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บทสรุปผู้บริหาร 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่เลขที่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (26) เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10300  นับจากพ.ศ.2480 จนถึงพ.ศ. 2564 รวมเวลา 84 ปี มหาวิทยาลัยได้เร่ิม
ก่อตั้งจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยและได้เปลี่ยนมาเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา จากนั้นในปี พ.ศ. 2538 ได้รับสถาปนา
เป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 และได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในปี พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้มีการด าเนินการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจาก 14 สาขาวิชา เหลือ 10 สาขาวิชา โดยมีการ
แตกแขนงวิชาออกเป็น 8  แขนงวิชา การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปดังมีวิสัยทัศน์ของคณะ คือ “มุ่ง
พัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ”  เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงก าหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 3 ด้าน  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี จ านวน 10 หลักสูตร  8 แขนง
วิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาทุกระดับทั้งสิ้น จ านวน 2,439 คน   จ าแนกตามระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
2,429 คน และปริญญาโท 10 คน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุคลากรทั้งหมด 148 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสาย
วิชาการ 110 คน คิดเป็นสัดส่วนปริญญาเอก : โท : ตรี เท่ากับ 60 : 50 : 0  สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ ศ. : รศ. : ผศ. : อ 
เท่ากับ 0 : 10 : 40 : 60  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 38 คน คิดสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการกับสายสนับสนุน
วิชาการ เท่ากับ 2.89 : 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและตามพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่  ระบบการบริหาร
ทรัพยากร (ERP : Enterprise Resources Planning) , ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) , ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ( CHE QA online) , e-learning , e-book เป็นต้น 
     โดยสรุปภาพรวมของผลการปฏิบัติราชการสามารถจ าแนกตามพันธกิจ ได้แก่  

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 523 คน มีจ านวน

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ระดับชาติ จ านวน 9 คน  และระดับนานาชาติ 
จ านวน 11 คน  ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ talents ที่ 34.05 

(2) ด้านการวิจัย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจด 

อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร จ านวน 20 ผลงาน และมีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และ/หรือนักวิจัย จ านวน 239,643.86 บาท มีร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ 90.36 และมีจ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ผลงาน 

(3) ด้านการบริการวิชาการ   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือ

งานวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่ายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 10 ผลงาน 

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3 

โครงการ ดังนี้ 1. โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย , 2. โครงการลอยกระทง “อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม” , 3. 
โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา , 4. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย มี
น้ าหนักรวม 82.56 โดยมีผลการประเมินตนเองตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ (1) ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1 
(น้ าหนัก 46.46) คะแนนผลยืนยัน 4.8150 อยู่ในระดับดีเลิศ (2) ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2 (น้ าหนัก 20.77) คะแนน
ผลยืนยัน 5.0000 อยู่ในระดับดีเลิศ (3) ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3 (น้ าหนัก 15.33) คะแนนผลยืนยัน 4.4494 อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม และโดยภาพรวมคะแนนผลยืนยัน 4.7681 อยู่ในระดับดีเลิศ  
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
   สถำนภำพหน่วยงำน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตั้งอยู่เลขที่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (26) เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงดุสิต 
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณยี์  10300   

นับจากพ.ศ.2480 จนถึงพ.ศ. 2564 รวมเวลา 84 ปี มหาวิทยาลัยได้เร่ิมก่อตั้งจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลยั 
จากนั้นได้เปลีย่นมาเป็นวทิยาลยัครูสวนสนุันทา จากนั้นในปี พ.ศ. 2538 และได้รับสถาปนาเปน็สถาบันราชภัฏสวนสุนนัทา 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึง
เป็นเป็นหน่วยงานจัการเรียนการสอน ในสังกัดมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา และในปี พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยไีดป้รับการจัดการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีจาก 14 สาขาวชิา เหลือ 10 สาขาวิชา 8 แขนงวชิา และมีการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 1 สาขาวชิา 
 

 วสิัยทัศน ์(Vision) 

 “มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 
 

 พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 

 2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

 3. พัฒนางานวจิัยและสร้างองคค์วามรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 

 4. บริการวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน 

 5. สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี 
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 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1)  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดบัแนวหนา้ ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ใน
สังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข 

2)  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน 

3)  ให้บริการวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการ
ยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผูป้ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้เข้มแข็ง 

4)  อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศนูย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่
อาเซียน 

5)  วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมปิัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน 
และสากล 

 
 

 เสำหลัก (Pillar) 
 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2. คุณธรรม (Morality)  
3. เครือข่าย (Partnership)  
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

 วัฒนธรรม (Culture) 
 

1. การพัฒนาภูมิปัญญาสู่ชุมชน 
2. การตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม 
3. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

 

 อัตลักษณ์ (Identity) 
 

 "เป็นนักปฏบิัติ ถนัดวชิาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ" 
 

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 "เน้นความเปน็วัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล" 
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 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
 

1. W (Wisdom & Creativity)         :  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2. H (Happiness & Loyalty)        :  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

3. I (Integration & Collaboration)   :   บูรณาการ และความร่วมมือ  

4. P (Professionalism)    :  ความเป็นมืออาชีพ  

 

 นโยบำย และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้

ก าหนดนโยบาย ดังนี้ 
1. กำรเรียนกำรสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายสง่เสริม พัฒนาการเรียนการ 

      สอน ดังนี ้
- พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF) โดยเน้นการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย และตอบสนองความต้องการของชุมชน 
- จัดการเรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ส่งเสริมการประกวดแข่งขันทางวิชาการของนักศึกษา 

2. ด้ำนระบบสำรสนเทศและกำรประชำสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพฒันา
ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีให้มีข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย และ
อ านวยความสะดวกต่อการวางแผนบริหารจัดการ และด าเนนิงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ด้ำนกำรวิจัย คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีพฒันาบุคลากรและปัจจัยพื้นฐานให้บุคลากรมี
ศักยภาพเพื่อการท าวิจัย ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้บุคลากรท างานวิจัยในลักษณะชุดโครงการสหวิทยาการ และ
ให้มีการท างานวจิัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงเผยแพร่ผลงานทางดา้นวิชาการในรปูแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบนั 

4. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการสนับสนุนให้มีการน าความรู้
ประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์ และบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
เผยแพร่ให้นักศึกษา และชุมชน 

5. ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการสนับสนุนให้คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าโครงการ กิจกรรม ส่งเสริม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

6. นโยบำยด้ำนงบประมำณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายจัดท างบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance – Based Budgeting) ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับ
พันธกิจและยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ ความเหมาะสมของพันธกิจ และ
เป้าหมายในการด าเนินงานที่เป็นผลลัพธ์เชิงรูปธรรม มีตัวชี้วัดได้ตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีการวางระบบ
ควบคุมด้านงบประมาณในทุกขั้นตอนตั้งแต่ การวางแผนการจัดท า การควบคุม  ตลอดจนการติ ดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภมูิปัญญาท้องถิน่อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

 เป้ำหมำยกำรพัฒนำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจที่ส าคัญคือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ าเป็นตอ้งมีความคล่องตัวและมีความอิสระในการด าเนนิงาน ทัง้ด้าน
การบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรตา่งๆ และมีเสรีภาพทางวิชาการเพื่อสามารถคิดค้น แสวงหา
ความรู้ ความจริง เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการให้กับชุมชน และสงัคม ตลอดจน
ประเทศชาตทิี่จะสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ  ทัง้นี้ควบคู่กับความรับผิดชอบ (accountability) ที่คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยพีึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ  ภายใต้การก ากับและตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน 

 การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ าเปน็ต้องมเีอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบการจัดการที่ดี หรือ
ระบบธรรมาภบิาล (good governance) และโปร่งใส ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ความร่วมมอืร่วมใจของทีมงาน ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการกระจายอ านาจ (empowerment) อย่าง
เป็นระบบเพื่อที่จะน าพาและขบัเคลื่อนองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
โดยเน้นการระดมทรัพยากร การสร้างพันธมิตร (partnership) เครือข่าย และการมีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษย์
เก่า ตลอดจนองค์กรท้องถิ่น ชุมชนและประชาชน 



 
 
 

3 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก 

ผลการ
ประเมิน 

 จ านวนตัวช้ีวัดมีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย  จ านวน
ตัวช้ีวัดท่ี

บรรลุ
เป้าหมาย 
 

จ านวน
ตัวช้ีวัดท่ี
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ
การบรรลุ
เป้าหมาย 
 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ยืนยัน 

100 80-99 70-79 60-69 50-59 ≤ 49 N/A 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

19 46.46 4.5582 4.8150 ดีเลิศ 17 0 0 2 0 0 0 17 2 89.47 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
ผลงานวิชาการสู่การ
ยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

9 20.77 5.0000 5.0000 ดีเลิศ 9 0 0 0 2 0 0 9 0 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย
และขยายการยกย่องย่อง
ระดับนานาชาติ 

6 15.33 4.4494 4.3118 ดีเยี่ยม 5 0 0 0 0 1 0 5 1 83.33 

รวม 34 82.56 4.6491 4.7681 ดีเลิศ 31 0 0 2 2 1 0 31 3 91.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย น้ าหนัก ช่วงปรับ

เกณฑ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน คะแนน
เฉลี่ย 

ถ่วงน้ าหนัก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน 

48.57 
  

2.5589 

  เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ

ยกยอ่งหรือยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ(1) 

≥0.45 3.00 0.05 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.45 0.45 5.0000 0.1817 

เป้าประสงค ์1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของ

บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(2) 

≥4.60 3.00 0.10 4.20 4.30 4.40 4.50 ≥4.60 4.63 5.0000 0.1817 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ี
ได้งานท าและประกอบอาชพีอิสระ
ภายใน 1 ป(ี3) 

≥91.65 3.00 5.00 71.65 76.65 81.65 86.65 ≥91.65 94.95 5.0000 0.1817 

1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ผสมผสานต่ออาจารย์ที่เลือกประเมิน
ด้านการสอน(4) 

≥90.00 3.00 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 98.88 5.0000 0.1817 

เป้าประสงค ์1.3 มหาวิทยาลัยมกีารส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และความสามารถพิเศษ 
(talent) ให้กับนักศึกษาสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 1.3.1 ร้อยละนกัศึกษาที่มจีิตอาสาหรือ

จิตสาธารณะ 
≥20.00 2.11 2.00 12.00 14.00 16.00 18.00 ≥20.00 23.04 5.0000 0.1278 

1.3.2 ร้อยละนกัศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 หรือ talents 

