 4 หองเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
41 36/3611 1 หองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม 
42 36/3613 1 หองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
43 36/3614 1 หองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
44 2423 2 หองปฏิบัตกิารเครื่องมือวิเคราะห 
45 2424 2 หองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
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4. หองเรียนปฏิบัติการดานอาหาร 4 หอง 
ลําดับที ่ อาคาร/เลขหอง ชั้น หมายเหตุ 

1 25/2511 1 หองสาธิต (สาขาวิชาคหกรรมศาสตและสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและ
การบริการ) 

2 25/2512 1 หองปฏิบัตกิารอาหาร(สาขาวิชาคหกรรมศาสตและสาขาวิชาอุตสาหกรรม
อาหารและการบริการ) 

3 25/2521 2 หองปฏิบัตกิารอาหาร(สาขาวิชาคหกรรมศาสตและสาขาวิชาอุตสาหกรรม
อาหารและการบริการ) 

4 22/2213 1 หองปฏิบัตกิารอาหาร(สาขาวิชาคหกรรมศาสตและสาขาวิชาอุตสาหกรรม
อาหารและการบริการ) 

 
5. หองประชมุ จํานวน 4 หอง 

ลําดับที ่ อาคาร/เลขหอง ชั้น จํานวนที่นั่ง หมายเหตุ 
1 26/26103 1 120 หองประชุมใหญคณะวิทยาศาสตรฯ 
2 26/26108 1 35 หองประชุมเล็กคณะวิทยาศาสตรฯ 
3 26 1 11 หองประชุมสํานักงานคณบด ี
4 26/26506 5 15 หองประชุมภาควิชาวิทยาศาสตร 
5 26/26507 5 15 หองประชุมภาควิทยาศาสตรประยุกต 
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โสตทัศนูปกรณ 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดใหบริการยืมส่ือโสตทัศนูปกรณใหสําหรับอาจารย และนักศึกษาที่ไมไดใช
หองเรียนของคณะหรือตองการนําไปใชในหองปฏิบัติการ (Lab) โสตทัศนูปกรณสามารถขอใชไดที่สํานักงานคณะ โดย
คณะมีแผนการจัดซื้อครุภัณฑโสตฯ เพื่อใชเปล่ียนในหองเรียนตางๆและใหบริการทุกป 

คณะมุงเนนการบริการสนับสนุนการเรียนการสอนดานปฏิบัติการ มีการติดตั้งอุปกรณโสติฯในปฏิบัติการ
คอมพิว เตอรทุกหอง  และหอง เรี ยนปฏิบัติ วิทยาศาสตรการต างๆของคณะจํ านวน 7 หองดั งนี้  ห อง 
26201A,26205,26303,26307,26404,26407และหอง2512  และมีแผนติดตั้งในหองเรียนปฏิบัติการอื่นๆที่ตองใช
งานอุปกรณโสตฯใหครบ 100 % ภายในปงบประมาณ 2562 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 
โสตทัศนูปกรณที่ใหบริการ 
1. Projector  จํานวน  6  เครื่อง 
2. Notebook  จํานวน  8  เครื่อง 
3. Visualizer  จํานวน  2  เครื่อง 
4. Microphone และ ปล๊ักไฟ 
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งบประมาณ 
 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริหารงบประมาณโดยมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรมีระบบกลไกการ
บริหารงานที่ชัดเจน โปรงใสและตรวจสอบไดมีการติดตามผลการดําเนินงานการใชจายงบประมาณตามไตรมาส 
เพื่อใหการใชจายงบประมาณของคณะมีประสิทธิภาพ มีการติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณตามไตรมาส เพื่อให
การใชจายเงินงบประมาณของคณะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดบริหาร
งบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนตามพันธกิจครบทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานงานการจัดการ
อุดมศึกษา ดานงานวิจัย ดานงานบริการวิชาการแกสังคม และดานงานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม   

โดยในปงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับเงินสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน 
จํานวน 14,584,800 บาท และงบประมาณเงินรายได จํานวน 3,794,064 บาท รวมทั้งหมด 18,378,864 บาท   

 

แผนงาน 
แหลงเงนิ 

รวม 
งบประมาณแผนดิน รายได 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560    
งานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 14,584,800.00 37,253,939.07 51,838,739.07 

งานวิจัย 0.00 283,900.00 283,900.00 

งานบริการวิชาการแกสังคม 0.00 49,641.00 49,641.00 

งานศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 0.00 353,160.93 353,160.93 

งบที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 14,584,800.00 37,940,641.00 52,525,441.00 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561    
งานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 11,826,000.00 26,672,600.00 48,498,600.00 

งานวิจัย 0.00 490,000.00 490,000.00 

งานบริการวิชาการแกสังคม 0.00 80,000.00 80,000.00 

งานศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 0.00 294,000.00 294,000.00 

งบที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 11,826,000.00 37,536,600.00 49,362,600.00 
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ผลการดําเนนิงานตามภารกิจ 
 ตลอดปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะ 
และมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการสูสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหลักทั้ง 4 ดาน ไดดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดนําแผนยุทธศาสตรของชาติ กระทรวง และมหาวิทยาลัยมาวิเคราะหและ
จัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ เพ่ือใชในปการศึกษา 2560 รวมทั้งไดนํา
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่มาจากภายนอกมาเปนแนวทางในการปรับปรุง ซึ่งบางแผนคณะสามารถ
นํามาปฏิบัติไดโดยตรงและมีบางแผนที่คณะมีบทบาทเปนเพียงการสนับสนุนมหาวิทยาลัย โดยจะเสนอผลการ
ดําเนินงานตามพันธกิจหลักและนโยบายดังน้ี  

1. ดานการพัฒนานักศึกษา  
2. ดานการวิจัย 
3. ดานการบริการวิชาการ 
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. ดานการบริหารการองคกรและระบบเนนความเปนอิสระ  
6. ดานการพัฒนาอาจารยและบุคลากรของคณะ 
7. ดานระบบสารสนเทศ 
8. ดานการประชาสัมพันธ 
9. ดานการประกันคุณภาพ 
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การจัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 14 หลักสูตร 
นอกจากน้ี คณะยังจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปใหกับนักศึกษาคณะตางๆ ซึ่งเมื่อรวมกับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แลวนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งสิ้น 2,489 เปนจํานวน
อาจารยประจําตอนักศึกษาเต็มเวลา ในปการศึกษา 2560 มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 507 
คน มีบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ไมนับบัณฑิตที่ไดงานทํามากกวา 1 ป มีจํานวน 
379 คน คิดเปนรอยละ 88.14% 
 
หลักสูตร  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานที่เก่ียวของกับการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร โดย
ในโยบายในการจัดการเรียนการสอน ใหสนองตามยุทธศาสตรของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย หลักสูตรเปน
เครื่องมือสําคัญในการผลิตบัณฑิต เพ่ือรองรับความตองการของตลาดแรงงาน มีการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
อยางเปนระบบภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
ตารางที่ 1 จํานวนหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 

ระดับการศึกษา จํานวนหลักสูตร หลักสูตร / สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 14 วท.บ. เคมี 
  วท.บ. ชีววิทยา 
  วท.บ. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
  วท.บ. ฟสิกสประยุกต 
  วท.บ. สถิติประยุกต 
  วท.บ. คณิตศาสตรสารสนเทศ 
  วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 
  วท.บ. วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
  วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร 
  วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
  วท.บ. คหกรรมศาสตร 
  วท.บ. นิติวิทยาศาสตร 
  วท.บ.วิทยาศาสตรกีฬาและสุขภาพ 
รวมทั้งหมด 14  
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 3 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วท.บ. คหกรรมศาสตร 
  วท.บ. อุตสาหกรรมอาหาร 
รวมทั้งหมด 3  
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ 1 ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา 
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 2 วท.ม.ส่ิงแวดลอม 
  วท.ม. นิติวิทยาศาสตร 
รวมทั้งหมด 3  
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ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

ป1 ป2 ป3 ป4 รวม 

1.เคมี 24 26 21 19 90 
2.ชีววิทยา 38 33 52 32 155 
3.จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 29 22 27 26 104 
4.ฟสิกสประยุกต 13 1 22 22 58 
5.สถิติประยุกต 16 20 - - 36 
สถิติประยุกต (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

- - 9 17 26 

สถิติประยุกต (สถิติธุรกิจการเงิน) - - 27 19 46 
สถิติประยุกต (การจัดการคุณภาพ) - - 6 9 15 
6.คณิตศาสตรสารสนเทศ 17 14 13 6 50 
7.เทคโนโลยีชีวภาพ 14 3 17 6 40 
8.วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 54 47 47 42 190 
9.วิทยาการคอมพิวเตอร 117 77 76 90 360 
10.เทคโนโลยีสารสนเทศ 113 103 107 133 456 
11.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 

41 20 28 28 117 

12.คหกรรมศาสตร 103 62 27 36 228 
13. อุตสาหกรรมอาหาร - - 43 44 87 
14.นิติวิทยาศาสตร 34 27 - - 61 
15.วิทยาศาสตรกฬีาและสุขภาพ 147 89 83 51 370 

รวมทั้งหมด 760 544 601 580 2,489 

 
ตารางที่ 3 จํานวนนักศึกษาภาคพิเศษ จําแนกตามสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2560 

สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

1.เทคโนโลยีสารสนเทศ 188 - 
2.คหกรรม 85 - 
3.อุตสาหกรรมอาหาร 41 - 
4.การจัดการส่ิงแวดลอม 
- (การจัดการส่ิงแวดลอมทองถิ่น) 
- (การจัดการส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม) 

 
- 

 
13 

5.นิติวิทยาศาสตร - 21 
รวม 314 34 
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การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนแลว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพในดานตางๆ ใหกับนักศึกษาทุกชั้นปทั้งดานกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค , กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ , กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม , กิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยป พ.ศ.2560 มีโครงการ/กิจกรรม 
ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการ วัน เดือน ป ทีจ่ัด สถานที่จัด งบประมาณที่ใช 
1. โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ 23 มกราคม – 30 

เมษายน 2560 
อาคาร 26  

คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

144,270 บาท 

2. โครงการกีฬาสุนันทาสามัคคีครั้ง ท่ี 28 4 – 26 มีนาคม 2560 อาคารศูนยสุขภาพและกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

และ สนามเทพหัสดิน 

186,948.38 บาท 

3. โครงการสรางและบมเพาะนักศึกษาให 
“ออกตัวเพ่ือเปนเจาของกิจการ    
(Start-up to Be the Entrepreneur)” 

1-30 เมษายน 2560 อาคาร 25  
คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

24,392.67 บาท 

4. โครงการพัฒนาบัณฑิตสูชีวิตการทํางาน 19 เมษายน 2560 หองประชุม 26103  
คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

46,000 บาท 

5. โครงการพัฒนาทักษะความรูและเทคนิค 
ในการเรียนรู 

19 เมษายน 2560 หองประชุม 26103  
คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

429 บาท 

6. โครงการอบรมสัมมนาผูนํานักศึกษา  
“สรางภาวะความเปนผูนํา สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักศึกษาเพ่ือใหเปนบัณฑิต
อันพึงประสงค” ครั้งท่ี 10 

1-3 กรกฎาคม 2560 เดอะ เบสคลิฟ รีสอรท แอนด 
แคมป (The Best Cliff Resort 

& Camp) ตําบลพญาเย็น 
อําเภอปากชอง  

จังหวัดนครราชสมีา 

163,137.05 บาท 

7. โครงการใหความรู เ ร่ืองการประกัน
คุณภาพ 

11 กรกฎาคม 2560 หองประชุม 26103  
คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

4,200 บาท 

8. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 1  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ประจําปการศึกษา 2560 

27 กรกฎาคม 2560 
 

ชั้น 4  
อาคารศูนยสุขภาพและกีฬา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

21,801 บาท 

9. โครงการจริยธรรมบําเพ็ญประโยชน 27 กรกฎาคม 2560 
 

คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

868 บาท 

10. โครงการประกวดดาว-เดือน คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

18 พฤศจิกายน 2560 หองประชุม 26103  
คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

46,269 บาท 

11. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 4 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป
การศึกษา 2560   

22 พฤศจิกายน 2560 หองประชุม 26103  
คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

32,419.50 บาท 

 



 

 

27 | P a g e รายงานประจําป 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

นักศึกษาที่ไดรับรางวัล 
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อรางวัลที่ไดรับรางวัล หนวยงานที่ใหรางวัล 

วัน เดือน ป 
ที่ไดรับรางวัล 

1 นายธีรภาพ ศรีแสนสุข รางวัลชมเชยจากการแขงขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 19 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ 
และ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ 

17 มี.ค. 2560 

2 นายณัฐวัฒน เพชรไพร 
นายยุทธพงษ ทัดมาลา 
นายธาราวิทย อนันตเจริญ 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
จ าก า รปร ะกวด โค ร ง ง าน วิ จั ย
ระดับอุดมศึกษา กลุมคณิตศาสตร
และสถิติ เรื่อง การพยากรณปริมาณ
การใชและปริมาณการผลิตไฟฟา
ของภาคใต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

30 พ.ค. 2560 

3 นางสาวสุภัตรา เหิกขุนทด 
นายเสฎฐวุฒิ ดอกทองดี 
นางสาวณัฐริกา คําพาอินทร 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
จ าก า รปร ะกวด โค ร ง ง าน วิ จั ย
ระดับอุดมศึกษา กลุมคณิตศาสตร
และสถิติ  เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอ
อัตราการวางงานในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

30 พ.ค. 2560 

4 นางสาวสุดารัตน สุกขะ 
นางสาวกมลรัตน โตกระโทก 
นางสาวสิรินดา แสนสุข 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
จ าก า รปร ะกวด โค ร ง ง าน วิ จั ย
ระดับอุดมศึกษา กลุมคณิตศาสตร
และสถิติ เร่ือง การจัดการใหบริการ
แ ล ก ซ้ื อ คู ป อ ง ศู น ย อ า ห า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โดยใชการวิเคราะหแบบแถวคอย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

30 พ.ค. 2560 

5 นายสารทูล เอ่ียมละออ 
นายวสันต เหมือดมาลา 
นายวรวุธ พรมศรี 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
จ าก า รปร ะกวด โค ร ง ง าน วิ จั ย
ระดับอุดมศึกษา กลุมคณิตศาสตร
และสถิติ เร่ือง การแจกแจงปวซง-ซู
ชิลาและการแจกแจงท่ีเกี่ยวของ
พรอมการประยุกต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

30 พ.ค. 2560 

6 นางสาวอภิญญา ภูศรีฤทธิ์ 
นายธีรดลย อยูทอง 
นางสาวณัฐกรณภัทร ศักด์ิ
เสริม 

รางวัลเหรียญทองการแขงขันการ
แกะสลักผักผลไมประเภททีม Fruits 
and Vegetable Live Challenge 
Competition (Team of 3) 
โครงการแขงขันประกวดทําอาหาร 
THAIFEX-World of Food ASIA 
2017 Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

7 นายอภิลักษ เชื้อไชย ราง วัล เหรียญทอง การแข งขัน
อ า ห า ร ป ร ะ เ ภ ท  Modern 
Presentation Thai Cuisine – 
(Junior Chef) โครงการแขงขัน

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 
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ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อรางวัลที่ไดรับรางวัล หนวยงานที่ใหรางวัล 
วัน เดือน ป 

ที่ไดรับรางวัล 

ประกวดทําอาหาร THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 
Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

8 นายณัฐพงษ การเกง ราง วัล เหรียญเงิน  การแข ง ขัน
อ า ห า ร ป ร ะ เ ภ ท  Modern 
Presentation Thai Cuisine – 
(Junior Chef) โครงการแขงขัน
ประกวดทําอาหาร THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 
Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

9 นายศิวกร เชื้อทองฮัว รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขัน
อ า ห า ร ป ร ะ เ ภ ท  Modern 
Presentation Thai Cuisine – 
(Junior Chef) โครงการแขงขัน
ประกวดทําอาหาร THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 
Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

10 นางสาวชนิดา จลุมกร รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขัน
อ า ห า ร ป ร ะ เ ภ ท  Modern 
Presentation Thai Cuisine – 
(Junior Chef) โครงการแขงขัน
ประกวดทําอาหาร THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 
Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

11 นายธนวัฒน พรสิริสุธานนท รางวัลเหรียญทองแดงการแขงขัน
อาหารประ เภทประ เภท Main 
Course Lamb Challenge 
(Junior Chef) โครงการแขงขัน
ประกวดทําอาหาร THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 
Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

12 นายศิวกร เชื้อทองฮัว 
 

ได รับเหรียญเงิน และ ไดรับถวย
รางวัลรวมสูงสุดของประเภท การ
แขงขันอาหารประเภท Amazing 
Pad Thai Challenge โครงการ
แ ข ง ขั น ป ร ะ ก ว ด ทํ า อ า ห า ร 
THAIFEX-World of Food ASIA 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 
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ที่ไดรับรางวัล 

2017 Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

13 นายณัฐพงษ การเกง ไดรับรางวัลทองแดง การแขงขัน
อาหารประเภท Amazing Pad 
Thai Challenge โครงการแขงขัน
ประกวดทําอาหารTHAIFEX-World 
of Food ASIA 2017 Thailand 
Ultimate Chef Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

14 นายวรศักด์ิ ยังอน ไดรับรางวัลเหรียญเงินการแขงขัน
อ า ห า ร ป ร ะ เ ภ ท  Modern 
Presentation Thai cuisine 
(junior chef)  โครงการแขงขัน
ประกวดทําอาหาร THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 
Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

15 นางสาวชนิดา คณาพิทักษ
พงศ 

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขงขันอาหารประเภท  Modern 
Presentation Thai cuisine 
(junior chef)   โครงการแขงขัน
ป ร ะ ก ว ด ทํ า อ า ห า ร  THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 
Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

16 นางสาวชนิดา คณาพิทักษ
พงศ 

ได รับราง วัลเหรียญชมเชย การ
แ ข ง ขั น อ า ห า ร ป ร ะ เ ภ ท  Main 
course Duck (junior chef)   
โครงการแขงขันประกวดทําอาหาร 
THAIFEX-World of Food ASIA 
2017 Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

17 นาย เดชา เประกันยา ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขงขันอาหารประเภท  Modern 
Presentation Thai cuisine 
(junior chef)   โครงการแขงขัน
ป ร ะ ก ว ด ทํ า อ า ห า ร  THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 
Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

18 นาย เดชา เประกันยา ได รับรางวัลเหรียญทองแดงการ
แ ข ง ขั น อ า ห า ร ป ร ะ เ ภ ท  Main 
course Duck (junior chef)   

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 
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วัน เดือน ป 

ที่ไดรับรางวัล 

โครงการแขงขันประกวดทําอาหาร 
THAIFEX-World of Food ASIA 
2017 Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

19 นางสาว กาญจนา โนตชัยยา ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขงขันอาหารประเภท  Modern 
Presentation Thai cuisine 
(junior chef)   โครงการแขงขัน
ป ร ะ ก ว ด ทํ า อ า ห า ร  THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 
Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

20 นางสาว มยุรินท ทองโต ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขงขันอาหารประเภท  Modern 
Presentation Thai cuisine 
(junior chef)   โครงการแขงขัน
ป ร ะ ก ว ด ทํ า อ า ห า ร  THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 
Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

21 นายอุดมศักด์ิ นิ่งสมบูรณ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขงขันอาหารประเภท  Modern 
Presentation Thai cuisine 
(junior chef)   โครงการแขงขัน
ป ร ะ ก ว ด ทํ า อ า ห า ร  THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 
Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

22 นายปฐวี ขันติ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขงขันอาหารประเภท  Modern 
Presentation Thai cuisine 
(junior chef)   โครงการแขงขัน
ป ร ะ ก ว ด ทํ า อ า ห า ร  THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 
Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

23 นายวัชระ แสงสุข ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การ
แขงขันอาหารประเภท  Modern 
Presentation Thai cuisine 
(junior chef)   โครงการแขงขัน
ป ร ะ ก ว ด ทํ า อ า ห า ร  THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 
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ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อรางวัลที่ไดรับรางวัล หนวยงานที่ใหรางวัล 
วัน เดือน ป 

ที่ไดรับรางวัล 

Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

24 นายณัฐพล พูลจันทร ได รับราง วัลชมเชย การแขง ขัน
อ า ห า ร ป ร ะ เ ภ ท   Seafood 
culinary challenge (junior chef) 
โครงการแขงขันประกวดทําอาหาร 
THAIFEX-World of Food ASIA 
2017 Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

25 นางสาวปรัชญาพร  ฟกหอม ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขัน
อาหารประเภท Pasata free style 
(junior chef)   โครงการแขงขัน
ป ร ะ ก ว ด ทํ า อ า ห า ร  THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 
Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

26 นางสาว แพรพลอย จําศรี ได รับราง วัลชมเชย การแขง ขัน
อาหารประเภทMain course Duck 
(junior chef)   โครงการแขงขัน
ป ร ะ ก ว ด ทํ า อ า ห า ร  THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 
Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

27 นางสาว ชุติมณฑน ศรายุทธิ
กรณ 

ได รับราง วัลชมเชย การแขง ขัน
อาหารประเภทMain course Duck 
(junior chef)   โครงการแขงขัน
ป ร ะ ก ว ด ทํ า อ า ห า ร  THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 
Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

28 นางสาวณัฐมล อักษรดี ได รับราง วัลชมเชย การแขง ขัน
อาหารประเภทMain course Duck 
(junior chef)   โครงการแขงขัน
ป ร ะ ก ว ด ทํ า อ า ห า ร  THAIFEX-
World of Food ASIA 2017 
Thailand Ultimate Chef 
Challenge 2017 

บริษัท โคโลญ เมสเซ ภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟค จํากัด รวมกับ 
สมาคมเชฟประเทศไทย 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
60 

29 นายอภิลักษ เชื้อไชย ไดรับรางวัลเหรียญทอง และคะแนน
สูงสุดรายการแขงขัน The best of 
pastry art : Western cold 
plated dessert 
 

สมาคมเชฟประเทศไทย รวมกับ 
บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จํากัด 

6 – 9 ก.ย. 60 
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ที่ไดรับรางวัล 

30 นายอภิลักษ เชื้อไชย ได รับรางวัลเหรียญเงิน รายการ
แขงขัน The best Thai cuisine : 
Modern Thai cuisine 

สมาคมเชฟประเทศไทย รวมกับ 
บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จํากัด 

6 – 9 ก.ย. 60 

31 นายณัฐพงษ การเกง ได รับรางวัลเหรียญเงิน รายการ
แขงขัน The best Thai cuisine : 
Modern Thai cuisine 

สมาคมเชฟประเทศไทย รวมกับ 
บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จํากัด 

6 – 9 ก.ย. 60 

32 นายธนวัฒน พรสิริสุธานนท ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง รายการ
แขงขัน The best Thai cuisine : 
Modern Thai cuisine 

สมาคมเชฟประเทศไทย รวมกับ 
บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จํากัด 

6 – 9 ก.ย. 60 

33 นายธนวัฒน พรสิริสุธานนท ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง รายการ
แขงขัน The best western 
cuisine : Nagasaki Wagyu Main 
Course 

สมาคมเชฟประเทศไทย รวมกับ 
บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จํากัด 

6 – 9 ก.ย. 60 

34 นายศิวกร เชื้อทองฮัว ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง รายการ
แขงขัน The best Thai cuisine : 
Modern Thai cuisine 

สมาคมเชฟประเทศไทย รวมกับ 
บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จํากัด 

6 – 9 ก.ย. 60 

35 นายศิวกร เชื้อทองฮัว ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง รายการ
แขงขัน The best of innovation 
cuisine : World street food 

สมาคมเชฟประเทศไทย รวมกับ 
บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จํากดั 

6 – 9 ก.ย. 60 

36 นายนิธิวัติ วีระตะนนท ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง รายการ
แขงขัน The best western 
cuisine : Duck main Couse 

สมาคมเชฟประเทศไทย รวมกับ 
บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จํากัด 

6 – 9 ก.ย. 60 

37 นายณัฐนัย  มีศรี ได รับประกาศนียบัตร รายการ
แขงขัน The best western 
cuisine : Nagasaki Wagyu Main 
Course 

สมาคมเชฟประเทศไทย รวมกับ 
บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จํากัด 

6 – 9 ก.ย. 60 

38 นางสาวณัฏฐณชิา  บุญ
ประสพ 
นางสาวศจุิกา  กันหา 
นายศิริศักดิ์  ภูสมตา 

ได รับรางวัลเหรียญเงิน รายการ
แขงขัน The best of culinary : 3 
course free style set menu 
 

สมาคมเชฟประเทศไทย รวมกับ 
บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จํากัด 

6 – 9 ก.ย. 60 

39 นาย ปฏิภาณ แจะจันทร 
นายวีรพงศ สุนทะมาศ 
นายธนัท เพ็ญสุข 
นายณพวุฒิ ม่ิงเชื้อ 

รางวัลท่ี 1 “Financial 
Cybersecurity Boot Camp 
#1/2017” โครงการ Financial 
Cybersecurity Boot Camp 
#1/2017” 

สํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(บางเขน) 

6-8 ตุลาคม 2560 

40 นายอภิลักษ เชื้อไชย 
นายธนวัฒน พรสิริสุธานนท 
นายศิวกร เชื้อทองฮัว 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 การ
แขงขันรอบชิงชนะเลิศ รายการ 
“TIPAROS CHALLENGE 2017 
RISING STAR CHEF : Authentic 
Thai Recipes” 

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 3 พฤศจิกายน 
2560 

41 นายอภิลักษ เชื้อไชย 
นายธนวัฒน พรสิริสุธานนท 

ราง วัลชมเชย อันดับ ท่ี 1  Real 
California Milk Culinary 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา
ผลิตภัณฑนมแหงแคลิฟอรเนีย

9 พฤศจิกายน 
2560 
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ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อรางวัลที่ไดรับรางวัล หนวยงานที่ใหรางวัล 
วัน เดือน ป 

ที่ไดรับรางวัล 

Academy Competition 2017 รวมกับสํานักงานทูตเกษตร 
สถานทูตอเมริกา ประจํา
ประเทศไทย 

42 น.ส. ชนิดา คณาพิทักษพงศ รางวัลชนะเลิศ การแขงขันในงาน 
FOOD ART & TRUCK STAION ใน
หัวขอ FOOD ART COMPETITION 
,FOOD EATING CHALLENGE 
"ศิลปะการตกแตงอาหาร" 

ศูนยการคาโชว ดีซี 19 พฤศจิกายน 
2560 

43 นายวรศักด์ิ ยังอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แขงขันในงาน FOOD ART & 
TRUCK STAION ในหัวขอ FOOD 
ART COMPETITION ,FOOD 
EATING CHALLENGE "ศิลปะการ
ตกแตงอาหาร" 

ศูนยการคาโชว ดีซี 19 พฤศจิกายน 
2560 

44 นายวิฑูรย รื่นเลิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แขงขันในงาน FOOD ART & 
TRUCK STAION ในหัวขอ FOOD 
ART COMPETITION ,FOOD 
EATING CHALLENGE "ศิลปะการ
ตกแตงอาหาร" 

ศูนยการคาโชว ดีซี 19 พฤศจิกายน 
2560 

45 นางสาวมนัญญา ใหมเนียม 
นางสาวสโรชิณี โหลสกุล 

รางวัลเหรียญเงิน จาก IIDC และ 
รางวัลพิเศษ Special Award  จาก
ประเทศโปแลนด จากการประกวด
นวัตกรรมและการออกแบบระดับ
น า น า ช า ติ  International 
Innovation and Design 
Competition (IIDC) 2017 

International Innovation 
and Design Competition 
(IIDC) 2017 ณ เขตปกครอง
พิ เ ศ ษ ฮ อ ง ก ง  ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาชนจีน 

6 – 8 ธันวาคม 
2560 

46 นายฮัมดาน สมบุญย่ิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ 
MOL BEACH SOCCER THAI 
LEAGUE 2017 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศ
ไทยฯ 

12 ธันวาคม 
2560 

47 นายสุริโย นูชาลี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
แขงขันยูยิตสู ชิงถวยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

สมาคมกีฬายูยิตสูแหงประเทศ
ไทย 

16 - 17 ธันวาคม 
2560 
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การวิจัย   
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2560  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัย โดยมี
โครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณจากภายใน จํานวน 1,290,000 บาท และภายนอก จํานวน 22,061,015 บาท เปน
จํานวนทั้งส้ิน 23,351,015 บาท ดังนี้ 
 

งบประมาณงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค 
ชื่ออาจารยประจํา 

ที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนับสนุนตาม
งานวิจัย/สรางสรรค 

ชื่อหนวยงานที่
ใหทุน 

เลขที่
สัญญา 

ภายใน ภายนอก 
1 ฤทธิ์ยับยั้งคอเลสเตอรอลของลูกสํารอง

ผสมหญาหวานในผลิตภัณฑ เยลล่ีกัมม่ี
เพ่ือลดน้ําหนักและสุขภาพ 

ผศ.ดร.จรรยพัฒน แสงสุวรรณ  160,700 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

002/2560 

2 การเ พ่ิมมูลค าแก วัส ดุ เห ลือใชทาง
การเกษตรจากมะพราวดวยแนวคิดของ
เสียเหลือศูนย 

อาจารย ดร. พลอยทราย โอฮามา  
อาจารย ดร.จิตรลดา ชูมี 
ผศ.ดร.ศิริลักษณ นามวงษ 
ผศ.ดร.วนิดา วอนสวัสด์ิ 
อาจารย ดร.ศันสนีย แสนศิริพันธ 

 23,600 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

006/2560 

3 การพัฒนาส่ือเสมือนจริงเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนเร่ืองกระบวนการทํางาน
ของหัวใจ 

ผศ. ดร. สุมิตรา นวลมีศรี 
อาจารยปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ 
อาจารย ดร.ดุลยวิทย ปรางชุมพล 
อาจารย ดร. พิจิตรา จอมศรี 

 480,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

007/2560 

4 การพัฒนาการผลิตกระดาษจากเปลือก
มะพราวสูระบบธุรกิจชุมชน 

อาจารย ดร. จิตรลดา ชูมี 
อาจารยกัญญารัตน บุษบรรณ 
อาจารย ดร. จาริวัฒน พิษณุวงศ 
อาจารย ดร. สาริสา ปนคํา 
อาจารยณัฐกมล  พ่ึงสําราญ 

 265,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

008/2560 

5 การผลิตวัสดุชนิดใชซ้ําไดสําหรับกําจัดสี
ยอมผา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริลักษณ 
นามวงษ 
อาจารย ดร. จิตรลดา ชูมี 

 330,110 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

011/2560 

6 การพัฒนาผลิตภัณฑเยลล่ีบรรจุถวย
ผสมเนื้อมะมวงน้ําดอกไม 

อาจารย ดร. ปยะดา อาชายุทธการ 
อาจารยณัฐพล ประเทิงจิตต 

 250,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

012/2560 

7 การสรางส่ือเสมือนจริงเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนเร่ืองหัวใจ 

อาจารยนภดล แชมชอย  20,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

018/2560 

8 การพัฒนาการสอนเร่ืองหัวใจดวยส่ือ
เสมือนจริง 

อาจารยนภดล แชมชอย 
อาจารย ดร. มนัสวี  เดชกลา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค สัง
วาระนที 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิศากร สัง
วาระนท ี

 474,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

020/2560 

9 การผลิตผลิตภัณฑเสริมเสนใยอาหาร
จากน้ํามะพราว 

อาจารย ดร. เสาวณีย คําพันธ 
อาจารย ดร.รัตนชัย ไทยประทุม 

 325,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

021/2560 

10 การศึกษาสมบัติการตานแบคทีเรียของ
ผาไหมยอมสีธรรมชาติจากแกนฝาง
เคลือบดวยอนุภาคซิลเวอรนาโน 

อาจารย ดร. พลอยทราย โอฮามา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริลักษณ 
นามวงษ 
อาจารย ดร. เสาวณีย คําพันธ 

 260,337 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

022/2560 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค 
ชื่ออาจารยประจํา 

ที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนับสนุนตาม
งานวิจัย/สรางสรรค 

ชื่อหนวยงานที่
ใหทุน 

เลขที่
สัญญา 

ภายใน ภายนอก 
11 ผาไหมยอมสีธรรมชาติตานแบคทีเรีย อาจารย ดร. พลอยทราย โอฮามา  60,490 สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

024/2560 

12 การใชดอกดาวเรืองเหลือทิ้งเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและเพ่ิมมูลคา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริลักษณ 
นามวงษ 
อาจารยณัฐกมล พ่ึงสําราญ 
อาจารย ดร. พลอยทราย โอฮามา 
อาจารย ดร. เสาวณีย คําพันธ 
อาจารย ดร. จิตรลดา ชูมี 
อาจารย ดร.สาริสา ปนคํา 
อาจารย ดร.ศันสนีย แสนศิริพันธ 

 16,680 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

025/2560 

13 การพยากรณระดับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนที่ภาคเหนือ
ของประเทศไทย 

อาจารย ดร.ดุลยวิทย ปรางชุมพล 
อาจารย ดร.พิจิตรา  จอมศรี 
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุมิตรา 
นวลมีศรี 
อาจารยปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ 
อาจารย ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล 
อาจารย ดร.ชัยวัฒน วารี 

 536,500 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

031/2560 

14 ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ผ น ดู ด ซั บ
ความชื้นที่มีคุณสมบัติตานแบคทีเรียที่
ทําใหเนื้อสัตวแชเย็นเนาเสีย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. รินรดา 
พัฒนใหญยิ่ง 

 873,600 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

034/2560 

15 ผลของน้ํามะพราวและการตมตอฤทธิ์
ต านอนุ มู ล อิ สระและป ริม าณสาร  
กลุมฟนอลิคในเห็ดแครง 

อาจารยชเนศ  วรรณะ 
อาจารย ดร. มณฑารพ   สุธาธรรม 

 265,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

038/2560 

16 การวิเคราะหสเปกตรัมทางเเสงของแกว
ฟอสเฟตที่เติม Nd3+: การศึกษาเชิง
ทฤษฎี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิศากร สัง
วาระนที 

 526,800 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

039/2560 

17 การพัฒนาวัสดุซินทิลเลชันจากแกว 
Bi2 O3 -B2 O3 -P2 O5  ที่ เ ติ ม  Ce3 + 
สําหรับประยุกตใชวัดรังสีเอ็กซ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณรงค สัง
วาระนที 

 694,600 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

040/2560 

18 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร
สกัดจากมะมวงหาวมะนาวโห 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. จันทนา 
กาญจนกมล 

 200,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

043/2560 

19 รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการน้ํ า เ สีย พ้ืนที่  อํา เภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ผูชวยศาสตราจารย  ศรี สุวรรณ 
เกษมสวัสด์ิ 
รองศาสตราจารยศิวพันธุ  ชูอินทร 
อาจารย ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ญาณัญฎา 
ศิรภัทรธาดา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล 
ฐิติเวส 

 812,800 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

045/2560 

20 การศึกษาพฤติกรรมการใชปุยและจัด
เขตความเหมาะสมการใชปุ ยของ
เกษตรกรดวยระบบภูมิสารสนเทศใน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

อาจารย ดร.วลัยพร ผอนผัน 
อาจารยกันยพัชร ธนกุลวุฒิโรจน 
อาจารยมรกต วรชัยรุงเรือง 

 951,300 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

047/2560 

21 แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
เกษตรโดยการมีสวนรวมเพ่ือเปาหมายสู

อาจารยฒาลิศา เนียมมณี 
อาจารยกัญญา บวรโชคชัย 

 642,500 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย

050/2560 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค 
ชื่ออาจารยประจํา 

ที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนับสนุนตาม
งานวิจัย/สรางสรรค 

ชื่อหนวยงานที่
ใหทุน 

เลขที่
สัญญา 

ภายใน ภายนอก 
การเปนเมืองเกษตรสีเขียว ในอําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

อาจารย ดร.อาริยา ภูระหงษ แหงชาติ (วช.) 

22 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงความรูดาน
การทํานาแบบปลอดสารพิษโดยใช
กราฟความรูรวมกับการสืบคนดวย
ภาษาธรรมชาติ 

อาจารยกิตติยา พูนศิลป 
ผูชวยศาสตราจารยรุจิจันทร  วิชิวา
นิเวศน 

 575,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

051/2560 

23 การผลิตเม็ดบีดอัลจิเนตหอหุมแบคทีเรีย 
Burkholderia sp.สายพันธุARB และ
ประสิทธิภาพในการยอยสลายสารกําจัด
วัชพืชอาทราซีนเปรียบเทียบกับเซลล
อิสระ 

อาจารย ดร.โสพิศ สวางจิตร  2,123,300 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

052/2560 

24 การพัฒนาตัวกลางเลเซอรจากแกว
ฟอสเฟตที่เติม Nd3+ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณรงค สัง
วาระนที 

 726,800 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

053/2560 

25 ระบบ รู จํ าลายผ าทอ พ้ืน เมื องภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยใชคุณลักษณะ
ของ Affine Moment Invariants 
Wavelet Transformation และ
โครงขายประสาทเทียม Radial Basis 
Function 

อาจารย ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร 
ผูชวยศาสตราจารยนิศานาถ  เตชะ
เพชรไพบูลย 
อาจารยยศนันท  แยมเมือง 

 889,500 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

055/2560 

26 การพัฒนาแกวแบเรียมโซเดียมบอเรตที่
เติม Sm3+ เพ่ือใชเปนตัวเปลงเเสงของ
เเข็งสีสม 

อาจารยณรัล ลือวรศิริกุล    489,600 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

057/2560 

27 น้ําพริกแกงเผ็ดของไทยจากพริกหวาน
สดและแหง สงผลตอการยอมรับของ
ผูบริโภค 

อาจารยสกุลตรา ค้ําช ู
อาจารยดุสิต บุหลัน 
อาจารยณัฐพล ประเทิงจิตต 

 261,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

062/2560 

28 การพัฒนาส่ือการสอนจําลอง 3 มิ ติ 
เสมือนจริง (AR) วิชาวิทยาศาตร เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพทางการศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กัลยณัฎฐ 
กุหลาบเพ็ชรทอง 
ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ ฉัตร
ทอง 
อาจารยดวงรัตน ดานไทยนํา 

 1,659,800 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

063/2560 

29 การพัฒนาผลิตภัณฑสบูกลีเซอรีนมะ
มวงหาวมะนาวโห 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปยะดา 
อาชายุทธการ 

 180,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

064/2560 

30 การพัฒนาผลิตภัณฑมะมวงหาวมะนาว
โหเพ่ือสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนอัมพวา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา 
อาชายุทธการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา 
กาญจนกมล 
อาจารยณัฐพล ประเทิงจิตต 

 30,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

065/2560 

31 การพัฒนาผลิตภัณฑน้ํ ามะมวงหาว
มะนาวโหบรรจุกระปอง 

อาจารยณัฐพล ประเทิงจิตต 
ผูชวยศาสตาจารย  ดร. ปยะดา 
อาชายุทธการ 

 150,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

066/2560 

32 ผลของการปรุงสุกดวยความรอนตอการ
รอดชีวิตของเชื้อซัลโมเนลลา และ เอช
เชอริเชีย โคไล ในหมูยอ 

ผูชวยศาสตราจารยนฤมล ประภา
สุวรรณกุล 

 254,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

067/2560 

33 การพัฒนาตัวกลางเลเซอรจากแกวโดย
เทคโนโลยีภายในประเทศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณรงค สัง
วาระนท ี

 80,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย

068/2560 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค 
ชื่ออาจารยประจํา 

ที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนับสนุนตาม
งานวิจัย/สรางสรรค 

ชื่อหนวยงานที่
ใหทุน 

เลขที่
สัญญา 

ภายใน ภายนอก 
แหงชาติ (วช.) 

34 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียน
การสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

อาจารย ดร. สมรวย อภิชาติบุตร
พงศ 

 525,800 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

070/2560 

35 การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมบนฐาน
ภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมผูผลิตน้ําตาล
มะพราวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู 
SMEs 

รองศาสตราจารยชัยศรี ธาราสวัสด์ิ
พิพัฒน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิทยา เมฆ
ขํา 
อาจารยวราเทพ  จันทพันธ 
อาจารยธรรมรักษ  ศรีมารุต 

 906,540 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

079/2560 

36 ภาวะสุขภาพของเกษตรกรที่ใชสารเคมี
ป อ ง กันและ กํา จัดศั ต รู พืช  อํ า เภอ
บางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุทธนา สุด
เจริญ 
ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง
พิมพร ทองเมือง 

 549,900 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

084/2560 

37 การผลิตการะดาษกําจัดกล่ินจากดอก
ดาวเรือง 

อาจารยณัฐกมล พ่ึงสําราญ 
อาจารย ดร. จิตรลดา ชูมี 
อาจารย ดร. สาริสา ปนคํา 

 259,710 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

086/2560 

38 การศึกษาความหลากหลายชนิดของ
แบคทีเรียกรดน้ําสมที่คัดแยกไดจาก
น้ําสมจากที่มีแหลงผลิตในกลุมจังหวัด
ภาคใตฝงอาวไทย 

อาจารยธนขวัญ บุษบัน 
อาจารยกิตติศักด์ิ   แคลว จันทรสุข 
อาจารยภัทรพร รัตนวารี 

 472,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

087/2560 

39 การพัฒนารูปแบบการเก็บรักษาเซลล
แบคทีเรียยอยสลายสารกําจัดวัชพืช
อาทราซีนสายพันธุ ARB2 โดยการตรึง
เซลลในโครงขายอัลจิเนตและในเยื่อ
ในอัลจิเนต 

อาจารย ดร. โสพิศ สวางจิตร  1,861,300 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

088/2560 

40 การยกระดับสินคา OTOP เขาสู
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
(มผช.) สู SMEs ในการแขงขันเชิง
พาณิชยกาวสูประชาคมอาเซียน 

รองศาสตราจารยชัยศรี ธาราสวัสด์ิ
พิพัฒน   
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิทยา เมฆ
ขํา    
อาจารยณิชานันทน เสริมศรี     
อาจารยชนัญชิดา ยุกติรัตน  
 
อาจารยศรายุทธ  ขวัญเมือง 

 905,178 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

090/2560 

41 สารสกัดจากเปลือกมะพราวตานการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของน้ํามัน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วนิดา วอน
สวัสด์ิ  
อาจารย ดร. จาริวัฒน พิษณุวงศ  

 210,000 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

096/2560 

42 การสังเคราะหอนุภาคซิลเวอรนาโนดวย
วิธีที่ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพ่ือการ
ตกแตงผาไหม 

อาจารยณัฐกมล พ่ึงสําราญ 
อาจารย ดร.จิตรลดา ชูมี 

 283,470 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

099/2560 

43 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
เพ่ือความเขมแข็งของทองถิ่นในการ
จัดการขยะมูลฝอยกรณีศึกษาเทศบาล
ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

รองศาสตราจารย ดร. ไพบูลย แจม
พงษ 
รองศาสตราจารยศิวพันธุ  ชูอินทร 

 499,100 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

109/2560 

44 ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ซ อ ส จ า ก
หอยแมลงภู 

อาจารยดุสิต บุหลัน 
อาจารยสกุลตรา  ค้ําช ู

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

004/2560 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค 
ชื่ออาจารยประจํา 

ที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนับสนุนตาม
งานวิจัย/สรางสรรค 

ชื่อหนวยงานที่
ใหทุน 

เลขที่
สัญญา 

ภายใน ภายนอก 
45 แอพพลิเคชั่นสําหรับนักเ ดินทางใน

สถานการณฉุกเฉิน 
รองศาสตราจารยนลินี โสพัศสถิตย 25,000  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 
016/2560 

46 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึมสําหรับระบบแนะนําหนังสือ
ในหองสมุดโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล   

อาจารย ดร. พิจิตรา จอมศรี   
อาจารย ดร. ดุลยวิทย ปรางชุมพล 
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุมิตรา 
นวลมีศรี 

20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

017/2560 

47 ความหลากชนิดของนกบริเวณชายฝง
ทะเลระหวางพ้ืนที่ธรรมชาติและพ้ืนที่ใช
ประโยชนท่ีดิน ตําบลบางแกว อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

ผูชวยศาสตราจารยนิธินาถ เจริญ
โภคราช 
อาจารยเพชรพนม  จิตมั่น 

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

019/2560 

48 ก า ร รั บ รู  ทั ศ น ค ติ  แ ล ะ แ น ว โ น ม
พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า เ ก่ี ย ว กั บ
อาชญากรรมทางคอม พิว เตอร ใน
เครือขายสังคมออนไลน 

อาจารยณิช  วงศสองจา 20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

023/2560 

49 การสํารวจการแพรระบาดของโรคส
เตรปโตคอคโคซิสในแหลงเพาะพันธุ
ปลา 

อาจารย ดร.คณิตดา ทองขาว 25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

033/2560 

50 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชา
ป ฏิ บั ติ ก า ร ฟ สิ ก ส  โ ด ย ใ ช  cyber 
laboratory ตามแนวทฤษฎีการสราง
ความรูดวยตนเอง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรา อิทธิ
พงษ 

20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

034/2560 

51 การพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบ
โดยวิธีอารีมา 

อาจารยสมฤดี พงษเสนา 25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

036/2560 

52 การประเมินการผลิตกระแสไฟฟาจาก
ระบบเซลลแสงอาทิตยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

อาจารย ดร.อรวรรณ ร้ิวทอง  
อาจารยณรัล ลือวรศิริกุล  
อาจารยบุศรินทร  เอ่ียมธนากุล   
นางสาวศิวิมล เชื้อรุง   

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

037/2560 

53 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริม
การเรียนรูและทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:
กรณี ศึ กษ า สํ านั กช า ง สิ บหมู  ก รม
ศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

อาจารยธวัฒนชัย ศิลังคประชา 20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

041/2560 

54 การกําจัดสีในน้ํากากสาโดยใชเชื้อยีสต ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ ฉัตร
ทอง   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยณัฎฐ กุ
หลาบเพ็ชรทอง  
อาจารยนฤมล บุญมั่น 

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

044/2560 

55 การวิ เคราะหหาปริมาณโลหะหนัก
ปนเปอนในผลิตภัณฑก่ึงสําเร็จรูป 

อาจารย ดร. ชินวัฒน ศาสนนันทน  
อาจารย ดร.วาสนา สุรียเดชะกุล    

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

045/2560 

56 การประยุกตแบบจําลอง CALINE-4 ใน
การประเมินความเขมขนของสารเบนซิน
ริมถนนในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร 

รองศาสตราจารยศิวพันธุ ชูอินทร 25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

046/2560 

57 การเรียนรูพยัญชนะไทยผานเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริง 

ผูชวยศาสตราจารยรุจิจันทร วิชิวา
นิเวศน 
อาจารยกิตติยา พูนศิลป  

20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

049/2560 

58 ระบบตรวจสอบปริมาณความหนาแนน
ของการจราจรโดยการประมวลผลภาพ

อาจารยบุศรินทร เอ่ียมธนากุล  
อาจารย ดร.อรวรรณ ร์ิวทอง  

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

050/2560 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค 
ชื่ออาจารยประจํา 

ที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนับสนุนตาม
งานวิจัย/สรางสรรค 

ชื่อหนวยงานที่
ใหทุน 

เลขที่
สัญญา 

ภายใน ภายนอก 
จากกลองวิดีโอ อาจารย ดร.ศันสนีย  แสนศิริพันธ  

59 การยอยสลายน้ํามันหลอล่ืนเคร่ืองยนต
โดย จุ ลินทรีย ท่ีคั ดแยกไดจากดินที่
ปนเป อนน้ํ ามันหลอ ล่ืนเค ร่ืองยนต
บริเวณอูซอมรถ 

อาจารย ดร. พรรณทิพย กาหยี 25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

065/2560 

60 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ค ว า ม คุ ม ค า ท า ง
เศรษฐศาสตรของการใชเชื้อเพลิงชีว
มวลอัดเม็ดในอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย 

อาจารย ดร. ศันสนีย แสนศิริพันธ  
อาจารย ดร.สาริสา ปนคํา  
อาจารยกัญญารัตน บุษบรรณ  

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

068/2560 

61 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การศึกษาปริพันธ เชิงตัวเลขสําหรับ
นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร
สารสนเทศ โดยใช GUI-SCILAB 

อาจารย ดร.สาริสา ปนคํา  
อาจารย ดร. ศันสนีย แสนศิริพันธ  

20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

069/2560 

62 การเรียนรูวิชาฟสิกสดวยตนเองโดยใช 
Interactive Science Simulations 

อาจารยธนัฐ กรอบทอง   
ผูชวยศาสตราจารย  อดิศัย  โทวิชา   

20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

073/2560 

63 การสกรีนหาการศึกษาหาเอนไซม
เบตากลูโคซิเดสจากดอก เมล็ด และตน
ออนของตนเหลืองปรีดียาธร 

อาจารย ดร.จาริวัฒน พิษณุวงศ 25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

074/2560 

64 การผลิตไวนจากไสในแคนตาลูปที่เหลือ
ทิ้ง 

อาจารยกานตชนา สิทธิ์เหลาถาวร 25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

078/2560 

65 การแจกแจงรอยราวแบบใหมและการ
ประยุกต 

อาจารย ดร. ชูเกียรติ ผุดพรมราช 20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

080/2560 

66 การศึกษาระดับความสําเร็จในการเรียน
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

อาจารยกัญญารัตน บุษบรรณ   
อาจารย ดร.ไพลิน ชยาภัม  

20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

081/2560 

67 สารสกัดจากไพรดํา ออกฤทธิ์ ต าน
จุลินทรียกอโรค 

อาจารยวัฒนา พันธุพืช 25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

082/2560 

68 การพัฒนาส่ือสามมิติเสมือนจริงเพ่ือการ
เรียนรูลวดลายปนปกผมไทยโบราณ 

อาจารยปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ   
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุมิตรา 
นวลมีศรี  

20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

109/2560 

69 รูปลักษณภายนอกของผลไมไทยท่ีเปน
ดัชนีบงชี้ความแกเหมาะสําหรับนําไป
รับประทาน :  กรณีศึกษา สมโอ แตงโม 
มะมวง ทุเรียน สับปะรด กลวย 

ผู ช วยศาสตราจารย  ดร . โกมล 
ไพศาล 

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

113/2560 

70 ความรู เทาทันส่ือไอซีทีของนักเ รียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัด
มะเกลือ จ.นครปฐม ประเทศไทย 

อาจารย ดร. ฤทัยรัตน สิริวัฒนรัชต 20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

128/2560 

71 การพัฒนาผลิตภัณฑ เคกปราศจาก
กลูเตนที่ มีสวนผสมของแปงขาวไรซ
เบอรร่ี 

อาจารยสุพัฒนชลี สิริโชควรกิตต์ิ   
อาจารยนันทพร  อัคนิจ 

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

131/2560 

72 การเสริมเสนใยอาหารจากซังขาวโพดใน
ผลิตภัณฑบะหมี่ 

อาจารยนันทพร  อัคนิจ 
อาจารยสุพัฒนชลี สิริโชควรกิตต์ิ   
 

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

139/2560 

73 การพัฒนาผลิตภัณฑมะพราวแกวแบบ
เสนพลังงานตํ่า 

อาจารยจุฑามาศ  มูลวงศ   
อาจารยกัญญาพัชร เพชราภรณ    
อาจารยณัฐพล ประเทิงจิตต  

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

148/2560 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค 
ชื่ออาจารยประจํา 

ที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนับสนุนตาม
งานวิจัย/สรางสรรค 

ชื่อหนวยงานที่
ใหทุน 

เลขที่
สัญญา 

ภายใน ภายนอก 
74 วุนฟกขาว เพ่ือเปนของหวานพลังงาน

ตํ่า 
อาจารยกัญญาพัชร เพชราภรณ  
อาจารยณัฐพล ประเทิงจิตต   
อาจารยจุฑามาศ  มูลวงศ   

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

149/2560 

75 ระบบผูเชี่ยวชาญเพ่ือชวยวินิจฉัยความ
เส่ียงตอโรคจากผลตรวจน้ําปสสาวะ 

ผูชวยศาสตราจารยนิศานาถ เตชะ
เพชรไพบูลย   
อาจารย ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยณัฎฐ กุ
หลาบเพ็ชรทอง   
อาจารยฐิติภรณ  สิทธิชัยลาภา  

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

150/2560 

76 การพัฒนาเวลาปฏิกิริยาการตอบสนอง
ตอเสียงและแสงของผูเลนกีฬาเทเบิล
เทนนิสภายหลังการฝกดวยโปรแกรม
ปอนลูกบอลเปนเวลานาน 

อาจารยสุนิสา ราชิวงค  
รองศาสตราจาร ดร.วิชิต สุวรรณโน
ภาส  
อาจารยภานุพล รัตนปนัดดา  
อาจารยคมกฤช รัตตะมณี  

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

158/2560 

77 ผลของการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบออก
แรงกระทําดวยตนเองและแบบใชแรง
จากภายนอกกระทําที่มีตอกรดแลคติก
ในเลือด และพลังการวิ่ง 

อาจารยภาณุพล รัตนปนัดดา 20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

161/2560 

78 การพัฒนาผลิตภัณฑไขเค็มสามรส อาจารยอัมพรศรี พรพิทักษดํารง   
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุทธนา   
สุดเจริญ  

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

164/2560 

79 ผลของการทดแทนแปงสาลีดวยแปงมัน
เทศสีมวงที่มีตอคุณภาพของบราวนี ่

อาจารยธิดารัตน แสนพรม 25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

176/2560 

80 การพัฒนาผลิตภัณฑไอศกรีมมันเทศ
มวง 

อาจารยจิราพร วีณุตตรานนท 25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

177/2560 

81 ผลของการใชเนื้อมันเทศสีมวงทดแทน
แปงสาลีตอคุณลักษณะมัฟฟน 

อาจารยนันทยง เฟองขจรฟุง 25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

178/2560 

82 การสรางและศึกษาคุณสมบัติของกราฟ
ความสัมพันธบนเฟซบุก กรณีศึกษา 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

อาจารยอเสข ขันธวิชัย 25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

237/2560 

83 การพัฒนาผลิตภัณฑซุปมันเทศสีมวง
พรอมบริโภคบรรจุถุงรีทอรตเพาซ 

อาจารยปทมา หิรัญโญภาส 25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

242/2560 

84 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร สํ า ห รั บ เ ก ษ ต ร ก ร 
ปราดเปร่ือง 

อาจารยเสถียร จันทรปลา  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยณัฎฐ กุ
หลาบเพ็ชรทอง  
อาจารยรัตนทิพย รัตนชัย  

20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

246/2560 

85 โปรแกรมจําลองเสมือนจริงอุทยาน
แหงชาติแมวงกบริเวณพ้ืนที่ชองเย็นเพ่ือ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการอนุรักษ
อยางยั่งยืน 

อาจารยรัตนทิพย รัตนชัย   
อาจารยเสถียร จันทรปลา  
อาจารยภาณุ  วราภรณ  
นายเพชรพิจิตร เทพอุดม  

20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

247/2560 

87 ก า ร พั ฒ น า แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น บ น
ระบบปฏิบัติการมือถือไอโอเอส สําหรับ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  โ ค ร ง ก า ร ณ ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ 

อาจารยชัชพล ชอบวิทยาคุณ   20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

275/2560 

88 การสร าง สูตรแบบแมนตรงในการ
ทํานายความเขนขนของมลพิษจากการ

อาจารย ดร. รณบรรจบ อภิรติกุล 20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

277/2560 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค 
ชื่ออาจารยประจํา 

ที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนับสนุนตาม
งานวิจัย/สรางสรรค 

ชื่อหนวยงานที่
ใหทุน 

เลขที่
สัญญา 

ภายใน ภายนอก 
ป ล อ ย ม ล พิษ จ า ก ป ล อ ง ค วั น ด ว ย
แบบจําลองแบบเกาเส้ียน 

89 การพัฒนามะนาวผงโดยใชเทคโนโลยี
การทําแหงแบบพนกระจายระดับนาโน 

ดร. ธนิดา ฉ่ัวเจริญ  
อาจารย ดร.ปยดา วงศวิวัฒน  

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

290/2560 

90 ฤทธิ์ตานจุลชีพของแบคทีเรียเอนโดไฟต
ที่แยกจากตนสาบแรงสาบกา 

ดร.นฤมล บุญมั่น  
ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ ฉัตร
ทอง  

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

296/2560 

100 แนวทางการลดความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุของนักปนจักรยาน บริเวณ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ 

อาจารย ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล 20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

303/2560 

101 ความหลากชนิดของแพลงกตอนพืช
บริเวณแหลงนํ้าในเขตพ้ืนที่ชุมชนคลอง
โยง จังหวัดนครปฐม 

อาจารย ดร. วชิราภรณ พิกุลทอง   
อาจารยชเนศ  วรรณะ   
อาจารยศิริรัตน  พักปากน้ํา   
อาจารย ดร. มนัสวี เดชกลา   
อาจารยอาทิตย ปุษยะนาวิน   

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

317/2560 

102 ความสัมพันธระหวางอัตลักษณกับการ
จัดการเรียนการสอนตาม พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รองศาสตราจารยธีระดา ภิญโญ  
ผูชวยศาสตราจารยอดิศัย  โทวิชา    

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

324/2560 

103 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาสูองคกรสุขภาวะ 

รองศาสตราจารยธีระดา ภิญโญ  
ผูชวยศาสตราจารยอดิศัย  โทวิชา    

25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

325/2560 

104 ปริมาณกลูตาไธโอนในผลไมที่ชวยใน
การดูแลผิวใหมีสุขภาพดี 

อาจารย ดร.รัตนชัย ไทยประทุม 25,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

326/2560 

105 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการในวิชาฟสิกส 1 
ของนักศึกษาฟสิกสชั้นปที่1 สาขาฟสิกป
ระยุกตที่ได รับการสอนโดยการสราง
เงื่อนไขในการจัดการเรียนรู 

อาจารย ดร.วิชาญ เลิศลพ 20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

336/2560 

106 การศึกษาสารสําคัญของพืชสมุนไพร
แกวเจาจอมดวยวิธีแกสโครมาโทรกราฟ
ฟ 

อาจารยศิริรัตน พักปากน้ํา 20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

347/2560 

107 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของการด่ืม
แอลกอฮอลของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในประเทศไทย 

อาจารยปยดา วงศวิวัฒน  
อาจารยธนิดา ฉ่ัวเจริญ  

20,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

362/2560 

108 การตรวจสอบจุลินทรียและประเมิน
คุณภาพไอศกรีมมะมวงหาวมะนาวโห 

อาจารย ดร. มนัสวี เดชกลา   
อาจารย ดร. วัฒนา   พันธุพืช    
อาจารยธนขวัญ   บุษบัน    
อาจารยกานตชนา   สิทธิ์ เหลา
ถาวร  
ผูชวยศาสตราจารย ดร. รินรดา   
พัฒนใหญยิ่ง  
ผูช วยศาสตราจารย  จารุวรรณ   
ฉัตรทอง  
อาจารย  ดร .  นฤมล   บุญมั่ น  
อาจารย อัมพรศรี พรพิทักษดํารง  
อาจารย ดร. รัตนชัย   ไทยประทุม   

40,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

372/2560 

รวมทั้งสิ้น 1,290,000 22,061,015   
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การนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
ในประเทศและตางประเทศ 

 

ในปปฏิทิน พ.ศ. 2560  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีคณาจารยที่ไดนําเสนอผลงานวิจัยและ
เผยแพรงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด จํานวน 165 เรื่อง ดังน้ี 

 

ลําดับ เจาของผลงงาน 
รายชื่องานวิจยั/งานสรางสรรค

ที่ตีพิมพเผยแพร  
(ระดับชาติและนานาชาติ) 

สถานที่เผยแพร  วัน/เดือน/ป 

1 ผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส 
อาจารยนฤมล บุญมั่น 
อาจารย ดร.มณฑารพ สุธาธรรม 

การเปล่ียนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร เร่ือง ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรูสึกของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชยุทธศาสตรการ
สอน เพ่ือเปล่ียนแปลงมโนมติของ 
Hewson and Hewson (2003) 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "การบูรณา
การวิจัย เพ่ือพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน คร้ังที่ 9 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

31 พฤษภาคม 
2560 

2 อาจารย ดร.กัญญรัชการย 
นิลวรรณ 
ผศ.ดร.ศิริลักษณ เกตุฉาย 

KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR 
PROCESS DEVELOPMENT: 
INFORMATION RESOURCES 
CLASSIFICATION AND CATALOGING 
IN THE LIBRARY OF SUAN 
SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY 

การประชุมวิชาการ International Business 
Economic Tourism Sciences Technology 
Humanities Social Sciences and 
Education Research Conference, Berlin, 
Germany 

23 - 25 ตุลาคม 
2560 

3 ผศ.ดร.ศิริลักษณ นามวงษ Characterization of Lipase-
producing Haloarcula Strain from 
Thai Fish Sauce 

วารสาร Chiang Mai Journal of Science หนา 
39-49 

1 มกราคม 2560 

4 อาจารย ดร.ชินวัฒน  ศาสน
นันทน 

The Determination of Heavy 
Meavy Metals Contaminated in 
Instant Product in Community for 
Better Quality of Life 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ World 
Academy of Science,Engineering and 
Technology International Journal of 
Social,Behavioral,Educational,Economic, 
Business and Industrial Engineering  
หนา 276-279 

3-4 มีนาคม 2560 

5 รศ.ดร.ไพบูลย แจมพงษ การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห 38 จังหวัดระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิ จัย
ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 “Research 
4.0 Innovation and Development SSRU’s 
80th Anniversary” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 

6 รศ.ดร.ไพบูลย แจมพงษ การบริหารเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาในเครือขายที่ 8 
สัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 “Research 
4.0 Innovation and Development SSRU’s 
80th Anniversary” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 

7 รศ.ดร.ไพบูลย แจมพงษ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน สังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัด
ระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 “Research 
4.0 Innovation and Development SSRU’s 
80th Anniversary” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 

8 รศ.ดร.ไพบูลย แจมพงษ การมีสวนรวมของผูปกครองในการ
บริหารแหลงเรียนรูของโรงเรียนอนุบาล
ระนอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 “Research 
4.0 Innovation and Development SSRU’s 
80th Anniversary” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

16 มีนาคม 2560 
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ลําดับ เจาของผลงงาน 
รายชื่องานวิจยั/งานสรางสรรค

ที่ตีพิมพเผยแพร  
(ระดับชาติและนานาชาติ) 

สถานที่เผยแพร  วัน/เดือน/ป 

สวนสุนันทา 
9 รศ.ดร.ไพบูลย แจมพงษ การบริหารงานแบบมีสวนร วมของ

โรง เ รียน สัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 “Research 
4.0 Innovation and Development SSRU’s 
80th Anniversary” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 

10 รศ.ดร.ไพบูลย แจมพงษ การมีสวนรวมในการปริหารวิชาการของ
ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 “Research 
4.0 Innovation and Development SSRU’s 
80th Anniversary” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 

11 รศ.ดร.ไพบูลย แจมพงษ การบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนใน
เครือขายที่ 8 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 “Research 
4.0 Innovation and Development SSRU’s 
80th Anniversary” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 

12 รศ.ดร.ไพบูลย แจมพงษ ความเปนมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียน 
อําเภอละอุน จังหวัดระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 “Research 
4.0 Innovation and Development SSRU’s 
80th Anniversary” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 

13 รศ.ดร.ไพบูลย แจมพงษ การบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงาน
เขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 “Research 
4.0 Innovation and Development SSRU’s 
80th Anniversary” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 

14 รศ.ดร.ไพบูลย แจมพงษ การบริหารแบบมีสวนรวมของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 “Research 
4.0 Innovation and Development SSRU’s 
80th Anniversary” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 

15 ผศ.นิธินาถ เจริญโภคราช 
อาจารยเพชรพนม  จิตมั่น 

Species Diversity and Abunsance 
of Birds in the  Coastal Land Use 
Areas,Bang Kaew Sub-district, 
Muang District,Samut Songkhram 
Province,Thailand 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th 
International Conferences on Socio-
Cultural Relationship and Education 
Pedagogy Learning Sciences 2017 ณ 
ประเทศอินโดนีเซีย 

21-22 มกราคม 
2560 

16 ผศ.ศรีสุวรรณ เกษมสวัสด์ิ 
รศ.ศิวพันธุ  ชูอินทร 
อาจารย ดร.วลัยพร  ผอนผัน 

Participation and Guideline to 
Reduce the Health Effects of  
Pesticides on Pomelo Orchards in 
Amphawa  District, Samut 
Songkharm Province 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th 
International Conferences on Socio-
Cultural Relationship and Education 
Pedagogy Learning Sciences 2017 ณ 
ประเทศอินโดนีเซีย 

21-22 มกราคม 
2560 

17 ผศ.นิธินาถ เจริญโภคราช 
อาจารยเพชรพนม จิตมั่น 

Species Diversity of Migratory Birds 
along the Mangrove Nature Trails 
in Samut Songkhram 
Province,Thailand 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th 
International Conferences on Socio-
Cultural Relationship and Education 
Pedagogy Learning Sciences 2017 ณ 
ประเทศอินโดนีเซีย 
 

21-22 มกราคม 
2560 
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ลําดับ เจาของผลงงาน 
รายชื่องานวิจยั/งานสรางสรรค

ที่ตีพิมพเผยแพร  
(ระดับชาติและนานาชาติ) 

สถานที่เผยแพร  วัน/เดือน/ป 

18 อาจารย ดร.วลัยพร ผอนผัน Determinaton aquaculture area in 
Thanh Phu District, Ben Tre 
Province,Vietnam using Remote 
Sensing technology 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th 
International Conferences on Socio-
Cultural Relationship and Education 
Pedagogy Learning Sciences 2017 ณ 
ประเทศอินโดนีเซีย 

21-22 มกราคม 
2560 

19 อาจารย ดร.วลัยพร ผอนผัน To study the Volumetric Soil 
Moisture Thtough Microwave 
Remote Sensing 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th 
International Conferences on Socio-
Cultural Relationship and Education 
Pedagogy Learning Sciences 2017 ณ 
ประเทศอินโดนีเซีย 

21-22 มกราคม 
2560 

20 อาจารยธนาเดช โพธิ์ศรี The Effect of Combined Exercise 
and Meditation on Physical 
Fitness and Autonomic Nervous 
System 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Proceeding 
The IRES 64th International Conference  
ณ เมืองออกซฟอรด  ประเทศอังกฤษ 

19-20 มีนาคม 
2560 

21 รศ.ดร.วิชิต สุวรรณโนภาส Thai Wisdom Regarding Herbal 
Medication in Prevention,Care and 
Rehabilition in Muay Thai (Thai 
Boxing) Fighter's Physical Body 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Proceeding 
The IRES 64th International Conference  
ณ เมืองออกซฟอรด  ประเทศอังกฤษ 

19-20 มีนาคม 
2560 

22 อาจารย ดร.กิตติคุณ มีทอง
จันทร 
ผศ.นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย 

The Efficiency of using Mobile 
Application for Encourahe Culture 
of Sculpture And Architecture 9 
Temples in Bangkok,Thailand 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Proceeding 
The IRES 64th International Conference  
ณ เมืองออกซฟอรด  ประเทศอังกฤษ 

19-20 มีนาคม 
2560 

23 อาจารยคมกฤช รัตตะมณี Managing Strategic Alliances of 
thai Professional Football Clubs 
Wist Their Foreign Counterparts 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Proceeding 
The IRES 64th International Conference  
ณ เมืองออกซฟอรด  ประเทศอังกฤษ 

19-20 มีนาคม 
2560 

24 ผศ.ดร.ศิริลักษณ เกตุฉาย The application of Date Mining 
Techniques as a Diaghostic Tool in 
Forecasting The Learning Ability of 
Students Through Electronic 
Media 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Proceeding 
The IRES 64th International Conference  
ณ เมืองออกซฟอรด  ประเทศอังกฤษ 

19-20 มีนาคม 
2560 

25 อาจารยวดี พราหมณกระโทก Effect Of Aquaerobic Exercise On 
Body Weight of The Overweight 
During Menopause 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Proceeding 
The IRES 64th International Conference  
ณ เมืองออกซฟอรด  ประเทศอังกฤษ 

19-20 มีนาคม 
2560 

26 ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ Biomarker related lead exposure 
of industrial battery's workers 

วารสารวิชาการ Annals of Tropical 
Medicine and Public Health Vol.10  
Issue 1 หนา 194-198 

มกราคม-
กุมภาพันธ 2560 

27 ผศ.ดร.ณรงค สังวาระนที Effect of Nd3+ ions on the 
properties of calcium and 
strontium barium phosphate 
glasses 

วารสาร Integrated Ferroelectrics Volume 
177 ISSN : 1058-4587 หนา 30-38 

2560 

28 อาจารย ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล Efficiency of Ground Cover Types 
under Samanea saman on 
Reducing Outdoor Thermal 
Environment in Urban Parks of 
Bangkok,Thailand 

วารสารวิชาการ Procedia Emvironmental 
Sciences ISSN 1878-0296 หนา 78-82 

2560 

29 อาจารยพัชรากร  
วิริยะศรีสุวัฒนา 

Heterogeneous Linearly 
piezoelectric patches bonded on 

วารสาร Comptes Rendus MECANIQUE 
Volome 345 Issue 3 หนา 177-238 

มีนาคม 2560 
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ลําดับ เจาของผลงงาน 
รายชื่องานวิจยั/งานสรางสรรค

ที่ตีพิมพเผยแพร  
(ระดับชาติและนานาชาติ) 

สถานที่เผยแพร  วัน/เดือน/ป 

a linearly elastic body 
30 อาจารยรัตนทิพย รัตนชัย Virtualization of Mae Wong 

National Park with respect to 
CHONG YEN for Publishing 
Conservation Green Natural 

วารสาร Procedia Environmental Sciences 
Vol.37 (2017) หนา 46-52 

2560 

31 ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ In vitro antioxidant, antibacterial, 
and cytotoxicity activities from 
Karanda (Carissa carandas L.) fruit 
extracts 

วารสาร International Journal of Green 
Pharmacy Supplementary Issue Vol. 11, 
No.1 (2017) หนา 189-193 

มกราคม-มีนาคม 
2560 

32 ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ Screening of nutritive values, in 
vitro antioxidant, anticancer and 
antimicrobial activities from 
Boletus griseipurpureus Corner 

วารสาร International Journal of Green 
Pharmacy Supplementary Issue Vol. 11, 
No.1 (2017) หนา 174-181 

มกราคม-มีนาคม 
2560 

33 ผศ.ดร.ณรงค สังวาระนที Effect of RTA on Electrical 
Characteristics of Pt-DOPED P-N 
Junction Diode 

วารสารวิชาการ Far East Journal of 
Electronics and Communications Volume 
17,Issue 1  ISSN 093-7006 หนา 155-163 