≥20.00 2.11 2.00 12.00 14.00 16.00 18.00 ≥20.00 34.05 5.0000 0.1278 

1.3.3 จ านวนผลงานวิจยัของนักศึกษา
ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
หน่วยงานไปน าเสนอในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

≥70 2.11 1 1 2 3 4 ≥5 3 3.0000 0.0767 

1.3.4 ร้อยละนกัศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ 
B1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 
 

≥20.00 2.11 3.00 8.00 11.00 14.00 17.00 ≥20.00 13.78 2.9259 0.0748 

  เป้าประสงค์  1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มี

คะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้น
ไป(5)  

≥7.00 3.00 1 3 4 5 6 ≥7.00 1 5.0000 0.1817 

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่
ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ า
กว่าระดับ 3.01 

≥95.00 2.11 5.00 75.00 80.00 85.00 90.00 ≥95.00 100.00 5.0000 0.1278 

1.4.4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-
Degree) 
 

14 2.11 2 6 8 10 12 14 2 5.0000 0.1278 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย น้ าหนัก ช่วงปรับ
เกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน คะแนน

เฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนัก 

เป้าประสงค์  1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหนา้ในสายอาชพี 
 1.5.1  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
≥30.00 2.11 3.00 18.00 21.00 24.00 27.00 ≥30.00 45.45 5.0000 0.1278 

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

10.00 2.11 2.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 13.33 5.0000 0.1278 

1.5.3  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

≥70.00 2.25 5.00 50.00 55.00 60.00 65.00 ≥70.00 85.16 5.0000 0.1363 

เป้าประสงค ์ 1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
 1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA(6) 

≥85.00 3.00 10.00 45.00 55.00 65.00 75.00 ≥85.00 91.46 5.0000 0.1817 

เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีสว่นร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 
 1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้

และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจ
ให้ส าเร็จ 

≥90.00 2.11 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 97.21 5.0000 0.1278 

เป้าประสงค์ 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ 
 1.8.1  จ านวนข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับ

อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

≤15 2.11 1 19 18 17 16 ≤15 0 5.0000 0.1278 

1.8.2 ร้อยละของการประหยัด
งบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ า
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

≥5.00 2.11 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 ≥5.00 38.22 5.0000 0.1278 

เป้าประสงค์  1.9 มหาวิทยาลยัสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใชใ้นการปฏิบัติตามภารกิจ 
 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหา

รายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจยั
ต่ออาจารย์ประจ า(7) 

20,000.00 3.00 3,000.00 8,000.00 11,000.00 14,000.00 17,000.00 20,000.00 131,320.20 5.0000 0.1817 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดบัภมูิปญัญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

20.77 
        

5.0000 

เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจยัและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจ าและนกัวจิัย 
 

≥55.00 2.11 5.00 35.00 40.00 45.00 50.00 ≥55.00 90.36 5.0000 0.1278 

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

≥50.00 2.11 5.00 30.00 35.00 40.00 45.00 ≥50.00 60.00 5.0000 0.1278 

เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการได้รับการน าไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 2.2.1 จ านวนงานวิจยั งานนวัตกรรม 

งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

8 3 1 4 5 6 7 8 10 5.0000 0.1817 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย น้ าหนัก ช่วงปรับ
เกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน คะแนน

เฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนัก 

ผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย 
หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน(8) 

เป้าประสงค์ 2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 
 2.3.1 จ านวนผลงานวิจยั งาน

นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่ยื่นจดอนุสิทธบิัตร หรือสิทธบิัตร 

3 2.11 1.00 - - 1 2 3 20 5.0000 0.1278 

เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชพี ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มี
ความให้เข้มแข็งอยา่งยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 
 2.4.1 จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 

 
100 2.11 10 60 70 80 90 100 666.00 5.0000 0.1278 

เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจยัที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของแหล่งทุน 
 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจยั 

        5.00   

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
  

≥60000 2.11 5,000 40,000 45,000 50,000 55,000 ≥60000 239643.86 5.0000 0.1278 

2.5.2 จ านวนผลงานวิจยั นวัตกรรม
หรืองานสิทธิบัตรที่น าไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

≥1 2.11 1 - -1 - 
 

- 1 5 5.0000 0.1278 

เป้าประสงค์ 2.6 วารสารวิชาการที่ได้รบัการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 2.6.1 จ านวนวารสารวิชาการที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาต ิ
1 2.11 1 - - - - 1 1 5.0000 0.1278 

เป้าประสงค์ 2.7 มหาวิทยาลัยมกีระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสงัคม 
 2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่

มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย(11) 

≥90.00 3.00 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 100.00 5.0000 0.1817 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กบัเครือข่ายและขยายการ
ยกย่องระดบันานาชาต ิ

15.33 
        

4.3118 

เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยเป็นทีย่อมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัย(12)  
≥80.00 3.00 10.00 40.00 50.00 60.00 70.00 ≥80.00 91.67 5.0000 0.1817 

3.1.2 ร้อยละของงานวิจยั บทความ
วิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของอาจารยแ์ละนักวิจยัที่
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

≥3.50 2.11 0.50 1.50 2.00 2.50 3.00 ≥3.50 4.72 5.0000 0.1278 

เป้าประสงค์ 3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 
 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิต

ร่วมกันและที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย(13) 

≥80.00 3.00 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00 87.50 5.0000 0.1817 

เป้าประสงค์ 3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
 3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามา

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ
≥70.00 3.00 5.00 50.00 55.00 60.00 65.00 ≥70.00 88.62 5.0000 0.1817 

10 



 
 
 

7 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย น้ าหนัก ช่วงปรับ
เกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการยืนยัน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน คะแนน

เฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนัก 

นักศึกษาประจ าป(ี14) 
เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยมกีารด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมอืกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น 
 3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความ

ร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกจิกรรม
ร่วมกัน 

≥80.00 2.11 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00 87.50 5.0000 0.1817 

เป้าประสงค์ 3.6  มหาวิทยาลยัมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายตา่งประเทศ 
 3.6.1  ร้อยละของเครือข่ายความ

ร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกจิกรรม
ร่วมกัน 

≥50.00 2.11 5.00 30.00 35.00 40.00 45.00 ≥50.00 0.00 0.0000 0.0000 

      82.56          4.7681 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  
 
เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความย่ังยืน และได้รับการยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบัการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นางสาวทัศนียา  มีเปี่ยมสมบรูณ์ 
2. นายศุภพล  ค าชื่น 

โทรศัพท์ : 02 160 1162 โทรศัพท์ : 02 160 1162 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

  

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่อง
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

รางวัล 60 18 11 

1.1 ระดับชาติ รางวัล 6 13 9 
 (1) นักปฏิบัต ิ รางวัล 6 13 9 
 (2) การสื่อสาร รางวัล - - - 

 (3) จิตสาธารณะ  รางวัล - - - 

 (4) อื่นๆ รางวัล - -  

1.2 ระดับนานาชาติ รางวัล 54 5 2 
 (1) นักปฏิบัต ิ รางวัล 54 5 2 
 (2) การสื่อสาร รางวัล - - - 

 (3) จิตสาธารณะ  รางวัล - - - 

 (4) อื่นๆ รางวัล - - - 

2. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด คน 2,462 2,215 2,439 
3. ร้อยละของรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยก
ย่องหรือยอมรับ ในระดับชาติและ/หรื อ
นานาชาติ 

ร้อยละ 2.81 0.82 0.45 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

สามารถสรุปผลการด าเนินงานจ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

ระบุด้าน 
ของรางวัล ว-ด-ป  

ได้รับรางวัล 

ผู้ท่ีได้รับรางวัล 

1 2 3 
ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวลั ชั้นปี 

ประเภท 
การศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ระดับชาติ)      
 1. 
  

รองชนะเลิศอันดับ 
2 ประเภททีมหญิง
การเเข่งขันกีฬาจาน
ร่อนชิงชนะเลิศเเห่ง
ประเทศไทย 
ประจ าปี 2563 
  

สมาคมจานรอ่นแห่ง
ประเทศไทย 
  

   วันที ่28-29 
พ.ย. 63 
  

นางสาวอญัชลี จัดเกิด
สมุทร     

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวธรรสนุี สกุ
กลัด             

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวปวรรณรัตน ์
อินทขันตี    

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวเรืองรวี พาน
จันทร์        

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวณฐัวดี พูลสุ
รรณ           

ปี 3 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวฐาปนี ทรง
แก้ว            

ปี 3 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวภาวรินทร ์ศรี
สมภาร       

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวพิยดา จนัทร์
รักษ์      

ปี 2 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาววราภรณ์ จอด
นอก    

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

2. รางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขนัจานรอ่น 
ประเภททีมผสม 
ระดับอุดมศึกษา 
  

สมาคมจานรอ่นแห่ง
ประเทศไทย 
  

   5 ธันวาคม 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นายธนธัส อาตม์สกุล ปี 3 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นายชนวรี์ สอนชัย ปี 3 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นายณัฐวัตร จติจง ปี 3 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวภาวรินทร ์ศรี
สมภาร 

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นายพัฒนวงศ์ คงถม ปี 3 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นายนพพร บรรล ุ ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวอญัชลี จัดเกิด
สมุทร 

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นายสุทธิพงศ์  กจิยะ
กานนท ์

ปี 2 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นายพรชัย หลุนบูชา ปี 2 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นายภูมิ เอ่งฉ้วน ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นายสาคร จายะกัน ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวณฐัวดี พูลสุ
รรณ 

ปี 3 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวธรรสนุี สกุ
กลัด 

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

นายศักรนิทร์ ชัยศร ี ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

3 รองชนะเลิศ อนัดับ 
2 
Tachi-Waza 
Advance SENIOR 
+20Yrs. ชาย -85 
kg. ประเภทบุคคล 
การแข่งขนักฬีา
ยูยิตสูชิงแชมป์
ประเทศไทย 
ประจ าปี 2563 

สมาคมกฬีายูยิตสูแห่ง
ประเทศไทย 

   5-15 พ.ย.
63 

นายเฉลิมพงษ์ ศรีสุ
มาตร 

ปี 2  ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

4 รองชนะเลิศ อนัดับ 
1 การแข่งขนั
วอลเลย์บอล “ซี
เล็ค” ประชาชน ข 
ชาย ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2563 

สมาคมกฬีาแห่งประเทศ
ไทย 

   22-31 ก.ค. 
63 

นายพัฒนวงศ ์คงถม  ปี 3 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นายรักษ์เกียรต ิศรี
นวล  

ปี 3 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นายณัฐพล อภัยภักด ี ปี 3 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นายศรันย์ คชสูงเนนิ  ปี 3 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นายณัฐกิตติ์ สุขแก้ว  ปี 5 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์(ระดับชาติ)        

5 รางวัลรองชนะเลิศ
การประกวด 
Tiparos 
Challenge 2020 
Rising Star Chef 

บริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ)    8 พ.ย.63 

 

นางสาวชญานี  บญุศิร ิ ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวศิเรมอร  
สนใจการค้า 

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

6 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จากการ
แข่งขนั 2020 
Potatoes USA ® 
Amateur Cooking 
Competition 

บริษัท Potatoes USA 
 
 

   22 พ.ย.63 
 
 

นางสาวอจัจมิา ทรัพย์
ธ ารงค ์

ปี 3 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวพิชญ์สินี พล
กระโทก 

ปี 1 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นายป้อมเพชร ทศพล  ปี 2 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

7 รางวัลชนะเลิศ 
Real California 
Pizza Battle 2020  
(for Student 
Chef)  

บริษัท REAL 
CALIFORNIA MILK 

 

   26 พ.ย.63 

 

นางสาววรุณรตัน์ ฉ่ า
จิตร 

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวดวงกมล กลิน่
จันทร ์

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

8 รางวัล Popular 
vote Real 
California Pizza 
Battle 2020  (for 
Student Chef)  

 
 
 

บริษัท REAL 
CALIFORNIA MILK 

 

   26 พ.ย. 63 

 

นางสาววรุณรตัน์ ฉ่ า
จิตร 

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวดวงกมล กลิน่
จันทร ์

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม (ระดับชาติ)        

9 รางวัลผลการ
ด าเนนิกจิกรรมด้าน
สิ่งแวดลอ้มของ
เยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย 
(Green Youth) 
ระดับประเทศ 
ระดับทองแดง 

กรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ม  

 

   วันที ่13 -
14 ธ.ค. 63 

 

นางสาวนริัชชา มูล
สุวรรณ ์

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวภทัริยา ดู่
สันเทียะ 

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

สาขาวิชาวทิยาศาสตรแ์ละนวัตกรรม (ระดบันานาชาติ)        

10 รางวัลเหรียญเงนิ 
จากผลงานวิจัย 
“INSTANT PALM 
SUGAR DRINK 
FROM PALMYRA 
AND BUTTERFLY 
PEA FLOWER 
EXTRACT” 

สมาคม Chinese 
Innovation 
and Invention Society  

 

   2-4 ธ.ค.63 

 

นางสาวโยฐติา 
จันทรส 
 

ปี 3 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นายกัมพล กุรมัย์  ปี 3 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

สาขาวิชาชีววิทยา(ระดับนานาชาติ)       

11  รางวัล Silver 
Meda ในงาน
ประกวด
สิ่งประดิษฐแ์ละ
นวัตกรรมนานาชาติ 
ในงาน 2020 
International 
Innovation & 
Invention 
Competition  
  

 International 
Innovation & Invention 
Competition ณ The 
Ambassador Hotel-
Taipei (2020IIIC) 
 
  
  

    วันที่ 19 
พ.ย. 2563 
 
  
  

นางสาวอลิษา  วงค์
สุวรรณ ์

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นายภูริทัต  ซึ่งรัมย์ ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

นางสาวเกวล ี สุขกมล
กุล 

ปี 4 ปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-  ร้อยละ  0.05  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.45 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
ยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ 

3.00 0.37 5.0000 0.1817 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥0.45 0.45  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน : คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนนุให้อาจารย์ทุกสาขาวชิาน านักศึกษาเข้าประกวด
แข่งขัน ในด้านที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาเพื่อเป็นการน าความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนมาใช้ในการแข่งขัน รวมถึง
ท าให้นักศึกษามีประสบการณน์อกห้องเรียน 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ : คณะมีการจัดประชุมหัวหนา้สาขาวิชาในทุกๆเดือนเพื่อกระตุ้นให้ทุกสาขาวชิาส่ง
นักศึกษาเข้าประกวดในเวทีตา่งๆทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา 
 ด้านงบประมาณ: เงินนอกงบประมาณคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินรายได้) 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยู่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.1.1-01  ตารางแสดงร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบัการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
1.1.1-02 ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูนักศึกษา ภาพถ่ายได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
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เป้าประสงค์  1.2 บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บณัฑิตและสังคม และมี
ทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นายวรงค์  ชืน่ครุฑ 
2. นายปวิตร  คงประเสริฐ 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานจ าแนกรายสาขาวิชา ดังนี้ 
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญา
ตรี  โท เอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน 4.39 4.54 4.63 

สาขาวิชา ค่าเฉลี่ยคุณภาพรายด้าน 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร ฯ 

ด้านอื่นๆ รวม 

1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.73 4.52 4.56 4.63 4.56  4.60 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.65 4.61 4.55 4.57 4.61  4.60 
3. คหกรรมศาสตร์ 4.74 4.53 4.63 4.62 4.53  4.61 
4. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

4.76 4.57 4.82 4.79 4.71  4.72 

5. เคมี 4.85 4.78 4.61 4.30 4.47  4.62 
6. คณิตศาสตร์สารสนเทศ 4.65 4.64 4.59 4.63 4.53  4.62 
7. สถิติประยุกต์ 4.81 4.64 4.81 4.73 4.75  4.74 
8. ฟิสิกส์ประยุกต ์ 4.83 4.76 4.83 4.44 4.17  4.63 
9. วิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ 

4.69 4.77 4.71 4.61 4.44  4.66 

10. นิติวิทยาศาสตร์ 4.60 4.79 4.48 4.63 4.53  4.63 
11. จุลชิววิทยา
อุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ 

4.88 4.45 4.38 4.81 4.56  4.63 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 

   11.1 แขนงวิชาจุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรม
อาหารและผลิตภัณฑ ์

4.83 4.36 4.25 4.92 4.75  4.63 

   11.2 แขนงวิชา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ 

4.92 4.54 4.50 4.71 4.38  4.63 

12. ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 4.79 4.65 4.67 4.69 4.66  4.69 
   12.1 แขนงวิชาชีววิทยา 4.76 4.64 4.68 4.67 4.59  4.67 
   12.2 แขนงวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 

4.81 4.66 4.66 4.71 4.71  4.71 

        
รวม 4.73 4.60 4.61 4.61 4.56  4.63 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4.20 4.30 4.40 4.50 ≥4.60 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.2.1 ระ ดั บ คะ แน น คุณ ภา พข อ ง
บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3.00 4.63 5.0000 0.1817 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥4.35 4.63  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: 

ฝ่ายบริการการศึกษาของคณะฯ ด าเนินการประสานงานกับสาขาวิชาแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้สาขาวิชา
ประสานงานกับบัณฑิตของสาขาวิชา ในการสอบถามข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาและคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการจากผู้ใช้บัณฑิตในรูปแบบเอกสาร และแบบออนไลน์ เมื่อ
สาขาวิชาได้รับข้อมูลแล้ว สาขาวิชาจึงส่งกลับฝ่ายบริการการศึกษาของคณะฯ เพื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลใน 
และประมวลผลรายงานให้กับผู้บริหาร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาและแขนงวิชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ทราบทุกเดือน สุดท้ายจัดท ารายงานผลการส ารวจคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  
    ฝ่ายบริการการศึกษาของคณะฯ ด าเนินการรวบรวม ประมวลผล และรายงานกับผู้บริหาร อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาและแขนงวิชา และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้รับทราบทุกเดือน สุดท้ายจัดท ารายงานผลการส ารวจคุณภาพ
ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563 เสร็จสิ้นกระบวนการ
แล้ว 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: 

         ผู้บริหาร บุคลากรสายวชิาการ บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ บณัฑิต และผู้ใชบ้ัณฑิต 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์:  

         แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทาและคุณสมบัตขิองบัณฑิตที่
หน่วยงานต้องการ 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: 
           ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.2.1-01   แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทาและคุณสมบัติของบัณฑิตที่
หน่วยงานต้องการ 
1.2.1-02   รายงานผลการส ารวจคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. ดร.โสพิศ สว่างจิตร ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นายวรงค์  ชืน่ครุฑ 
2. นายปวิตร  คงประเสริฐ 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด คน 651 641 523 
2. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม

เร่ืองการมีงานท า 
คน 615 506 406 

 
2.1 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

คน 510 445 357 

 
2.2 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท า
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี 

คน 11 6 3 

 2.3 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท คน 35 11 10 
 2.4 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 3 3 7 

 
2.5 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อน
เข้าศึกษา 

คน 17 13 9 

 
2.6 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

คน 14 7 4 

 2.7 จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่ยังไม่มงีานท า คน 25 21 16 
3. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม

เร่ืองการมีงานท า (ไม่นบัรวมบณัฑิตที่มีงานท าก่อน
เข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์
ทหาร) (ข้อ 2 ลบด้วย (2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6)) 

คน 546 472 376 

4. ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ข้อ 2.1 / ข้อ 3 x 
100) 

ร้อยละ 93.41 94.28 94.95 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
71.65 76.65 81.65 86.65 ≥91.65  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี  

3.00 94.95 5.0000 0.1817 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 

≥91.65 94.95   

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน:  
    กองบริการการศึกษาได้เปิดระบบให้บัณฑิตเข้าลงทะเบียนประวัติบัณฑิต โดยฝ่ายบริการการศึกษาของคณะฯ 
ด าเนินการประสานกับอาจารย์ประจ าสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สาขาวิชาเร่งประชาสัมพันธ์แจ้ง
ให้กับบัณฑิตรับทราบอีกช่องทางหนึ่ง และรายงานให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาและแขนงวิชา ได้รับ
ทราบทุกเดือน และจัดท ารายงานส่งฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพของคณะฯ เพื่อปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
เป็นประจ าทุกเดือน 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  
   ฝ่ายบริการการศึกษาของคณะฯ ด าเนนิการรวบรวม ประมวลผล และรายงานแก่ผูบ้ริหาร อาจารย์ประจ า
สาขาวชิาและแขนงวชิา และเจา้หน้าทีท่ี่เก่ียวข้องเสร็จสิ้นแล้ว 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: 
         ผู้บริหาร บุคลากรสายวชิาการ บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ และบัณฑิต 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: 
         แบบสอบถามออนไลน ์
หลักฐานอ้างอิง: 
1.2.2-01 รายงานสรุปจ านวนบณัฑิตจ าแนกตามข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ ระดบัปริญญาตรี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ที่เลือก
ประเมินด้านการสอน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สวา่งจิตร ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายวรงค์  ชื่นครุฑ 

                     2. นายปวิตร  คงประเสริฐ 
โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ :  02-160-1143-45 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. จ านวนอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผสมผสาน 
คน - - 88 

2. จ านวนอาจารย์ที่เลือกประเมินด้านการสอนทั้งหมด คน - - 89 
3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ที่เลือกประเมินด้านการ
สอน 