2560 

34 ผศ.ดร.ณรงค สังวาระนที Investigation of Roentgen 
Radiation Effect On C-V 
Characteristics of P-N 
Photodetector 

วารสารวิชาการ Far East Journal of 
Electronics and Communications Volume 
17,Issue 1  ISSN 093-7006 หนา 155-163 
หนา 155-163 

2560 

35 รศ.นลินี โสพัศสถิตย A Novel Framework for On-
demand User-based Configurable 
Mobile Apps Architecture 

วารสาร Internationak Journal of Software 
Engineering and Its Applications Volume 
11 ISSN 1738-9984 หนา 73-86 

2560 

36 ผศ.ดร.กัลยณัฎฐ กุหลาบเพ็ชรทอง The Effectiveness of Thai 
Spoonerism Application 

วารสารวิชาการ Advances in Intelligent 
Systems and Computing, Volume 575 
ISSN 2194-5357 หนา 379-384 

2560 

37 ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล The simulation of binary 
component sorption kinetics from 
the date of single component 
sorption 

วารสาร Procedia Environmental Sciences 
Volume 37,2017 ISSN 1878-0296 หนา 
542-548 

2560 

38 อาจารยกัญญาพัชร เพชราภรณ วุนฟกขาวเพ่ือเปนของหวานพลังงานตํ่า การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

39 อาจารยจุฑามาศ มูลวงศ การพัฒนาผลิตภัณฑมะพราวแกวแบบ
เสนพลังงานตํ่า 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

40 รศ.ศิวพันธุ ชูอินทร ความแตกตางของความเขมขนของสาร
เบนซีนที่ไดจากการตรวจวัดจริงกับการ
ประเมินดวยแบบจําลอง CALINE - 4 
บริเวณริมถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

41 ผศ.อดิศัย โทวิชา แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาสูองคกรสุขภาวะ 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

42 รศ.ดร.ไพบูลย แจมพงษ การมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือความ
เขมแข็งของทองถิ่นในการจัดการขยะมูล
ฝอย กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสวนหลวง 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 
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ลําดับ เจาของผลงงาน 
รายชื่องานวิจยั/งานสรางสรรค
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สถานที่เผยแพร  วัน/เดือน/ป 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
43 อาจารยสมฤดี พงษเสนา การพยากรณปริมาณนําเขาน้ํามันดิบ

โดยวิธีอารีมา 
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

44 อาจารย ดร.มนัสวี เดชกลา การตรวจสอบจุลินทรียและประเมิน
คุณภาพไอศกรีมมะมวงหาวมะนาวโห 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

45 อาจารยกานตชนา สิทธิ์เหลา
ถาวร 

การผลิตไวนจากไสในแคนตาลูปที่เหลือ
ทิ้ง 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

46 อาจารยณัฐพล ประเทิงจิตต การพัฒนาผลิตภัณฑเยลล่ีมะมวง
น้ําดอกไม 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

47 ผศ.นิธินาถ เจริญโภคราช ความหลากชนิดของนกบริเวณจุดดูนก
ในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตําบล
บ า ง แ ก ว  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

48 อาจารยจิตรลดา ชูมี การพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของกระดาษ
เปลือกมะพราว 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

49 อาจารย ดร.สาริสา ปนคํา GUI-SCILAB สําหรับการเรียนการสอน
เร่ืองปริพันธเชิงตัวเลข 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

50 ผศ.ดร.ศิริลักษณ นามวงษ การพัฒนาผลิตภัณฑเสริมเสนใยอาหาร
จากวุนสวรรค 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

51 อาจารย ดร.สมรวย  
อภิชาติบุตรพงศ 

ศึกษาชีวิตและการสรางสรรคผลงานของ
จิตรกรในลัทธิประทับใจภายใตบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยเพ่ือจัดทํา
บทภาพยนตรส้ันเร่ือง The 
Impressionist 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

52 ผศ.ศรีสุวรรณ เกษมสวัสด์ิ   การศึกษาระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการน้ําเสียพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงคราม 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

53 ผศ.จารุวรรณ ฉัตรทอง Group process solve the 
problems in learning the concept 
of hazard analysis 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Conference Of The Internationaljournal 
Of ARTS & SCIENCES ณ เมืองโตลอนโต 
ประเทศแคนาดา 

5 -8 มิถุนายน 
2560 

54 ผศ.ดร.กัลยณัฎฐ กุหลาบเพ็ชรทอง e-Tracking System for Publishing 
Company 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Conference Of The Internationaljournal 
Of ARTS & SCIENCES ณ เมืองโตลอนโต 
ประเทศแคนาดา 

5 -8 มิถุนายน 
2560 

55 อาจารยจรสพร ปสสาคํา The study of ecepcise behavior of 
suan sunaadha rajabhat university 

การประชุมระดับนานาชาติ Proceeding of the 
IRES 64th International conference  เมือง
อ็อคฟอรด ประเทศอังกฤษ 

19-20 มีนาคม 
2560 

56 ผศ.นฤมล ประภาสุวรรณกุล Evaluation of Thermal Processes 
for Reduction of Salmonella spp. 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Proceeding 
of the Internation Journal of Arts and 

5-8 มิถุนายน 
2560 
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ลําดับ เจาของผลงงาน 
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And Escherichia coli in Pork 
Sausage Wrapped in Banana 
Leaves 

Sciences  ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา 

57 อาจารยสุพัฒนชลี สิริโชควร
กิตต์ิ 

Development of Gluten - Free 
Biscuits with Riceberry Flour 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Conference Of The Internationaljournal 
Of ARTS & SCIENCES ณ เมืองโตลอนโต 
ประเทศแคนาดา 

5-8 มิถุนายน 
2560 

58 อาจารยชัชพล ชอบวิทยาคุณ Development of IOT-Based Car 
Parking Management System: The 
Deployment of Mobile 
Technology and The Internet of 
Things Framework 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Conference Of The Internationaljournal 
Of ARTS & SCIENCES ณ เมืองโตลอนโต 
ประเทศแคนาดา 

5-8 มิถุนายน 
2560 

59 อาจารยนันทพร อัคนิจ Effect of Corn Cob Fiber Addition 
on Noodle Properties 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Conference Of The Internationaljournal 
Of ARTS & SCIENCES ณ เมืองโตลอนโต 
ประเทศแคนาดา 

5-8 มิถุนายน 
2560 

60 อาจารยกัญญาพัชร เพชราภรณ 
อาจารยจุฑามาศ มูลวงศ 
อาจารย ดร.ณิช วงศสองจา 

Baby Jackfruit (Momorodica 
cochinchinensis) Jelly as a low 
calories dessert 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

61 ผศ.อดิศัย โทวิชา อัตลักษณกับการจัดการเรียนการสอน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

62 อาจารย ดร.ปยดา วงศวิวัฒน THE NONLINEAR MODEL OF 
ALCOHOLISM WITH EFFECT OF 
AWARENESS PROGRAMS BY MASS 
MEDIA OF THAILAND 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC 
TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY 
HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND 
EDUCATION RESEARCH CONFERENCE ณ 
เมืองซูริค สมาพันธรัฐสวิส 

10 - 12 กรกฎาคม 
2560 

63 อาจารย ดร.กิตติคุณ   
มีทองจันทร 

A DEVELOPMENT OF 3-D WEB 
APPLICATION TO PROMOTE 
HERITAGE TOURISM OF SURAT 
THANI PROVINCE 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC 
TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY 
HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND 
EDUCATION RESEARCH CONFERENCE ณ 
เมืองซูริค สมาพันธรัฐสวิส 

10 - 12 กรกฎาคม 
2560 

64 รศ.ดร.ไพบูลย แจมพงษ ปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอความ
รับผิดชอบตอสังกัดของอุตสาหกรรม 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" คร้ังที่ 6 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 
2560 

65 อาจารย ดร.ชินวัฒน  
ศาสนนันทน 

The Removal of Heavy Metal 
Using Biomaterial to Enhance the 
Quality of Life in Community 

วารสารระดับนานาชาติ North Atlantic 
University Union หนา 91-93 

2560 

66 อาจารย ดร.ณิช วงศสองจา Model of crime map by forensic 
evidence in three southern border 
provinces of Thailand 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

67 อาจารยธนขวัญ บุษบัน Isolation of acetic acid bacteria 
from flowers that collected in 
suan sunandha Rajabhat 
University, bangkok, Thailand 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 
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68 รศ.ศิวพันธุ ชูอินทร Assessment of heavy metal 
contamination in surface water of 
Samut Songkhram province, 
Thailand 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

69 อาจารย ดร.สมรวย  
อภิชาติบุตรพงษ 

Undergraduates’ attitude towards 
business forecasting technique on 
mobile devices 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

70 ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา Utilization of organic wastes for 
refuse derived fuels production: A 
case study of Suan Sunandha 
Rajabhat University (SSRU) 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

71 อาจารยบุศรินทร เอ่ียมธนากุล 
อาจารย ดร.อรวรรณ ร้ิวทอง 
อาจารย ดร.ศันสนีย  
แสนศิริพันธ 
อาจารยณรัล ลือวรศิริกุล 

A development of multimedia 
lessons in fifth primary 
mathematics for deaf students 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

72 รศ.ดร.ไพบูลย แจมพงษ The practice of local government 
executives to global warming in 
Thailand 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

73 ผศ.ดร.วิชาญ เลิศลพ A comparison of student 
achievement and scientific 
attitude in Chemistry of 
Matthayomsuksa 5 students 
between using learning cycle with 
application model and IPST 
model 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

74 อาจารย ดร.ชูเกียรติ  
ผุดพรมราช 

A new discrete distribution and its 
application 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational 75Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

75 อาจารยนันทยง เฟองขจรฟุง Effect of pineapple core fiber on 
the quality of bread 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

76 อาจารยธิดารัตน แสนพรม The result of the substitution of 
wheat flour with purple sweet 
potato flour affecting the quality 
of brownies 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

77 ผศ.ดร.โกมล ไพศาล The learning student teams – 
achievement division: STAD and 
GSP program in learning 
‘applications of the derivative 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

78 อาจารย ดร.วัฒนา พันธุพืช The study of antimicrobial activity 
from piper retrofractum vahl 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

79 อาจารยธนัฐ กรอบทอง The students’ attitude towards 
physics learning using the 
interactive science simulations 
 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 
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80 อาจารยสกุลตรา ค้ําช ู The knowledge of green coloring 
and smelling identity in green 
curry pastes with the acceptance 
consumer behavior 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

81 ผศ.นิธินาถ เจริญโภคราช Species diversity and abundance 
of birds for birding activity along 
mangrove nature trail in 
Bangkaew sub-district, Meuang 
district, Samut Songkhram 
province, Thailand 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

82 อาจารย ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล How green meeting can reduced 
greenhouse gases emission in 
education sector? 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 
 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

83 ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล 
 

Prediction of downwind distance 
with maximum ground level 
concentration of air pollution 
from stack sources by power law 
technique 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

84 อาจารยจิราพร วีนุตตรานนท Study of consumer acceptance on 
food package in Taling Chan 
district, Bangkok 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

85 อาจารยปทมา หิรัญโญภาส Development of ready-to-eat 
purple sweet potato soup in 
retort pouches 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

86 อาจารย ดร.ศันสนีย  
แสนศิริพันธ 

Study on rural energy 
consumption and GHG emission: 
Case study of the rural household 
in Kanchanaburi, Thailand 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

87 อาจารย ดร.วลัยพร ผอนผัน Environment Education and 
Awareness through Geographic 
Information Systems (GIS): The 
case of study land use which has 
an effect on water quality 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

88 ผศ.ศรีสุวรรณ เกษมสวัสด์ิ Surface water quality 
management for community’s 
sustainable water consumption in 
Amphawa district, Samut 
Songkhram province, Thailand 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

89 อาจารย ดร.สาริสา ปนคํา Effects of teaching by computer-
assisted instruction on some basic 
mathematics of fifth grade 
students in Thailand 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

90 อาจารย ดร.อรวรรณ ร้ิวทอง Evaluation of electric energy 
consumption and energy 
utilization index of Suan 
Sunandha Rajabhat University 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 
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91 ผศ.รุจิจันทร วิชิวานิเวศน The development of access to 
library resources analysis system 

  

92 อาจารยชเนศ วรรณะ Species Diversity of Amphibians, 
Reptiles and Mammals in Suan 
Sunandha Rajabhat University 
Samut Songkhram Campus and 
Around Area 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

93 ผศ.ดร.อมรา อิทธิพงษ Atomic Absorption Measurement 
of Heavy Metal in Dried Longan 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World 
Conference on Educational Sciences 
(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ 
2560 

94 ผศ.ดร.ศิริลักษณ นามวงษ 
อาจารยณัฐกมล พ่ึงสําราญ 
อาจารยจิตรลดา ชูมี 

Biodecolorization of Synthetic 
Dyeing Wastewater by 
Immobilized Halotolerant Cells 

วารสาร Key Engineering Materials Vol. 753 
หนา 237-242 

28 สิงหาคม 2560 

95 ผศ.ดร.โกมล ไพศาล DEVELOPMENT OF A SOLUTION 
TO THE TRAFFIC ISSUES INSIDE 
SUAN SUNANDHA RAJABHAT 
UNIVERSITY 

การประชุมวิชาการ International Business 
Economic Tourism Sciences Technology 
Humanities Social Sciences and 
Education Research Conference, Berlin, 
Germany 
 

23-25 ตุลาคม 
2560 

96 ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี การเผยแพรภูมิปญญาดานจิตรกรรมฝา
ผนังบนเกาะรัตนโกสินทรดวยระบบ
พิพิธภัณฑเสมือนจริง 

วารสาร Veridian บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร 
สังคมศาสตรและศิลปะ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 หนา 
1028-1041 

มกราคม-เมษายน 
2560 

97 ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขาย
สังคมดานรูปภาพดวยเทคนิคการจัด
อันดับใหมแบบรวม 

วารสารระดับชาติ Veridian E-Journal 
Science and Technology Silpakorn 
University หนา 21-35 

2560 

98 อาจารยกิตติยา  พูนศิลป 
ผศ.รุจิจันทร  วิชิวานิเวศน 

Woven Fabric Data Retrieval 
Across Museums in Thailand using 
Knowledge Graph 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ INTECH 
2017 The Seventh international 
conference on Innovative Computing 
Technology เมืองลูตัน ประเทศอังกฤษ 

16-18 สิงหาคม 
2560 

99 ผศ.รุจิจันทร  วิชิวานิเวศน 
อาจารยกิตติยา  พูนศิลป 

Knowledge Sharing Mechanism in 
Social Networking for Learning 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ INTECH 
2017 The Seventh international 
conference on Innovative Computing 
Technology เมืองลูตัน ประเทศอังกฤษ 

16-18 สิงหาคม 
2560 

100 อาจารยณรัล  ลือวรศิริกุล Spectroscopic properties and 
Judd-Ofelt analysis of Sm3+ ions 
in barium sodium borate glasses   

วารสารวิชาการ Materials Today : 
Proceedings Volume 4 , 2017 หนา 6224-
6233 

2560 

101 ผศ.ดร.ณรงค สังวาระนที 
ผศ.ดร.นิศากร สังวาระนที 

Luminescence study and Judd-
Ofelt analysis of CaO-BaO-P2O5 
glasses doped with Nd3+ ions 

วารสารวิชาการ Materials Today : 
Proceedings Volume 4 , 2017 หนา 6091-
6098 

2560 

102 ผศ.ดร.ณรงค สังวาระนที Effect of SeO2 on glass coloration 
from silver nanoparticles in self 
striking process 

วารสารวิชาการ Materials Today : 
Proceedings Volume 4 , 2017 หนา 6444-
6449 

2560 

103 อาจารย ดร.วชิราภรณ   
พิกุลทอง 

Total Phenolic Contents and Free 
Radical Scavenging Activity of 
Guaiacum Officinale L. Extracts 

วารสารวิชาการ Pharmacognosy Journal, 
Volume 9, Issue 6, หนา 929-931 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2560 

104 ผศ.ดร.กัลยณัฎฐ กุหลาบเพ็ชรทอง Analysis of Students' Behavior วารสาร Applied Computational 2560 
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Based on Educational Data Mining Intelligence and Mathematical Methods, 
Volume 2, หนา 167-172 

105 ผศ.ดร.กัลยณัฎฐ กุหลาบเพ็ชรทอง Enrichment Ontology Instance by 
Using Data Mining Techniques 

วารสาร Applied Computational 
Intelligence and Mathematical Methods, 
Volume 2, หนา 150-155 

2560 

106 อาจารย ดร.ทัศนาวลัย  
อุฑารสกุล 

Impact Assessment of Off-Road 
Activities for Sustainable Tourrism 
Management in Khao Krajome, 
Thailand 

วารสาร Journal of environment science 
and Technology 10(4),2017 หนา 197-205 

15 มิถุนายน  
2560 

107 อาจารย ดร.ชินวัฒน  
ศาสนนันทน 

The Removal of Cd(II) Using Local 
Materials for the Improvement of 
Quality of Life 

วารสาร International journal of 
Environment science and  
Development,Vol.8 No.3 หนา 204-207 

มีนาคม 2560 

108 ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ Comparison of 
Biochemical,Hematological 
Paramaeters and Pesticide 
Expose-related Symptoms among 
Organic and Non-organic 
Farmer,Singburi, Thailand 

วารสาร Asian Journal of Pharmaccutice 
Vol 11, Issue 1 หนา 235-241 

มกราคม-มีนาคม 
2560 

109 ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ Efficacy of screenning test for 11-
nor-delta-9-tetrahydrocannabinal-
carboxylic acid detection in urine 

วารสาร International Journal of Green  
Pharmacy Vol.10 No.4 หนา 253-258 

ตุลาคม-ธันวาคม 
2560 

110 ผศ.จารุวรรณ ฉัตรทอง Achievement Comparison of 
Lecture  Method and Media Using 
in Rural People Training at 
Kanchanaburi Province 

วารสารวิชาการ  Turkish Online Journal of 
Educational Technology, ISSN: 2146-7242 
October, 2017 หนา 172-175 

ตุลาคม 2560 

111 ผศ.ดร.กัลยณัฎฐ กุหลาบเพ็ชรทอง The Conformity Of Computer 
Science Students And Satisfaction 
Of Entrepreneurs 

วารสารวิชาการ  Turkish Online Journal of 
Educational Technology, ISSN: 2146-7242 
October, 2017 หนา 165 - 169 

ธันวาคม 2560 

112 ผศ.ดร.กัลยณัฎฐ กุหลาบเพ็ชรทอง The Effect of Programming 
Language Learning by Using Game 
Comprehension 

วารสารวิชาการ  Turkish Online Journal of 
Educational Technology, ISSN: 2146-7242 
October, 2017 หนา 310-313 

ธันวาคม 2560 

113 ผศ.ดร.จรรยพัฒน แสงสุวรรณ THE COGNETIVE IN THE 
SEPARATION TECHNIQUE OF THE 
CHEMISTRY LABORATORY BY 
USING THE SAMPLE OF MORINDA 
CITRIFOLIA FOR APPLICATION IN 
THE HERBAL SOAPS 

วารสารวิชาการ  Turkish Online Journal of 
Educational Technology, ISSN: 2146-7242 
October, 2017 หนา 140-145 

ธันวาคม 2560 

114 ผศ.ดร.จรรยพัฒน แสงสุวรรณ THE COMPLETE OF SENIOR 
PROJECT BY STUDIED THE 
CHEMICAL CONSTITUENTS AND  
BIOACTIVITIES TEST OF 
LEPISANTHES FRUITCOSA (ROXB.) 
LEENH 

วารสารวิชาการ Turkish Online Journal of 
Educational Technology, 2017  ISSN : 
2146 - 7242 หนา 156-164 

ธันวาคม 2560 

115 ผศ.นฤมล ประภาสุวรรณกุล The Proportion of the Variation in 
the Academic Performance form 
the Courses Achievement of Food 
Science and Technology Students 

Turkish Online Journal of Educational 
Technology, 2017  ISSN : 2146 - 7242 หนา 
542-545 

ธันวาคม 2560 
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116 ผศ.ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสด์ิ Water Consumption Strategy for 
Sustainable Surface Water Quality 
Management in Amphawa 
District,Samut Songkram Province 

Turkish Online Journal of Educational 
Technology, 2017  ISSN : 2146 - 7242 หนา 
817-822 

ธันวาคม 2560 

117 อาจารยเสถียร  จันทรปลา A Development of 3D Animation 
Learning on The Traffice Laws and 
Driver's License 

Turkish Online Journal of Educational 
Technology, 2017 ISSN : 2146 - 7242 หนา 
56-59 

ธันวาคม 2560 

118 อาจารยกัญญารัตน  บุษบรรณ 
ผศ.นฤมล ประภาสุวรรณกุล 
อาจารยภาณุ วราภรณ 

The Interconnection of 
Mathematics Achievement Levels 
and the Academic Performance of 
Science Undergranduates at Suan 
Sunandha Rajabhat University 

Turkish Online Journal of Educational 
Technology, 2017 หนา 159 – 164 ISSN : 
2146 - 7242 หนา 432-435 

ธันวาคม 2560 

119 อาจารย ดร.ทัศนาวลัย  
อุฑารสกุล 

Accidental Risk Factors of Cyclists 
Khao Yai National Park, Thailand 

Turkish Online Journal of Educational 
Technology, 2017 ISSN : 2146 - 7242 หนา 
159-163 

ตุลาคม 2560 

120 อาจารย ดร.สมรวย  
อภิชาตบุตรพงศ 

Learning Strategies Enhancing on 
Statistical Education 

Turkish Online Journal of Educational 
Technology, 2017 ISSN : 2146 - 7242 หนา 
428-431 

พฤศจิกายน 2560 

121 ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี     
อาจารย ดร.ดุลยวิทย ปรางชุมพล    

The Smart Library Navigator By 
Using Beacon Technology 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 92nd ISER 
International Conference ณ เมืองเซนตป
เตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย 

8-9 ธันวาคม 
2560 

122 ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี   Using the Adaptive Virtual 
Museum System for Mural 
Painting of the First Class Royal 
Temples 

วารสาร IJCTE International Journal 
Computer Theory And Engineering Vol.9 
No.6 หนา 451-454 

ธันวาคม 2560 

123 อาจารย ดร.ดุลยวิทย ปรางชุมพล    Applying Principle Component 
Analysis to Explore Climatic 
Variability in Northern of Thailand 

การประชุมวชิาการระดับนานาชาติ The 8th 
International Conference on Mechanical 
and Aerospace Engineering (ICMAE 2017) 
ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

22-25 กรกฎาคม 
2560 

124 ผศ.นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย การพยากรณการซื้อสินคาโอทอป โดย
วิธีกฏความสัมพันธ 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

125 ผศ.ดร.ศิริลักษณ เกตุฉาย Artificial Neural Network Model to 
prediction Water Quality in Saen 
Saep Canal 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 112Th The 
IIER International Conference ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

20-30 กรกฎาคม 
2560 

126 ผศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี  
อาจารย ดร.ปรีดาวรรณ  
เกษมเมธิการุณ 

The Development of the 
Augmented Reality as aTool for 
Teaching about the Human Heart 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Global 
Conference on Engineering and 
Technology ณ กรุงเทพมหานคร 

4-5 ธันวาคม 
2560 

127 อาจารย ดร.คณิตดา ทองขาว 
ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

Human pathogenic bacteria 
isolation from tilapia fishes 
(Oreochromis niloticus), a possible 
reservoir for zoonotic transmission 

วารสาร Annals of Tropical Medicine and 
Public Health Vol.10 Issue 6 หนา 1563-
1568 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2560 

128 อาจารยนภดล แชมชอย 
พล.ต.ท. (ผูชวยศาสตราจารย 
พิเศษ) ดร.ณรงค กุลนิเทศ 
ผศ.ดร.ณรงค สังวาระนที 

การตรวจพิสูจนลักษณะการเส่ือมสภาพ
ของพลาสติกไฟเล้ียวของ
รถจักรยานยนตจากรังสีอัลตราไวโอเลต
เพ่ือการประยุกตใชทางนิติวิทยาศาสตร 

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปที่ 5 ฉบับที่ 2 
หนา 6-14 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 2560 
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129 ผศ.ดร.ปยะดา อาชายุทธการ 
อาจารยณัฐพล ประเทิงจิตต 

การพัฒนาผลิตภัณฑน้ํามะมวงหาว
มะนาวโห 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

130 ผศ.ดร.ทวีป พรหมอยู การแจกแจงทวินามเชิงลบ-จันนาดาและ
ประยุกต 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

131 ผศ.ดร.จรรยพัฒน แสงสุวรรณ ฤทธิ์ยบัยั้งคอเลสเตอรอลของลูกสํารอง
ผสมหญาหวานในผลิตภัณฑเยลล่ีกัมมี่ 
เพ่ือลดน้ําหนักและสุขภาพ 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

132 อาจารย ดร.สมรวย  
อภิชาติบุตรพงศ 

ตัวแบบพยากรณมูลคาการสงออกเม็ด
พลาสติก 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

133 อาจารย ดร.กิตติคุณ  
มีทองจันทร  
ผศ.นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย 

ประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS) ในการบริหารจัดการ
น้ําเสีย อบต.บางบัวทอง 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

134 อาจารย ดร.วลัยพร ผอนผัน การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพ่ือศึกษาปริมาณน้ําในดินในพ้ืนที่ทาง
การเกษตร  
จ.สมุทรสงคราม 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

135 อาจารย ดร.พรรณทิพย กาหยี การยอยสลายน้ํามันหลอล่ืนเคร่ืองยนต
โดยแบคทีเรียที่คัดแยกไดจากดินที่
ปนเปอนน้ํามันหลอล่ืนเคร่ืองยนต
บริเวณอูซอมรถ 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

136 อาจารย ดร.ปยดา วงศวิวัฒน   
อาจารย ดร.ธนิดา ฉ่ัวเจริญ 

การเปรียบเทียบวิธพียากรณปริมาณการ
สงออกสับปะรดเชื่อมของประเทศไทย
ของวิธีทําใหเรียบของ Holt และวิธี
บอกซและเจนกินส 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

137 อาจารย ดร.ณิช วงศสองจา การรับรู ทัศนคติ และแนวโนม
พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาเก่ียวกับอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอรในเครือขายสังคม
ออนไลน 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

138 อาจารยกัญญาพัชร เพชราภรณ การพัฒนาผลิตภัณฑไขเค็มสามรส การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

139 อาจารยณัฐพล ประเทิงจิตต  
อาจารย ดร.ธนิดา ฉ่ัวเจริญ 
อาจารยจุฑามาศ มูลวงศ 

การศึกษาปริมาณของเนื้อและเปลือก
แตงโมที่เหมาะสมในการพัฒนาไอศกรีม
ซอรเบทแตงโม 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

140 อาจารยสมฤดี พงษเสนา  
อาจารยกัญญา บวรโชคชัย 

การพยากรณมูลคาการนําเขาถานหินใน
ทวีปเอเชีย 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที ่1 "การสรางสรรค

10 พฤศจิกายน 
2560 



54 | P a g e รายงานประจําป 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ลําดับ เจาของผลงงาน 
รายชื่องานวิจยั/งานสรางสรรค
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และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

141 อาจารยชเนศ วรรณะ ความหลากชนิดของสัตวน้ําในแหลง
หญาทะเลบริเวณหมูบานร็อคการเดน 
จังหวัดระยอง 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

142 อาจารย ดร.มณฑารพ   
สุธาธรรม 

แบล็กยีสตและเชื้อราที่คัดแยกไดจากนา
เกลือ 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

143 อาจารย ดร.ธนิดา ฉ่ัวเจริญ  
อาจารยณัฐพล ประเทิงจิตต  
อาจารยปยดา วงศวิวัฒน 

Development of Lime Juice 
Power in use for Spray-Drying 
Technology 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

144 อาจารยกัญญา บวรโชคชัย 
อาจารยสมฤดี พงษเสนา 
อาจารย ดร.ฒาลิศา เนียมมณ ี

ปจจัยที่สงผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

145 อาจารย ดร.รัตนชัย ไทยประทุม การพัฒนาวิธีการวัดปริมาณกรด
แอสคอรบิกในสารสกัดจากพืชดวย
เคร่ืองอานปฏิกิริยาบนไมโครเพลทโดย
ใช 2,6-dichlorophenolindophenol 
และ L-ascorbate oxidase 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนยี ระดับชาติคร้ังที่ 1 "การสรางสรรค
และนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0" ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 พฤศจิกายน 
2560 

146 อาจารย ดร.คณิตดา ทองขาว 
ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

Vibrio harveyi,V.parahaemolyticus, 
and V.valnificus detection in Thai 
shellfisher by the triplex PCR 
method 

วารสาร Annals of Tropical Medicine and 
Public Health Vol.10 Issue 2 หนา 417-422 

มีนาคม-เมษายน 
2560 

147 ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  
อาจารย ดร.คณิตดา ทองขาว 

Characteritice of mineral water 
from nature hot springs in Ranong 
Province, Thailand 

วารสาร Annals of Tropical Medicine and 
Public Health Vol.10 Issue 2 หนา 366-370 

มีนาคม-เมษายน 
2560 

148 อาจารย ดร.สมรวย  
อภิชาติบุตรพงศ 

การพยากรณความตองการใชพลังงาน
ไฟฟาในเขตการไฟฟานครหลวง 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 
7 พ.ศ.2560 "การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" 
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

24 พฤศจิกายน 
2560 

149 รศ.ชัยศรี ธาราสวัสด์ิพิพัฒน การเสริมสรางศักยภาพพ้ืนที่ที่มี
แหลงกําเนิดน้ําเสียเขาสูระบบการ
ติดตามเฝาระวังดานคุณภาพน้ําในพ้ืนที่
ลุมน้ําแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 
7 พ.ศ.2560 "การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" 
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

24 พฤศจิกายน 
2560 

150 ผศ.นิธินาถ เจริญโภคราช ความหลากชนิดของนกอพยพบริเวณ
ชายฝงทะเลในพ้ืนที่การใชประโยชน
ที่ดิน ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 
7 พ.ศ.2560 "การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" 
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

24 พฤศจิกายน 
2560 

151 ผศ.ดร.โกมล ไพศาล รูปลักษณภายนอกของผลไมไทยที่เปน
ดัชนีบงชีความแกเหมาะสําหรับนําไป
รับประทาน: กรณีศึกษา สมโอ แตงโม 
มะมวง ทุเรียน สับปะรดและกลวย 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 
7 พ.ศ.2560 "การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" 
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

24 พฤศจิกายน 
2560 

151 ผศ.ดร.วิชาญ เลิศลพ การแปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการในวิชาฟสิกส 1 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 
7 พ.ศ.2560 "การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" 

24 พฤศจิกายน 
2560 
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ลําดับ เจาของผลงงาน 
รายชื่องานวิจยั/งานสรางสรรค

ที่ตีพิมพเผยแพร  
(ระดับชาติและนานาชาติ) 

สถานที่เผยแพร  วัน/เดือน/ป 

โดยการสอนแบบการสรางเงื่อนไขในการ
จัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

152 ผศ.ดร.วิชาญ เลิศลพ การจัดการระบบบําบัดน้ําเสียที่
เหมาะสมในโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหา
แมฆ 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 
7 พ.ศ.2560 "การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน" 
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

24 พฤศจิกายน 
2560 

153 อาจารยกานตชนา  
สิทธิ์เหลาถาวร 

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจาก
สมุนไพรในการยับยั้งแบคทีเรียที่ทําให
เกิดโรคทองเสียและการประยุกตใชแกน
ตะวันเปนพรีไบโอติกในการผลิตโยเกิรต 

วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ปที่ 10 ฉบับที่ 3 หนา 69-86 

กันยายน-ธันวาคม 
2560 

154 อาจารย ดร.วลัยพร ผอนผัน Using Regression Models to 
Predict Electrical Conductivity 
ofSoil through ALOS PALSAR 
Satellite 

วารสาร Journal of Engineering and 
Applied Sciences 2017 Volume 12 Issue 
23 หนา 7276-7279 

2560 

155 อาจารย ดร.วัฒนา  พันธุพืช Anti Plant Pathogen of Bioactive 
Metabolite from Piper 
retrofractum Vahl 

วารสาร Journal of Engineering and 
Applied Sciences, 2017 Volume 12 Issue 
23  หนา 7321-7324 

2560 

156 อาจารย ดร.ธนิดา  ฉ่ัวเจริญ Zein nanoparticles as delivery 
systems for covalently linked and 
physically entrapped folic acid 

วารสาร Journal of Nanoparticle Research 
ISSN : 1572-896X หนา 1-12 

22 กุมภาพันธ 
2560 

157 ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 
พล.ต.ท.ผูชวยศาสตราจารย
(พิเศษ) ดร.ณรงค  กุลนิเทศ 

ปจจัยที่เก่ียวของกับการตรวจสถานที่
เกิดเหตุของเจาหนาที่ตํารวจในเขตพ้ืนที่
กองบังคับการตํารวจนครบาล 6 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงาน 
วิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 
“Research 4.0 Innovation and 
Development SSRU’s 80th Anniversary” 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 

158 อาจารยนภดล แชมชอย 
อาจารย ดร.มนัสวี  เดชกลา 

ผลของการใชเทคโนโลยีเสมือนจริง 
(Augmented Reality) เร่ือง
สวนประกอบของหัวใจและการไหลเวียน
โลหิตของมนุษย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 

การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู ประจําป 2560 ณ คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

21 กรกฎาคม 
2560 

159 ผศ.ดร.อมรา อิทธิพงษ The optical characteristic of 
electron irradiated beryl by UV-
Visible and mid-IR spectroscopic 
analyses 

วารสาร SNRU Journal of Science and 
Technology Vol.9 No.3 หนา 568-573 

กันยายน-ธันวาคม 
2560 

160 ผศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี 
อาจารย ดร.ปรีดาวรรณ  
เกษเมธีการุณ 

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพ่ือชวยและ
สงเสริมการอานภาษาไทยสําหรับ
ผูสูงอายุบนอุปกรณชนิดพกพา 

วารสารวิชาการโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ปที่ 15 (2560) Vol.15 หนา 171-
194 

2560 

161 ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี 
อาจารย ดร.ดุลยวิทย ปรางชุมพล 

โครงการ OM NON Boat Hop มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27 ธันวาคม 2560 

162 อาจารย ดร.ปญชลี พัฒนิบูลย โครงการวิจัยการพัฒนาสายพันธู
จุลินทรียสําหรับกระบวนการลดน้ําตาล
ในน้ําผลไม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 1 พฤศจิกายน 
2560 

163 อาจารย ดร.ชูเกียรติ ผุดพรม
ราช 

The Negative Binomial-Sushila 
Distribution with Application in 
Count Data Analysis 

วารสาร Thailand Statistician Vol.15 No.1 
หนา 69-77 

มกราคม 2560 

164 พล.ต.ท.ผูชวยศาสตราจารย
(พิเศษ) ดร.ณรงค กุลนิเทศ  

การประเมินประสิทธิภาพของชุด
ทดสอบสําหรับตรวจ 11-nor-delta-9-

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 8 “Research 

16 มีนาคม 2560 
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ลําดับ เจาของผลงงาน 
รายชื่องานวิจยั/งานสรางสรรค

ที่ตีพิมพเผยแพร  
(ระดับชาติและนานาชาติ) 

สถานที่เผยแพร  วัน/เดือน/ป 

ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ tetrahydrocannabinol -carboxy 
acid (THC-COOH) ในปสสาวะ 

4.0 Innovation and Development SSRU’s 
80th Anniversary” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

165 อาจารยกิตติศักด์ิ แคลว จันทรสุข 
อาจารยธนขวัญ บุษบัน 

Antimicribial activity of 
pitsecellobium dulce (ROXB) 
benth.root extract 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Proceedinf 
of The IIER INTERNATIONAL CONFERENCE 
ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน 