ร้อยละ - - 98.88 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสาน
ต่ออาจารย์ที่เลือกประเมินด้านการสอน 

3.00 98.88 5.0000 0.1817 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥90.00 98.88   

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน :  
       ด าเนินการส่งแบบสอบถามออนไลน์ถึงอาจารย์ผู้สอนที่มีการเลือกการสอนแบบผสมผสาน ในภาคเรียนที่ 1/2563 
และ ภาคเรียนที่ 2/2563 พร้อมทั้งจัดท าใบสรุปรายนามอาจารย์ที่เลือกประเมินด้านการสอน ติดตามผลการสอน โดย
เป็นการรวบรวมคลปิวีดีโอการสอน จัดท าเปน็ลิงค์เชื่อมต่อคลิปวีดีโอ และจัดท ารายงานส่งฝา่ยแผนงานและประกัน
คุณภาพของคณะฯ เพื่อปรับปรงุให้ข้อมูลเป็นปัจจุบนัเป็นประจ าทุกเดือน 
 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  การแจ้งขอข้อมูลคลิปวีดีโอการสอนและเอกสารการสอนออนไลน์ รวบรวมคลิปวีดโีอ
การสอน ท าเปน็ลิงค์ข้อมูลเชื่อมต่อคลิปวีดีโอ ลงในใบรายงานสรุปอาจารย์ที่มีการสอนออนไลน์ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร : อาจารย์ผู้สอนมคีวามรู้ ความสามารถในการสอนออนไลน์ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ : มหาวิทยาลัยมีการสนบัสนุนอุปกรณส์ าหรับการถ่ายท าการสอน และการท าคลปิวีดีโอการ
สอน 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ : อาจารย์ผู้สอนมีรูปแบบการสอนทีช่ดัเจน จัดวันเวลาการสอนไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาอ่ืน ๆ มี

รูปแบบการสอนแบบออนไลน์ และการมอบหมายงานให้นักศึกษาท า รวมถึงการวัดประเมินผลการเรียนอย่าง
เหมาะสม 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร : อาจารย์ผู้สอนมทีักษะความรู้ และความเชี่ยวชาญในการสอนออนไลน์แตกต่างกัน 
 ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ หรือสมัครซอฟต์แวร์ส าหรับการสอนออนไลน์ให้แก่อาจารย์

ผู้สอนทุกคน 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ :   มีอุปกรณ์และเครื่องมือไม่เพียงพอส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ 
ด้านกระบวนการ/วธิีการ : กระบวนการติดตามข้อมูลการสอนกับอาจารย์ผูส้อนมีความยุง่ยาก เนื่องจากมีผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ท าให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าข้อมูลการสอน และส่งข้อมูลการสอนมา
รวบรวมล่าช้า หรือไม่ถูกต้อง 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.2.3 - 01 รายงานสรุปรายละเอียดอาจารย์ที่มีการสอนออนไลน์ 
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เป้าประสงค์ 1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และความสามารถพิเศษ ( talent) ให้กับนักศึกษาสอดคล้อง 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นางสาวทัศนียา  มีเปี่ยมสมบรูณ์ 
2. นายศุภพล  ค าชื่น 

โทรศัพท์ : 02 160 1162 โทรศัพท์ : 02 160 1162 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

1. จ านวนนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ คน - - 562 
2. จ านวนนักศึกษาท้ังหมด คน - - 2,439 
3. ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรอืจิตสาธารณะ ร้อยละ - - 23.04 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
12.00 14.00 16.00 18.00 ≥20.00 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือ
จิตสาธารณะ 

2.11 23.04 5.0000 0.1278 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥20.00 

 
23.04  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: ด าเนนิการตามแผนการจัดกิจกรรมของคณะ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ นักศึกษา 
 ด้านงบประมาณ: เงินนอกงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินรายได้) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง: 
1.3.1-01 ตารางแสดงข้อมูลร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ 
1.3.1-02 รายงานสรุปผลการจดัโครงการ/กิจกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ talents 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นางสาวทัศนียา  มีเปี่ยมสมบรูณ์ 
2. นายศุภพล  ค าชื่น 

โทรศัพท์ : 02 160 1162 โทรศัพท์ : 02 160 1162 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

1. จ านวนที่ได้รับการพัฒนาให้มีทกัษะที่จ าเปน็ใน
ศตวรรษที่ 21 หรือ talents 

คน - - 827 

1.1 ศตวรรษที่ 21  คน - - 718 
1.2 talents คน - - 109 

2. จ านวนนักศึกษาท้ังหมด คน - - 2,429 
3. ร้อยละนักศึกษาทีไ่ด้รับการพฒันาให้มีทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ talents 
ร้อยละ - - 34.05 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
12.00 14.00 16.00 18.00 ≥20.00 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ ได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 หรือ talents 

2.11 34.05 5.0000 0.1278 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥20.00 34.05  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: ด าเนนิการตามแผนการจัดกิจกรรมของคณะ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ นักศึกษา 
 ด้านงบประมาณ: เงินนอกงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินรายได้) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยู่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.3.2-01 ตารางแสดงผลร้อยละนักศึกษาทีไ่ด้รับการพฒันาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ talents 
1.3.2-02 รายงานสรุปผลการจดัโครงการ/กิจกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.3 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของหน่วยงานไปน าเสนอ
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. ดร.โสพิศ สว่างจิตร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายปวติร  คงประเสริฐ 
โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 
1. จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

เป็นตัวแทนของหน่วยงานไปน าเสนอในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

ผลงาน 2 - 3 

 1.1 ระดับชาต ิ  - - 3 
 1.2 นานาชาต ิ  2 - - 

รายละเอียดของผลการด าเนินงาน 
ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย

ของนักศึกษาที่
ได้รับการ
คัดเลือกฯ 

ชื่อ-สุกล 
เจ้าของผลงาน 

ชื่องานการประชุมวิชาการ  
 

ระดับการ
น าเสนอ 
(ชาติ/ 
นานา
ชาตื) 

ว/ด/ป  
ที่น าเสนอ 

ประเทศที่
ไปน าเสนอ 

กรณี ผลงานได้
ตีพิมพ์ในวารสาร

ชื่อวารสารที่
ตีพิมพ์ 

ว/ด/ป 
ที่ 

ตีพิมพ์ 

1. 

การพยากรณ์ราคา
ท อ ง ค า แ ท่ ง ใ น
ประเทศไทยและ
อั ต ร า ก า ร
แลกเปลี่ยนเงินบาท
กับดอลลาร์สหรัฐ 

อ.ดร.ชู เกียรติ 
ผุ ด พ ร ม ร า ช 
นางสาวปิยะดา 
ไ พ ศ า ล  แ ล ะ
น า ง ส า ว
จุฑามาศ พงษ์
สมทรง 

การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม"ครั้งที่ 7 (The 7th 
National Conference on 
Technology and 
Innovation Management) 

ระดับชาติ 4 มีนาคม 
2564 

ไทย   

2. 

การเปรียบ เทียบ
วิธีการประมาณค่า
สูญหายส าหรับตัว
แป ร ต า ม ใ น ก า ร
วิ เคราะ ห์ถดถอย
พหุ 

อ.ดร.ชู เกียรติ 
ผุ ด พ ร ม ร า ช 
นายนภดล  จิรา
พ ง ษ์  แ ล ะ
น า ง ส า ว
พ ร ร ณ ว ษ า 
เจริญวงษ์ 

การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม"ครั้งที่ 7 (The 7th 
National Conference on 
Technology and 
Innovation Management) 

ระดับชาติ 4 มีนาคม 
2564 

ไทย   

3. 

ฤทธิ์ การ ต้านสาร
อนุ มู ล อิ ส ร ะขอ ง
สารสกัดข้าวหอม
มะลิแดง 

อ . ด ร . น ฤ ม ล 
บุ ญ มั่ น  แ ล ะ
นางสาวจิรัชญา 
กสิกรรมไพบูลย์ 

การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ครั้งที่ 10 

ระดับชาติ 27 
พฤศจิกายน 

2563 

ไทย   

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับหน่วยงาน 
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
≤1 2 3 4 ≥5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.3.3 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษา
ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
หน่วยงานไปน าเสนอในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

2.11 3 3.0000 0.0767 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥28 3  

 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน:  
   ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวชิาโครงงานวิจัย หรือรายวิชาทีม่ีความเก่ียวข้อง  
จากนั้นจดังาน Mini-Conference ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการพิจารณาตัดสนิบทความจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากแต่ละสาขาวชิา และสง่เสริมให้อาจารย์ประจ าสาขาวชิาร่วมกับนักศึกษาน า
ผลงานเข้าร่วมการน าเสนอผลงานระดบัชาติและนานาชาติ 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  
  ฝ่ายบริการการศึกษาของคณะฯ ด าเนินการรวบรวม ประมวลผล และรายงานแก่ผู้บริหาร สาขาวิชา และแขนง  
วิชา และรวบรวมหลักฐานการน าเสนอผลงานทางวชิาการ และหลักฐานประกอบในรูปของ E-Proceeding หรือ 
E-Journal เสร็จสิ้นแล้ว 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร : ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา 
 ด้านงบประมาณ : ได้รับงบระมาณการจัดโครงการ Mini Conference และการสนับสนนุค่าลงทะเบียนเข้า
ร่วมงานประชุม 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ : สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ แอพพลิเคชั่นตา่ง ๆ  
   ด้านกระบวนการ/วธิีการ : การจัดโครงการ Mini Conference ด้วยรูปแบบ Online เพื่อปรับการด าเนนิ
โครงการในรูปแบบชีวิตวิถีใหม ่
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร :  การเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา่-2019 ท าให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในโครงการ Mini 
Conference และการน าเสนองานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: การตีพิมพ์ในวารสาร และ Proceeding ขึ้นกับผู้จัดงานท าให้ไมส่ามารถควบคุม
ระยะเวลา รวบรวมข้อมูล และหลักฐานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 
 
 



 
 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

30 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง: 
1.3.3-01 รายงานสรุปงานวิจัยที่เข้าร่วมงานน าเสนอ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอ่ืนที่
เทียบเท่า 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. ดร.โสพิศ สว่างจิตร ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นายวรงค์  ชืน่ครุฑ 
2. นายปวิตร  คงประเสริฐ 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 

1. จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

คน - 1 31 

2.  จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด คน - 21 225 
3. ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 
ร้อยละ - 6.49 13.78 

 

หน่วยงาน 

 จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 
3-4 ที่สอบผ่านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR 
ระดับ B1  

จ านวนนักศึกษาชั้นปี
ที ่3-4 ที่เข้าสอบ

มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR 

ทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31  225 13.78  
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 3.00  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
8.00 11.00 14.00 17.00 ≥20.00 

 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ 
B1 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.11 13.78 2.959 0.0748 

 
 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥20.00 13.78   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: 
     ฝ่ายบริการการศึกษาด าเนนิการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทุกสาขาวชิาในคณะฯ คัดเลือกนักศึกษาที่มี  
     ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเข้ารับการทดสอบ Oxford CEFR จากนั้นประสานงานกับหน่วยงาน สสสร.  
     เพื่อขอทราบผลการสอบ และบนัทึกข้อมูล 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  
    ฝ่ายบริการการศึกษาของคณะฯ รวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล และจัดส่งใบคะแนนให้นักศึกษาที่เข้า
รับการทดสอบผา่นหัวหนา้สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละสาขาวชิา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: 

         ผู้บริหาร บุคลากรสายวชิาการ และนักศึกษา 
            
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
นักศึกษาขาดความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.3.4-01 แบบรายงานข้อมูลนกัศึกษาที่เข้ารับการสอบ Oxford CEFR 
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เป้าประสงค์  1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวรงค์ ชื่นครุฑ 
โทรศัพท์ : …………02 160- 1143 ต่อ 29……….. โทรศัพท์  : …02 160- 1143 ต่อ 13….. 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 
1. จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 

80 คะแนนขึ้นไป 
สาขาวิชา 64 63 81.16 

 
รายละเอียดของผลการด าเนินงาน 

หัวข้อ 
ค่าน้ าหนัก
คะแนน 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การพิจารณา 
ผลการ

ด าเนินการ 
คะแนน
ประเมิน 

กรอบ 1) Input  จ านวน 4 หัวข้อ มคี่าน้ าหนักคะแนนร้อยละ 20    
1) จ านวนนกัเรียน
ที่มาสมัครเรียนในแต่
ละปีการศึกษา 

5 1.1) อัตราการแข่งขันของนักเรียนที่มาสมัครกับแผนรับ
นักศึกษา 2.24 1 

2) จ านวนนกัศึกษา 5 2.1) แนวโน้มของนักศึกษาที่คงอยู ่   3 

2.2) นักศึกษาต่างชาต ิ   0 
2.3) นักศึกษาแลกเปลีย่น   0 

3) คุณภาพอาจารย ์ 5 3.1) วุฒิปริญญาเอก   0 
 - เท่ากับ หรือสูงกว่ามาตรฐานอุดมศึกษา (ร้อยละ 40)     
 - ต่ ากวา่มาตรฐานอุดมศึกษา (ร้อยละ 40)     
3.2) ต าแหน่งทางวิชาการ < 60% 0 
 - เท่ากับ หรือสูงกว่ามาตรฐานอุดมศึกษา (ร้อยละ 60)     
 - ต่ ากวา่มาตรฐานอุดมศึกษา (ร้อยละ 60)     

4) เครือข่าย/คู่ความ
ร่วมมือ 

5 4.1) ในประเทศ     
4.2) ต่างประเทศ     

กรอบ 2) Output  จ านวน 2 หัวข้อ มีค่าน้ าหนักคะแนนร้อยละ 40   
5) คุณภาพของ
นักศึกษา 

15 5.1) รางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่อง    
- ระดับชาต ิ  10 
- ระดับนานาชาต ิ  5 

6) ผลงานของอาจารย ์ 25 การเผยแพร่ผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ระดับชาติ   
การเผยแพร่ผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ระดับ
นานาชาต ิ
 

   

การตีพิมพ์ระดับชาติที่อยู่ในฐานขอ้มูล ≥ 3 5 
การตีพิมพ์ระดับนานาชาติทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล ≥ 3 9 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

กรอบ 3) Outcome จ านวน 3 หัวขอ้มีค่าน้ าหนักคะแนนร้อยละ 40     
7) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

10 7.1) แนวโน้มความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.63 10 

8) การมีงานท าของ
บัณฑิต 

10 8.1) แนวโน้มการมีงานท าของบัณฑิต 94.95 10 

9) อันดับของ
หลักสูตรเมื่อเทียบกับ
ที่อื่น 

20 9.1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 3.67 8 

9.2) สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ตนเองในการจัดอันดับ
เมื่อเทียบกับหลกัสูตรในประเทศ อันดับ 5 10 

    คะแนนรวม   56 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2  สาขาวิชา ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

≤3  4 5  6 ≥7 

 ระดับหน่วยงาน 
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1  สาขาวิชา ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มี
คะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้น
ไป 

3 1 5.0000 0.1817 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥1 1   

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน : การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลา  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร : อาจารย์มีการวางแผนการปฏบิัติงานอย่างชัดเจน และนักศึกษามีความตัง้ใจและมีความสามารถ 
 ด้านงบประมาณ : มีงบประมาณเพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ : มีเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และอุปกรณ์ท าครัวที่เพียงพออ
กับนักศึกษา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ด้านกระบวนการ/วธิีการ : มีจัดระบบการท างานและวางแผนขัน้ตอนการปฏบิัติงานอย่างดี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร : อาจารยป์ระจ าสาขาวชิามีการศึกษาระดับปริญญาโท และยังไม่มีต าแหนง่ทางวชิาการ 
 ด้านงบประมาณ : งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริมอาจารย์ให้มีทักษะที่สูงขึน้ ยังไม่เพยีงพอ 
 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.4.1-01 เล่มข้อมูลสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ เล่มรายงาน ปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทัง้หมดทีผ่่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้
คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ฒาลิศา  เนียมมณ ี ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวรดาศา  โพธิ์จาด 
โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
1. จ านวนหลักสูตรที่ผา่นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไมต่่ ากว่าระดับ 
3.01 

หลักสตูร 14 14 13 

 1.1  ระดับด ี หลักสตูร 14 14 13 
 1.2 ระดับดีมาก หลักสตูร   - 
2.  จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หลักสตูร 14 14 13 
3. ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผา่นตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ระดับ 3.01 

ร้อยละ 100 100 100 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 

ระดับผลการประเมิน จ านวน
หลักสูตร

ที่มี
คะแนน
ระดับดี
ขึ้นไป 

จ านวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

น้อย 

ปาน
กลาง 

ดี ดี
มาก 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 13 - 13 13  100  
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
75.00 80.00 85.00 90.00 ≥95.00 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่าน
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ 
สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 

2.11 100 5.0000 0.1278 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥95.00 100   

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใชบ้ัณฑิต และคณะกรรมการ

ตรวจประเมินหลักสูตร 
 ด้านงบประมาณ: เงินนอกงบประมาณคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: เครื่องคอมพิวเตอร์ /เอกสาร ต ารา /อุปกรณ์ส านักงาน  /ระบบ CHE QA Online 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: คณะด าเนินงานตามระบบและไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินระดบัหลักสตูร สายวิทยาศาสตร์มีรายชื่อจ านวนน้อย และต้อง

เชิญตามศาสตร์แต่ละสาขาวชิา 
อ่ืน ๆ: ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 
หลักฐานอ้างอิง:  
1.4.2-01 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รศ. ศิวพันธ์ ชูอินทร ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกชกร ชิราพฤกษ์ 
โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2562 2563 2564 
1. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) หลักสตูร - - 1 

 
รายละเอียดของผลการด าเนินงาน 

ชื่อหลักสูตรระยะสั้น 
(Non-Degree) 

ผู้อนุมัติ 
หลักสูตรระยะสั้น 

วัตถุประสงคข์อง
หลักสูตร 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(เริ่ม - สิ้นสดุ
หลักสูตร) 

ระบุ
จ านวน
ชั่วโมง

การอบรม 

จ านวน
ผู้เข้า
อบรม
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้ผ่าน
การ

อบรม 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รุ่นที่ 1 

อธิการบดี 
(วท 1695 วันที่ 25 

พ.ค. 2564) 

1. เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแก่
ครูวิทยาศาสตร์ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตร ี

วันที่ 1 วันเสาร์19 
มิถุนายน 2564 

วันที่ 2 วันอาทิตย์ 20 
มิถุนายน 2564 

วันที่ 3 วันจันทร์ 21 
มิถุนายน 2564 

วันที่ 4 วันเสาร์ 26 
มิถุนายน 2564 

วันที่ 5 วันอาทิตย์ 27 
มิถุนายน 2564 

วันที่ 6 วันเสาร์ 10 
กรกฎาคม 2564 

วันที่ 7 วันอาทิตย์ 11 
กรกฎาคม 2564 

45 25 คน 25 คน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับหน่วยงาน 
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1  หลักสูตร  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนหลั กสู ตรระยะสั้ น  ( Non-
Degree) 

2.11 1 5.0000 0.1278 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 

≥10 1   

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: ด าเนินการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: ต้องปรับเปลี่ยนก าหนดการและรูปแบบการจัดอบรม 
 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.4.4-01 บันทึกขออนุมัติด าเนนิโครงการและข้อเสนอโครงการ 
1.4.4-02 รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดอบรม 
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เป้าประสงค์ 1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนมคีวามก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ฒาลิศา เนียมมณ ี ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นางสาวรดาศา โพธิ์จาด 
2. นางสาววิรงรอง  ท าโย 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คน 32 38 50 
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25 30 40 
1.2 รองศาสตราจารย์ 7 8 10 
1.3 ศาสตราจารย์ - - - 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจ า
ที่ลาศึกษาต่อ)  

คน 104 102 110 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30.77 37.25 45.45 
 โดยมีผลการด าเนินงานจ านวนตามสาขาวิชาได้ดงันี้ 

สาขาวชิา จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ 

จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวตักรรมข้อมลู 5 2 - 7 13 53.85 
2. วิทยาศาสตร์และนวตักรรม 10 4 - 14 23 60.87 
3. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหาร 
   และนวัตกรรมชีวภาพ 

7 1 - 8 9 88.89 

4. ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 11 3 - 14 18 87.50 
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 0 - 1 7 14.29 
6. นิติวิทยาศาสตร ์ 2 0 - 2 6 33.33 
7. คหกรรมศาสตร ์ 0 0 - 0 10 0.00 
8. เทคโนโลยสีารสนเทศ 4 0 - 4 7 57.14 
9. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 0 0 - 0 8 0.00 
10. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท ์ 1 0 - 1 9 11.11 

รวม 40 10 - 50 110 45.45 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 3.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
18.00 21.00 24.00 27.00 ≥30.00 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2.11 45.45 5.000 0.1278 

 
 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥30.00 45.45  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจ าคณะในรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ทั้งหมดจ านวน 110 คน ปฏิบัติงานจริง 106 คน ลาศึกษาต่อ 4 คน และมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 50 คน 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: คณะด าเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ  
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: ด าเนนิงานตามเกณฑ์มหาวทิยาลัยก าหนด 
 