8-9 ธันวาคม 
2560 

 

งานวิจัยของนักศึกษาช้ันปที่ 4  (Senior Project) 
ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 

1 ผลของ Sb2O3 ตอการลดลงของฟองอากาศในแกวโซดาไลม นางสาวพิมพศศธิร บุออน 
2 การศึกษาโครงสรางผลึกและองคประกอบทางเคมีของทรายทองถิ่นในจังหวัด

นครปฐม เพ่ือใชในการผลิตวัสดุแกว 
นายนครินทร สิงคิบุรินทร 

3 ผลกระทบของการเติมดคบอลตออกไซดและพาซิโอไดเมียมออกไซดตอสมบัติ 
การดูดกลืนแสงของแกวกรองแสง 

นางสาวกชกร อําไพ   
นางสาวเพ็ญธิภา ศรีเทพ 

4 การศกึษาแกวท่ีเหมาะสมสําหรับแกวสีแดงท่ีหลอมในอุณหภูมิตํ่า นางสาวโชติกา ทองหาญ 
5 การประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอร Arduino เพ่ือใชเปนสัญญาณกันขโมย นายกฤษณศาสตร สายสินจน 
6 ผลของบิสมัทออกไซดตอสมบัติทางกายภาพ ทางแสงและรังสี ของแกวบอโร

ฟอสเฟต 
นางสาวณัฐชยา โพธิ์ทองแกว 

7 สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และการเปลงแสงของแกวแกโดลิเนียมแบเรียม
บอเรตท่ีเติม Dy2O3 และ Sm2O3 

นางสาวกัณฐมณ ี คําศิลา 

8 การศึกษาการใชน้ํายางพาราผสมมอรตารเพ่ือทดสอบแรงอัด นางสาวฐิติพร มากภักด ี
9 การศึกษาความสมัพันธระหวางการดูดกลืนแสงของทัวรมาลีนท่ีผานการฉายรังสี

แกมมากับปริมาณรังส ี
นางสาวมนรดา    ปนทรัพท    
นางสาวศรารัตน  เลิศบุปผาสุวรรณ 

10 การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในทรายชายหาด นางสาววาลิกา โสภณ 
11 การออกเเบบเครื่องวัดพลังงานไฟฟาเพ่ือนําไปสูการประเมินคาใชจายดาน

พลังงานไฟฟาเบื้องตนเเบบอัตโนมัติ 
นางสาว กนกวรรณ โพธิ์ไชยเเสน 
นางสาว ปาริชาติ คุมครอง 

12 การออกแบบเครื่องบันทึกขอมูลตามมาตรฐาน IEC สําหรับระบบเซลลแสงอาทิตย
โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรอารดูยโน 

นายนันทวัฒน  ทับกฤษ               
นางสาวณัฐภัค กาํพุธ 

13 การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการทดสอบปูนฉาบมอรตาร
จากเศษแกวโบโรซิลิเกตและเศษแกวโซดาไลม 

นางสาวกมลวรรณ ศักดิ์ทอง 

14 การศึกษาการสกดัสีผงจากใบเตยหอมโดยการทําแหงแบบโฟมแมท นางสาวศิรินภา เจริญแกว 
15 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและโครงสรางระดับจุลภาคของดีปลีอบแหง นางสาวจิราณี หนูแยม                     

นายจิรายุ ศรีโปฎก 
สาขาวิชาเคมี 

1 Development of analytical methods for determination of alpha 
tocopherol in vegetable extract 

นางสาวกนกรัชต ไลสุวรรณ 

2 Extracts anthocyanin from purple corn for pH indicator film inform 
spoilage of pork 

นางสาวจิราภรณ ไชยะสี 

3 Simultaneously determination of chromium (VI) and phosphate on นางสาวพฤตยา ศรีเมย 
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
homemade paper-based device 

4 Study of dyeing and UV – protection of silk dyed with leaves of 
Eucalyptus 

นายกิตติพงศ เทียมพิทักษ 

5 Preparation acne treatment hydrogel film from composite natural 
polymers 

นายภัทรชัย สมัยสงค 

6 Development of analytical methods for determination of ascorbic 
acid in vegetable extract 

นางสาวชฎาพร ยอดอาจ 

7 การเตรียมตัวดูดซับแบบคอมโพสิต แคลเซียมเบนโทไนต-ถานกัมมันต ชนิดเม็ด 
เพ่ือดูดซับสียอมแคทไอออนิกบลู 41 และสียอมไดเร็คเยลโล 86 

นายพลวัฒน พรมเดช 

8 Bioactive compounds of branch citrus hystrix DC นายเกียรติศักดิ์ ออนสําโรง 
9 Wine Production from Thai Medicinal Plant Using Commercial Yeast 

and Lalvin EC-1118 Yeast Fermentation 
นายทิภากรณ ปลีแกว 

10 The Analysis of heavy metals in plant root นางสาวปภิญญา คูณเงิน 
11 Biocomposite Gros Michel film with silver nanoparticles and 

antimicrobial activities 
นางสาวยุวธิดา โภคัย 

12 The determination of heavy metals in facial cosmetics นางสาวอารียา ตวนชัย 
13 Study of dyeing, UV-protection and antibacterial properties of textile 

dyed with Neem bark 
นางสาวฉัตรชวานี พรรัตน 

14 Production of deodorized paper with activated  carbon นางสาวอาภาภรณ ประทุมเมศ 
15 Antioxidant Activity and Chemical Constituents of some Plants in 

Thailand 
นางสาวอาทิมา หลวงสมบัติ 

16 Phosphorus Determination in Soil by Molybdenum Blue Method and 
Vanadomolybdate Method 

นางสาวอาภรณรตัน อภิเดช 

17 Synthsis of Amine-functionalized Mesoporous silica for CO2 
adsorption 

นายมณฑล โปรงจิต 

18 Tyrosinase inhibitory activity of thai vegetables นางสาวกัญญารตัน คํานอย 
19 A new material for visualization of latent fingerprints on various 

surfaces using powder from various plants 
นางสาวพิมลสิริ นามเขต 

20 A new material for visualization of latent fingerprints on various 
surfaces using powder modified from Thai colored flower 

นายสุทธิเกียรติ ตันประสงครัตน 

สาขาวิชาชีววิทยา 
1 การรายงานจํานวนโครโมโซมครั้งแรกของดอกแกวเจาจอม (Guaiacum 

officinale L.) ในประเทศไทย 
นางสาวปยะวรรณ สารกิจ 

2 การศึกษาโครโมโซมของเซลลปลายรากแกวเจาจอม (Guaiacum officinale L.) 
ในประเทศไทย 

นางสาวจันทนา  ทองประภา 

3 การศึกษาโครโมโซมของเซลลปลายรากเสนหจันทนเจาจอม (Homalomena sp.) นางสาวน้ําฝน  วรรณศิร ิ
4 การแยกและเพาะเลี้ยงโพรโทพลาสตกลวยบริโภค (Musa spp.) นางสาวพิมพพลอย  เกาโพธ์ิ 
5 การชักนําเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสและการพัฒนาเปนพืชตนใหมในกลวยท่ีใชบริโภค 

(Musa spp.) 
นางสาวยศวดี  นอยชื่น 

6 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีมีตอการเพาะเลี้ยงกระชายดํา (Kaempferia 
parviflora) ในสภาพปลอดเชื้อ 

นางสาวเบญญาภา ลือลั่น 

7 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีมีตอการเพาะเลี้ยงไพล (Zingiber  นางสาวภัทรสุดา ปานแพร 
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
cussumunar Roxb.) ในสภาพปลอดเชื้อ 

8 ความสัมพันธทางพันธุกรรมของแกวเจาจอม (Guaiacum officinale L.) ในพ้ืนท่ี
ภาคกลาง โดยเทคนิคลูกโซพอลิเมอเรส 

นายวรวิช  มาลัย 

9 การพัฒนาน้ําเห็ดเพ่ือสุขภาพโดยการใชสมุนไพรจีนเปนองคประกอบ นางสาวเยาวลักษณ ยาวะโนภาส 
10 การศึกษาวงจรชวีิตของแตนเบียนไขไตรโครแกรมมาในหองปฏิบัติการ นางสาวเกศรินทร ชาวปากน้ํา 
11 การหาปริมาณฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มเห็ดสามอยาง, เครื่องด่ืมเห็ดสาม

ชนิด (ผสมเนื้อเห็ด)และเครื่องดื่มเห็ดผง 
นางสาวจิราพร คูณทอง 

12 การพัฒนาน้ําเห็ดดวยสมุนไพรโดยใชหญาหวานเปนสารใหความหวาน นางสาวณชิาภา เหลาบานคอ 
13 การพัฒนาน้ําเห็ดเพ่ือสุขภาพโดยใชสมุนไพรเปนสารใหความหวานแทนน้ําตาล นางสาวปรัชญาณี เอ่ียมสะอาด 
14 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามะพราวท่ีมีผลตอผลผลิตเห็ดแครง นางสาวเปรมพร พัฒนสถิตย     

นางสาวกนกวรรณ คําจันทร 
15 การศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซมเซลลูเลสและแลคเคสโดยราสายใยท่ี

คัดแยกจากนาเกลือ 
นางสาวนิรมล จนัทรมาศ  
นางสาวธันยธรณ ธรรมลังกา 

16 การศึกษาวงจรชวีิตของแตนเบียนในหองปฏิบัติการ นางสาวพนิดา เลาทา 
17 การตานจุลชีพจากสารสกัดเปลือกมังคุดดวยผากอซอัลจิเนต นางสาววราลี เลิศบุญ 
18 การจําแนกชนิดของแบล็กยีสตบริเวณนาเกลือดวยวิธี PCR นายไตรสิทธิ์ ไชยสรรค 
19 การศึกษาภูมิคุมกันแบบเซลลและโปรตีนในน้ําเลือดหอยแครง (Anadara granosa) นางสาวจิรัชญา วิเศษสุทธิ์ 
20 ความหลากชนิดของมดท่ีอาศัยอยูในดินบริเวณพ้ืนท่ีทุงหลวงรังสิต อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธาน ี
นางสาวดวงฤทัย จงเทพ  
นางสาวภานุชนารถ รอดประจง 

21 ผลของสารสกัดจากสวนตางๆของตนขนุนตอการยับย้ังการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
กอโรค 

นายธนากร ผลจันทร  
นางสาวรุงนภา สมพรอม 

22 ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและการยังย้ังเอนไซมแอลฟาอะไมเลส และเอนไซมแอลฟา
กลูโคซิเดสดวยสารสกัดน้ํามันรําขาวเพ่ือปองกันโรคเบาหวาน 

นางสาวนุชจรินทร นามวิชา  
นางสาวอิสรา ผดุงจิตต 

23 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชวงศถั่วตอเชื้อ
แบคทีเรีย Vibrio harveyi ท่ีกอโรคในกุง 

นางสาวพันไมล จิระวัฒนพงศ  
นางสาวพรนภา สิทธิสุข 

24 การวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมในน้ําเลี้ยง
สาหราย 3 ชนิด 

นายกมลวิสิทธิ์ เบี้ยเลี่ยม 

25 การศึกษาความหลากชนิดและการแพรกระจายของนกบริเวณอางเก็บน้ํานฤบ
ดินทรจินดา จ.ปราจีนบุร ี

นายมานิตย พลทามูล 

26 ผลของน้ําเลี้ยงโรติเฟอรตอฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟนอลิก 
รวมในผักสลัดท่ีปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส 

นางสาววรรณี ศรีชาย 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1 การคัดแยกแบคทีเรียกรดน้ําสมจากดอกไม นายธนภัทร ทิพโยภาส                 

นางสาวหนึ่งฤทัย สินทวรรณะ 
2 การจัดจําแนกชนิดแบคทีเรีย Gluconobacter ดวยวิธีดีเอ็นเอ-ดีเอ็นเอ ไฮบริไดซ

เซชั่น 
นางสาวลัดดาวัลย นุมสันต            
นางสาวอาภากร นบนอบ              
นางสาวสุนันท ปากลาว 

3 การคัดแยกแลคติกแอซิดแบคทีเรียท่ีสามารถสรางสารแบคเทอริโอซินจากแหนม
หมูและผักดอง 

นางสาวณลดา ดานีสะมัน 

4 การพัฒนาแผนฟลมชีวภาพตานแบคทีเรียสําหรับบรรจุภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง นางสาวปรียากมล  อเนกฤดีกุล         
นายอานนท บุญม่ัน 

5 การพัฒนาสารเคลือบ pullulan ท่ีผสมสารตานจุลินทรียในการยับย้ังแบคทีเรีย  นางสาวณัฐริกา เงินชื่น 
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
V. parahemolyticus ในกุงทะเลแชแข็ง 

6 การสกัดสมันไพรผักเสี้ยนผีและหญางวงชางเพ่ือใชทดสอบความสามารถใน 
การยับย้ังจุลินทรียกอโรค 

นางสาวเบญจมาศ ศรีบุรินทร 

7 การพัฒนาผลิตภัณฑคุกกี้มังสวิรัตจากถั่วหมัก (เทมเป) นายสัญญา ยอดเนียม 
8 การสกัดเมือกกระเจี๊ยบเขียวในรูปแบบผงเพ่ือใชเปนสารใหความคงตัวในไอศกรีมว

นิลลาและซอสพริก 
นางสาวเกศรินทร บุญนิ่ม 

9 การคัดแยกและจัดจําแนกแบคทีเรียเอนโดไฟทจากตนไมในอําเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

นางสาวกมลพร ลาธุลี    

10 การพัฒนาแผนดูดซับความชื้นจากเจลาตินและพลูลาแลนท่ีผสมสารตานจุลินทรีย นางสาวธัญรดี คําชื่น 
11 การศึกษาฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียและรากอโรคของแบคทีเรียเอนโดไฟตท่ีแยกได

จากตนสาบแรงสาบกา 
นางสาววนิดา พูลทวี                    
นางสาวหนึ่งนภา นาคแยม            
นางสาวอรนิชา ดนตรี 

12 การคัดแยกจุลินทรียทนเค็มท่ีสามารถยอยสลายโลหะหนักในน้ํา นางสาวภัครมณ นาคแยม 
13 การจัดจําแนกชนิดแบคทีเรียกรดน้ําสม สายพันธุ Ma3903 และMa3502 ดวยวิธี

ดีเอ็นเอ-ดีเอ็นเอไฮบริไดซเซชั่น 
นางสาววิภาพร ทับทิมทอง  
นางสาววิภาดา หนูทอง 

14 การคัดแยกแบคทีเรียทนเกลือท่ีมีความสามารถยอยเอนไซมโปรติเอสจากดินนา
เกลือ 

นางสาววราภรณ บัวผัน 

15 การศึกษาสารสกดัโยเกิรตผสมใบชะมวงในการยับย้ัง S. aureus E. coli และ  
S. Typhimurium 

นางสาววรรณภา สังสีแกว 

16 การสกัดสารสําคญัจากสมุนไพรวานไพลดําเพ่ือใชทดสอบความสามารถในการ
ยับย้ังจุลินทรียกอโรค 

นางสาวชยุดา จัน่แกว 

17 การทดสอบการเสริมสรางระบบภุมิคุมกันของกงในการตานทาน Vibrio 
parahaemolyticus ดวยสานสกัด beta-sitosterol จากเปลือกกุง 

นางสาวสโรชา พวงกลิ่น 

18 การคัดแยกเชื้อราจากตัวอยางหนอนเพ่ือยับย้ังเชื้อราท่ีกอโรคในพืชทางเศรษฐกิจ นางสาวสธนวรรณ ตรวจมรรคา 
สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ 

1 การศึกษาตัวแบบปญหาการเดินทางของเซลลแมนในการจัดเสนทางรถรางนํา
เท่ียวเมืองลําพูน 

นางสาวศศินา ดอกกุหลาบ                     
นางสาวสุชาวดี สิงโหพล 

2 การพัฒนาแอปพลิเคชันพจนานุกรมคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย 

นายคชาพล มิตรดี                           
นายเจนณรงค อุปวรรณะ 

3 แอปพลิเคชั่นแบบฝกทักษะเรื่อง กฎการนับ นางสาวศิริรักษ บุญมี 
สาขาวิชาสถิติประยุกต 

1 แรงจูงใจตอการเขาศึกษาตอคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

นายเสถียร  พัชรเลิศสุวรรณ 

2 การตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือ Iphone ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

นางสาวศิริลักษณ  วงศใหญ 

3 ปจจัยท่ีสงผลตออัตราการวางงานในประเทศไทย นางสาวสุภัตรา  เหิกขุนทด 
4 การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย นายกิตติพงษ  เกียรติพงสา 
5 ความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส นางสาวจิรัชญา  ตอสุวรรณ 
6 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 
นางสาวชวัลพัชร  อุดมผล 

7 การพยากรณมูลคาการนําเขาเชื้อเพลิงในทวีปเอเชีย นายธนัท  กิจทรัพยอรุณ 
8 การแจกแจงปวซอง-ซูชิลา กรณีตัวแปรสุมมีคามากกวาศูนยและการประยุกต นายวสันต  เหมือดมาลา 
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
9 การพยากรณจํานวนผูตองราชทัณฑในประเทศไทย นางสาวณัฐริกา  คําพาอินทร 
10 การพยากรณปริมาณและมูลคาการสงออกกุงแชแข็ง นางสาวอัญญารนิ  ผลบุญ 
11 ตัวแบบแถวคอยการของผูใชบริการงานคอมมารทิค 2017 กรณีศึกษา เจไอ บี 

คอมพิวเตอรกรุป 
นางสาวสาลินี  ปูนุช 

12 ความพึงพอใจของผูใชบริการหองสื่อโสตทัศนศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวประภาวลัย  ต้ังตระกูลแสง 

13 ตัวแบบแถวคอยการเขาใชบริการเคานเตอรเช็คอิน สนามบินสุวรรณภูมิ นางสาวโชติกา  รัตนรวีวงศ 
14 ตัวแบบแถวคอยการเขาใชบริการของผูปวยนอกแผนกทันตกรรม นางสาวปภาวดี  นิลรัศมี 
15 ปจจัยท่ีสงผลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นายณัฐดนัย  เขมทโรนนท 
16 ตัวแบบการพยากรณปริมาณการใชและปริมาณการผลิตไฟฟาของภาคใต ประเทศ

ไทย 
นายยุทธพงษ  ทัดมาลา 

17 ตัวแบบแถวคอยการใชบริการธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัล
ปนเกลา 

นางสาวอาริยา  มาลัยวงษ 

18 ปจจัยท่ีสงผลตอราคาเชื้อเพลิงในประเทศไทย นายเสฎฐวุฒิ  ดอกทองดี 
19 พฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมตะวันตกจากสื่อออนไลนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวยูถิกา  เปลงเมืองปก 

20 พฤติกรรมการซ้ือสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวรัชชา  เผื่อนสัจจา 

21 ตัวแบบแถวคอยชองจําหนายตั๋วโดยสารสนามบินดอนเมือง นางสาวนิตยา  เพ็ชรทราย 
22 พฤติกรรมการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวอนุชตรา  สุขตาม 
23 ทัศนคติตอการเรียนรู 5 ดานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวกนกวรรณ  ดีสวน 
24 ความพึงพอใจของผูใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค (สํานักงานใหญ) นางสาวสุชาดา    หงษจันทร 
25 ความพึงพอใจของนักศึกษาการจัดกรจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสนุันทา 
นางสาวโชติรส  สุขเจริญ 

26 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางการเรียนในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

นายอนุพนธ  มูลสาคร 

27 ตัวแบบพยากรณมูลคาการสงออกเฟอรนิเจอรของประเทศไทย นางสาวณัฐนารียา  ศรีสิงห 
28 แรงจูงใจของนักศกึษาท่ีมีตอการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาววีระดีร  พุมโพธิ์งาม 
29 ตัวแบบแถวคอยของการบันทึกเวลาเรียนวิชาการศึกษาท่ัวไปโดยใชบารโคตบน

บัตรนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวแสนสุข  คุมพานนท 

30 ตัวแบบแถวคอยของประชาชนท่ีเขามารับบริการเครื่องขายบัตรโดยสารรถไฟฟา
ใตดิน ของสถานีลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

นางสาวกนกวรรณ  อาจวงษ 

31 ตัวแบบพยากรณมูลคาการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศไทย นางสาววิภาวรรณ  กลิ่นบํารุง 
32 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการศูนยอาหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวอาทิตยา  คะเซ็นเชื้อ 

33 ความสัมพันธระหวางความเครียดและเจคติในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

นายสุขสันต  ศาลาทอง 

34 ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอการเรียนรู นางสาวสินิทธา  อ่ิมแจง 
35 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของธนาคารกรุงเทพฯ จํากัด (มหาชน ) 

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวจิตตินันทน  รัศมีจันทร 

36 ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชจายของผูสูงอายุ นางสาวอฐิติญา  เทพศาสตรา 
37 ตัวแบบแถวคอย การใชบริการรถจักรยานยนตรับจาง คิวรถรับจกัรยานยนต นางสาวสุดารัตน  สุกขะ 
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
รับจาง ซอยลาซาล 105 

38 ตัวแบบการพยากรณมูลคาการสงออกเม็ดพลาสติกของประเทสไทย นางสาวธัญลักษณ  รักความสุข 
39 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการบัตรเงินสด SSRU Smart Purse 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวกันยาวีร  พันธุพฤกษา 

40 ปจจัยการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุการทํางาน นางสาวจีรภา  จนัทรสุข 
41 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใชระบบอินเตอรเน็ตแบบไรสาย มาหา

วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวปภัสร  ศรีมณฑก 

42 ทัศนคติ ความรูความเขาใจ ตออาเซียน นางสาวเจนจิรา  ปตตะระคะ 
43 ความพึงพอใจของผูใชบริการรถตูโดยสารสาธาระสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพ

(จตุจักร) 
นางสาวอริสา  ม่ันโพนทอง 

44 การแจกแจงปวซง-ซูชิลา และการประยุกต นายสารทูล  เอ่ียมละออ 
45 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคยาของผูสูงวัย นางสาวกมลชนก  มะโนชัย 
46 ตัวแบบพยากรณมูลคาการสงออกอาหารทะเล กระปองของประเทศไทย นางสาวอุทัยวรรณ  มหาวิเศษทรัพย 
47 ตัวแบบแถวคอยของประชาชนท่ีใชบริการเครื่องรับจายเงินอัตโนมัติ (ตูเอทีเอ็ม)ท่ี

โครงการจตุจักรกรีน 
นางสาวกมลรัตน  โตกระโทก 

48 ความพึงพอใจของนักศึกษา มาหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการใชบริการรถ
โดยสารสาธารณะ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 

นางสาวณัฏฐกานต  จันทรเกิดทรัพย 

49 ตัวแบบแถวคอยการใชบริการจุดเติมตังโรงอาหารสวนสุนันทา นางสาวสิรินดา  แสนสุข 
50 ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอสวนสุขภาพของการกีแหงประเทศไทย นางสาวพิมพชนก  สุวรรณพรม 
51 การพยากรณปริมาณการสงออกอุปกรณอิเลคทรอนิค นายชนานนท  ใจประสิทธ 
52 ความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีมีตอสถานีรถไฟสามเสน นางสาวสุทธารัตน  สําเร 
53 ตัวแบบแถวคอยของผูใชบริการจุดจําหนายตั๋วเรือโดยสารศิริราช นายพงษพันธ  สวัสดิรักษ 
54 การพยากรณปริมาณการสงออกสับรสของประเทศไทย นายธาราวิทย  อนันตเจริญ 
55 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ีจบการศึกษาป 

2558 
นายณัฐวัฒน  เพชรไพร 

56 ความพึงพอใจของผูใชบริการรานแดรี่ควีนสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายวชิรพงศ  เนียมประเสริฐ 
57 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา มาหา

วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นางสาวผกามาศ  เอ่ียมกลิ่น 

58 การแจกแจงแบบปวซง-ซูลิกา กรณีตัวแปรสุมมีศูนยมากผิดปกติและการประยุกต นายวรวุธ  พรมศร ี
59 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบรกิารศูนยสุขภาพและกีฬา มาหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 
นายสิริโชค  กาญจนัมพะ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1 การปนเปอนของเชื้ออีโคไลท่ีสรางเอมไซตเอ็กซเท็นดสเปคตรัมเบตาแลคแตเมสใน

แหลงน้ําธรรมชาติและน้ําปะปา ของตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว 
นางสาวรุงอรุณ สังขเงิน 

2 การปนเปอนของเชื้ออีโคไลท่ีสรางเอมไซตเอ็กซเท็นดสเปคตรัมเบตาแลคแตเมสใน
ปุยอิทรียและดินท่ีมีการใชปุยอินทรียของตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ 
จังหวัดสระแกว 

นางสาวธินันญา  เพียซาย 
นางสาววรนันทน สิทธิชัย   

3 การปนเปอนของเชื้ออีโคไลท่ีสรางเอมไซตเอ็กซเท็นดสเปคตรัมเบตาแลคแตเมสใน
ดินพืชไรและดินนาของตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว 

นางสาวภัทราภรณ ดีวงษา  
นางสาวอรอนงค  พรมขุนทด 

4 ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในเสนทางทองเท่ียวทางเรือตําบลทาคา 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

นางสาวรัตติกาล  นุมรอด 
นางสาวอุดมพร  มุรธาภัคไพศาล 
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
5 การศึกษาความหลากหลายและความหนาแนของนก บริเวณพ้ืนท่ีนาเกลือและ

พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสตวน้ํา ตําบลทาทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
นางสาววิมาลา  วิเชียรเลิศ 
นางสาวภามณีรตัน  ไชยปน 

6 ความตระหนักและการมีสวนรวมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย
ของบุคคลกรในโรงพยาบาลปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

นางสาวชณิชา  บาลโสง 
นางสาวม้ิว  ดวงบัว 

7 การประเมินความความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งตอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทาท่ีไดรบัสารเบนซินขณะนั่งรถประจําทาง 

นางสาวสุวรรณทิพย  เอ่ียมจิตร 
นางสาวปทมา ดากอน 

8 การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งจากการรับสัมผัสสารเบนซีน 
ของผูท่ีรอรถประจําทางใตสถานีรถไฟฟาบีทีเอส 

นางสาวอรทัย  เมฆโหรา 
นายจิรทีปต  สุขลาวัณยกุล 

9 การประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือประเมินความตองการน้ําในพ้ืนท่ีการปลูก
มะพราวจังหวัดสมุทรสงคราม 

นางสาวธนพร  ไตรสังข 
นางสาวฐานิตา  กลิ่นมาลา 

10 การประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือประเมินความตองการน้ําในพ้ืนท่ีการปลูก
สมโอจังหวัดสมุทรสงคราม 

นางสาวณณฑรีย  โจมฤทธ์ิ 

11 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของอัตราการรับเสียงท่ีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยไดรับบริเวณประตูทางเขา-ออกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายสุวิจักขณ  เทียนทอง 
นายเสฏฐวุฒิ  เทียนทอง 

12 การศึกษาปจจัยดานตางๆท่ีเกี่ยวของในการดูดซับตะกั่วในน้ําเสียสังเคราะหดวย
วัสดุดูดซับจากเปลือกหอยขม 

นางสาวปนิดา  แสงจันดา 
นางสาวนัยนา มาลาสีตะ 

13 การเจริญเติบโตของพืชในการใชถานชีวภาพจากเปลือกสมโอสําหรับปรับปรุงดิน
เพ่ือการเกษตร ในตําบลบางแค อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

นางสาววัชฎาภรณ  เสมวิลัย 
นางสาวพีรพรรณ  บุญสุข 

14 ระดับความรูความเขาใจของนักเรียนในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภัย
แผนดินไหวกรณีศึกษาโรงเรียนบานดงเสลา อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุร ี

นางสาวณัฐติยาภรณ  เข็มลา 
นางสาวเพ็ญพักตร  มีอิสระ 

15 การศึกษาปริมาณการปนเปอนของโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ําดื่ม จากเครื่องผลิตน้ํา
ดื่มหยอดเหรียญในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

นางสาวศศิธร ไชยกาลศิลป 
นายวิชชากร  ไกรนาพงษ 

16 การผลิตถานชีวภาพและถานกัมมันตจากสมโอ นายพชร  นิยมพลอย 
นางสาววิไลลักษณ  ปอมดํา 

17 การวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารหลักและคาพีเอชในปุยอินทรียในอําเภออัมพวา 
จังหวดัสมุทรสงคราม 

นางสาวสุภาสินี  ศักดิ์ทอง 
นางสาวเบญจวรรณ  สิงโต 

18 การศึกษาระดับความพึงพอใจของการลดขยะพลาสติก นางสาวกัญญา  มีหนองใหญ 
นายไพบูลย  ดีรอด 

19 ความสัมพันธของปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในแมน้ําแมกลอง ของคลองแควออม 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ชวงเวลาน้ําขึ้น-ลง 

นางสาวกาญจนาวงศ  ภูกระบิน 

20 การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือศึกษาความสัมพันธของการเกิดไฟปา นางสาวพัชราภรณ  เทาศิริ 
นางสาวปภาวี  บุญบําเรอ 

21 การศึกษาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําจากการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีตําบล
แควออมและตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา จังหวัดสุมทรสงคราม โดยใชดัชนี
คุณภาพน้ํา 

นายเชาวริน  อินทรสมบัติ  
นางสาวสุวรรณา  กรอนกลาง 

22 การศึกษาคุณภาพน้ําเสียชุมชน ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

นางสาวกิตติยาภรณ  ผองผึ้ง 
นางสาวประภาพร  ฉิมชาง 

23 การศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

นายธนากร  สิริสุนทโรทัย 
นางสาวพีรยา  พรหมบุตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
1 การผลิตหมากฝรั่งรับประทานไดและการยืดอายุการเก็บรกัษา นางสาว จิราพร ณุวงศศรี 
2 การพัฒนาผลิตภัณฑน้ํามะมวงหาวมะนาวโหกระปอง นางสาว กัลยกร แกววรรณา 
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
3 การยอยสลายสารกําจัดวัชพืชอาทราซีนของแบคทีเรีย Burkholderia sp.ท่ีหอหุม

ในเม็ดบีดอัลจิเนต 
นางสาว จิราพร เนียมชาวนา 

4 การคัดแยกและจําแนกเชื้อแบคทีเรียยอยสลายสารกําจัดวัชพืชไกลโฟเสท นางสาว โสภิดา  แกวจันทร 
5 การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเหลวจากมะมวงหาวมะนาวโห   นางสาวนันทวรรณ ดั่นเจริญ 
6 ประสิทธิภาพของเจลลางมือผสมสารสกัดจากมะมวงหาวมะนาวโหในการยับย้ัง

แบคทีเรียกอโรค 
นางสาวกาญจนา  มาลาสัน 

7 ฤทธิ์ตานเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทย นางสาวเนตรนภา  บอหนา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

1 ผลของสภาวะการจุมน้ํารอนรวมกับการใชไคโตซานเปนสารเคลือบผิว และใช
บรรจุภัณฑชนิดตางๆ ตอการยืดอายุการเก็บรักษาผลมะนาวสด 

นางสาวสุวรัตน อองเภา 
นางสาวศุภากร  ศรีประเทศ 

2 การพัฒนาคุกกี้แปงกลวยทดแทนแปงสาลีรวมกับการใชสารสกัดจากหญาหวาน
เปนสารใหความหวาน 

นางสาวรัญชิดา นาเหมือง 
นางสาวสุวรรณา ชมภูเคน 

3 การพัฒนาขนมปงเสริมผงปลีกลวยและการปรับปรุงคุณภาพดวยคารบอกซีเมทิล
เซลลูโลส 

นายกฤษณะ หงษศิริกุล 
นาย จิรายุทธ วงษสงา     

4 การทดเเทนไขมันบางสวนดวยเสนใยอาหารจากเปลือกเเกวมังกรในไสกรอก
อิมัลชัน 

นางสาวธมลวรรณ ดุลจํานงค 
นางสาวสิริยากรสรอยระยา 

5 ผลของใยอาหารจากเปลือกมันฝรั่งตอคุณภาพขนมปง นางสาวเบญจวรรณ  คชการ 
นางสาวจริยา  เสือคง 

6 ผลของสเตอริไลเซชันตออายุการเก็บรักษาของน้ําจิ้มขาวมันไก นางสาวจิราภรณ สวัสดิ์พานิช 
นางสาวอภัสนันท โชคศิริสมบูรณ 

7 การพัฒนาน้ําจิ้มขาวมันไกกึ่งสําเร็จรูปแบบผง นางสาวจิรชยา เวียงแก 
นางสาวรัชนีกร สิทธิฤทธิ์ 

8 ขาวเกรียบปลาเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลานิล นางสาวนรรษวรรณ  ทาระพันธ 
นางสาววิภาวี   ผลเพ่ิมพูนทวี 

9 ผลของการเคลือบเจลาตินกับสารสกัดจากใบชาในการยับย้ังการเกิดสีน้ําตาลใน
มะมวงน้ําดอกไมตัดแตง 

นางสาวสุจิตราภา พืชมงคลชัย 
นายกิตติพศ สุขจิตต 

10 การยืดอายุการเก็บรักษามะมวงน้ําดอกไมโดยใชการเคลือบดวยโซเดียมอัลจิเนต
และกัวกัมรวมกับสารสกัดทีพอลิฟนอล 

นายภาณุรุจ อัศนธรรม 
นางสาวศุวภัทร ถนอมชาต ิ

11 การทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังแบคทีเรีย Escherichia coli ของสารสกัดจาก
พืชสมุนไพร 4ชนิด 

นางสาวทิพยสุคนธ  แดงประดับ 
นางสาวชุติกาญจน  เพชรศิลป 

12 การทดสอบประสิทธิภาพน้ําลาง 5 ชนิดในการลดปริมาณ Escherichia coli ท่ี
ปนเปอนในผักกาดหอม 

นางสาวปพรรณมน นิลประพันธ 
นางสาวจินตนา ศาลา 

13 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและการยับย้ังเชื้อจุลินทรียของสารสกัดจากเปลือกสม
โอพันธุทองดีและการประยุกตใชกับการผลิตฟลมบริโภคได 

นางสาวกรัณฑรัตน  ชุมนิรัมย 
นางสาวธัญรัตน  จันทริสา    

14 ศึกษาคุณสมบัตกิารเปนสารตานอนุมูลอิสระและการยับย้ังเชื้อจุลินทรียของ
น้ํามันงาขี้มอน 