 หลักฐานอ้างอิง: 
1.5.1-01 จ านวนและรายชื่ออาจารย์ที่มีต าแหนง่ทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ฒาลิศา เนียมมณ ี ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นางสาวรดาศา โพธิ์จาด 
2.  นางสาววิรงรอง  ท าโย 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

คน - - 4 

1.1.ต าแหน่งทางบริหาร - -  
1.1.1 ผู้อ านวยการกอง - -  
1.1.2 หัวหน้าส านักงาน - -  
1.1.3 หัวหน้าฝ่าย - - 3 

1.2 ต าแหน่งวิชาการ - -  
      1.2.1 ช านาญการ - -  
      1.2.2 ช านาญการพิเศษ - - 1 
      1.2.3 เชียวชาญ - -  
      1.2.4 เชี่ยวชาญพิเศษ - -  

2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด (ไม่นับรวมผูเ้ชียว
ชาญ ที่ปรึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ช่ัวคราว และคนงาน) 

คน - - 30 

3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ - - 13.33 

 โดยมีผลการด าเนินงานจ านวนตามสาขาวิชาได้ดงันี้ 

หน่วยงาน ต าแหน่งที่สูงขึ้น จ านวน
บุคลากร

สาย
สนับสนุน
ทั้งหมด 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ ช านาญการ ช านาญพิเศษ หัวหน้าฝ่าย 

หัวหน้า
ส านักงาน/
ผอ.กอง 

 

รวม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 3 - 1 - -  
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
2.00 4.00 6.00 8.00 ≥10.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.5.2 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนวิชาการที่ เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

2.11 13.33 5.000 0.1278 

 
 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥10.00 13.33  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลักดันให้บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการพฒันาตนเองเพื่อเข้า
สู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น  
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: ด าเนนิการจัดการอบรมโครงการเข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้นของบุคลากรสายสนบัสนุน
วิชาการ ระยะที่ 1 การเขียนประเมินค่างาน  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: ด าเนนิงานตามเกณฑ์มหาวทิยาลัยก าหนด 
  
หลักฐานอ้างอิง: 
1.5.2 รายชื่อบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สงูขึ้น 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ฒาลิศา เนียมมณ ี ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นางสาวรดาศา โพธิ์จาด 
2. นางสาววิรงรอง  ท าโย 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
  

  ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1 .  จ านวนบุ คลากรที่ สอบผ่ านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

คน 67 68 109 

    1.1  บุคลากรสายวิชาการ 49 48 81 
    1.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 18 20 28 
2. จ านวนบุคลากรที่เข้าสอบทั้งหมด คน 132 134 128 
    2.1  บุคลากรสายวิชาการ 98 98 98 
    2.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 34 36 30 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50.76 60.00 85.16 

    3.1  บุคลากรสายวิชาการ 50.00 48.98 82.65 
    3.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 52.94 55.56 93.33 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50.00 55.00 60.00 65.00 ≥70.00 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

2.11 85.16 5.0000 0.1363 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥70.00 85.16  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีจ านวนบุคลากรที่เข้าสอบทั้งหมด 128 คน และมีจ านวน

บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 85.16 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 หลักฐานอ้างอิง:  
1.5.3-01 รายงานสรุปผลการสอบวัดระดับความรู้ทางดา้นภาษาอังกฤษของบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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เป้าประสงค์  1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : ITA  
  
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ฒาลิศา เนียมมณ ี ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. คุณสุริยาภา โสภณวส ุ
2. คุณรดาศา  โพธิ์จาด 
3. คุณปาณิสรา  นิตุธร 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

คะแนน - - 91.46 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-  10 คะแนน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
45.00 55.00 65.00 75.00 ≥85.00 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA 

2.11 91.46 5.0000 0.1817 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥85.00 91.46  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
มาตรการที่ได้ด าเนินการ: แจ้งบคุลากรที่มีรายชื่อคัดเลือกเข้าตอบแบบส ารวจตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้ใชบ้ัณฑิต ศิษย์เก่า ชุมชน ผู้มสี่วนได่สว่นเสีย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ด้านงบประมาณ: - 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: ระบบอินเตอร์เน็ต 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: ด าเนนิการตามกรอบและแนวทางของมหาวิทยาลัย 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.6.1-01 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
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เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดบัที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นางสุริยาภา โสภณวส ุ
2. นางสาวรดาศา โพธิ์จาด 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ล าดั
บ 

ประชุม 
กบม.ครั้งที ่

เรื่องที่ต้องสื่อสารจากที่
ประชุม กบม. 

วันที่
ประชุม 
กบม. 

ช่องทางการ
สื่อสารเพื่อ

สร้างการรบัรู ้

วันที่
สื่อสาร 

ผู้สื่อสาร 
จ านวน
บุคลากร
ที่รับรู ้

1 10/2563 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้ง
ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอ
เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอ
เพื่อพิจารณา 

12 ต.ค.63 เวียนเอกสาร
ภายในคณะ 

 คณบดี 141 

2 11/2563 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้ง
ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอ
เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอ
เพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
6.1 รายงานความกา้วหน้าการ
ด าเนินงานแนวทางการแยก
และควบรวมหนว่ยงาน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

9 พ.ย.63 เวียนเอกสาร
ภายในคณะ 

17 พ.ย. 
63 

คณบดี และ 
หัวหน้า
ส านักงาน 

141 

3 12/2563 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้ง
ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอ
เพื่อทราบ 

14 ธ.ค 63 เวียนเอกสาร
ภายในคณะ 

 คณบดี 143 

  ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 

คน - - 1,670 

2. จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน - - 1,718 
3. ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 

ร้อยละ - - 97.21 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอ
เพื่อพิจารณา 

4 1/2564 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอ
เพื่อทราบ 

11 ม.ค. 64 ท าบันทึก
ข้อความแจ้ง

เวียน 

22 ก.พ. 
64 

คณบดี 136 

5 2/2564 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอ
เพื่อทราบ 

8 ก.พ.64 ท าบันทึก
ข้อความแจ้ง

เวียน 

22 ก.พ. 
64 

คณบดี 136 

6 3/2564 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอ
เพื่อทราบ 

8 มี.ค. 64 ท าบันทึก
ข้อความแจ้ง

เวียน 

22 มี.ค.64 คณบดี 136 

7 4/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้ง
ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอ
เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอ
เพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

5 เม.ย.64 ท าบันทึก
ข้อความแจ้ง

เวียน 

19 เม.ย.64 คณบดี 136 

8 5/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้ง
ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอ
เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอ
เพื่อพิจารณา 

11 พ.ค.64 ท าบันทึก
ข้อความแจ้ง

เวียน 

21 พค.64 คณบดี 136 

9 6/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้ง
ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอ
เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอ
เพื่อพิจารณา 

15 มิ.ย.64 ท าบันทึก
ข้อความแจ้ง

เวียน 

19 มิ.ย.64 คณบดี 136 

10 7/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้ง
ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอ
เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอ
เพื่อพิจารณา 

12 ก.ค.64 ท าบันทึก
ข้อความแจ้ง

เวียน 

15 ก.ค.64 คณบดี 143 

11 8/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้ง
ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอ
เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอ
เพื่อพิจารณา 

9 ส.ค.64 ท าบันทึก
ข้อความแจ้ง

เวียน 

14 ส.ค.64 คณบดี 143 

12 9/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้ง
ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอ
เพื่อทราบ 

13 ก.ย.64 ท าบันทึก
ข้อความแจ้ง

เวียน 

15 ก.ย.64 คณบดี 143 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอ
เพื่อพิจารณา  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้
และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจ
ให้ส าเร็จ 

2.11 97.21 5.0000 0.1278 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥90.00 97.21  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการจัดท าบนัทึกข้อความแจ้งเวียนบุคลากรของคณะใน
ประเด็นวาระการประชุมที่เก่ียวข้องกับคณะเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบ 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: ด าเนนิการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: ระบบ E-office และระบบ Internet 
 ด้านกระบวนการ/วธิีการ: จัดท าบันทึกข้อความแจ้งเวียน 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.7.1-01 รายชื่อบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมสี่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 
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เป้าประสงค์ 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการ
ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ  
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.1  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ฒาลิศา เนียมมณ ี ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. คุณสุริยาภา โสภณวส ุ
2. คุณรดาศา โพธิ์จาด 
3. คุณพัฒพงษ์ ค าใส 
4. คุณเสาวลักษณ์  อุดมเจริญพรผล 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

เรื่องข้อเรียน 
ช่อง

ทางการ
ร้องเรียน 

ประเภทเรื่องร้องเรียน 
วันที่รับ
เรื่อง 

รายละเอียดการแก้ไข 
วันที ่

ก าหนด
แล้วเสร็จ 

อาคาร
สถานที่ 

สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

อ่ืนๆ 

- - - - - - - -  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และ
สิ่ งอ านวยความสะดวกตามพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัย 

คน - - 0 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คร้ัง ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
19 18 17 16 ≤15 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.8.1  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่  และสิ่งอ านวยความ
สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2.11 0 5.0000 0.1278 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≤15 0  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการจัดท าบนัทึกข้อความแจ้งเวียนบุคลากรของคณะใน
ประเด็นวาระการประชุมที่เก่ียวข้องกับคณะเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบ 
มาตรการที่ได้ด าเนินการ: ด าเนนิการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: ตู้รับข้อร้องเรียน เฟสบุ๊ค อีเมล์คณะ โทรศัพท์ 
 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.8.1-01 คู่มือการปฏิบัติงานการรับข้อร้องเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1.8.1-02 รายงานการประชุมผูบ้ริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วาระพิเศษ) 
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เป้าประสงค์ 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการ
ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ  
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ฒาลิศา เนียมมณ ี ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. คุณสุริยาภา โสภณวส ุ
2. คุณรดาศา โพธิ์จาด 
3. คุณพัฒพงษ์ ค าใส 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
  

  ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนค่าไฟฟ้าและน้ าปีปัจจุบัน บาท - 37,642,019.18 23,255,857.80 
    1.1  ค่าไฟฟ้า - 34,934,187.19 27,092,987.09 
    1.2  ค่าน้ า - 2,707,831.99 2,162,870.71 
2. จ านวนค่าไฟฟ้าและน้ าปีที่ผ่านมา บาท - - 37,642,019.18 
    2.1  ค่าไฟฟ้า - - 34,934,187.19 
    2.2  ค่าน้ า - - 2,707,831.99 
3. ผลต่างของค่าไฟและน้ าของปีที่ผ่านมากับปี
ปัจจุบัน 