นางสาวธิดาเทพ ทิพวรรณ 
นางสาวอมิตตา ทองพัด 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
1 ทอฟฟจากซังขนุน นางสาวธารินี มวงศร ี
2 บัวลอยมันมวง นายสดายุ โสวัณณะ 
3 ขนมกลีบลําดวนใบเตย นางสาวอรทัย แสงทอง 
4 วุนกรอบฟกขาว นางสาวมาริษา ตันติภิรมย 
5 การพัฒนาผลิตภัณฑไอศกรีมลาเวนเดอรอัญชัน นางสาวศิลาวรรณ มณีศิลาเงิน 
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
6 การพัฒนาผลิตภัณฑทอฟฟมะนาวโห นางสาวสุนันตรา บัวระพา 
7 หม่ันโถวกับสวนผสมเนื้อมันมวง นายธนเดช เตรียมสกุล 
8 พานาคอตตาน้ํานมขาวหอมนิล นางสาวชลิดา นราพันธ 
9 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมหมอแกงเม็ดขนุน นายวรศักด์ิ ยังอน 
10 การพัฒนาผลิตภณัฑขนมขาวตูจากพันธขาวสามชนิด นายชนะชัย นิรัญรักษ 
11 การพัฒนาผลิตภัณฑลอดชองอัญชัญแปงขาวไรซเบอรรี ่ นายอนชุา ครามบุญลือ 
12 คัพเคกมะนาวซอสอัญชัน นางสาววิตรานันท สําล ี
13 ขนมบาบิ่นเพ่ือสุขภาพโดยใชหญาหวานเปนสารใหความหวาน นายมโณโชติ ธงชัย 
14 เคกชิฟฟอนไสลูกตาลออน นางสาวอมลวรรณ  ธนาสิษฐชเนศ 
15 ขาวเกรียบเปลือกมะนาว นางสาวกัณฐิกา กุลมณี 
16 ชูโรสฟกทอง นางสาวอรอนงค รุงรัศมีกุล 
17 เคกมันมวง นางสาวกาญจนา กอนจันทร 
18 เจลลาโตรสชาติแปลกใหมจากลูกสํารองและน้ํากระเจี๊ยบ นางสาวเนตรชนก สุภาคม 
19 ขนมเปยกปูนแปงสดจากขาวเสาไหและขาวหอมมะล ิ นางสาวเกศญาภรณ พวยอวน 
20 ขนมเปยะไสเผือกไขเค็ม นางสาวพรญาณ ีลิ้มเจริญ 
21 โรตีสมุนไพร นางสาวอลิสา จาวลา 
22 ขนมถวยฟกขาว นางสาวชนิตา คชไกร 
23 เยลลี่มะเขือเทศ นายพงษนที เอ่ียมสงา 
24 พาสตาจากขาวไรซเบอรรี่ นางสาวรัตติยา นามเมือง 
25 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนชาโคล นายอรรถพล ประทุมชัย 
26 บัวลอยมันมวงน้ําขิง นางสาวกนกวรรณ บางรัตน 
27 ขนมฝกบัวสีอัญชัน นายจักรพันธุ วันทะวงษ 
28 ขนมคุกกี้ทูเลยจากแปงขาวไรซเบอรรี ่ นางสาวขวัญฤดี บุญมา 
29 ปนขลิบไสมันมวง นางสาวประณยา เผื่อนนาค 
30 ขนมเทียนใบเนียม นางสาวยลดา ดีมี 
31 ขาวเหนียวดํามูนหนาปลาชอนกระชาย นางสาวโสภิดา สมานมิตร 
32 ขนมไขนกกระทาชาเขียว นางสาวทอฝน ทิพเนตร 
33 ไขมุกชาเขียว นายสหพล โสดาตา 
34 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีบเสริมพริกแกงเขียวหวาน นายโกเมนทร จารุธนศักด์ิกูร 
35 นมผงขาวหอมมะลิเสริมแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุด นางสาวนันทณัช ยกเชื้อ       

นางสาวณัฐพร งามระฤก    
นางสาวปทุมรัตน อาวรุงเรือง 

36 การศึกษาอัตราสวนแปงมันเทศสีมวงตอแปงสาลีในผลิตภัณฑแครกเกอร นายนันทภพ ถิรกรกุล             
นายธนากร ธรรมรัตโนทัย        
นายอนุพงษ เนาขุนทด 

37 การพัฒนาเคกกลวยหอมจากแปงขาวหอมมะลิทดแทนการใชแปงสาล ี นางสาวกุลกร บัวผัน               
นายจิรภัทร เปรมกมล        
นางสาวสิริภรณ พิมลภาพ 

38 การพัฒนาผลิตภัณฑไอศกรีมจากน้ํานมขาว นางสาวณัฐกรณภัทร ศักด์ิเสริม  
นางสาวชนกานต บุญทัน 

39 ผลของกลูโคแมนแนนตอคุณภาพของน้ํานมมันเทศสีมวงพาสเจอรไรซ นางสาวณัฐญา นิลแสง        
นางสาวอภิชยา พรมเวียง      
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
นางสาวนนธิยา ชัยมงคลงาม 

40 การพัฒนาผลิตภัณฑบัวลอยขาวไรซเบอรแชเยือกแข็งเพ่ือสุขภาพ นายสุริยะ แซต๋ัน               
นางสาวสุมณฑา ฉายาบรรณ  
นางสาวมณีรัตน นิลรัตน 

41 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากขาวผสมเปลือกกุงอบแหง นายนภัทร ซ่ือตรง                  
นายนัชวุฒิ เปรมปรีดิ์              
นายธรรมรัต บุญย่ิงยงค 

42 การพัฒนาผลิตภัณฑแผนแปงเสริมเสนใยอาหารจากผงฟกทอง นายศักดิ์สกุล เสียงไพเราะ    
นางสาวธนพร วราวุฒิ         
นางสาวกชรัตน วสุวงศ 

43 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมปงจากแปงขาวสังขหยดทดแทนแปงขาวสาลี นายศุภกร ชมบานแพว          
นางสาวอุทัยวรรณ เรืองศรี  
นางสาวสุทธิดา มิตรศิริวัฒน 

44 แครกเกอรเสริมกากมะพราว นายรัสเซีย คําแกว       
นายบรรณกร ศรียุกตรัตน      
นายอมรเทพ ทรัพยเย็น 

45 การพัฒนาผลิตภัณฑมาการองจากผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด นางสาวศรสวรรค ศรีสุข  
นางสาวทิพวรรณ ภิรมยจันทร 

46 ผลิตภัณฑชิฟฟอนเคกจากแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาล ี นางสาวมยุรี มากจันทึก      
นางสาวนภัสสร รุณยคติ 

47 การเปรียบเทียบแปงขาวเจาพันธุไรซเบอรี่และเแปงขาวเหนียวดําตอคุณภาพขนม
ปงหวาน 

นายพัฒนยศ จํานงศรี         
นางสาวอภิญญา อําไธสง          
นายอนุทัย สังขทอง 

48 การศึกษาเคกเจเสริมงานมอน นางสาวพารีซา โนรูซีทับรีซี  
นางสาวกมลนันท หนูนวล  
นางสาวศศินา หม่ืนสา 

49 การพัฒนาผลิตภัณฑทองมวนเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลานิล นางสาวกติิยา พลศรีพิมพ   
นางสาวจิรณชัชา เจตจรูญวิวัฒน 

50 ศึกษาปริมาณการเสริมถัวแดงหลวงในผลิตภัณฑมาการอง นางสาวปาริฉัตร ไชยวงค  
นางสาวอรชุดา คุณะวรรณธร  
นางสาวนิชาภา ชูวงษ 

51 การศึกษาปริมาณแปงมันมวงทดแทนแปงสาลีในผลิตภัณฑขาไก นางสาวเจนจิรา ผลพนัก             
นายวรการ นอยดี                    
นายภูวดล พันธดี 

52 การศึกษาปริมาณแปงมันเทศสีมวงทดแทนแปงสาลีในผลิตภัณฑทองมวนกรอบ นายนิธินันท เจริญจิตร          
นางสาวชิดชนก ทองพันธ            
นายปรัชญา บัวคุม 

53 การพัฒนาผลิตภัณฑไสกรอกจากขาวไรซเบอรีแ่ละขางสังขหยด นางสาวเกตนสิรี เผาหอม     
นางสาวจิรัชญา ทองอ้ิม           
นายปฏิวัติ จิตอาร ี

54 การพัฒนาผลิตภัณฑเคกเนยจากแปงขาวไรซเบอรรี่ นายนพกร ดาเลิศ                 
นายพลภัทร ไชยนิมิต              
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
นายสิษชพงศ ไชยมงคล 

55 การใชแปงมันเทศสีมวงทดแทนแปงสาลีในผลิตภัณฑโรตีกรอบ นายยอด ปริกสุวรรณ  
นางสาวอพิชญา สาริมา       
นางสาวปวีณา โมพิมพ 

56 ผลิตภัณฑแครกเกอรจากแปงขาวกลองงอกทดแทนแปงสาล ี นายณัฐพล เปยมลาภพริ้ง    
นางสาวสุปรียา วราเวทย 

57 การพัฒนาไอศกรีมขาวกลองสินเหล็กผสมเยลลี่ขาวไรซเบอรี่เพ่ือสุขภาพ นางสาววรมน ปานกลิ่น      
นางสาวนุชรี เร่ืองจีน              
นายณัฐวัตร คําคต ิ

58 ผลิตภัณฑวุนขาวกลอง นายญาวีย เกิดจันทึก 
59 ผลิตภัณฑมันมวงตมขิงพาสเจอไรซ นายชยุตม ถ่ินกมุทธ               

นายชนะโชติ อนุดวง              
นายอรรถพล เหลืองแดง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการแนะนําและประชาสัมพันธสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นาย ณัฐวัตร วงษธรรม  
นาย อรรถกร นาคบุญชวย  
นาย วชิรวิทย อุตตะมะ  
 

2 ระบบการแจงเตือนฝุนละอองแบบอัตโนมัติในหองปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นาย วิทยา บุญญานุสิทธิ์  
นางสาว วนิดา สิทธิคํา  
นางสาว ธนาพร พลับนอย  

3 การพัฒนาเครือขายเสมือนและการออกแบบระบบหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวอริสา คงนุน      
นายณัฐพล อักษรสม      
นางสาวคมขวัญ สีออน    

4 การพัฒนาระบบการเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรโดยระบุตัวตน 
ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวนัฐญาพร พรทิตกุล     
นายอนุภาพ สิงหรอด              
นางสาวกัญญารตัน พุมจันทร   

5 การพัฒนาระบบตรวจจับใบหนาดวย OpenCv บน Raspberry pi 3 นายภูวมิตร  ติวาวิไล          
นายจตุพล อุตร  
นางสาวผุสรัตน  สิทธิดํารงค   
นายนิวัฒน รอดเชื้อจีน     
นายสัณหณัฐ มิตรดี            

6 โปรแกรมวิเคราะหการเขาใชงานระบบเครื่องแมขาย นายปฏิภาณ  แจะจันทร  
นาย ณพวุฒิ ม่ิงเชื้อ  

7 การพัฒนาโปรแกรมในการปองกันมัลแวรเรียกคาไถผานระบบเครือขาย นายวีรพงศ สุนทะมาศ  
นายธนัท เพ็ญสุข  

8 การพัฒนาแอพลิเคชั่นควบคุมระบบไฟดวยระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสําหรับ
ผูสูงอายุ 

นายสิรภพ สมบัติพิบูลย   
นายนิกร  นันทวงศ   
นายพีรพล ศิริบรรจงศักดิ์  

9 แอปพลิเคชันเพ่ือการออกกําลังกายและสุขภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด นายเกรียงศักดิ์ เเสงบัวเเกว  
นางสาวขนิษฐา กาสี   
นายธนชาติ พรสวัสดิ์ชัย  
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
10 การพัฒนาสื่อการสอนโครงสรางสัตวเลี้ยงสําหรับเด็ก นางสาวเมตตา แกวสด  

นางสาวณัฐวรรณ รัตนะรัต  
นายณัฐพงษ เครือมา  

11 สื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็ก นางสาว สุดารัตน ภูมีทอง  
นายธนราช วภักดิ์เพชร  
นายณัฐวุฒิ สุวรรณประดิษฐ  
นายวัชรพล แซลิ้ม  

12 การประยุกตใชแอพพลิเคชั่นคํานวณคาใชจายเดินทางทองเท่ียวลวงหนา นายนครินทร ดิษฐคลึ  
นางสาวเพ็ญนภา แจมจํารัส  
นางสาวพัชญา กาเพชร   

13 การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการแนะนําและประชาสัมพันธสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวรณพร ผิวนวล   
นายนันทกรณ  กิ้วราชแยง  

14 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด นายอดินัย นาสถิตย                       
นายภูวดล  แปงล่ํา   
นายกิตติภพ พูลพลาธิป   

15 การพัฒนาระบบการเขาใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโดยระบุตัวตนใน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

นายฐิติวัฒน อาจิณวัฒน  
นายอนันฐพงษ อัมพร     

16 เซ็นเซอรการเปด-ปดไฟ โดยอัตโนมัติ นายวงศธร วิทยวราวัฒน  
นายจารุพงศ ปวิชพงศกุล  
นางสาวสุธาทิพย จันทมาศ  

17 ระบบบริหารธุรกิจรถยนตมือสอง นายณัฐนนท รัญเสวะ        
นายอิทธิพล แกวสี  
นายจิรายุส มูฮํามัดตาเฮด  

18 การพัฒนาแอปพลิเคชันแผนท่ีนําทางในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

นายชัชวัชร นอยหา  
นายปณณวัฒน เกิดอ่ิม  
นายมารุต อินอุดม   

19 การวิเคราะหความตองการหมวดหมูหนังสือสําหรับหองสมุดมหาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

นาย ภาคภูมิ ฉิมพัด                                        
นาย วรพจน นพวงศ                                    
นาย อภิรักษ เสาวิชิต                                    
นายประพัฒน เมฆขลา                                               
นายชัชชล อําพันหอม        

20 การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษาทางคณิตศาสตร นายยนตเขต เขาเเกว  
นายรัฐธรรม ชางทอง  
นายณัฐกฤษณ โรจนกิตติ  

21 การวิจัยการออกแบบหมายเลขอินเตอรเน็ตโพรโทคอลเวอรชัน 6 หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

นายประชารักษ พงษประฏิสนธิ  
นายปวิตร เฉลิมชัยพร  
นางสาวณชัชา ไตรวัฒนานนท  

22 การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการศึกษาและการเรียนรูออนไลน นายธีรนัย จารุบุญญากร  
นายเอนก พรพุทธากุล  
นายจิณณวัตร นาคเสน  

23 การพัฒนาเกมสปริศนาภาพ 3 มิติ นายอภิสิทธิ์ จันม่ันคง   
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
นายณัฐสิทธิ์ หมานเสบ  

24 การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการทองเท่ียว นางสาว วิภาษณยี ศรีโรจน  
นาย ปรมินทร ปาลกวงษ ณ อยุธยา  

25 การพัฒนาเว็บไซต การสอนเขียนเว็บไซตดวยภาษา html และ css นายวัธนกฤต อมาตยกุล  
นายวทัญู นาคนุช  
นายบุรากรณ สุขสมยา  

26 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษาภาษาอังกฤษ นายชัยพร  ชมประดิษฐ  
นายอนุวิทย  บรรเทา  
นายณัฐพล  แพงกลอม  

27 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นการดเกม Yu gi oh! นายสุธี หัตถกิจ  
นายนพพร ศรีทองดี  
นายธนชิต ทนงสุทธิ์  

28 พัฒนาเว็บไซตสํานักชางสิบหมู นายกีรเกียรติ กาญจนวาส  
นายนพกร วิชญะ  
นางสาวโศจิรัตน ชมชื่น  
นายอดิศร หอมทอง  
นายพุฒินิพัทธ อยูมณเทียร  
นายเพชร ทัศนภูมิ  
นายภรีม ศรีสุข  

29 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ นายมงคล ศรีศิลป  
นายพัชระ สุวรรณบดินทร  
นายศราวุฒิ อุดมเดชขจรกิจ  
นายทรัพยสิน นามโคตร  

30 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ นายกิตติพล พลสงคราม   
นายวรพงษ พรมวงศ  
นายกฤษฎิ์ชลธ ฉันฑะจิตปรีชา  
นายวชิรวิทย ทับทิมใส  

31 แอปลิเคชั่นแบบทดสอบใบขับข่ี นาย เกมส ภูมิวิทยาวัฒน  
นาย สําเริง ทองออน  
นาย อภิวัฒน นันทพรม  

32 วิดีโออนิเมชั่นแนะนําพ้ืนฐานคอมพิวเตอร นาย กนกศักดิ์ พรหมดี  
นาย ทักษดนัย เดือนสวาง  

33 วิดีโอแนะนําจังหวัดบุรีรัมย นาย ชนวี ศรีแวนวงศ  
นาย อิสิวัชร นาสมยนต  
นาย ไซยวัฒน ขจรสัจจานันท  

34 อนิเมชั่นระบบสุริยะจักรวาลโดย Html5 + Css3 นส.เบญจมาศ เรียงครุฑ  
นายอิทธิพล เคียงประพันธ  
นส.ปวริศา  เวชกามา  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
1 แอพพลิเคชั่นชวยเหลือผูปวย ภายในโรงพยาบาลดวย QR code นายสิทธิเดช กลิ่นพลับ 
2 ระบบชวยบําบัดผูปวยทางดานขา ดวย IOT บน smart phone นาย ณรงคฤทธิ ์มงคล 
3 แอพพลิเคชั่นอาสาสมัครออนไลนสําหรับสังคมผูพิการ นาย ศุภชัย นีระนิตย 
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
4 ระบบเพาะปลูกพืชไรดินแบบอัจฉริยะ ดวย IOT และ smart phone นาย ณัฐพล คงโรจน 
5 การพัฒนาสื่อการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหมดวยเกมสองมิติ นางสาวเกศิณี ปลาสุวรรณ 
6 ระบบแนะนําฮารดแวรของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล นายปญญาวิทย สุนทร 
7 แบบจําลองสามมิติดานการทําฝนหลวง นายศักดิ์สิทธิ์ จูไธสง 
8 ระบบแจงเตือนพิกัดตําแหนงของรถประจําทางแบบเรียลไทม นายวิษณุ ธานีรัตน 
9 ระบบแจงเตือนการวัดระดับความชื้นท่ีเหมาะสมในการเก็บขาวเปลือก นายศุภวิชญ โชคใจดี 
10 การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับจําแนกสีสําหรับคนตาบอดส ี นายวราวุฒิ นามฮาด 
11 แอปพลิเคชันเรียนรูภาษามือดวยแบบจําลองสามมิติ นายฐเดช พงษศิร ิ
12 แอปพลิเคชันควบคุมการใหอาหารปลาอัตโนมัติผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด นายฐิติพงษ สุขระบุตร 
13 ระบบควบคุมกงัหันน้ําเพ่ือบําบัดน้ําเสียบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด นายปรินท มุริชน 
14 ระบบคัดแยกขนาดและนับจํานวนมะนาวโดยใชแผงวงจรควบคุม  

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
นายสิทธิพงศ แขกสอาด 

15 เว็บประชาสัมพันธการทองเท่ียวเกาะเกร็ด นายกําพล สุขสมโภชน 
16 การพัฒนาการจําลองการตกแตงรถมอเตอรไซครุนCalssic 500 นายจิรวัฒน ดอนมอญ 
17 ระบบบริหารจัดการรานคาเฟ กรณีศึกษารานแอดเฟรน นายอัรฟาน เลาะปาแต 
18 ระบบเฝาระวังผูสูงวัยดวยเทคโนโลยี IoT นายอนันต คาเรง 
19 เว็บแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว จังหวัดสมุทรปราการ นายวิศรุต ศักด์ิปยะพันธ 
20 ระบบแจงเตือนการปลูกพืชผักสวนครัว นายวรวุฒิ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 
21 ระบบทดสอบเพ่ือวิเคราะหความสูญเสียทางการไดยินของหูเบื้องตนบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
นางสาวพัชรินทร บัวรี 

22 รักการถายภาพในแบบทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม นายธวัชชัย สงสมบุญ 
23 เว็บไซตแนะนํารานอาหารและสถานท่ีทองเท่ียวในอําเภอปากชอง นายพัชรพล วิจิตร 
24 ระบบจองหองพักออนไลน กรณีศึกษาโรงแรมวังสวนสุนันทา นางสาวสุรางคนา พนมวงศ 
25 ระบบขนสงขาว นายศักดิ์สิริ ชํานิสาร 
26 ระบบผูเชี่ยวชาญเพ่ือการวิเคราะหอาการปวดหลังสวนลาง นายวศพล อยูออมสิน 
27 เว็บไซตบริหารจัดการรานอาหารทะเล นายชัยศิริ เล็กประเสริฐ 
28 เว็บระบบแนะนําวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอิสระพงศ แซซ้ิม 
29 แอพพลิเคชันแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรีบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด 
นายธนวัฒน ปนวิเศษ 

30 เว็บรานคาออนไลนเฟอรินิเจอร นายวิศรุจ ภูเสือ 
31 แอพใหบริการหอพัก นายเพชรพิจิตร เทพอุดม 
32 เว็บไซตแนะนําจังหวัดปทุมธานี นายธีรเมศร วัฒนรัศมีสุขกุล 
33 ระบบตรวจสอบกาซ LPG รั่วไหลดวยเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
นายปญญา ขรภูมิ 

34 แบบจําลองการทองเท่ียวสวนสัตวดุสิตแบบเสมือนจริง นางสาวอัจฉรา ลาน้ําคํา 
35 ระบบการสั่งซ้ือเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาววริศรา สภุาพถอย 
36 ใหอาหารสุนัขดวยเทคโนโลยี IoT นางสาวนัทชา ยินดีเหมาะ 
37 เว็บระบบฐานความรูเพ่ือการแนะนําการปลูกออย นายสถาพร สุนทรปน 
38 สื่อการสอนสําหรับสาธิตการดับเพลิงและเกมเอาตัวรอดจากอัคคีภัยดวย

แบบจําลองสามมิติ 
นายเธียร สืบวงษ 

39 เว็บบริหารจัดการกิจของสงฆในวัดสุคันธาราม นายพุฒิคุณ วงศปญญานุรักษ 
40 แอพพลิเคชันตนแบบจองเครื่องมือในหองปฏิบัติการจุลชีวอุตสาหกรรมใน นายกฤษดา เหมทิวากร 
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดวยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

41 ระบบตรวจวัดแสอัลตาไวโอเลต โดยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด 

นายภาวุฒิ เลขะภักดีกุล 

42 พัฒนาแอพพลิเคชันตรวจวดระดับความดังทอไอเสียรถจักรยานยนตบนระบบ
ปฏิบติการแอนดรอยด 

นายนัฐกวี คลายจันทร 

43 ระบบตรวจวัดชีพจรผูสูงอายุโดยเทคโนโลยี IoT  บนระบบปฏิบติการแอนดรอยด นายพณิช หงษพันธ 
44 ระบบการจัดหมวดหมูอัตโนมัติ ดวยเว็บเอพีไอ นายอานนท กระแสสังข 
45 ผังเสนทางดิจิตอลเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว จังหวัดนครปฐม นางสาวเบญจมาศ กลีบบัว 
46 ระบบผูเชี่ยวชาญสําหรับการคํานวณปริมาตรความจุกระบอกสูบและอัตราสวน

กําลังอัดของเครื่องยนตร 
นางสาวสุดารัตน งามเขียน 

47 การประยุกตระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพ่ือการแจงเตือนเม่ือเกิดอุทกภัย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายพันไมล บุญสิทธิโชค 

48 ระบบแจงเตือนนัดตรวจครรภ สถานีอนามัน ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

นายฉัตรชัย พรอมเพรียง 

49 ระบบแนะนําการทองเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวธนัสสรณ ศรีเมืองพล 
50 แอพพลิเคชันสําหรับแจงเตือนรอคิวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด นายพงศธร ดวงเงิน 
51 แอพพลิเคชันชวยเหลือผูพิการทางสายตาดารการระบุสิ่งของดวย RFID นายสุภนัย ลิ่วโรจนสกุล 
52 ระบบสําหรับแนะนําอาหารเชาของผูสูงวัย นายณัฐพงษ ทิพยบํารุง 
53 ระบบแนะนําการยืมหนังสือดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูล นายธนา ทองแผน 
54 โปรแกรมฝกออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ โดยใชเครื่อง Kinect นายศักดิ์สิทธิ์ เกษมบุญญากร 
55 แอพพลิเคชันระบบสั่งอาหารบนแทบเบล็ตผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด นายสัมพันธ เครือคันธมาศ 
56 ระบบติดตามศิษยเกา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายอดิศร ศักดารัตน 
57 ระบบนําเสนอบทวิจารณของท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียว นายธนาธร อยูปาน 
58 การพัฒนาแอพพลิเคชันเพ่ือการเรียนรูจากพืชมหัศจรรย บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด 
นายนภัทร ปฏิทิน 

59 ระบบจัดการรานขายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษา จังหวัดนครนายก นางสาวสุดาภรณ ขําโคกกรวด 
60 เกมสชวยสนับสนุนการเรียนรูภาษา Python นายวรัญู อาชญาทา 
61 ระบบคนหาสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน นายปฏิญญา บุญเพ่ิม 
62 ระบบแจงเตือนนัดตรวจครรภ สถานีอนามัยตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 
นายฉัตรชัย พรอมเพรียง 

63 การพัฒนาระบบการตรวจสอบสําหรบัผูขับขี่รถแท็กซ่ีสาธารณะ เพ่ือสงสริมการ
ทองเท่ียว 

นายสิทธิศักดิ์ ชาติราษ ี

64 ระบบสารสนเทศลายผาทอพ้ืนเมืองภาคใต นายวโรดม แกวสุกแสง 
65 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Gis) เพ่ือติดตามขอมูลการปลูกขาวปลอดสารพิษ 

จังหวัดศรีสะเกษ 
นายธวัชชัย งามลวน 

66 การสรางเว็บไซตภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดอางทอง นางสาวพัชนิญา ฉิ่งทอง 
67 เว็บไซตแนะนําการทองเท่ียวสําหรับผูสูอายุและพิการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ นางสาวนิมิตรา เจียมบรรจง 
68 คิดกอนทาน เพ่ือสุขภาพ กรณีศึกษารานไสกีโภชนา นายชานน บุญฤทธิ ์
69 ระบบสารสนเทศออนไลนเพ่ือการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดลพบุรี นางสาวพิชามญชุ พวงพงษ 
70 แนะนํารถโดยสารประจําทางจากสถานี BTS สายสีเขียวออน เพ่ือไปยัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นายธนวัฒน นิคมคาย 

71 เว็บแนะนําจังหวัดพิจิตร นางสาวธนาภรณ ออนขํา 



 

 

71 | P a g e รายงานประจําป 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 

1 การเปรียบเทียบผลของการฝกกลามเนื้อตนขาโดยวิธWีright trining ท่ีมีผลตอ
พลังของกลามเนื้อของนักกีฬาวอลเลบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายวีรพล สุดสงวน 

2 การเพ่ิมสมรรถภาพทักษะกีฬา ดานความเร็ว ความคลองแคลวองไว ความ
คลองตัว โดยวิธีการฝกรูปแบบ SAQ ของนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

นายพิชชา พะกาวัลย 

3 เปรียบเทียบการฟนตัวหลังการออกกําลังกายดวยการนวดกลามเนื้อและการยืด
แบบปกติของนักวิ่งระยะทาง200เมตร 

นายสุทธิภัทร ผาสุข 

4 การเพ่ิมสมรรถภาพทางทักษะกีฬาดวยความคลองแคลววองไวท่ีมีผลตอกลามเนื้อ
ขาโดยวิธีการวิ่งซิกแซกของนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนนนทรีวิทยา 

นายอานนท อินทศรี 

5 การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายดานสุขภาพโดยการวิ่ง 1000 เมตร ในชวง
เวลาเชาและเย็นของนักศึกษาวิทยาศาสตรการกีฬา ป 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

นายณัฐวัตร หาคํา 

6 การเพ่ิมสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนในการทําคะแนน
ระยะไกลโดยวิธีการฝกเวทเทรนนิ่งของนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

นายโชคชัย เจริญวัฒนะโพธิ์เเกว 

7 การเพ่ิมสมรรถภาพทางทักษะกีฬาดานความเร็วโดยใชโปรแกรมความออนตัวแบบ
มีผูชวยของนักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนทวีวัฒนา 

นายวรวุฒิ ปะโมนะตา 

8 การเพ่ิมความความแข็งแรงของกลามเนื้อตนขาโดยการฝกแบบใชน้ําหนักของ
นักกีฬามวยไทยในสนามกีฬาไทยญี่ปุน 

นายโกเมศ ทวีทอง 

9 แบบฝกท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของการยิงประตูในนักกีฬาฟุตบอล นายพนิพล ฐิติโรจน 
10 การเพ่ิมสมรรถภาพทางทักษะกีฬาดานความเร็วในทากรรเชียงโดยฝกโปรแกรม

วายน้ําในระยะทาง 100 เมตร ของนักกีฬาวายน้ํามหาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
นางสาวฉัตรมณี วงศเพ็ชร 

11 ความสามารถในการกระโดดเทาคูโดยการฝกพลัยโอเมตริกท่ีมีผลตอนักกีฬา
บาสเกตบอลชายอายุ 15-18 ป โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุร ี

นายวิษณุ จัตตุพรพงษ 

12 การลดลงของดัชนีมวยกายและเปอรเซ็นตไขมันใตผิวหนังโดยใชโปรแกรมการเตน
แอโรบิคเพ่ือสุขภาพของหญิงอายุ45ปท่ีชุมชนวัดประดู 

นายอนันตชัย สุตะพันธ 

13 การเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อขาท่ีสงผลตอความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 
เมตร โดยวิธีการฝกดวยน้ําหนักของรางกายในนักกีฬาวิ่งคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

นายพีระพงษ แกวพฤกษ 

14 การเพ่ิมสมรรถภาพทักษะกีฬาความคลองแคลววองไวในการเลี้ยงลูกฟุตซอลโดย
การวิ่งออมหลัง ของคนในชุมชนตลาดขวัญ 

นายอลงกรณ ชมเผา 

15 การเพ่ิมสมรรถภาพทางทักษะกีฬาดานความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตซอลโดยใช
โปรแกรมการฝกความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลราชภัฎสวนสุนันทา 

นายศุภกิตติ์ ไฝจันทึก 

16 การเพ่ิมสมรรถภาพทางกีฬาดานพลังกลามเนื้อขาดวยวิธีการฝกดวยแรงตานของ
นักกีฬาแบดมินตันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายพงศเลิศ เลิศกิจหิรัญกุล 

17 การพัฒนาความคลองแคลววองไปโดยวิธีการฝกดวยบันไดลิงของนักกีฬาโรงเรียน
อนุราชประสิทธิ ์

นายปารเมศ ศรีนุม 

18 การเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อขาท่ีมีผลตอความสามารถในการเตะลูก
ฟุตบอลโดยวิธีการฝกดวยน้ําหนักของรางกาย ในนักกีฬาฟุตบอลอายุ 15-18 ป 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายณวรรธน ยืนยง 

19 การเพ่ิมสมรรถภาพทักษะกีฬาดานความคลองแคลววองไวโดยวิธีการฝกแบบพลัย
โอเมตริกของนักกีฬากรีฑาโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน 

นายจักรพงษ ชัยสุรินทร 
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
20 สัดสวนรางกายจะดีขึ้นเม่ือไดออกกําลังกายดวยวิธีการแกวงแขนในบุคคลวัยรุน

ชายมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นายภาณุพงษ เนี๊ยะอ๋ัน 

21 การเพ่ิมสมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรงของกลามเนื้อขาท่ีมีผมตอการเตะ
ลูกฟุตซอลระยะไกลโดยใชการกระโดดขามกรวยของนักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

นายวรพล แจงคาํ 

22 การเพ่ิมสมรรถภาพทางทักษะการกีฬาดานความคลองแคลววองไวโดยวิธีการฝก
วิ่งเปนรูปตัวx ของพรชัย ผิวทองงาม ท่ีผลตอนักกีฬาวอลเลยบอล โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครปฐม 

นางสาวสุธิตา เอกปชชา 

23 การฝกเพ่ิมสมรรถภาพทักษะกีฬาดานความคลองแคลววองไวโดยใชรูปแบบการวิ่ง
ตัว M สําหรับนักกีฬาฟุตซอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวมนัสวี เฮงฮะสุน 

24 การเพ่ิมทักษะทางกายดานความคลองแคลววองไวโดยวิธีการฝกรูปแบบบันไดลิง
ของนักกีฬาฟุตซอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

นางสาวศุภสิน ีโพธิ์สินสมวงศ 

25 การเพ่ิมสมรรถภาพทางกายดานความทนทานของหัวใจและการหายใจโดยใช
ตาราง 9 ชอง ของ อวย เกตุสิงห สาหรับนักกีฬาวอลเลยบอลโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครปฐม 

นางสาวภัทรวด ีสอนแปน 

26 การเพ่ิมประสิทธิภาพความแข็งแรงของกลามเนื้อขาโดยวิธีการฝกเวทเทรนนิ่งของ
นักศึกษาสาขาวทิยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายพชระ เพ็งพันธ 

27 การฝกตารางเกาชองท่ีมีตอความคลองแคลววองไวของนักกีฬาแบดมินตัน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

นางสาวศิริวรรณ ชํานาญ 

28 การฝกความคลองแคลววองไวท่ีมีผลตอความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลโดย
การวิ่งซิกแซกผานมารคเกอรจองนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายปุณณานันท เงินสยาม 

29 การเพ่ิมสมรรถภาพดานความออนตัวโดยวิธีการยืดเหยียดกลามเนื้อจากแรง
ภายนอกของนักกีฬาวอลเลยบอลชายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายนิพล เครือวงษ 

30 ความแมนยําในการเสิรฟลูกเทเบิลเทนนิสโดยใชวิธีการฝกแบบแบล็คแฮนและโฟร
แฮน ของ สรินยา แซกวยสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายวัชรพงษ พรายเพชร 

31 การฝกความแมนยําดวยทักษะการเตะขางเทาดานในผานชองมารคเกอรสําหรับ
นักกีฬาฟุตซอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา 

นางสาวดวงฤทัย อุดมวรรณ 

32 การเพ่ิมสมรรถภาพทักษะกีฬาดานความคลองแคลววองไวโดยวิธีการฝกแบบเซอร
กิตเทรนนิ่งของนักกีฬาฟุตซอลหญิง 

นายปฏิภาณ คํากุณา 

33 การเพ่ิมสมรรถภาพทักษะกีฬาดานความเร็วในการวายน้ําทาผีเสื้อโดยใชโปรแกรม
วายน้ําระยะทาง 50 เมตร ของนักกีฬาวายน้ํามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

นางสาวมินตรา ทาประโคน 

34 การเพ่ิมสมรรถภาพทางกายดานกลามเนื้อขาโดยทักษะทางกีฬาโดยวิธีการฝก
รูปแบบพลัยโอเมตริกของนักกีฬาฟุตบอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวนัตติยา ประกอบสุข 

35 การเพ่ิมสมรรถภาพทางทักษะกีฬาดานความคลองแคลววองไวดวยการฝกการฝก
วิ่งซํ้าโดยการวิ่งสปด 40 เมตรในนักกีฬารักบี้ฟุตบอล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เบญจมราชาลัย 

นายคุณากร แกนแกว 

36 การเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อขาท่ีมีตอความแมนยําในการยิงประตู โดยการ
ฝกใชน้ําหนักตัวของนักกีฬาฟุตซอลชายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายพัธวัฒน นวศีลโสภณ 

37 การเพ่ิมสมรรถภาพทางกายดานความทนทานของกลามเนื้อแขน โดยวิธีการเวท 
เทรนนิ่งของนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา 

นายณัชพล ย่ิงจําเริญศาสตร 

38 โปรแกรมการการเพ่ิมสมรรถภาพทักษะกีฬาดานความเร็วในการวายนาดวยวิธีการ นายสหรัฐ ยานะพันธ 
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
ฝกบอดี้เวทของนักกีฬาวายนาโรงเรียนสาธิต 

39 การเพ่ิมสมรรถภาพทักษะกีฬาดานความคลองแคลววองไวโดยใชโปรแกรม SAQ 
ของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาเทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายอติชาติ โพธิ์หลวง 

40 การศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายแบบไอโซเมติกของผูสูงอายุหมูบานสัมมา
กร 

นายณัฐวุฒิ วันเดีย 

41 การเพ่ิมสมรรถภาพทักษะกีฬาดานความคลองแคลววองไวในการเลี้ยงลูก
บาสเกตบอลโดยวิธีการวิ่งซิกแซกของนักกีฬาบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

นายณัฐพล บุญฤทธิ ์

42 ประสิทธิภาพในการลดน้ําหนักของรางกายโดยวิธีการฝกวิ่ง 100 เมตร ของ
นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

นายนราธร พุมไทรทอง 

43 ความแมนยําในการยิงประตูบาสเกตบอล 3 คะแนน โดยใชโปรแกรมพลัยโอ
เมตริกในนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนรัตนาธิเบศร 

นางสาวปยวรรณ จันทรทิม 

44 การพัฒนาความจุปอดโดยวิธีการวายน้ําดวยการเตะจาท่ีมีผลตอนักกีฬาวายน้ํา
อายุ 7-13 ป 

นายธาวิน รอดรัตน 

45 การเพ่ิมทักษะกีฬาดานความคลองแคลววองไวโดยวิธีการวิ่งรูปตัว M ของ
นักศึกษาชายท่ีเลนกีฬาแบดมินตันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวยสุนันทา 

นายวิทวัส รุงโรจน 

46 การเพ่ิมพลังกระโดดในกลามเนื้อตนขาโดยวิธีการฝกดวยน้ําหนักของนักกีฬา
บาสเกตบอลชายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

นายตรีทเศศ ตันประเสริฐ 

47 การพัฒนาความทนทาน ของการไหลเวียนโลหิตและการหายใจโดยการฝกดวย
โปรแกรมคาดิโอสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

นายเดชาธร บุบผาพฤกษ 

48 การเพ่ิมสมรรถภาพทางกายดานพลังกลามเนื้อโดยวิธีการกระโดดขึ้นลงมานั่งของ
นักฟุตบอลชายมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายนรวีร จูฑะสวัสด์ิ 

49 การลดไขมันใตผิวหนังโดยวิธีการแกวงแขนของบุคคลวัยทํางานแฟลตศรีมงคล นายจักรกฤช กระทุมทอง 
50 การลดไขมันใตผิวหนังดวยวิธีการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งและคารดิโอใน

นักศึกษาชายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
นายธนบดี วงษอนันต 

51 การเพ่ิมสมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรงของกลามเนื้อขาโดยวิธีการฝกใช
เชือกกระโดดของนักกีฬาแบดมินตันมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

นายศุภวรรธน รักกุดเวียน 

52 การเพ่ิมความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดโดยวิธีการเตนแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ
ของบุคคลวัยทํางานในสวนลุมพิน ี

นายธนวัฒน เดชฉกรรจ 

53 การศึกษาการเปรียบเทียบผลอัตราการเตนของหัวใจดวยการเดินแบบหนักสลีบ
เบาและการเดินแบบตอเนื่องท่ีมีผลตอสุขสมรรถนะของชายสูงอายุสมาคมแตจิ้ว 

นายชุมพล ย่ีสุนเเกว 

54 การเปลี่ยนแปลงเปอรเซ็นไขมันใตผิวหนังดวยโปรแกรมการฝกดวยน้ําหนักท่ีมีผล
ตอนักศึกษาชาย มหาลัยราชภัฏสงนสุนันทา 

นายสุริโย นูชาล ี

55 การเพ่ิมสมรรถภาพทางกายดานสุขภาพโดยวิธีการใชเวทเทรนนิ่งของนักศึกษา
ชายสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา มรภ.สวนสุนันทา 

นายพรเจริญ อนันตะปุระ 

56 การเพ่ิมสมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรงของกลามเนื้อขาท่ีมีผลตอความเร็ว
โดยวิธีการใชเวทเทรนนิ่งของนักกีฬาฟุตซอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวเกศรินทร พูลละมาย 

57 การเปรียบเทียบผลการฝกยืดเหยียดกลามเนื้อแบบกระตุนการรับรูของระบบ
ประสาทกลามเนื้อและการฝกยืดเหยียดกลามเนื้อจากแรงภายนอก ท่ีมีผลตอ
ความออนตัวของ ขอเทา ขอเขาและขอตอสะโพก ของนักกีฬาแบดมินตันชาย

นายศุภลักษณ เหมือนแก 
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ลําดับที่ ชื่อโครงงานวิจยั ผูจัดทําโครงงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนันทา 

58 การเพ่ิมสมรรถภาพทางทักษะกีฬาดานความแคลองแคลววองไวดวยการฝก
บันไดลิงของนักกีฬาวอลเลบอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวนิศารัตน นักประเสริฐ 

59 การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจโดยวิธีการฝกวิ่งของนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนันทา 

นางสาวศิรินาถ เบาระคน 

60 การเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในปอดดวยการเตนแอโรบิกดานซเพ่ือสุขภาพของ
นักกีฬาแอโรบิกดานซ โรงเรียนปากเกร็ด 

นายพงศธร ใจสุภาพ 

61 การฝกเดาะลูกฟุตบอลท่ีลอยในอากาศดวยหลังเทาของนักกีฬาฟุตบอลชาย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

นายธนันธร กองแกว 

62 การเปลี่ยนแปลงเปอรเซ็นตไขมันใตผิวหนังดวยวิธีการเดินระยะทาง 3 กิโลเมตร ท่ี
มีผลตอนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

นางสาวจีรภา ผิวแดง 

63 การเปรียบเทียบไขมันหนาทองโดยการควบคุมอาหารและการยืนแกวงแขนของ
นักศึกษาหญิงชั้นปท่ี 3 สาขาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวชนาภา ธงชาย 

64 การเพ่ิมสมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรงกลามเนื้อขาของนักศึกษาชาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวปยากร ยอดศิลป 

65 การเพ่ิมความแข็งของกลามเนื้อปลายแขนโดยใชดัมเบล น้ําหนกั 2 กิโลกรัมใน
นักกีฬาแบดมินตันมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

นางสาวชรินทรธร คุมบํารุง 

66 การเพ่ิมสมรรถภาพทางกีฬาดานความคลองแคลววองไวดวยการฝกวิ่งบันไดลิง
ของนักกีฬาแบดมินตันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวพรพรหม พฤกษา 

67 การเสริมสรางกลามเนื้อตนขาดวยการฝกแบบใชแรงตานของนักกีฬาฟุตบอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายนิธ ิธรรมมุณ ี

68 การเพ่ิมสมรรถภาพทักษะกีฬาดานความคลองแคลววองไวดวยตารางเกาชอง 
เจริญ กระบวนรัตนของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสต้ังฮั่วเส็ง 

นายจิรภัทร ตั้งเกียรติตรง 

69 การเพ่ิมสรรถนะการทํางานของหัวใจและปอดโดยวิธีการวิาง100เมตรของนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายณัฐสรณ ศรีสุวรรณภรณ 

70 การเพ่ิมสมรรถภาพทักษะกีฬาดานความคลองแคลววองไวโดยวิธีการฝกตารางเกา
ชองของอวย เกตุสิงห ในนักกีฬาฟุตบอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาวปภาวด ีเงาใส 

71 การเพ่ิมทักษะกีฬาดานความแมนยําโดยวิธีการฝกการสงบอลขางเทาดานใน
สําหรับนักกีฬาฟุตบอลชาย มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นายวีรวิทย บึ้งเวียง 

 
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ (SANSCI 2017) 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสรางสรรคและนวัตกรรม กาวสูประเทศไทย 4.0” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณและความรูนักศึกษา คณาจารย นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
หนวยงานที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผูเขารวมนําเสนอบทความในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการฯ 
จํานวน 218 บทความ โดยแยกออกเปนภาคบรรยาย จํานวน 125 บทความ และภาคโปสเตอร จํานวน 93 
บทความ 
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การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICAPMA 2017) 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd 
International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA 2017) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมการเดน คลิฟ รี
สอรท แอนด สปา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเวทีในการเผยแพรผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ และเปนการสงเสริมใหคณาจารยตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการเผยแพร
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  โดยมีผูเขารวมนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการฯ 
จํานวน 241 บทความ โดยแยกออกเปนภาคบรรยาย จํานวน 76 บทความ และภาคโปสเตอร จํานวน 165 
บทความ 
 
การบริการวิชาการแกชุมชน 

กิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการ การจัดนิทรรศการเผยแพร
ความรูการจัดการอบรม  การประชุมทางวิชาการ การบริการวิเคราะหตัวอยาง และสนับสนุนอาจารยเปนวิทยากร ที่
ปรึกษาทางวิชาการใหกับหนวยงานตางๆ 
 

ลําดับ 
ชื่อกจิกรรม/โครงการบริการวิชาการ 

และวิชาชพี 
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการบริการวิชาการงบประมาณแผนดิน 

1 การอบรมเตรียมความพรอมและสรางวินัยให
เยาวชนของชุมชนสูประชาคมอาเซียน 

อาจารย เจาหนาท่ี นักเรียน 
นักศึกษา 

อาจารยคมกฤช  รัตตะมณ ี 55,000 

2 โครงการ การสงเสริมการคัดแยกและเพ่ิม
มูลคาวัสดุรีไซเคิล สูการเปนธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใน อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม จํานวน 13 
ตําบล และประชาชน 

ผศ.ศรีสุวรรณ   เกษมสวัสดิ์ 55,000 

3 โครงการ การสงเสริมการคัดแยกและเพ่ิม
มูลคาวัสดุรีไซเคิล สูการเปนธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใน อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม จํานวน 13 
ตําบล และประชาชน 

ผศ.ดร.อาณัติ  ตะปนตา 55,000 

4 โครงการรวมพลังพิชิตภาชนะโฟม ลดโลก
รอน พัฒนาคุณภาพชีวิต 

นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี  อาจารยชินวัฒน  ศาสนนนัท 50,000 

5 โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูดานการ
จัดการขยะแบบบูรณาการในพ้ืนท่ี 5 ตําบล 
ของอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

นายกองคการบริหารส วน
ตําบล เจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ครูและ
เยาวชนในโรงเรียน 

รศ.ชัยศร ี ธาราสวัสด์ิพิพัฒน 90,000 

6 โครงการฟนฟูคุณภาพแหลงน้ําในเขตชุมชน
เมือง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีวัดประชา
ระบือธรรมและสะพานเกษะ
โกมล ครู อาจารย นักวิชาการ 
นิสิต และนักศึกษา 

อาจารย ดร.คณิตดา ทองขาว 45,000 
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ลําดับ 
ชื่อกจิกรรม/โครงการบริการวิชาการ 

และวิชาชพี 
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7 โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม :คืนพันธุปลา
ชอนแมลาสูแหลงน้ํา จังหวัดสิงหบุรี 

ประชาชน ครู อาจารย 
นั ก วิ ช า ก า ร  นิ สิ ต  แ ล ะ
นักศึกษา 

อาจารย ดร.ไพลิน ชยาภัม 60,000 

8 โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะเพ่ือการ
นําไปสูโรงเรียนปลอดขยะ 

นัก เ รียนและบุคลากรของ
โรงเรียน และโรงเรียนท่ีสนใจ
ในต.บางแค อ. อัมพวา จ .
สมุทรสงคราม 

อาจารย ดร.พรรณทิพย กาหยี 50,000 

9 โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะและเพ่ิม
มูลคาวัสดุรีไซเคิล สูการเปนธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 

เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใน อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม และประชาชน 

อาจารยสมรวย  อภิชาติบตุร
พงศ 

55,000 

10 สรางภูมิคุมกันตานภัยปจจัยเสี่ยงยาเสพติด 
ชุมชนวัดไตรรัตนาราม 

เยาวชน/ประชาชน/ครู/แกน
นําชุมชน 

อาจารย ดร.วลัยพร  ผอนผัน 45,000 

11 การรณรงคสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
เพ่ือกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

อาจารย/เจาหนาท่ี/นักศึกษา/
เยาวชน 

อาจารยสุนิสา  ราชิวงค 50,000 

12 โครงการบริการวิชาการสงเสริมการเรียนรู
ดานการใชอินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลน 
สําหรับนักเรียนและบุคคลท่ัวไป อําเภอสวน
ผึ้ง จังหวัาชบุร ี

นักเรียน บุคคลท่ัวไป อาจารยชัชพล ชอบวิทยาคุณ 45,000 

13 คายสงเสริมแรงบันดาลใจดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

วิทยากร ครู อาจารย 
นักวิชาการ นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ชาวบาน 

อาจารยรัตนชัย  ไทยประทุม 50,000 

14 โครงการบริการวิชาการอบรมเพ่ือสืบสาน
ความรูประเพณีงานอุปสมบทดวยเทคโนโลยี
สื่อประสม 

นักเรียน อาจารยปรีดาวรรณ  เกษเมธีกา
รุณ 

50,000 

15 สรางเวลา สรางอาชีพ วิทยากร ครู อาจารย 
นักวิชาการ นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ชาวบาน 

อาจารยกานตชนา  สิทธิ์เหลา
ถาวร 

60,000 

16 เวลาวางสรางอาชีพ ครู อาจารย นักวิชาการ 
บุคลากร นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ชาวบาน 

ผศ.จารุวรรณ  ฉัตรทอง 60,000 

17 ปฏิบัติการยืดเหยียดกลามเนื้อเพ่ือใชจริงกับ
ชีวิตประจําวัน 

นักเรียน 
 

อาจารยภาณุพล  รัตปนัดดา 40,000 
 

18 คายวิทย : คิด เลน เรียนรู รุนท่ี 2 ครู อาจารย นักวิชาการ 
บุคลากร นิสิต นักศึกษา 
นักเรียน 

อาจารย นฤมล  บุญม่ัน 55,000 

19 พ่ีสอนนองพัฒนาเยาวชนนักวิทย นักเรียน รศ.ศิวพันธุ ชูอินทร                50,000 

20 การแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ําผึ้งชนัโรงเพ่ือ
สรางรายไดเสริมในโรงเรียนชุมชน 

ครู นักเรียน อาจารย 
นักศึกษา ชาวบาน ผูปกครอง 

อาจารย ดร.โสพิศ  สวางจิตร 55,000 

21 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตแปงโดว นักเรียน ครู ผูสนใจท่ัวไป อาจารย ดร.ปยะดา อาชา
ยุทธการ 

45,000 
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ลําดับ 
ชื่อกจิกรรม/โครงการบริการวิชาการ 

และวิชาชพี 
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผศ.ดร.จันทนา  กาญจนกมล 

22 ฉลาดรู ฉลาดเลือกเรื่องอาหาร นักเรียน 1.อาจารยนฤมล  เปยซ่ือ 
2.อาจารยนันทยง  เฟองขจรฟุง 

55,000 

23 การมดสอบสมรรณภาพทางกายเพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
สมรรถภาพทางกายของกองกํากับการ
ปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม 

นักเรียน อาจารยวดี พราหมณกระโทก 
อาจารยจรสพร ปสสาคํา 

45,000 

24 โครงการเรียนรูนอกหองเรียน : ทําความรูจัก
จุลินทรียในโลกกวาง : จุลินทรียมีประโยชน
หรือเปนโทษ 

อาจารย ครู นักเรียน ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญย่ิง 45,000 

25 โครงการบริการวิชาการอบรมการเรียนรูผาน
สื่อเสมือนจริงเพ่ือถายทอดความรูภูมิปญญา
งานศิลปเครื่องแขวนดอกไมไทย 

นักเรียน  อาจารย ดร.สุมิตรา นวลมีศร ี 50,000 

26 หองวิทยคิอบรู นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาจารยจรรยพัฒน แสงสุวรรณ  45,000 

27 โครงการสงเสริมการใชประโยชนจาก
จุลินทรีย ในการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ 

นักเรียน ผูปกครอง นักศึกษา  อาจารย ดร.วัฒนา  พันธุพืช   55,000 

28 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ครูวิทยาศาสตร อาจารย ดร.พลอยทราย โอ
ฮามา 

40,000 

29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองความรู
เบื้องตนในการวิเคราะหความสัมพันธเชิง
วิ วัฒนาการของ ยีนสิ่ ง มีชี วิต โดยการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในระบบเครือขายของ
อินเทอรเน็ต 

นักศึกษา บุคลากรภายนอก อาจารย ดร.มนัสวี  เดชกลา 45,000 

30 คายสงเสริมทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร ครู อาจารย นักเรียน 
นักศีกษา ชุมชน 

อาจารย ดร.จาริวัฒน  พิษณุ
วงศ 

50,000 

31 คายวิทย-Kids'Com นักเรียนมัธยมศึกษา ผศ.ดร.กัลยณัฎฐ  กุหลาบเพ็ช
รทอง 

55,000 

32 ตนไมพูดได (Trees can talk) นักเรียน นักศึกษา อาจารย มณฑารพ  สุธาธรรม 50,000 

33 คายวิทยาศาสตรฉลาดคิด ครู อาจารย นักเรียน 
นักศึกษา ชุมชน 

ผศ.ดร.ศิริลักษณ  นามวงษ 60,000 

34 คายสงเสริมทักษะวิทย นักฟสิกสรุนเยาว ครู อาจารย นักเรียน 
นักศึกษา ชุมชน 

อาจารย ดร.ศันสนีย  แสนศิริ
พันธ 

50,000 

35 การอบรมเชิงปฏิบั ติการเ ร่ืองการพิสูจน
เอกลักษณของแบคทีเรียดวยวิธี Restriction 
Fragment Length Polymorphism (RFLP) 

นักเรียน นักศึกษา อาจารยธนขวัญ  บุษบัน 40,000 

36 ความลับของรางกายกับนิติวิทยศาสตร นักเรียนชั้นประถมศึกษา อาจารยณิช  วงศสองจา 40,000 

37 คายสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหโดยใช
คณิตศาสตร 

ครู อาจารย นักเรียน 
นักศึกษา ชุมชน 

อาจารย ดร.สาริสา  ปนคํา 50,000 
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ลําดับ 
ชื่อกจิกรรม/โครงการบริการวิชาการ 

และวิชาชพี 
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

38 การคํานวณพลังงานอาหารกอนบริโภคเพ่ือ
สุขภาพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 

นักเรียนชั้นมัธยมศีกษา อาจารยสกุลตรา  ค้ําช ู 40,000 

39 เสริมสรางความรูความเขาใจเร่ืองพืชจีเอ็มโอ 
และอาหารจีเอ็ม 

วิทยากร นักเรียน นักศึกษา อาจารยวชิราภรณ พิกุลทอง 50,000 

40 ปลูกปา-จิดอาสา-พัฒนา-ชุมชน ครู/นักเรียน/นักศึกษา /
ชาวบาน / ชุมชน 

อาจารยรัตนทิพย  รัตนชัย 55,000 

41 ปลูกปาชายเลนตามแนวพระราชดําริ เพ่ือปก
ปกรักษาแผนดินและทรัพยากรธรรมชาติ
อยางย่ังยืน จ.สมุทรสงคราม 

ครู/นักเรียน/นักศึกษา /
ชาวบาน / ชุมชน 

อาจารยฒาลิศา  เนียมมณี 50,000 

42 นักสํารวจธรรมชาตินอย ระบบนิเวศปาชาย
เลนในทองถิ่น 

ครู อาจารย นักศึกษา ผศ.นิธินาถ  เจริญโภคราช 50,000 

43 ปลูกปารักษโลกเพ่ือฟนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

อาจารย นักศึกษา อาจารยชเนศ  วรรณะ 50,000 

44 โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอรและการ
สืบคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพชุมชนจังหวัด
กาญจนบุรี สูประชาคมอาเซียน 

ครู/นักเรียน/นักศึกษา /
ชาวบาน / ชุมชน 

อาจารย ดร.ดุลยวิทย ปรางชุม
พล 

55,000 

45 โครงการ การฝกอบรมครูโรงเรียนเอกชนเพ่ือ
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนผาน
เทคโนโลยีอินเตอรเนตโดยใช Google 
Education ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ครูโรงเรียนเอกชน และ
ผูบริหารสถานศึกษา 

ผศ.นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย 45,000 

46 การพัฒนาความรูดานสถิติและวิจัยทางการ
ศึกษาใหกับครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ครู อาจารย ผศ.ดร.ทวีป พรหมอยู 45,000 

47 โครงการคลินิกสถิติทางการศึกษา ครู สพฐ. อาจารย ดร.ชูเกียรติ   
ผุดพรมราช 

40,000 

48 การฝกอบรมการจัดการเรียนการสอนผาน
เทคโนโลยีอินเตอรเนตโดยใช Google 
Education สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ครู ผูบริหาร สถานศึกษา รศ.ดร.วิชิต  สุวรรณโนภาส 45,000 

49 การฝกอบรมครูคอมพิวเตอรตนแบบเพ่ือการ
จัดการสอนอยางมีคุณภาพระดับมัธยมศึกษา
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

ครูคอมพิวเตอร ผูบริหารถาน
ศึกษา 

อาจารย ดร.กิตติคุณ   
มีทองจันทร 

50,000 

50 โครงการพัฒนาคณุภาพผลิตภัณฑอาหารเพ่ือ
เพ่ิมรายไดในระดับชุมชน จังหวัดสิงหบุรี 
 - โครงการยอย 1  

กลุมผูประกอบการ OTOP /
ผูผลิตสินคาอาหารท่ีเกี่ยวของ 

อาจารยอัมพรศรี พรพิทักษ
ดํารง 
อาจารยจุฑามาศ มูลวงศ 

100,000 

51 โครงการสงเสริมการพัฒนาอุปกรณและสื่อ
การสอนวิชาปฏิบัติการสําหรับครูฟสิกสใน
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 
 

ครูฟสิกส ผศ . ด ร . ณร งค  สั ง ว า ร ะน ที 
ผศ .ดร .นิ ศากร สั งวาระนที 
อาจารยนภดล แชมชอย 

70,000 
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ลําดับ 
ชื่อกจิกรรม/โครงการบริการวิชาการ 

และวิชาชพี 
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการบริการวิชาการงบประมาณรายได 

1 โครงการเพ่ิมจํานวนองคความรู ในแหลง
เรียนรู ดานการจัดการขยะ 

นักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี 
และประชาชนท่ัวไป 

  

 

การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) 
ความรวมมือทางวิชาการระดับชาติ 

ลําดับที ่
ชื่อเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการ 
รายละเอียดขอตกลง 

การเปนเครือขายรวมกัน 
วันเดือนป 

ที่ดําเนินการ 
1 บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยีจํากัด (มหาชน) รวมกันสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพใหแก

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  โดย
บ ริ ษั ท ใ ห ก า ร ส นั บ ส นุ น เ บี้ ย เ ลี้ ย ง ข ณ ะ ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา จํานวนคนละ 
5,000 บาท ตอเดือน 

22 ส.ค.2560   
ถึง 

21 ส.ค.2565 

 
ความรวมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ 

ลําดับที ่
ชื่อเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการ 
รายละเอียดขอตกลง 

การเปนเครือขายรวมกัน 
วันเดือนป 

ที่ดําเนินการ 
1 CHIA NAN UNIVERSITY OF PHARMACY 

AND SCIENCE, REPUBLIC OF CHINA  
( TAIWAN) 

   Research exchange Both parties can 
exchange students and researchers under 
the Agreement, research should involve 
mainly in Science and Technology fields, 
such as, but not limited to : 
 
   - Chemistry, Biology, Biotechnology, 
Microbiology, Natural products, Industry 
production medicinal herb, Food science 
and technology 

August 2016 
-  

July 2021 

2 GRADUATE SCHOOL OF NATURAL 
SCIENCE AND TECHNOLOGY,   
FACULTY OF SCIENCE OKAYAMA 
UNIVERSITY 

   Agreement will generally promote 
activities in the following principal areas: 
Exchange of students, Exchange of faculty 
and staff, Collaborative research, 
instructional and cultural programs, 
Exchange of research information 

May 2017 
- 

April 2022 

3 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, 
INDONESIA 

   Research exchange Both parties shall 
exchange students and researchers under 
the agreement. Research shall be 
involved mainly in Science and 
Technology fields, such as : 

October 2017 
- 

September 2022 
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ลําดับที ่
ชื่อเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการ 
รายละเอียดขอตกลง 

การเปนเครือขายรวมกัน 
วันเดือนป 

ที่ดําเนินการ 
   1. Mathematics and Natural Sciences: 
Information Technology, Computational 
Sciences, Chemistry, and Physics 
   2. Life Sciences and Technology: Natural 
Resources Management, Ecology, 
Bioproduct Technology, Microbial 
Biotechnology, Genetics and Molecular 
Biotechnology, Plant Sciences and 
Biotechnology 
   3. Earth Sciences and Technology 
   4. Environmental Science and 
Engineering 

 
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพตางประเทศ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน  

ลําดับ
ที ่

รายชื่อนักศกึษา สาขาวิชา 
สถานที่ฝก

ประสบการณวิชาชีพ
ตางประเทศ 

ประเทศ 
จํานวนเงิน 
ที่ไดรับทุน 

ระยะเวลา 

1 นางสาวฐานิตา   
กลิ่นมาลา 

วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

CAN THO 
UNIVERSITY 

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

50,000 1 มิ.ย. – 31 
ส.ค. 2560 

2 นายภาณุรุจ  
อัศนธรรม 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

CHIA NAN 
UNIVERSITY OF 
PHARMACY AND 

SCIENCE, REPUBLIC 
OF CHINA 

ประเทศไตหวัน 80,000 1 มิ.ย. – 31 
ก.ค. 2560 

3 นางสาวอภิชญา 
แจมเกิด 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

GRADUATE SCHOOL 
OF NATURAL 
SCIENCE AND 
TECHNOLOGY,   
FACULTY OF 

SCIENCE OKAYAMA 
UNIVERSITY 

ประเทศญี่ปุน 100,000 1 ก.ย. – 30 
พ.ย. 2560 

4 นายไตรสิทธิ์  
ไชยสรรค 

ชีววิทยา UNIVERSITY OF 
LJUBLJANA 

สาธารณรัฐสโลวีเนีย 110,000 11 ต.ค. – 20 
พ.ย. 2560 
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรในการจัดกิจกรรม ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลุกจิตสํานึกใหเห็นคุณคา และมีทัศนคติที่ดีตอวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเปนประจํา
ทุกป กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบํารุงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากร จํานวน  5  โครงการ ไดแก 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ วันที ่ สถานที่จัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการทําบุญตักบาตรวันปใหม 6 มกราคม 2560 หองประชุม 26103  

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

5,000  

2 โครงการสงเสริมเรียนรูความเปนวังสวนสุนันทา 15 มีนาคม 2560 ตําหนักสายสทุธานภดล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

3,580  

3 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต รดน้ําขอพร
ผูใหญ 

11 เมษายน 2560 หองประชุม 26103  
คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

18,435  

4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกบุคลากร
และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

11 เมษายน 2560 หองประชุม 26103  
คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

18,231  

5 โครงการลอยกระทง "อนุรักษประเพณีไทยและ
สิ่งแวดลอม” 

1 พฤศจิกายน 
2560 

หองประชุม 26103  
คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

13,100  
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การพัฒนาบุคลากร 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไปพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ใหมีความรูความสามารถในการทํางาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2560  มี
บุคลากรของคณะทั้งหมด 148 คน ซึ่งแบงออกเปน สายวิชาการ จํานวน 108 คน  และ สายสนับสนุนวิชาการ 
จํานวน 40 คน ซึ่งในแตละปการศึกษาคณะไดผลักดันใหบุคลากรภายในคณะไปพัฒนาตนเองในดานตางๆ เพ่ือ
เพ่ิมเติมความรูโดยคณะมีงบประมาณจัดสรรใหในการไปพัฒนาตนเองอยางนอยปละ 2 ครั้ง สายวิชาการ 
10,000 บาท คน/ป  สายสนับสนุนวิชาการ 5,000 บาท คน/ป  เพ่ือใหการทํางานของคณะฯ สามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีการพัฒนา 
และมีการปรับปรุงการทํางานโดยผานระบบการประเมินเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

การฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสายวิชาการ 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล โครงการ/กิจกรรมที่เขารับการพัฒนา 
วัน เดือน ป และสถานที ่

เขารับการอบรม 
1 รศ. ศิวพันธุ ชูอินทร โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
13-16 พฤศจิกายน 2559 

2 ผศ.ดร. ปยะดา อาชายุทธการ โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

3 อาจารยธนขวัญ บุษบัน โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

4 ดร. ชินวัฒน ศาสนนันทน โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

5 ดร. กิตติคุณ มีทองจันทร โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

6 ผศ.ดร. ณรงค สงัวาระนที โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

7 ผศ.ดร. นิศากร สังวาระนที โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

8 ดร. มณฑารพ สุธาธรรม โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

9 ดร. ชูเกียรติ ผุดพรมราช โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

10 ดร. เสาวณีย คําพันธ โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

11 อาจารยธนัฐ กรอบทอง โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

12 อาจารยกัญญารัตน บุษบรรณ โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

13 ดร. รัตนชัย ไทยประทุม โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

14 ดร. วชิราภรณ พิกุลทอง โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล โครงการ/กิจกรรมที่เขารับการพัฒนา 
วัน เดือน ป และสถานที ่

เขารับการอบรม 
15 ดร. วัฒนา พันธุพืช โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
13-16 พฤศจิกายน 2559 

16 อาจารยอัมพรศรี พรพิทักษดํารง โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

17 ดร. สาริสา ปนคํา โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

18 อาจารยพัชรากร โรจนสวุกุล โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

19 อาจารยธวัฒนชัย ศิลังคประชา โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

20 ดร. โสพิศ สวางจิตร โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

21 ดร. ศันสนีย แสนศิริพันธ โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

13-16 พฤศจิกายน 2559 

22 ดร.คณิตดา  ทองขาว โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
"กาวแรกสูอาจารยมืออาชีพ" 

21-25 พฤศจิกายน 2559 

23 ดร.จิตรลดา  ชูมี โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (TOFEL ITP) 21 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 
2559 

24 ดร. อรวรรณ  ริ้วทอง โครงการ อบรมสรางความเขาใจ KM SSRU 
3.0 

2 ธันวาคม 2559 

25 อ. ณรัล  ลือวรศิริกุล 1) โครงการ อบรมสรางความเขาใจ KM 
SSRU 3.1 
2) โครงการศึกษาวิจัยในหัวขอ Loe 
temperature Luminescence study of 
glass scintillaors 

2 ธันวาคม 2559 

26 ผศ. นิศานาถ  เตชะไพบูลย โครงการ งานการประชุมสวนสุนันทา
วิชาการ ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 

1-2 ธันวาคม 2559 

27 ดร. พลอยทราย โอฮามา 1) โครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เกณฑ Edpex 
2) โครงการ การประชุมวิชาการ " ความ
หลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น อยางย่ังยืน ครั้งท่ี 5 

1-2 ธันวาคม 2559 

28 อ. สุวิมล  คุปติวุฒ ิ โครงการ การประชุมวิชาการ " ความ
หลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น อยางย่ังยืน ครั้งท่ี 5 

1-2 ธันวาคม 2559 

29 อ. ธิดารัตน  แสนพรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
   - เพ่ือการพัฒนาทักษะ (TOEEL ITP) 
   - รุศัพทใหถองแทคําแปลยังไมพอ 
   - ตะลุยเทคนิคการทําขอสอบ  (TOEEL 
ITP 
 

ต.ค.- ธ.ค 2559 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล โครงการ/กิจกรรมที่เขารับการพัฒนา 
วัน เดือน ป และสถานที ่

เขารับการอบรม 
30 อ. ปทมา  หิรัญโญภาส โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

   - เพ่ือการพัฒนาทักษะ (TOEEL ITP) 
   - ตะลุยเทคนิคการทําขอสอบ  (TOEEL 
ITP) 

ต.ค.- ธ.ค 2559 

31 อ. จิราพร  วีณุตตรานนท โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
   - เพ่ือการพัฒนาทักษะ (TOEEL ITP) 
   - ตะลุยเทคนิคการทําขอสอบ  (TOEEL 
ITP) 

30 ต.ค. 59 ,13 พ.ย. 59,  
27 พ.ย. 59 

32 อ. บุศรินทร  เอ่ียมธนากุล โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (TOFEL ITP) 21 พ.ย.-21 ธ.ค 2559 

33 อ. นันทยง  เฟองขจรฟุง โครงการอบรม ตะลุย เทคนิค การทํา
ขอสอบ Tofel ITP สําหรับบุคลากร 
ประจําปการศึกษา 2560 

30 ต.ค. 59 ,13 พ.ย. 59, 27 
พ.ย. 59 

34 ผศ. ดร. อมรา  อิทธิพงษ โครงการ การประชุมวิชาการ " ความ
หลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น อยางย่ังยืน ครั้งท่ี 5 

1-2 ธันวาคม 2560 

35 อ.ดุสิต  บุหลัน โครงการ การประชุมวิชาการโภชนาการ
แหงชาติ ครั้งท่ี 10 เรื่อง โภชนาการเชิงรุก
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

18 - 20 ต.ค. 2559 

36 อ. สกุลตรา  ค้ําชู โครงการ การประชุมวิชาการโภชนาการ
แหงชาติ ครั้งท่ี 10 เรื่อง โภชนาการเชิงรุก
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

19 - 20 ต.ค. 2559 

37 ผศ.นิธินาถ  เจริญโภคราช โครงการอบรม ตะลุย เทคนิค การทํา
ขอสอบ Tofel ITP สําหรับบุคลากร 
ประจําปการศึกษา 2560 

30 ต.ค. 59 ,13 พ.ย. 59,  
27 พ.ย. 59 

38 อ.รัตนทิพย  รัตนชัย 1)  โครงการอบรม ตะลุย เทคนิค การทํา
ขอสอบ Tofel ITP สําหรับบุคลากร 
ประจําปการศึกษา 2560 
2) ประชุมวิชาการนานาชาติ international 
conference on green urbanism 

18 - 20 ต.ค. 2559 
 
 

พ.ย.- ต.ค. 2559 

39 อ.ศิริรัตน พักปากน้ํา อบรมการผลิตภัณฑกลวยไมปลอดโรคไวรัส 8 - 13 ต.ค. 2559 

40 อ. สมฤดี พงษเสนา โครงการ การจัดอบรมสรางความเขาใจการ
จัดการความรูประจําปงปประมาณ พศ. 
2560 

2 ธันวาคม 2559 

41 ผศ. ดร. ยุทธนา  สุดเจริญ 16 th FERCAP International 
Conference 

21 - 22 พ.ย. 2559 

42 ดร. ฤทัยรัตน สิริวัฒนรัชต โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
"กาวแรกสูอาจารยมืออาชีพ" 

21-25 พฤศจิกายน 2559 

43 อ. นฤมล  เปยซ่ือ โครงการ ประชุมโภชนาการแหงชาติ ครั้งท่ี 
10 เรื่องโภชนาการเชิงรุก เพ่ือพัฒนาการท่ี
ย่ังยืน 

18- 20 ต.ค. 2559 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล โครงการ/กิจกรรมที่เขารับการพัฒนา 
วัน เดือน ป และสถานที ่

เขารับการอบรม 
44 ดร. จาริวัฒน  พิษณุวงศ โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (TOEEL ITP) 21 พ.ย.-21 ธ.ค 2559 

45 ดร. วลัยพร  ผอนผัน โครงการ อบรมการใชเทคโนยีการสํารวจ
ระยะไกล 
1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (TOEEL 
ITP) 
2. โครงการ อบรมสรางความเขาใจ KM 
SSRU 3.0 