บาท - - 
14,386,161.38 

    3.1  ค่าไฟฟ้า - - 7,841,200.10 
    3.2  ค่าน้ า - - 544,961.28 
4. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ - - 38.22 

    4.1  ค่าไฟฟ้า - - - 
    4.2  ค่าน้ า - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 1.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.00 2.00 3.00 4.00 ≥5.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.8.2 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร ป ร ะ ห ยั ด
งบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ า
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

2.11 38.22 5.0000 0.1278 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥5.00 38.22  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: ด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
มาตรการที่ได้ด าเนินการ: ด าเนนิการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ นักศึกษา- 
หลักฐานอ้างอิง: 
1.8.2-01 ผลการใช้ไฟฟ้าและน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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เป้าประสงค์ 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ  
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
1. รศ.ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพฒัน ์
2. รศ.ศิวพันธ์  ชูอินทร ์

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
1.คุณสุริยาภา  โสภณวส ุ
2. คุณสุภัสสร  ฉิมเฉิด 
3. คุณกชกร  ชิราพฤกษ ์

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

  
 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โครงการ 
งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ 
ด้านการบริการ

วิชาการ 
ด้านวิจัย 

1. โครงการอบรม หลักสูตร "ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ า" 36,000.00  
2. Project Title: Investigating the use of nanobubble 
technology in aquaculture. (Grant No. 109050-003)  
(งวดที่ 4) 

 1422742.75 

3. การศึกษาปัจจัยทุนทางสังคมกับแนวทางในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองของชุมชน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ งวดที่ 3 

 486,450.00 

4. โครงการ "การจัดสอบให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน" 

136,500.00  

5. โครงการ “การบริการให้ค าปรึกษาปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร์ 
และบริการห้องปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร์” 

10,000.00  

6. โครงการการพัฒนาระบบต้นแบบห้องสมุดออนไลน์ เพื่อ
สนับสนุนการเป็นเมืองอัจฉริยะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร งวด
ที่ 2 - 3 

 5,222,466.00 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ
บริการวิชาการและวิจัยทั้งหมด 

บาท 5,839,558 13,657,638.99 13,919,946.75 

 1.1 ด้านการบริการวิชาการ 1,378,058 1,908,965.23 938,288.00 
 1.2 ด้านวิจัย 4,461,500 11,748,673.76 12,981,658.75 
2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริง) 

คน 101 99 106 

3. เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ
บริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 

บาท/คน 57,817.41 137,955.95 131,320.25 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

7. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด าเนินการติดตามผล ประเมินผล 
และปรับปรุงระบบประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 3,150,000.00 

8. โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มและน้ าประปา เทศบาล
นครนนทบุร ี

48,800.00  

9. โครงการบริการให้ค าปรึกษาธุรกิจอาหารและบริการสถานที่ 5,000.00  
10. โครงการรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างทางวทิยาศาสตร์ 156,488.00  
11. โครงการวิจัยการ ศึกษาผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ของพื้นที่เสี่ยงสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสุขภาพและสิ่งมีชีวิต 
ประเภทพืชผักและผลไม้ หอยที่บริโภค รวมทั้งดินและน ้าที่
ประชาชนสัมผัสเป็นประจ า และการจัดท าแผนที่ ความเสี่ยง
สุขภาพและการติดตามสภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงสุขภาพใน
ชุมชน ประจ าปี 2563 ตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 150 MWบริษัท ที
พีไอ โพลีน เพา เวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

2,400,000.00  

12. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน หลักสูตร
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร 

528,000.00  

13. โครงการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการควบคุมระบบบ าบัดน้ า
เสีย โครงการที่อยู่อาศัย" 

3,500.00  

14. โครงการอบรม หลักสูตร "ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม" 14,000.00  
15. โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่น
ใหม่ เรื่องการพัฒนาอนุภาคนาโนเซอีนที่มีเป้าหมายไปยังกระดูก
เพื่อน าส่งสารเรสเวอราทอลส าหรับการใช้งานด้านอาหารและการ
รักษา งวดที่ 1 

 300,000.00 

รวม 938,288.00 12,981,658.75  
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 
 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา 

   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 3,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
8,000 11,000 14,000 17,000 ≥20,000 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหา
รายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัย
ต่ออาจารย์ประจ า 

3.00 131,320.25 5.0000 0.1817 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥350,000 131,320.25  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: ด าเนินการตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
มาตรการที่ได้ด าเนินการ: ด าเนนิการตามรระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ นักศึกษา และชมุชน 

หลักฐานอ้างอิง: 
1.9.1-01 รายงานสรุปผลรายได้จากการด าเนินการจดัหารายได้ด้วยการบรกิารวชิาการและวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

 
เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.รินรดา  พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1.นางสาวปาณิสรา นิตุธร 
2.นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

น้ าหนัก    

 1.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 1.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 91.20 0.1299 0.0256 
 1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ    
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับ

อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  
คน    

 2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 104 102 109 

2.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ    
3. 3. ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์    
4.     ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ต่อ 
5.     อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ    

 3.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 3.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 87.69 107.45 90.36 
 3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ    

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
35.00 40.00 45.00 50.00 ≥55.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

2.11 90.36 5.0000 0.1278 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥55.00 90.36  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อจ านวนทั้งสิน้ 
102 คน มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าทั้งหมดคิดเปน็ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่0.1278 คิดเป็นร้อยละ 90.36  ซึ่งยังไม่ถือว่าบรรลุเปา้หมาย 
 มาตรการที่ไดด้ าเนินการ: ด าเนินการตามปฏิทนิการประกนัคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ และ นักวิจัยภายในคณะ 
 ด้านงบประมาณ:    250,000 บาท 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: ห้องปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์ ดา้นเคมี ด้านชีววิทยา ด้านจุลชีววิทยา ด้าน
เทคโนโลยชีีวภาพ ห้องปฏิบัติการด้านคหกรรมศาสตร์ ห้องปฏบิัติการด้นวทิยาศาสตร์การอาหาร และ
ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสตัว์น้ า ภายใต้การดูแลของศูนย์วทิยาศาสตร์ และนอกจากนี้ยังมห้ีองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 46 ห้อง เพื่อเป็นการสนบัสนนุเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการด าเนนิงานวิจยัของ
คณาจารย์ภายในคณะ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัของ
คณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการการในระดบัชาตแิละนานาชาติ เพื่อยกระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน างานวิจยัไปใช้ประโยชนใ์นการน าเสนอบทความวิจัยเพือ่การตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวชิาการทั้งในระชาตแิละนานาชาติ อีกทั้งยังเปน็การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการ
จัดบริการวิชาการแก่สังคม และการน าไปใชป้ระโยชน์ของผลงานวิจัยที่สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์และ
แผนปฏบิัติการตามโครงการที่วางไว้ 
 
หลักฐานอ้างอิง:  
2.1.1-01 รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับ
หน่วยงาน ภาคเรียนที่ 1/2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.2 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

นางสาววิรงรอง ท าโย 
โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  มีการ
ก าหนดระบบและกลไกการก ากับการด าเนินการติดตามนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้บัการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
           อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการวางแผนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา 

 
 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนนิงานจ าแนกรายสาขาวิชา ดังนี้ 
 

สาขาวิชา 

จ านวนงานผลงานท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ 
 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
  

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

- - - 1 - - - - - - 0.60 - - - 1 60.00 

รวม - - - 1 - - - - - - 0.60 - - - 1 60.00  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน  ปีการศึกษา พ.ศ. 
2561 2562 2563 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโท 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

- - - 

 1.1 ระดับคุณภาพ 0.1   - - - 
 1.2 ระดับคุณภาพ 0.2  - - - 
 1.3 ระดับคุณภาพ 0.4  - - - 
 1.4 ระดับคุณภาพ 0.6  - - 1 
 1.5 ระดับคุณภาพ 0.8  - - - 
 1.6 ระดับคุณภาพ 1.0  - - - 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  คน - - 1 
3. ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ร้อยละ - - 60.00 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30.00 35.00 40.00 45.00 ≥50.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.1.2 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไ ด้ รั บ กา รตี พิ มพ์ หรื อ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

2.11 60.00 5.0000 0.1278 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥50.00 60.00  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้วางแผนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานให้กับนักศึกษาทีไ่ด้ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ไปแล้ว 1 คน และตีพิมพ์เผยแพร่ 1 คน 
 มาตรการที่ไดด้ าเนินการ: ก าหนดระยะเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่หลังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ ์
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: เนื่องจากการตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษามีเกณฑ์ว่าวารสารที่ตีพิมพ์ต้องอยู่ในฐาน 
ซึ่งไม่ต่ ากวา่ TCI 2 ท าให้เป็นปญัหาในการหาวารสารให้ทันตามกรอบระยะเวลา 
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เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการได้รับการน าไปใช้ประโยชน์และให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.รินรดา  พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1.นางสาวปาณิสรา นิตุธร 
2.นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

   
 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนนิงาน ดังนี้ 
 

ชื่องานวิจัย งานนวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองานวชิาการที่น าไปใช้

ประโยชน์ฯ 
ประเภทผลงาน 

ปีที่ผลิตผล
งาน 

หน่วยงานที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

รายละเอียดของการน าไปใช้
ประโยชน์ 

การสร้างแอปพลิเคชันเส้นทางออนไลน์ 
และออฟไลน์การท่องเท่ียวจากทะเลบวั
แดงสู่ทะเลอีสานอาหารวัฒนธรรมอุดรธานี
  

งานวิจัย 2563 

ชุมชนในพื้นที่
อ าเภอบา้นดุง 
จังหวัดอุดรธาน ี
 

ใช้ประโยชน์พัฒนาประชาชน
และชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยสร้างแอปพลิเคชัน
สามารถส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในพื้นที่ ซ่ึงส่งผลท าให้ 
สินค้าและบริการต่าง ๆ ใน
แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายมี
มูลค่าเพิ่มต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น 

การสร้างตลาดออนไลน์เกษตรกรนาเกลอื
และนาข้าวเพื่อยกระดับมูลค่าและคุณค่า
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ “วิถวีิธีบา้นดุง”
  

งานวิจัย 2563 

ชุมชนในพื้นที่
อ าเภอบา้นดุง 
จังหวัดอุดรธาน ี
 

ใช้ประโยชน์พัฒนาประชาชน
และชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดย สร้างเว็บไซต์ตลาด
ออนไลน์ “บ้านดุงแบรนด์” 
เพื่อให้เป็นชุมชนมีรายได้มากก

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์

หรืองานวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย 
หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