16 พ.ย. 59 
 

21 พ.ย.-21 ธ.ค 2559 

46 อ. ฒาลิศา  เนียมมณ ี ICESSE 2016:International 
Conferenceon Enivironmental 

10-11 ตุลาคม 59 

47 ดร. พรรณทิพย  กาหยี โครงการ การประชุมวิชาการ " ความ
หลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น อยางย่ังยืน ครั้งท่ี 5 

1-2 ธันวาคม 2559 

48 อ.นภดล แชมชอย โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (TOEEL ITP) 21 พ.ย.-21 ธ.ค 2559 

49 อ.ชเนศ  วรรณะ โครงการ อบรมสรางความเขาใจ KM SSRU 
3.0 

2 ธันวาคม 2559 

50 อ.รัตนไชย  ไทยประทุม THE 2016 ICBTS INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINE RESEARCH 
CONFERENCE WORLDWIDE 

6-11 พ.ย. 59 

51 อ.วดี พรามหณกระโทก ประชุมวิชาการและประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2559 เรื่อง sport science for 
all 

21 - 22 ธ.ค. 2559 

52 ผศ.รุจิจันทร  วิชิวานิเวศน ประชุมวิชาการนานาชาติ international 
conference on green urbanism 

18 - 20 ต.ค. 2559 

53 อ.ชัชพล  ชอบวิทยาคุณ International Conference on 
Management of Innovation and 
Technology (ICMIT2016) 

21-22 พ.ย. 2559 

54 อ.นันทพร อัคนิจ International Conference on 
Management of Innovation and 
Technology (ICMIT2016) 

21-22 พ.ย. 2559 

55 อ.สุพัฒนชลี  สิริโชควรกิตต์ิ International Conference on 
Management of Innovation and 
Technology (ICMIT2016) 

21-22 พ.ย. 2559 

56 ผศ.จารุวรรณ  ฉัตรทอง 1. การประชุมวิชาการ 18th conference 
Sciemtfic on economic and sosial 
development 
2. โครงการเสริมสรางทักษะหองสอนใหเปน
หองเรียน 

9 - 10 ธ.ค. 2559 
 
 

13 พ.ย.2559 

57 ดร.ดุลยวิทย  ปรางชุมพล The MT International Conference on 
Business Research: Milano 2016 

27 - 28 ธ.ค. 2559 

59 ดร.พิจตรา  จอมศรี The MT International Conference on 27 - 28 ธ.ค. 2559 



86 | P a g e รายงานประจําป 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล โครงการ/กิจกรรมที่เขารับการพัฒนา 
วัน เดือน ป และสถานที ่

เขารับการอบรม 
Business Research: Milano 2016 

60 อาจารยเสถียร  จันทรปลา โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (TOEEL ITP) 21 พ.ย.-21 ธ.ค 2559 

61 ผศ.ดร.จรรยาพัฒน  แสงสุวรรณ 1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (TOEEL 
ITP) 
2. การประชุมวิชาการ 18th conference 
Sciemtfic on economic and sosial 
development 
3. โครงการเสริมสรางทักษะหองสอนใหเปน
หองเรียน 

21 พ.ย.-21 ธ.ค 2559 
 

9 - 10 ธ.ค. 2559 
 
 

13 พ.ย.2559 

62 รศ.ดร.ไพบูลย  แจมพงษ WCES 2017  16th World Conference 
on Educational Science 

28.ม.ค.- 6 ก.พ.60 

63 ผศ.ดร.อาณัติ  ตะปนตา WCES 2017  16th World Conference 
on Educational Science 

28.ม.ค.- 6 ก.พ.60 

64 ผศ.ดร.โกมล  ไพศาล WCES 2017  16th World Conference 
on Educational Science 

28.ม.ค.- 6 ก.พ.60 

65 ผศ.ศรีสุวรรณ  เกษมสวัสดิ์ WCES 2017  16th World Conference 
on Educational Science 

28.ม.ค.- 6 ก.พ.60 

66 ผศ.ดร.รณบรรจบ  อภิรติกุล WCES 2017  16th World Conference 
on Educational Science 

28.ม.ค.- 6 ก.พ.60 

67 ดร.วิชาญ  เลิศลพ WCES 2017  16th World Conference 
on Educational Science 

28.ม.ค.- 6 ก.พ.60 

68 ดร.สมรวย  อภิชาติบุตรพงศ WCES 2017  16th World Conference 
on Educational Science 

28.ม.ค.- 6 ก.พ.60 

69 ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล WCES 2017  16th World Conference 
on Educational Science 

28.ม.ค.- 6 ก.พ.60 

70 อาจารยณิช  วงศสองจา WCES 2017  16th World Conference 
on Educational Science 

28.ม.ค.- 6 ก.พ.60 

71 อาจารยภาณุ วราภรณ WCES 2017  16th World Conference 
on Educational Science 

28.ม.ค.- 6 ก.พ.60 

72 อาจารย ดร.ไพลิน  ชยาภัม หลักสูตรระบบสานสนเทศทางภมิูศาตร
เบื้องตน 

18-19 ก.พ.60 

73 อาจารยกัญญา บวรโชคชัย โครงการอบรมแนวทางการออกแบบการ
วิจัยและพัฒนา 

21 ก.พ.60 

74 ผศ.ดร.สุมิตรา  นวลมีศรี python programing for young dada  
scienctists 

21-22 ม.ค.60 

75 อ.ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ python programing for young dada  
scienctists 

21-22 ม.ค.60 

76 ผศ.นฤมล  ประภาสุวรรณกุล ประชุมวิชาการ นานาชาติ ครั้งท่ี 92 
International Acadamic conference 
on Deverlopment in science and 

21 พ.ย.-21 ธ.ค 2559 
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วัน เดือน ป และสถานที ่

เขารับการอบรม 
technology 

77 อาจารยจุฑามาศ  มูลวงศ การเตรียมตวามพรอมสําหรับการเริ่มธุรกิจ
อาหาร:ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานและ
กฏหมาย 

30 พ.ย.-2 ธ.ค.59 

78 อาจารยกัญญาพัชร เพชราภรณ การเตรียมตวามพรอมสําหรับการเริ่มธุรกิจ
อาหาร:ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานและ
กฏหมาย 

30 พ.ย.-2 ธ.ค.59 

79 ดร.มนัสวี  เดชกลา การสรางความรูความเขาใจในกระบวนการ
จัดการความรู 

1 มี.ค.60 

80 ผศ.ดร.ศิริลักษณ  เกตุฉาย THE IRES -163RD INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON SCIENCE, 
TECHNOLOGY AND MANAGEMENT 
(ICSTM) 

18-23 มี.ค.60 

81 อาจารยธนาเดช  โพธิ์ศรี THE IRES -163RD INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON SCIENCE, 
TECHNOLOGY AND MANAGEMENT 
(ICSTM) 

18-23 มี.ค.60 

82 ดร.ชูสิทธิ์  หงษกุลทรัพย โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมเพ่ือสราง
จิตสํานึก และประสิทธิภาพในการปฏิบัติตน 

1-3 มี.ค.60 

83 อ.ณัฐพล  ประเทิงจิตต อบรม เร่ือง การทําความสะอาดและการฆา
เชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร 

3-4 มี.ค.60 

 

การฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล โครงการ/กิจกรรมที่เขารับการพัฒนา 
วัน เดือน ป และสถานที ่

เขารับการอบรม 
1 นาง อนงค นําสวุิมลกุล โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ

การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
พ.ย. - ธ.ค. 59 

2 นาง สุริยาภา โสภณวส ุ โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

3 นาง มาลี ทองพิมพ โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

4 นางสาว ทิวา ศักดิ์ศรี โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

5 น.ส. เสาวลักษณ อุดมเจริญพรผล โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

6 นาง นวลศรี แมนรักษ โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

7 นาง กอบกูล ขําสุวรรณ โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

8 นาย กิตติศักด์ิ ภูอมร โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ พ.ย. - ธ.ค. 59 
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เขารับการอบรม 
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

9 นาย ไกรวุธ สุขสวาง โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

10 นาย อําพร ชิราพฤกษ โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

11 นางสาว สวาท พินิจผล โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

12 นางสาว วิภาวดี วงศพุฒิเลิศ โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

13 นาย อิทธิเชษฐ กาฬสุวรรณ โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

14 นางสาว ทัศนียา มีเปยมสมบูรณ โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

15 นางสาวโยษิตา  ดีไพร โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

16 นางสาว วิรงรอง ทําโย โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

17 นางสาว ปาณิสรา นิตุธร โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

18 นางสาวรดาศา  โพธิ์จาด 1) อบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เกณฑ EdPEx สําหรับคณะ/วิทยาลัย 
2) อบรมสรางความรูความเขาใจ KM SSRU 
3.0 สู LO สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ รุน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 
3) โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

17 พฤศจิกายน 2559 
 

4 พฤศจิกายน 2559 
 
 
 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 

19 นาย ขจรวงศ ศรีวารีรัตน โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

20 นาย วรงค ชื่นครุฑ โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

21 วาท่ี ร.ต. พัฒนพงษ คําใส โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

22 นางสาว นภาพร ทองรัตนชาติ โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

23 นางสาว จีรนันท ปตตพงษ โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

24 นาย ศุภกิจ ขจรกิตติมศักด์ิ โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

25 น.ส. พิลาวรรณ กองทองนอก โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 
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เขารับการอบรม 
26 นางสาว วรากร โฉมโสภา โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ

การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
พ.ย. - ธ.ค. 59 

27 นาย ปวิตร คงประเสริฐ โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วดัระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

28 นางสาว สุมิตรา พรหมขุนทอง โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

29 นาง ทิฆัมพร อิสริยอนันต โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

30 นาย ศุภพล คําชื่น โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

31 นางสาวเมลานี  อุระสนิท โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

32 นางสาวสุภัสสร  ฉิมเฉิด โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

33 นางสาวธีริศรา แสงม่ัง โครงการ อบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
การสอบ วัดระดับ ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

 

บุคลากรสายวิชาการท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ และ ระดบันานาชาต ิป พ.ศ. 2560 
ลําดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา กิจกรรม / โครงการ  

ที่ไดรับรางวัล 
วันที่ไดรับรางวัล 

1 อาจารยณรัล  ลือวรศิริกุล ฟสิกสประยุกต รับรางวัล Best Poster Presentation 
Award จากการนําเสนอผลงานวิจัยในงาน 
The First Materials Research Society 
of Thailand International Conference 
ชื่อผลงานวิจัย “Preparation and 
spectroscopic studies of Cr3+ -doped 
aluminium calcium sodium borate 
glasses.” 

31 ตุลาคม –  
3 พฤศจิกายน 2560 

2 อาจารย ดร.ชูเกียรติ ผุด
พรมราช 

สถิติประยุกต รับรางวัลบทความวิจัยประเภท Oral ระดับ
ยอดเย่ียม จากการเขารวมการประชุมสวน
สุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโล ยี ระ ดับชาติ  ครั้ ง ท่ี  1  “การ
สรางสรรคและนวัตกรรม กาวสูประเทศไทย 
4.0” ชื่อผลงานวิจัย “การแจกแจงผสมโล
แม็กซแบบใหมและการประยุกต” 

10 พฤศจิกายน 2560 

3 อาจารย ดร.พลอยทราย 
โอฮามา  
อาจารยณัฐกมล  
พ่ึงสําราญ  
อาจารย ดร.เสาวณีย  
คําพันธ และ 

เคมี 
 

เคมี 
 

เคมี 
 

รางวัลเหรียญทอง จาก IIDC และ รางวัล
พิเศษ Special Award จากการสงผลงาน
นวัตกรรมซ่ึงเปนผลผลิตจากงานวิจัยเขา 
ร ว มกา รประกวดน วัตกรรมและกา ร
ออกแบบระดับนานาชาติ International 
Innovation and Design Competition 

6 - 8 ธันวาคม 2560 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา กิจกรรม / โครงการ  
ที่ไดรับรางวัล 

วันที่ไดรับรางวัล 

ผศ.ดร.ศิริลักษณ นามวงษ เทคโนโลยีชีวภาพ (IIDC) 2017 ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อผลงาน “Si 
Thai สีน้ําปลอดมลพิษจากสารสกัด
ธรรมชาต”ิ  

4 อาจารย ดร.จิตรลดา ชูมี  
อาจารย ดร.พลอยทราย 
โอฮามา  
อาจารยกัญญารัตน  
บุษบรรณ  
อาจารย ดร.สาริสา ปนคํา  
อาจารย ดร.จาริวัฒน 
พิษณุวงศ  และ 
อาจารยณัฐกมล  
พ่ึงสําราญ 

เคมี 
เคมี 

 
คณิตศาสตรสารสนเทศ 

 
คณิตศาสตรสารสนเทศ 

เคมี 
 

เคมี 

รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ Special 
Award จากการสงผลงานนวัตกรรมซ่ึงเปน
ผลผลิตจากงานวิจัยเขา รวมการประกวด
นวัตกรรมและการออกแบบระดับนานาชาติ 
International Innovation and Design 
Competition (IIDC) 2017 ณ เขตปกครอง
พิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อ
ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมกระดาษจากเปลือก
มะพราว”  

6 - 8 ธันวาคม 2560 

5 ผศ.ดร.ศิริลักษณ นามวงษ เทคโนโลยีชวีภาพ รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ Special 
Award จากการสงผลงานนวัตกรรมซ่ึงเปน
ผลผลิตจากงานวจิัยเขา รวมการประกวด
นวัตกรรมและการออกแบบระดับนานาชาติ 
International Innovation and Design 
Competition (IIDC) 2017 ณ เขตปกครอง
พิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อ
ผลงานเรื่อง “Nat De Co: Super Edible 
Fiber” 

6 - 8 ธันวาคม 2560 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การประกันคณุภาพระดับหลักสูตร 
 ปการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
จํานวน 15 หลักสูตร โดยมีผลการตรวจประเมินรายละเอียดตามตาราง 
 

หลักสูตร 
 

ผลการดาํเนินงาน
ตามเกณฑ

มาตรฐานหลกัสูตร 

ผลการตรวจประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสตูร  
ประจําปการศึกษา 2559 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

(ผาน/ไมผาน) คะแนน ระดับคุณภาพ 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

ผาน 3.26 ดี 1. อาจารย ดร.ประเสริฐ  พัฒนาประทีป 
   ประธานกรรมการ 
2. ผศ. ดร.สุวิมล  เรืองศรี   กรรมการ 
3. ผศ.เพ็ญลภัส  ย้ิมเสมอจิต  กรรมการ 
4. นายอิทธิเชษฐ  กาฬสุวรรณ  เลขานุการ 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 

ผาน 3.07 ดี 1. รศ. ดร.เสนห  เอกะวิภาต  ประธานกรรมการ 
2. ผศ. ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล  กรรมการ 
4. นางสาวเมลานี  อุระสนิท  เลขานุการ 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

ผาน 3.31 ด ี 1. รศ. ดร.รสริน  วองวิไลรัตน  ประธานกรรมการ 
2. ผศ. ดร.จุมพต  พุมศรีภานนท  กรรมการ 
3. ผศ.เสาวนิตย ชอบบุญ  กรรมการ 
4. นายอิทธิเชษฐ  กาฬสุวรรณ  เลขานุการ 

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม 

ผาน 3.39 ด ี 1. รศ. ดร.รสริน  วองวิไลรัตน  ประธานกรรมการ 
2. ผศ. ดร.จุมพต  พุมศรีภานนท  กรรมการ 
3. ผศ.เสาวนิตย ชอบบุญ  กรรมการ 
4. นายอิทธิเชษฐ  กาฬสุวรรณ  เลขานุการ 

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร
สารสนเทศ 

ผาน 3.56 ดี 1. อาจารย ดร.รังสิต  ศรจิตติ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยสมสมัย  เจริญสุข  กรรมการ 
3. อาจารยกิตยาการ  อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ 
4. นางสาวรดาศา  โพธ์ิจาด  เลขานุการ 

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต 

ผาน 3.60 ดี 1. ผศ. ดร.อัญชลี  ทองกําเหนิด   
   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยกิตยาการ  อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ 
3. อาจารยสมสมัย  เจริญสุข  กรรมการ 
4. นางสาวเมลานี  อุระสนิท  เลขานุการ 

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ผาน 3.46 ด ี 1. รศ. ดร.ทัศนีย  เสาวนะ  ประธานกรรมการ 
2. ผศ. ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลยสัมพันธ  กรรมการ 
3. อาจารยอิริยา  ผองพิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวเมลานี  อุระสนิท  เลขานุการ 

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ผาน 3.51 ด ี 1. รศ. ดร.จุไรรัตน  ดวงเดือน  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.ธีรเวช  ทิตยสีแสง  กรรมการ 
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หลักสูตร 
 

ผลการดาํเนินงาน
ตามเกณฑ

มาตรฐานหลกัสูตร 

ผลการตรวจประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสตูร  
ประจําปการศึกษา 2559 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

(ผาน/ไมผาน) คะแนน ระดับคุณภาพ 

สิ่งแวดลอม 3. ผศ. ดร.ฤดี  นิยมรัตน  กรรมการ 
4. นางสาวพิลาวรรณ  กองทองนอก  เลขานุการ 

9. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร 

ผาน 3.03 ด ี 1. ผศ. ดร.อํานาจ  สวัสด์ินะที  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.สัมพันธุ  จันทรดี  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.ไสว  ศิริทองถาวร  กรรมการ 
4. นางชนิดา  ชิราพฤกษ  เลขานุการ 

10. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผาน 3.28 ดี 1. อาจารยทรงพล  นคเรศเรืองศักด์ิ   
   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.ทิพยสุดา หม่ืนหาญ  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.สัมพันธุ  จันทรดี  กรรมการ 
4. นางชนิดา  ชิราพฤกษ  เลขานุการ 

11. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร 

ผาน 3.12 ดี 1. ผศ.ดร.สถาพร  ถาวรอธิวาสน   
   ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.ไสว  ศิริทองถาวร  กรรมการ 
4. นางสาวพิลาวรรณ  กองทองนอก  เลขานุการ 

12. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

ผาน 3.01 ด ี 1. ผศ. ดร.นนทลี พรธาดาวิทย  ประธานกรรมการ 
2. รศ.บุษรา  สรอยระยา  กรรมการ 
3. ผศ. ดร.ฤดี  นิยมรัตน  กรรมการ 
4. นางสาวพิลาวรรณ  กองทองนอก  เลขานุการ 

13. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การกีฬาและสุขภาพ 

ผาน 3.05 ดี 1. อาจารย ดร.ประกิต   หงษแสนยาธรรม 
   ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง  กรรมการ 
3. อาจารย ดร.ไวพจน  จันทรเสม  กรรมการ 
4. นางสาวเมลานี  อุระสนิท  เลขานุการ 

14. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 

ผาน 3.03 ดี 1. ศาสตราจารย พลตํารวจโทหญิง  
   ดร.นัยนา  เกิดวิชัย  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.อภิรดี  เมืองเดช  กรรมการ 
3. รศ. ดร.จุไรรัตน  ดวงเดือน  กรรมการ 
4. นายจิรวัฒน  สุดสวาท  เลขานุการ 

15. ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา 

ผาน 3.09 ด ี 1. ผศ. ดร.ศิริลักษณ  เรืองรุงโรจน   
   ประธานกรรมการ 
2. ผศ. ดร.จุมพต  พุมศรีภานนท  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.อภิรดี  เมืองเดช  กรรมการ 
4. นายจิรวัฒน  สุดสวาท  เลขานุการ 

ผลคะแนนโดยรวม ผาน 3.25     
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การประกันคณุภาพระดบัคณะ 
 
ปการศึกษา พ.ศ. 2559  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนระดับปริญญาตรี 15 สาขาวิชา  

มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 2,776 คน และระดับปริญญาโท จํานวน 7 คน รวมท้ังหมด 2,783 คน มีผูสําเร็จ
การศึกษา 507 คน จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด จํานวน 103.5 คน โดยมีอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 51.5คน 
ปริญญาโท 52 คน และอาจารยประจํามีตําแหนงทางวิชาการจํานวน 29 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน 42 คน  ไดรับสรร
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  รวมท้ังสิ้น 56,177,720 บาท จําแนกเปน งบประมาณแผนดิน 17,660,500 บาท 
งบประมาณรายได 38,517,220 บาท โดยมีวิสัยทัศน “มุงพัฒนาการศึกษา การวิจัยดานวิทยาศาสตรและบูรณาการองคความรู 
เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” บริหารภายใตยุทธศาสตร 4 ดาน  

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ จํานวน 3 คน  ไดเขาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป
การศึกษา 2559 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานท่ีผานมา ตลอดจน
ปญหา อุปสรรค และผลงานท่ีทําไดโดดเดนเปนแบบอยางพรอมเผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือการเรียนรูรวมกัน คณะกรรมการ
ไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร หลักฐานตางๆ ของคณะรวมท้ังสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา 
ตลอดจนผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ภายใตองคประกอบการประเมินคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 5 

องคประกอบ 13 ตัวบงชี้  โดยมีผลการประเมินตามองคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ) โดยภาพรวมมีคะแนน 3.66  มีคุณภาพอยูในระดับดี  โดยมีผลการประเมินจําแนกตามองคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต   คะแนน 2.76  ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย     คะแนน 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   คะแนน 3.00 ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนน 3.00 ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ   คะแนน 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

 

โดยมีจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาดังนี้ 
 จุดแข็งและประเด็นที่ชื่นชมในภาพรวม 

1. คณะฯ มีการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอยางตอเนื่อง  

สอดคลองกับการประเมินภาระงานท่ีโปรงใส และบุคลากรมีความพึงพอใจตอความกาวหนาในอาชีพ 

2. คณาจารยมีศักยภาพในการทาวิจัย มีผลงานตีพิมพท่ีมีคานาหนักสูงจานวนมากมีการดําเนินการบริหารหลักสูตร 
ครบถวน 
 

จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม 
1. คณะฯ ควรทบทวนการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จเชงิคณุภาพของแผนและกิจกรรมตามพันธกจิ ประเด็น ยุทธศาสตร  

และวัตถุประสงค ท่ีสามารถประเมินผลและนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงไดอยางเปนรูปธรรม 

2. คณะฯ ควรพัฒนานักศึกษาใหเปนนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ และพัฒนาดานการคิดวิเคราะห  
สังเคราะห การสื่อสารและถายทอดความรูความชานาญท่ีเปนสากลมากข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูประกอบการ และสามารถแขงขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
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การปฏบิัตริาชการตามคาํรับรองการปฏบิัติราชการ 
 

ตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประจําปงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยวัด ผลป 2558 
ประจําปงบประมาณ 2559 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ยุทธศาสตรที่ 1 ความเขมแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงค 1.1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับความเชื่อม่ันและไววางใจในการดําเนินงานตามภารกิจ 
1.1.1 ระดับความเชื่อม่ันและ
ไววางใจของบุคลากรในการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
หนวยงาน*1 

ระดับ
คะแนน

ความเชี่อม่ัน 

4.66 ≥ 4.51 4.35 4.3600 

เปาประสงค 1.2 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.2.1 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอระบบบริหาร
จัดการของหนวยงาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

- ≥ 3.51 4.52 5.0000 

ยุทธศาสตรที่ 2 การริเริ่ม สรางสรรค นวัตกรรมและการวิจัย 
เปาประสงค 2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ
มาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด 
2.1.1 รอยละงานวิจัยหรือ
ง า น ส ร า ง ส ร ร ค ท่ี ตี พิ ม พ
เผยแพร ในระดับชาติหรือ
นานาชาติตออาจารยประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจํา*3 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

รอยละ 66.25 30.00 66.60 5.0000 

เปาประสงค 2.2 เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการของสังคม 
2.2.2 จํานวนฐานความรู/องค
ค ว ามรู ท่ี เ พ่ิ มขึ้ น ในแหล ง
เรียนรูบริการวิชาการ * 4 

จํานวน 1 1 1 5.0000 

เปาประสงค 2.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน 
2.3.1 เงินสนับสนุนงานวิจัย
ห รื อ ง า น ส ร า ง ส ร ร ค ต อ
อาจารยประจํา/หรือนักวิจัย 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

บาท 165,592.99 ≥ 60,000 224,447.10 5.0000 

เปาประสงค 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด 
2.4 .1 ร อยละของการนํ า
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคไป
ใชประโยชน 

รอยละ 44.79 37.00 37.74 5.0000 

ยุทธศาสตรที่  3 การสรางเครือขาย 
เปาประสงค 3.1 เครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดีกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3.1.1 รอยละของเครือขายท่ี
มีผลผลิตท่ีเปนประโยชนตอ
หนวยงาน* 5 

รอยละ - 60.00 100.00 5.0000 
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยวัด ผลป 2558 
ประจําปงบประมาณ 2559 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
3.1.2 จํานวนเครือขายท่ีมี
ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
หนวยงาน 

จํานวน - 5 5 5.0000 

เปาประสงค 3.2 เครือขายมีความพึงพอใจตอการดําเนินกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3.2.1 ระดับความพึงพอใจ
ขอ ง เ ค รื อข า ย ท่ี มี ต อ ก า ร
ดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

- ≥ 3.51 3.68 5.0000 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณขององคกร และสงเสริมการประชาสัมพันธ 
เปาประสงค 4.1 มหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
4.1.1 รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย 

รอยละ
ความสําเร็จ 

100.00 100.00 100.00 5.0000 

4.1.2 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามเกณฑ QS 
* 7 

ระดับ
ความสําเร็จ 

- 5 4 4.0000 

เปาประสงค 4.2 ผูรับบริการรับรูภาพลักษณและการใหบริการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางชัดเจน 
4.2.1 รอยละของการรับรู
ภ า พ ลั ก ษ ณ  แ ล ะ ก า ร
ใหบริการของหนวยงาน 

รอยละ - 60.00 98.51 5.0000 

ยุทธศาสตรที่ 5 การยกระดับการศึกษาสูมาตรฐาน  กาวไกลสูอาเซียนและสากล 
เปาประสงค 5.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคมได 
5.1.1 คุณภาพของบัณฑิต 
ปริญญาตรี โท เอก เปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ*9 

ระดับ
คะแนน
คุณภาพ 

4.53 ≥ 4.51 3.92 2.6400 

เปาประสงค 5.2 บัณฑิตมีความรูความสามารถและมีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จ 
5 .2 .1  ร อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําและ
การประกอบอาชีพ อิสระ
ภายใน 1 ป 

รอยละ 90.09 ≥ 90.00 84.62 4.4620 

5 .2 .2  ร อยละของบัณฑิต
ป ริ ญ ญ า ต รี ท่ี ไ ด ง า น ต ร ง
สาขาวิชา 

รอยละ 75.33 ≥ 80.00 66.94 3.6940 

เปาประสงค 5.4 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามอัตลักษณของสวนสุนันทา 
5.4.1 ระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
สง เส ริม หรือพัฒนาใหกับ
นักศึกษา* 10 

ระดับความ
พึงพอใจ 

4.36 ≥ 4.25 4.50 5.0000 

     4.5509 
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ตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยวัด ผลป 2559 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 
เปาประสงค  1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกัน
คุณภาพภายในประจําป 

คะแนนเฉลี่ย - ≥ 4.20 3.66 1.0000 

1.1.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามเกณฑ QS 

รอยละ 80 ≥ 60.00 100.00 5.0000 

1.1.3 จํานวนรางวัลท่ีผูเรียนไดรับ
ก า ร ย ก ย อ ง ห รื อ ย อ ม รั บ ใ น
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับอัตลักษณ 

รางวัล - ≥ 4 38 5.0000 

เปาประสงค  1.2 สังคมเชื่อม่ันและไววางใจในการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1.2.1 ระดับความเชื่อม่ันและ
ไววางใจของสังคมท่ี มีตอการ
ดํ า เ นิ น ก า รต า มภ า ร กิ จ ข อ ง
หนวยงาน 

ระดับความ
เชื่อม่ัน 

4.34 ≥ 4.01 4.71 5.0000 

เปาประสงค  1.3 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม 
1.3.1 ระดับคะแนนคุณภาพของ
บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ*1 

ระดับคะแนน 3.92 ≥ 4.30 4.38 5.0000 

1.3.2 รอยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีไดงานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป*2 

รอยละ 77.01 ≥ 85.00 88.14 5.0000 

1.3.3 รอยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีไดงานตรงสาขาวิชา 

รอยละ 66.94 ≥ 75.00 82.85 5.0000 

เปาประสงค 1.4 ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอระบบบรหิารจัดการของมหาวิทยาลัยและภาคภูมิใจ
ในอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
1.4.1 ระดับความเชื่อ ม่ันและ
ไววางใจของบุคลากร/นักศึกษา/
ศิษยเกาตอการดําเนินการตาม
ภารกิจของหนวยงาน 

ระดับความ
เชื่อม่ัน 

- ≥ 4.10 4.65 5.0000 

1.4.2 ระดับคะแนนผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ 

ระดับคะแนน - ≥ 4.25 4.44 5.0000 

เปาประสงค  1.5 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรยีนสอนที่สงเสริมและสนับสนุนการสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค สอดคลองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
1.5.1 รอยละของกิจกรรมนอก
หลักสูตร ท่ีบู รณาการกับพันธ
กิจการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการทํานุ

รอยละ - ≥ 30.00 100.00 5.0000 
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยวัด ผลป 2559 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เกี่ ยวกับการจั ดกิ จกรรมการ
ส ง เ ส ริ ม  ห รื อ พั ฒ น า ใ ห กั บ
นักศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย 4.01 ≥ 4.25 4.31 5.0000 

1.5.3 รอยละของอาจารยประจํา
ท่ีมีเว็บไซตในการจัดการเรียนการ
สอน 

รอยละ - ≥ 100.00 100.00 5.0000 

เปาประสงค  1.6 หลักสูตรมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
1 . 6 . 1  ร อ ยละขอ งหลั ก สู ต ร
ท้ังหมดท่ีผานตามเกณฑประกัน
คุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดย
ไดคะแนนไมตํ่ากวาระดับ 3.01 
*3 

รอยละ - ≥ 60.00 100.00 5.0000 

1.6.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรทุก
หลักสูตรของหนวยงาน 

คะแนนเฉลี่ย - ≥ 4.01 4.33 5.0000 

เปาประสงค 1.7 บุคลากรทุกระดับมีความกาวหนาในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
1.7.1 รอยละของบุคลากรสาย
วิ ช า ก า ร ท่ี ไ ด รั บ ก า ร เ พ่ิ ม พู น
ศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชา
ของตนเอง 

รอยละ - ≥ 80.00 94.44 5.0000 

1.7.2 รอยละของอาจารยประจํา
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ*4 

รอยละ - ≥ 25.00 26.85 5.0000 

1.7.3 รอยละของอาจารยประจํา
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก*5 

รอยละ - ≥ 30.00 50.93 5.0000 

1.7.4 รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุน วิชาการ ท่ี ได รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะประจําสาย
งาน 

รอยละ - ≥ 80.00 100.00 5.0000 

1.7.5 รอยละของบุคลากรท่ีเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย 

รอยละ - ≥ 80.00 96.53 5.0000 

1.7.6 รอยละของบุคลากรท่ีผาน
เกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย*6 

รอยละ - ≥ 20.00 45.99 5.0000 

เปาประสงค 1.8 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีและอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน 
1 . 8 . 1  ร อ ย ล ะ เ ฉ ลี่ ย ข อ ง
ความสํา เ ร็จตามแนวทางการ
พัฒนาสูองคกรสุขภาวะ 

รอยละเฉลี่ย - ≥ 60.00 93.39 5.0000 
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยวัด ผลป 2559 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
เปาประสงค 1.9 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล 
1.9.1 ระดับความเชื่อม่ันของ
บุคลากรตอระบบบริหารจัดการ
ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ข อ ง
หนวยงาน 

ระดับความ
เชื่อม่ัน 

- ≥ 4.51 4.81 5.0000 

1.9.2 รอยละของประเด็นความ
เสี่ยงท่ีไดรับการควบคุมและลด
ระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น
ความเสี่ยงท้ังหมดท่ีกําหนดข้ึนตอ
ป 

รอยละ - 100.00 100.00 1.0000 

เปาประสงค  1.10 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนินการตามพันธกิจไดอยาง
ครบถวน 
1 . 1 0 . 1  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ขอ ง
นักศึกษา/บุคลากรท่ีมีตออาคาร
สถาน ท่ีและสิ่ ง อํ านวยความ
สะดวกของหนวยงาน 

ระดับความพึง
พอใจ 

- ≥ 4.01 4.70 5.0000 

เปาประสงค  1.11 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยสิน สินทรัพยเพ่ือใชในการปฏิบัติตามภารกิจ 
1.11.1 รอยละของงบรายไดจาก
โครงการจัดหารายไดดานการ
บริการวิชาการและวิจัยตองบ
รายไดจากการจัดการเรียนการ
สอนของหนวยงาน 

รอยละ - ≥ 20.00 1.61 1.0000 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการ ตีพิมพ เผยแพร และสิทธิทางปญญา 
เปาประสงค 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ
มาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด 
2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ 
วิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ีตีพิมพ 
เ ผ ย แ พ ร ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติตออาจารยประจําและ
นักวิจัย*7A) 

รอยละ 66.60 ≥ 30.00 61.11 5.0000 

2.1.2 รอยละของบทความวิจัยท่ี
ไดรับการอางอิง (Citation) ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

รอยละ - ≥ 3.00 22.22 5.0000 

2.1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงาน
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับ
ก า ร ตี พิ ม พ ห รื อ เ ผ ย แ พ ร ใ น
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ระดับคะแนน
เฉลี่ย 

- ≥ 3.00 0.68 1.0000 

เปาประสงค 2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชน 
2.2.1 จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร างสรรค ได รับการนํ า ไปใช

ผลงาน 37.74 ≥ 20 24 5.0000 
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยวัด ผลป 2559 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ประโยชน*8 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
เปาประสงค 2.3 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการวิชาการแกสังคม 
2.3.1 จํานวนฐานความรู/องค
ความรู ท่ีเพ่ิมขึ้นในแหลงเรียนรู
บริการวิชาการ *9 

ฐานความรู/ 
องคความรู 

1 ≥ 1 1 5.0000 

2.3.2 รอยละของงานบริการ
วิชาการท่ีดําเนินการภายใตความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก 
หรือผู นํ าชุมชน เ ทียบกับงาน
บริการวิชาการท้ังหมด 

รอยละ - 10.00 37.25 5.0000 

เปาประสงค 2.4 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน 
2.4.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตออาจารยประจํา
และนักวิจัย 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

บาท 224,447.10 ≥ 60,000 211,212.10 5.0000 

2.4.2 รอยละของผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ท่ีไดรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคบริการในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติตอผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคท้ังหมด 

รอยละ - ≥ 3.00 1.00 1.0000 

เปาประสงค 2.8 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสรางสรรคการบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
2.8.1 รอยละของอาจารยประจํา
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย 

รอยละ - ≥ 80.00 95.37 5.0000 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธและเชื่อมโยงเครือขาย 
เปาประสงค 3.1 เครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย 
3.1.1 รอยละของเครือขายท่ีมี
ผ ล ผ ลิ ต ท่ี เ ป น ป ร ะ โ ย ช น ต อ
หนวยงาน 

รอยละ 100 ≥ 100.00 100.00 5.0000 

3.1.2 จํานวนเครือขายท่ีมีสวน
รวมในการพัฒนาหนวยงาน*11 

เครือขาย 5 ≥ 5 5 5.0000 

เปาประสงค 3.2 มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือที่หลากหลายทั้งภายในและตางประเทศ 
3.2.1 ระดับความพึงพอใจของ
เ ค รื อ ข า ย ท่ี มี ต อ ก า ร ดํ า เ นิ น
กิจกรรมของหนวยงาน 

ระดับความพึง
พอใจ 

3.68 ≥ 3.51 4.66 5.0000 

เปาประสงค 3.3 ความสําเร็จตามขอตกลงความรวมมือของเครือขาย 
3.3.1 รอยละของขอตกลงความ
รวมมือท่ีดําเนินการสําเร็จตามท่ี

รอยละ - ≥ 20.00 46.15 5.0000 
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ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยวัด ผลป 2559 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
กําหนด*12 
เปาประสงค 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรวมมือกับเครือขาย 
3.4 .1 ระดับความสํา เ ร็จของ
ก ร ะ บ ว น ก า ร / ก ล ไ ก ใ น ก า ร
แ ส ว ง ห า ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
เครือขาย*13 

ระดับ
ความสําเร็จ 

- 5 5 5.0000 

เปาประสงค 3.5 บุคลากรสามารถถายทอดองคความรูสูเครือขาย 
3.5.1 รอยละของบุคลากรท่ีเขา
รวมการพัฒนา การถายทอดองค
ค ว า ม รู สู ศิ ษ ย เ ก า  ชุ ม ช น 
หนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
นานาชาติ 

รอยละ - ≥ 10.00 11.89 5.0000 

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ 
เปาประสงค  4.1 มหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.1 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย*14 (A) 

รอยละ 100 100 100.00 5.0000 

เปาประสงค  4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
4 . 2 . 1  ร อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร รั บ รู
ภาพลักษณและการใหบริการของ
มหาวิทยาลัย*15 

รอยละ 98.51 ≥ 80.00 100.00 5.0000 

เปาประสงค 4.3 นักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษาตอในสาขาวิชา 
4.3.1 รอยละของนักศึกษา
ชาวตางชาติเทียบกับนักศึกษา
ท้ังหมด 

รอยละ - ≥ 0.30 0.38 5.0000 

เปาประสงค 4.4 ระบบบริหารจดัการภายในที่สามารถตอบสนองตอความเปนนานาชาติ 
4.4.1 รอยละของอาจารยประจํา
และนักวิจัยท่ีเปนชาวตางชาติ
เ ทียบกับอาจารยประจํ าและ
นักวิจัยท้ังหมด*16 

รอยละ - ≥ 2.25 1.85 3.4000 

เปาประสงค 4.5 มหาวิทยาลัยมีการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสรางภาพลักษณได
อยางมีประสิทธิภาพ 
4.5.1 ระดับความสําเร็จของการ
ใชเทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ 
ของ Social Media ในการสราง
ภาพลักษณ 

ระดับ
ความสําเร็จ 

- 5 5 5.0000 

* คือ ตัวชี้วัดที่สําคัญ     A คือ ตัวชี้วัด Agenda 4.6833 
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โครงการการจัดหารายได 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดโครงการจัดหารายได จํานวน 14 โครงการ 

รายละเอียดตามตาราง 

 

ลําดับที่ โครงการ เจาของโครงการ ยอดเงิน 

1 ท่ีปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (โครงการพิพิธภัณฑ
เรือเทิดพระเกียรติ 2 รัชกาล) งวดท่ี 1 และ งวดท่ี 2 

รศ.ชัยศรี ธาราสวัสด์ิพิพัฒน 288,929.25 

2 โครงการวิจัยเชิงสํารวจ เร่ือง “ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู รับบริการของเทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบล ประจําป พ.ศ.2559” 

รศ.ธีระดา ภิญโญ 140,000 

3 โ ค ร ง ก า ร รั บ บ ริ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ตั ว อ ย า ง ท า ง
วิทยาศาสตร 

รศ.ศิวพันธุ ชูอินทร 56,800 

4 ท่ีปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (โครงการพิพิธภัณฑ
เรือเทิดพระเกียรติ 2 รัชกาล) (เงินประกันผลงาน) 

รศ.ชัยศรี ธาราสวัสด์ิพิพัฒน 32,103.25 

5 โครงการจัดหาตัวแทน สทศ. ประจําสนามสอบ การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-
NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3 ปการศึกษา 2559 

ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช 116,000 

6 โค ร งกา รศึ กษากา ร มี ส วน ร ว ม ในกา รจั ด ต้ั ง
หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขาสัตหีบ 

รศ.ศิวพันธุ ชูอินทร 100,000 

7 โครงการฝกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรเบื้องตน (QGIS) 

รศ.ศิวพันธุ ชูอินทร 28,500 

8 โ ค ร ง ก า ร รั บ บ ริ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ตั ว อ ย า ง ท า ง
วิทยาศาสตร 

รศ.ศิวพันธุ ชูอินทร 137,000 

9 โ ค ร ง ก า ร รั บ บ ริ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ตั ว อ ย า ง ท า ง
วิทยาศาสตร 

รศ.ศิวพันธุ ชูอินทร 63,180 

10 โครงการ "การจัดสอบใหกับผูขอรับใบอนุญาตเพ่ือ
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม 
(ส าขา วิ เ คราะห ผลกระทบสิ่ ง แวดล อมด าน
วิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ) สภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี" 

รศ.ศิวพันธุ ชูอินทร 157,500 

11 ท่ีปรึกษาอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
โรงเรียนสตรีนนทบุร ี

รศ.ศิวพันธุ ชูอินทร 10,000 

12 โ ค ร ง ก า ร รั บ บ ริ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ตั ว อ ย า ง ท า ง
วิทยาศาสตร 

รศ.ศิวพันธุ ชูอินทร 43,700 

13 โครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ดวยโปรแกรม R 

รศ.ศิวพันธุ ชูอินทร 10,500 

14 โครงการอบรมการใชโปรแกรม IBM SPSS สําหรับ
การวิจัยเบื้องตน 

รศ.ศิวพันธุ ชูอินทร 26,000 
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การดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตร 
 
วัตถุประสงคของการจัดต้ังศนูยวิทยาศาสตร 

ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนสวนงานภายใตคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยวิทยาศาสตรบริหารงานภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหาร
และการดําเนินงานศูนยวิทยาศาสตร พ.ศ. 2549 ขอ 6 ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังศูนยวิทยาศาสตร ดังนี ้

(1) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต รวมท้ังการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
(2) ใหบริการทางดานเคร่ืองมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยของ

บุคลากรภายในคณะและหนวยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย 
(3) ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 
(4) จัดทําโครงการเพ่ือการจัดหารายไดเขาสูคณะและมหาวิทยาลัย 
(5) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
บุคลากรของศนูยวิทยาศาสตร 
 บุคลากรของศูนยวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

(1) รองศาสตราจารยศิวพันธุ ชูอินทร ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร 

(2) นางสาววรากร  โฉมโสภา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ประจําศูนยวิทยาศาสตร 

(3) นางสาวสุภัสสร  ฉิมเฉิด นักวิทยาศาสตร ประจําศูนยวิทยาศาสตร 

(4) นางสาวทิวา  ศักดิ์ศรี นักวิทยาศาสตร ประจําสาขาวิชาเคมี 

(5) นายไกรวุธ  สุขสวาง นักวิทยาศาสตร ประจําสาขาวิชาชีววิทยา 

(6) นายขจรวงค           ศรีวารีรัตน     นักวิทยาศาสตร ประจําสาขาวิชาฟสิกสประยุกต 

(7) นางสาวธีริศรา  แสงม่ัง นักวิทยาศาสตร ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

(8) นางสาวสวาท  พินิจผล นักวิทยาศาสตร ประจําสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

(9) นายวันทิตา สดศรี นักโภชนาการ ประจําสาขาวิชาสาขาคหกรรมศาสตร 

(10) นางนวลศรี  แมนรักษ พนักงานหองปฏิบัติการ ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 
   เทคโนโลยีการอาหาร 

  

สถานทีต้ั่ง การติดตอ 

ศูนยวิทยาศาสตร มีหองปฏิบัติการท่ีจัดต้ังแบบถาวร ณ อาคาร 24 ชั้น 2 และอาคาร 26 ชั้น 2, 3 และ 4 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300  

ติดตอสํานักงานศูนยวิทยาศาสตร โทร 02 – 1601143 – 45 ตอ 57, 76 
Website: sc.sci.ssru.ac.th 

คณะกรรมการอํานวยการศนูยวิทยาศาสตร 
ตามขอบังคับขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหารและการดําเนินงานศูนยวิทยาศาสตร พ.ศ. 

2559 กําหนดใหการบริหารงานศูนยวิทยาศาสตร อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร 
ตามคําสั่งท่ี 023/2560 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2560 ซ่ึงมีกรรมการประกอบดวย 

(1)  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประธาน 
(2)  นางนิตยา พีระภัทรุงสุริยา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
(3)  ดร.สิทธิรักษ รอยตระกูล   กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
(4)  นางศิวาพร จอมพงศ    กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
(5)  รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
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(6)  รองคณบดีฝายวิชาการ   กรรมการ 
(7)  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
(8)  หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร   กรรมการ 
(9)  หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  กรรมการ 
(10)  หัวหนาสาขาวิชาชีววิทยา   กรรมการ 
(11)  หัวหนาสาขาวิชาฟสิกสประยุกต  กรรมการ 
(12)  หัวหนาสาขาวิชาเคมี    กรรมการ 
(13)  หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  กรรมการ 
(14)  หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร   กรรมการ 

    และเทคโนโลยีการอาหาร  
(15)  หัวหนาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร  กรรมการ 
(16)  หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  กรรมการ 
(17)  หัวหนาสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร  กรรมการ 
(18)  รศ.ศิวพันธุ ชูอินทร    ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร  

       กรรมการและเลขานุการ 
(19)  นางสาววรากร โฉมโสภา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(20) นางสาวสุภัสสร ฉิมเฉิด   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 

ดานดําเนินงานในปพุทธศักราช 2560 
 
การประชุมคณะกรรมการศนูยวิทยาศาสตร  

1. การประชุมครัง้ที่ 1/2560  
ศูนยวิทยาศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร คร้ังท่ี 1/2560 ในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 

ณ หองประชุม 26108 มีวาระการประชุมท่ีสําคัญ เชน การดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร, การพิจารณา (ราง) อัตราคาธรรมเนียมตางๆของศูนยวิทยาศาสตร  

 
2. การประชุมครั้งที่ 2/2560  

ศูนยวิทยาศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร คร้ังท่ี 2/2560 ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2560 ณ 
หองประชุม 26108 มีวาระการประชุมท่ีสําคัญ เชน การดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560, การ
พิจารณา (ราง) อัตราคาธรรมเนียมตางๆของศูนยวิทยาศาสตร  
 

3. การประชุมครั้งที่ 3/2560  
ศูนยวิทยาศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร คร้ังท่ี 3/2560 ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2560 ณ 

หองประชุม 26108 มีวาระการประชุมท่ีสําคัญ เชน การพิจารณาแผนการดําเนินโครงการตามเงินนอกงบประมาณป พ.ศ. 
2561 การพิจารณาแผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการจัดหารายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนตน 
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ดานการพัฒนานักวิทยาศาสตร 
 

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรของสถาบนัอาหาร 

ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารยศิวพันธุ ชู
อินทร ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร ไดนําอาจารยและนักวิทยาศาสตรของศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไปศึกษาดูงานหองปฏิบัติการของสถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร ในวันศุกรท่ี 25 พฤศจิกายน  2559 ซ่ึงในการศึกษาดูงานใน
คร้ังนี้ไดรับรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ ไดเย่ียมชมหองปฏิบัติการทางเคมี หองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และ
พิพิธภัณฑอาหารไทยอีกดวย  
 

การศึกษาดูงานหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรของกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ศูนยวิทยาศาสตร ไดนําอาจารยและนักวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงานหองปฏิบัติการ
ทดสอบของกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขตราชเทีวี กรุงเทพมหานคร ในอังคารท่ี 27 
มิถุนายน 2560 โดยมีคุณนงนุช เมธียนตพิริยะ ผูอํานวยการกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสใหการตอนรับ แนะนําขอมูล
ของกรมวิทยาศาสตรบริการ จากนั้นไดเขาเย่ียมชมหองปฏิบัติการทดสอบตาง ๆ เชน หองปฏิบัติการทดสอบดานความ
ปลอดภัยในอาหาร หองปฏิบัติการทดสอบจุลชีววิทยาในอาหาร หองปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม หองปฏิบัติการทดสอบ
เคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค เปนตน ซ่ึงเปนหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 การศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้มีประโยชนตออาจารยท่ีจะนําประสบการณท่ีไดรับไปพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการวิจัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และนักวิทยาศาสตรก็ไดรับความรูและประสบการณในการใชและการจัดการเคร่ืองมือ ตลอดจนการจัดการหองปฏิบัติการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และไดรับประสบการณการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการเพ่ือใหศูนยวิทยาศาสตรไดรับการ
รับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ตามเปาหมายในป 2561 

 

การอบรมระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ศูนยวิทยาศาสตรไดจัดอบรมนักวิทยาศาสตรใหมีความรูความเขาใจในระบบ ISO/IEC 17025 ในหลาย 5 ขอดังนี้ 

(1) หลักสูตรขอกําหนดของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

(2) หลักสูตรการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ (Quality Control) 

(3) หลักสูตรการหาคาความไมแนนอนของการทดสอบ (Uncertainly of Measurement) 

(4) หลักสูตรการตรวจสอบความใชไดของวิธี (Validation of Methods) 

(5) หลักสูตรการควบคุมเครื่องมือและการประเมินผลการสอบเทียบ 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชอะตอมมิกแอบซอพชนัสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
ท่ีผานศูนยวิทยาศาสตร จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรในการใชเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรคร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 18 

พฤษภาคม 2560 โดยในคร้ังนี้เปนการจัดอบรมการใชเคร่ืองอะตอมมิก แอปซอรฟชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร (AAS) ในการ
วิเคราะหเพ่ือหาปริมาณธาตุตาง ๆ แกอาจารยและนักวิทยาศาสตรของศูนยวิทยาศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณในการใชเคร่ืองเคร่ืองอะตอมมิก แอปซอรฟชันสเปกโทรโฟโต
มิเตอร ซ่ึงเปนเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรท่ีสําคัญ โดยการอบรมในวันนี้ไดรับเกียรติจากคุณชูชีพ พ่ึงสมวงค ตําแหนง 
Application Chemist บริษัทสิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือ เปนวิทยากรบรรยาย 
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ดานการยกระดับมาตรฐานหองปฏิบัติการโดยการเขาสูระบบ  
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

 
ศูนยวิทยาศาสตรไดดําเนินงานเตรียมความพรอมเพ่ือนําศูนยวิทยาศาสตรเขาสูระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ภายในป 2561 โดยมีการจัดอบรมในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําระบบมาตรฐานดังนี้ 

(1) หลักสูตรขอกําหนดของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

(2) หลักสูตรการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ (Quality Control) 

(3) หลักสูตรการหาคาความไมแนนอนของการทดสอบ (Uncertainly of Measurement) 

(4) หลักสูตรการตรวจสอบความใชไดของวิธี (Validation of Methods) 

(5) หลักสูตรการควบคุมเครื่องมือและการประเมินผลการสอบเทียบ 

 
 

ดานการสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

ศูนยวิทยาศาสตรไดดําเนินงานดานการสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีดังนี ้

 
การอบรมระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ศูนยวิทยาศาสตรจึงไดจัดทําโครงการอบรมหลักสูตร “การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการตามระบบ
มาตรฐานISO/IEC 17025” ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขารวมประมาณ 200 คน โดยจัด
ข้ึนในวันท่ี 12 มกราคม 2560 โดยมีผูเชี่ยวชาญดานระบบ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตรบริการเปน
วิทยากรบรรยาย 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชอะตอมมิกแอบซอพชนัสเปกโทรโฟโตมิเตอร 

ศูนยวิทยาศาสตร ไดจัดอบรมการใชเคร่ืองอะตอมมิก แอปซอรฟชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร (AAS) รุนท่ี 1 แกนักศึกษา
ชั้นปท่ี 2-3 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขารวมประมาณ 120 คน โดยจัดขึ้นในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณในการใชเคร่ืองเคร่ืองอะตอมมิก แอปซอรฟชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
ซ่ึงเปนเครื่องมือทางวิทยาศาสตรท่ีสําคัญ กอนท่ีนักศึกษาจะไปฝกประสบการณทางวิชาชีพ และการทํางานวิจัยในระดับชั้นปท่ี 
4 โดยการอบรมในวันนี้ไดรับเกียรติจากคุณชูชีพ พ่ึงสมวงค ตําแหนง Application Chemist บริษัทสิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด 
ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือ เปนวิทยากรบรรยาย 

 

การสนับสนนุการเรียนการสอนดานเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 
เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2560 ท่ีผานมา อาจารย ดร. ชูสิทธ์ิ หงษกุลทรัพย อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร ไดนํานักศึกษา ประมาณ 30 คน มาเรียนรูการใชเคร่ืองอะตอมมิกแอปซอฟชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
(AAS) และเคร่ืองกาซโครมาโตกราฟฟ (GC) ณ หองเคร่ืองมือ (หอง 26108) โดยมีรองศาสตราจารยศิวพันธุ ชูอินทร 
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรใหการตอนรับ และนางสาวสุภัสสร ฉิมเฉิดและนางสาววรากร โฉมโสภา นักวิทยาศาสตรได
อธิบาย แนะนํา และสาธิตการวิเคราะหตัวอยางโดยใชเคร่ืองมือท้ัง 2 เคร่ืองมือ ซ่ึงเปนภาระกิจหลักของศูนยวิทยาศาสตรใน
การสนับสนุนการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
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การใหบริการเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย 
ศูนยวิทยาศาสตรไดสนับสนุนเคร่ืองมือ คือ เคร่ืองอะตอมมิแอปซอปชันสเปกโทรโฟโทมิเตอร (AAS) และเครื่องกาซ

โครมาโตกราฟ (GC) ในงานวิจัยของนักศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ เชน สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เปนตน 

ศูนยวิทยาศาสตรไดสนับสนุนเคร่ืองมือ คือ เคร่ืองอะตอมมิแอปซอปชันสเปกโทรโฟโทมิเตอร (AAS) และเครื่องกาซ
โครมาโตกราฟ (GC) ในการเรียนการสอนในรายตาง ๆ เชน  

(1) สาขาวิชาเคมี ไดแกรายวิชา รายวิชา การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ และรายวิชาเคมีอินทรีย   
(2) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ไดแกรายวิชา เคมีวิเคราะหสารมลพิษ และรายวิชาการสํารวจและติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(3) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดแกรายวิชา หลักการวิเคราะหอาหาร 

 
 

ดานการหารายได 
 

ศูนยวิทยาศาสตรไดดําเนินโครงการจัดหารายไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
(1) การรับวิเคราะหตัวอยางทางวิทยาศาสตร โดยมีรายไดดังตารางตารางท่ี 1 
(2) การจัดสอบใหกับผูท่ีจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม ของสภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยมีรายไดดังตารางตารางท่ี 1 
(3) การอบรม เปนท่ีปรึกษาหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรโรงเรียนสตรีนนทบุรีมีรายไดดังตารางท่ี 1 
(4) การจัดอบรมบริการวิชาการ โดยมีรายไดดังตารางมีรายไดดังตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 รายไดจากการบริการวิชาการในป พ.ศ. 2560 

ที ่ โครงการ รายได (บาท) 
1 โครงการจัดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดานการวิเคราะหผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอม 
157,500 

2 โครงการการดําเนินงานการมีสวนรวมในการจัดตั้งหางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขาสัตหีบ 100,000 
3 โครงการอบรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบื้องตน (QGIS) 28,500 
4 โครงการท่ีปรึกษาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรโรงเรียนสตรีนนทบุร ี 10,000 
5 โครงการอบรมหลักสูตรการใชโปรแกรม IBM SPSS สําหรับการวิจัยเบื้องตน 26,000 
6 ขอเสนอโครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม R 10,500 
7 การบริการวิเคราะหตัวอยางทางวิทยาศาสตร 364,910 
 รวม 697,410 

 
การอบรมหลกัสูตรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบื้องตน QGIS 

ศูนยวิทยาศาสตรรวมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดจัดอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
เบื้องตน QGIS ใหกับผูสนใจท้ังภายอกมหาวิทยาลัย คณาจารย และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในวันเสาร
ท่ี 18 และวันอาทิตยท่ี 19 กุมภาพันธ 2560 ซ่ึงมีผูผานการอบรมจํานวน 15 คน และไดรับเกียรติจาก อาจารยสุชาวดี ศิลป
รัตน  อาจารยประจําสาขาวิชาภูมิศาสตร  ภาควิชาจิต วิทยา บรรณารักษศาสตร  ภู มิศาสตร  คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิทยากรบรรยายรวมกับ อาจารย ดร.วลัยพร ผอนผัน อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม เปนวิทยากรบรรยาย และมีนักศึกษาในระดับชั้นปท่ี 4 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเปนพ่ีเลี้ยงในการฝก
ภาคปฏิบัติการ โดยจัดขึ้น ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หอง 26107 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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การอบรมหลกัสูตร “การใชโปรแกรม IBM SPSS สําหรับงานวิจัยเบือ้งตน” 
ศูนยวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการอบรมบริการวิชาการ หลักสูตร “การใชโปรแกรม IBM SPSS สําหรับงานวิจัย

เบื้องตน” ในวันพฤหัสบดีท่ี 6 และวันศุกรท่ี 7 กรกฎาคม 2560 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสาขาวิชาสถิติประยุกต หอง 
26201B คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรบรรยายคืออาจารยจากสาขาวิชาสถิติประยุกตท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
การใชงานโปรแกรม IBM SPSS ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีป พรหมอยู อาจารย ดร.ชูเกียรติ ผุดพรหมราช 
อาจารย ดร.ปยดา วงศวิวัฒน อาจารยกัญญา บวรโชคชัย และ อาจารยสมฤดี พงษเสนา โดยมีผูเขาอบรมท้ังจากหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 15 คน  เชน การประปานครหลวง กรมพัฒนาท่ีดิน มหา
วิทยาราชภัฏบุรีรัมย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัน เปนตน ซ่ึงการอบรมในครั้งนี้ไดรับการตอบรับอยางดีจากผูเขารับการฝกอบรม 
และในปงบประมาณ 2561 ก็จะจัดรุนตอไป 

 

การอบรมหลกัสูตร “การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม R 
ศูนยวิทยาศาสตร จัดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม R” ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 และวันศุกร

ท่ี 21 กรกฎาคม 2560 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของสาขาวิชาสถิติประยุกต โดยมี อาจารย ดร.ชูเกียรติ ผุดพรหมราช 
อาจารยประจําสาขาวิชาสถิติประยุกตเปนวิทยากรบรรยาย ซ่ึงไดรับการตอบรับอยางดีจากผูเขารับการอบรมจากหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 10 คน เชน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนตน 

 
ประกาศอัตราคาธรรมเนียม 

ศูนยวิทยาศาสตรไดจัดทําประกาศอัตราคาธรรมเนียมในการรับวิเคราะหตัวอยางทางวิทยาศาสตรดังนี้ 
(1) การกําหนดคาธรรมเนียมหรือคาบริการในการรับวิเคราะห/ทดสอบตัวอยางน้ํา พ.ศ. 2560 
(2) การกําหนดคาธรรมเนียมหรือคาบริการในการรับวิเคราะห/ ทดสอบคุณภาพดิน พ.ศ. 2560 
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ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานดานการประกอบอาชีพอาหารไทย ระดับ 1 
 

ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ สาขาผูประกอบอาหารไทย ระดับ 1  ซ่ึงเปนการทดสอบ คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงมีข้ันตอนดําเนินการท่ีสําคัญคือ ศูนยทดสอบดําเนินการสอบท้ังภาค
ทฤษฏีและภาคทักษะปฏิบัติ  

ในการนี้มีนักศึกษาสนใจเขาสมัครทดสอบภาคทฤษฏีและภาคทักษะปฏิบัติ จํานวนท้ังหมด 38 คน ในเบื้องตนมี
ผูสอบผานภาคทฤษฏี จํานวน 19 คน สอบไมผาน จํานวน 8 คน  ซ่ึงผูท่ีสอบผานภาคทฤษฏีไดเขาทดสอบภาคทักษะปฏิบัติมี
ผูสอบผานภาคทักษะปฏิบัติท้ังหมด รวมท้ังหมด 19 คน 

ผลการดําเนินการโครงการสรุปไดดังนี้  
ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความพรอม และสามารถจัดและดําเนินการ

ทดสอบภาคทฤษฏีและภาคทักษะปฏิบัติ ลักษณะการทดสอบ การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเปนการทดสอบท้ัง
ภาค ความรูและภาคทักษะโดยมีเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) ภาคความรู เปนขอสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวนขอสอบประมาณ 50 ขอ คะแนนคิดเปน ประมาณ 
รอยละ 20 ของคะแนนท้ังหมด ขึ้นอยูกับสาขาอาชีพท่ีกําหนด ประกอบดวยความรูเร่ืองความปลอดภัย ในการทํางานวิธีการใช
และบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุ ความรูในงานของสาขาอาชีพนั้น 

(2) ภาคทักษะ(ปฏิบัติ) ใหปฏิบัติตามแบบทดสอบท่ีกําหนดให คะแนนคิดเปนประมาณ รอยละ 80 ของคะแนน  
ท้ังหมดขึ้นอยูกับสาขาอาชีพท่ีกําหนด ประกอบดวย วิธีการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมืออยางปลอดภัย การใชวัสดุไดอยาง
ถูกตอง ความสามารถในการปฏิบัติงานไดถูกตองตามคําสั่ง และเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

ระดับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ การจําแนกฝมือแรงงานออกเปนระดับตาง ๆ ตามลําดับความยากงายของงาน 
โดยแบงออกเปน 3 ระดับ 

ระดับ 1 หมายถึง ผูท่ีมีฝมือและความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานท่ีตองมีหัวหนางานชวยใหคําแนะนําหรือชวย
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญเม่ือจําเปน 

ระดับ 2 หมายถึง หมายถึง ผูท่ีมีฝมือระดับกลาง มีความรูความสามารถ ทักษะและการใชเคร่ืองมืออุปกรณไดดีและ
ประสบการณในการทํางานการสามารถใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาไดคุณภาพงานสูง 

ระดับ 3 หมายถึง ผูท่ีมีฝมือระดับสูง สามารถวิเคราะห วินิจฉัยปญหา การตัดสินใจ รูข้ันตอนกระบวนการของงาน
เปนอยางดี สามารถชวยแนะนํางานฝมือผูใตบังคับบัญชาไดดีสามารถใชหนังสือคูมือ นําความรูและทักษะมาประยุกต ใชกับ
เทคโนโลยีใหมได โดยเฉพาะการตัดสินใจและเลือกใชวิธีท่ีเหมาะสม  

วันทดสอบภาคทฤษฏีการดําเนินการสอบมีข้ันตอนตรวจเอกสารคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาทดสอบ ย่ืนใบสมัครและลงชื่อ
เขาสอบ  โดยกรรมการจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ทดสอบภาคทฤษฏี โดย นายเมธากุล  แปนเมือง 
จากศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 13 การเขาสอบภาคทฤษฏี  เปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ (ในเวลา 1  
ชั่วโมง) กรรมการตรวจขอสอบ (ตองได 35 ขอ ขึ้นไปจึงจะผาน) ประกาศผลคะแนนสอบภาคทฤษฏี คิดคะแนนเปนรอยละ 30 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ  

การดําเนินการเตรียมสถานท่ีทดสอบ เปนไปตามขอกําหนดในวิธีการทดสอบวันจัดสอบภาคปฏิบัติ รวมท้ัง เครื่องมือ 
วัสดุ-อุปกรณ เครื่องใชในการประกอบอาหาร และวัตถุดิบสดและแหง เตรียมตามจํานวนผูสอบผานภาคทฤษฏี 

วันทดสอบภาคปฏิบัติ โดยผูเขาทดสอบฟงคําชี้แจงตํารับ หลักเกณฑ ปฏิบัติการเดียวตามเวลากําหนด โดยกรรมการ
จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

1. นางเพ็ญพร ประมวลสุข   มฝร-2-7-24-0044-53  ขาราชการบํานาญ ตําแหนงผูชวยศาตราจารย  กรรมการสอบ
ภาคปฏิบัติ 

2. นายธนศักด์ิ ตั้งทองจิตร  มฝร-1-7-33-001-0001-59  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภฯ  ตําแหนง
หัวหนาสาขาอุตสาหกรรมทองเท่ียว กรรมการสอบภาคปฏิบัติ 

3. นางสาวสกุลตรา  ค้ําชู  มฝร-1-7-24-001-0035-55  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ตําแหนงอาจารย  กรรมการสอบภาคปฏิบัติ 
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ผูทดสอบตองสอบภาคปฏิบัติ  โดยตองประกอบอาหารไทย 4 อยาง (อาหารคาว 3 อยาง อาหารหวาน 1 อยาง ) ใช

เวลา ( ในเวลา 3 ชั่วโมง )  โดยมีกรรมการตรวจผลและพิจารณา ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ควบคุมการทดสอบ ความสามารถใน
การทํางาน ผลงานสําเร็จ จํานวน 3 ทาน กรรมการพิจารณาผลงานชิมให คะแนน คิดคะแนนเปนรอยละ 70 

เม่ือดําเนินการทดสอบแลว กําหนดการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. จัดทําประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาผูประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ใหทราบอยาง

เปดเผย 
2. รายงานผลการทดสอบฯ แกหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานท่ีรวมดําเนินการทดสอบ ณ สถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน  13 กรุงเทพมหานคร ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายใน 7 วัน  เพ่ือดําเนินการ
ออกหนังสือรับรองใหแกผูผานการทดสอบตอไป 
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ประมวลภาพดานการจดัการเรียนการสอน 
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ประมวลภาพดานพัฒนาคุณภาพบณัฑิต 
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ประมวลภาพดานงานวจิัย  
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ประมวลภาพการทําความรวมมือทางวิชาการ (MoU) 
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ประมวลภาพดานบริการวิชาการแกชุมชน 
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ประมวลภาพกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ประมวลภาพดานการพฒันาบุคลากร และการบริหารคณะ 
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ประมวลภาพดานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ 
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ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ประมวลภาพดานดานการดําเนินงานของศูนยวทิยาศาสตร 
ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานดานการประกอบอาชพีอาหารไทย ระดบั 1 
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คณะผูจัดทํา 
รายงานประจําป 2560 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ   ตะปนตา  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.ชินวัฒน    ศาสนนันทน  รองประธาน 
3. ผูชวยศาสตราจารยอดิศัย   โทวิชา   กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา   อาชายุทธการ  กรรมการ 
5. อาจารย ดร.วัฒนา    พันธุพืช   กรรมการ 
6. อาจารยธนขวัญ    บุษบัน   กรรมการ 
7. นางอนงค     นําสุวิมลกุล  กรรมการ 
8. นางสุริยาภา     โสภณวสุ  กรรมการ 
9. นายวรงค     ช่ืนครุฑ   กรรมการ 
10. นางกอบกูล     ขําสุวรรณ  กรรมการ 
11. นางสาวทัศนียา    มีเปยมสมบูรณ  กรรมการ 
12. นางทิฆัมพร     อิสริยอนันต  กรรมการ 
13. นางสาววิรงรอง    ทําโย   กรรมการ 
14. นางสาวธนัญภรณ    คงขาว   กรรมการ 
15. นางสาวจีรนันท    ปตตพงษ  กรรมการ 
16. นางสาววิภาวดี    วงศพุฒิเลิศ  กรรมการ 
17. นายศุภพล     คําช่ืน   กรรมการ 
18. นางสาววรากร    โฉมโสภา  กรรมการ 
19. นางสาวเสาวลักษณ    อุดมเจริญพรผล  กรรมการ 
20. นางสาวรดาศา    โพธ์ิจาด  กรรมการและเลขานุการ 
21. นายศุภกิจ     ขจรกิตติมศักด์ิ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 

 



 

คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ท่ี      ๒๐/๒๕๖๑

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดทํารายงานประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

___________________________

ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดโครงการจัดทํารายงานประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการประจําป และรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป รวมทั้ง
รายงานดานการเงินของคณะ 

 
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึง

ขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดทํารายงานประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังตอไปนี้

  
๑. คณะกรรมการอํานวยการ

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัต ิ ตะปนตา ประธานกรรมการ

๒. ผูชวยศาสตราจารยอดิศัย  โทวิชา กรรมการ

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา อาชายุทธการ  กรรมการ

๔. อาจารย ดร.วัฒนา   พันธุพืช กรรมการ

๕. อาจารยธนขวัญ   บุษบัน กรรมการ

๖. อาจารย ดร.ชินวัฒน  ศาสนนันทน กรรมการและเลขานุการ  
หนาท่ี

       ๑. พิจารณา กําหนดรูปแบบ เนื้อหาสาระและองคประกอบของรายงานประจําป พ.ศ.๒๕๖๐
       ๒. พิจารณารูปเลม สวนเนื้อหาและภาพประกอบใหสมบูรณ และถูกตอง

       ๓. ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ หรือใหคําแนะนํา
  

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
 ๑. อาจารย ดร.ชินวัฒน ศาสนนันทน ประธานกรรมการ

๒. นางอนงค   นําสุวิมลกุล กรรมการ

๓. นางสุริยาภา  โสภณวสุ กรรมการ

๔. นายวรงค   ชื่นครุฑ กรรมการ

๕. นางกอบกูล   ขําสุวรรณ กรรมการ

๖. นางสาวทัศนียา  มีเปยมสมบูรณ  กรรมการ



๗. นางทิฆัมพร   อิสริยอนันต กรรมการ

๘. นางสาววิรงรอง  ทําโย         กรรมการ

๙. นางสาวธนัญภรณ  คงขาว กรรมการ

๑๐. นางสาวจีรนันท  ปตตพงษ กรรมการ

๑๑. นางสาววิภาวด ี  วงศพุฒิเลิศ กรรมการ

๑๒. นายศุภพล  คําช่ืน         กรรมการ

๑๓. นางสาววรากร  โฉมโสภา กรรมการ

๑๔. นางสาวเสาวลักษณ อุดมเจริญพรผล กรรมการ

๑๕. นางสาวรดาศา  โพธิ์จาด     กรรมการและเลขานุการ

๑๖. นายศุภกิจ   ขจรกิตติมศักดิ์  กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี
      ๑. ดําเนินการรวบรวม จัดทําขอมูล, เอกสาร, สถิติ, รูปภาพและผลการดําเนินงานที่ผานมาของสาขาวิชา
ภาควิชา, ศูนยวิทยาศาสตรและคณะ พรอมท้ัง

       ๒. ดําเนินการรายงานขอมูลท่ีจําเปนของสาขาวิชา, ภาควิชา, ศูนยวิทยาศาสตรและคณะ เพื่อประกอบ
การจัดทํารายงานประจําปของคณะ

       ๓. ดําเนินการติดตามขอมูลจากสาขาวิชา, ภาควิชา, ศูนยวิทยาศาสตรและคณะ
       ๔. ดําเนินการจัดทํารูปเลมรายงานประจําปและตรวจทานแกไขความสมบูรณครบถวน

       ๕. ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
       ๖. ดําเนินการเผยแพรรายงานประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ผานชองทางตางๆ

       ๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ
  

ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายตั้งแตบัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๑

  
 



 

-  ๒  -

 

 
 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

 

(ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา)

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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