ผลงาน - - 10 

 1.1 งานวิจัย ผลงาน - - 10 

 1.2 นวัตกรรม ผลงาน - - - 

 1.3 งานสร้างสรรค์ ผลงาน - - - 

 1.4 งานวิชาการ ผลงาน - - - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ขึ้นจากการขายสินค้าโดยไม่
ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งผลท าให้
มูลค่าเพิ่มต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
อย่างชัดเจน และเว็บไซต์มี
รายละเอียดการให้ความรู้และ
ค าแนะน าเกีย่วกับการขาย
สินค้าออนไลน์ รวมทั้งข่าวสาร
ความเป็นไปด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวขอ้งอยู่เสมอ 
 

รูปแบบเครือข่ายสื่อออนไลน์เพื่อยกระดบั
คุณภาพการประชาสัมพันธ์สู่สากลของการ
ท่องเที่ยว“วิถวีิธีบา้นดุง”  

 
 
 
 
 
 

งานวิจัย 
2563 

ชุมชนในพื้นที่
อ าเภอบา้นดุง 
จังหวัดอุดรธาน ี
 

ใช้ประโยชน์พัฒนาประชาชน
และชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยการเผยแพร่คลิป
วิดีโอถา่ยทอดความรู้เกี่ยวกับ
เครือข่ายสังคม เพื่อให้มีการ
น าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ 
ผ่านเว็บไซต์  และการใช้
ประโยชน์ด้านพาณิชย ์
เนื่องจากเว็บไซต์ช่วยถา่ยทอด
ความรู้ข่าวสาร และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ให้กลุ่มเปา้หมายผ่าน
ข่าวและบทความในเวบ็ไซต์ 
Thaibandung.com 
 

นวัตกรรมน้ าตาลโตนดเชิงสุขภาพผสานวิถี
ชุมชน อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
  

 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัย 2563 

ต าบลปากน้ า 
อ าเภอบางคล้า 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ใช้ประโยชน์เชิงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และพัฒนา
ประชาชนและชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน โดยชุมชน
ต าบลปากน้ า อ าเภอบางคล้า 
เกิดความตระหนักรู้ในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ทีแ่สดง
ออกเป็นเอกลกัษณ์ ชุมชน เกิด
ความต้องการที่จะน า
เทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าแก่
ผลิตผล และของเหลือทิ้งทาง
การเกษตรในชุมชน เพื่อ
ยกระดับรายได้ และคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน 
 

การพัฒนาตนแบบนวัตกรรมอาหารเพือ่
การเพิ่มมูลคา และคุณค่าเชิงสุขภาพ
ของน ้าตาลโตนด  

 
 

งานวิจัย 

 
 

2563 ต าบลปากน้ า 
อ าเภอบางคล้า 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ใช้ประโยชน์เชิงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และพัฒนา
ประชาชนและชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชุมชน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การประยกุต์ใช้ผลผลิตทางการเกษตรและ
วัสดุเหลือใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าบนฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

 
 
 
 
 

งานวิจัย 

 
 
 
 
 

2563 
วิสาหกจิชุมชน

เกษตรกร
สร้างสรรค์ 

 

ใช้ประโยชน์พัฒนาประชาชน
และชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยเกษตรกรสามารถ
ป้องกันหรือวางแผนรับมือกับ
ผลกระทบจากการรุกล้ าของ
น้ าเค็มได้ ลดปริมาณความ
เสียหายกับผลผลิตได้ มีการ
จัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการลด
ปริมาณของเสียจากขยะ
การเกษตรจากการน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ใหม ่
 

การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าข้อมูล
อัจฉริยะเพือ่เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกจิ
การท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
จังหวัดพัทลุง  

 
 
 
 
 
 

งานวิจัย 

 
 
 
 
 
 

2563 พัฒนาชุมชน
จังหวัดพัทลุง 

 

ใช้ประโยชน์เชิงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์
พัฒนาประชาชนและชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีแอป
พลิเคชันแนะน าข้อมูล
ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ที่
เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกจิ
การท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม ซ่ึงเป็นนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้
นักท่องเที่ยวเข้าถึงขอ้มูล
จังหวัดพัทลุงได้มากขึ้น ส่งผล
ท าให้เกิดรายได้จากการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น 
 

"นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม
เชิงสุขภาพจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห
(Carissa carandas L.) สูการสรางความ 
มั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงและบริบทชุมชนของไทย"  

 
 
 
 
 

งานวิจัย 

 
 
 
 
 

2563 
ชุมชนต าบลหมาก
แขง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี

 

ใช้ประโยชน์เชิงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์
พัฒนาประชาชนและชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพจากผลมะมวงหาว
มะนาวโห และชวยกระจาย
โอกาสการสรางรายไดใหกับ
ชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งผลให
เกษตรกรและกลมุวิสาหกจิ
ชุมชนผผูลิตมีสวนรวมในการ
พัฒนาธุรกิจ Startup และ 
OTOP จากผลิตภัณฑจากผล
มะมวงหาวมะนาวโห ่
 

การพัฒนาสังคมรากหญา้ เศรษฐกิจภูมิ
ปัญญาอีสานดจิิทัล 4.0 เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง  

 
งานวิจัย 

 
2563 

ชุมชนในพื้นที่
อ าเภอบา้นดุง 
จังหวัดอุดรธาน ี

 

ใช้ประโยชน์พัฒนาประชาชน
และชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกบัวัฒนธรรมประเพณี
อีสานบนเว็บไซต์ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

Thailocalfestival.com 
ให้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลที่
สนใจ การใช้ประโยชน์ด้าน
พาณิชย์ ได้แก ่1. เว็บไซต์
ตลาดออนไลน์ 
“Taladthaiban.com” เป็น
การขายสินค้าโดย ไม่ผ่านคน
กลางส่งผลท าให้มูลค่าเพิ่มต่อ
หน่วยผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน 
2. แอปพลิเคชั่น “เท่ียวอีสาน
ตอนบน ไปต่อไหนด?ี” 
สามารถส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในพื้นที่ ซ่ึงส่งผลท าให้สินค้า
และบริการต่าง ๆ ในแหล่ง
ท่องเที่ยวเป้าหมายมีมูลค่าเพิ่ม
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 3.เว็บไซต์ 
“Taladthaiban.com” 
 

การยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์และตรา
สัญลักษณ์ไปสู่ช่องทางการตลาดอยา่ง
ยั่งยืน  

 
 

งานวิจัย 

 
 

2563 
วิสาหกจิชุมชน

เกษตรกร
สร้างสรรค์ 

 

ใช้ประโยชน์พัฒนาประชาชน
และชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยน าองค์ความรู้ไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
สร้างแรงจูงใจและสร้างมูลค่า
ของตัวสินค้าได้มากขึ้น 
  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
27.00 32.00 37.00 42.00 ≥47.00 

 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่
น า ไป ใช้ ป ระ โยชน์ ในกา รพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย 
หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

3.00 10 5.0000 0.1817 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
 
 

 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
8 10  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหา
ได้อย่างเปน็รูปธรรม  
 มาตรการที่ไดด้ าเนินการ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค์ของคณาจารย์ทีไ่ด้
น าไปใชป้ระโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบไุว้ในโครงการวิจัย ทีม่ีประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร ชุมชนภายนอก
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ทีม่ีการน างานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์หรือการรับรอง การตรวจรับงานโดยผ่านหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งมีการระบุผลของการน า
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ และ นักวิจัยภายในคณะ 
 ด้านงบประมาณ: 80,000  บาท 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: ห้องปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์ ดา้นเคมี ด้านชีววิทยา ด้านจุลชีววิทยา ด้าน
เทคโนโลยชีีวภาพ ห้องปฏิบัติการด้านคหกรรมศาสตร์ ห้องปฏบิัติการด้นวทิยาศาสตร์การอาหาร และ
ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสตัว์น้ า ภายใต้การดูแลของศูนย์วทิยาศาสตร์ และนอกจากนี้ยังมห้ีองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 46 ห้อง เพื่อเป็นการสนบัสนนุเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการด าเนนิงานวิจยัของ
คณาจารย์ภายในคณะ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการรวบรวมงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์ที่ไดน้ าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง 
สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
 
หลักฐานอ้างอิง:  
2.2.1-01 รายชื่องานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่น าไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์
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เป้าประสงค์  2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสทิธิบัตร 
  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.3.1 จ านวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบตัร หรือสิทธิบัตร 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1.นางสาวปาณิสรา นิตุธร 
2.นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 
 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 

ชื่อผลงานที่ยื่นจด 

ประเภทของผลงานที่ยื่นจด 
ว/ด/ป  
ที่ย่ืนจด 

ชื่อ-สกลุ  
เจ้าของผลงาน 

อนุ
สิทธิบัตร  

สิทธิบัตร ทรัพย์สิน
ทางปัญญา  

1. คุกกี้เนย    20-ต.ค.-63 อาจารยส์กุลตรา ค้ าชู 
2. เค้กเนย    20-ต.ค.-63 อาจารยส์กุลตรา ค้ าชู 
3. กรรมวิธีการผลติน้ าตาลโตนด
ผงส าเร็จรูปด้วยวิธีการท าแห้ง
แบบโฟนแมท และผลติภณัฑ์ที่
ได้จากกรรมวิธีนี ้

     30-ต.ค.-63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศันสนีย์ แสนศริิพันธ ์
อาจารย์ ดร.พลอยทราย 
โอฮาม่า 

4. ยาอมอ ามฤควาทีผสมมะม่วง
หาวมะนาวโห่ ชนิดเม็ด 

   12-พ.ย.-63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ยุทธนา สุดเจริญ 
อาจารย์ ดร.คณติดา 
ทองขาว 
อาจารย์นรินทร์ กากะ
ทุม 

5. น้ าพริกมะนาวโหส่ าเร็จรูป
ชนิดแห้งด้วยเทคโนโลยีแบบแข็ง 

   22 ธ.ค. 63 อาจารย์ชเนศ วรรณะ 

6. อุปกรณ์ตรวจหาการปนเปื้อน
ของเชื้อซัลโมเนลลา ไทฟิมูเลยีม
ด้วยความเขม้สีและค่าการน า
ไฟฟ้าในคราวเดยีวกัน 

   22 ม.ค.  64 ผศ.ดร.วนิดา วอนสวสัดิ ์

7. น้ าพริกแกงเขียวหวาน    9 มี.ค. 64 อาจารยส์กุลตรา ค้ าชู 
8. น้ าพริกแกงเผ็ด    9 ม.ีค.64 อาจารยส์กุลตรา ค้ าชู 
9. สมุนไพรสกัดประสิทธิภาพสูง
ต้านแมลงศตัรูพืช 

   9 ม.ีค. 64 อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์
พืช 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจด

อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
ผลงาน 6 4 20 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

10. สมุนไพรประสิทธิภาพสูง
ก าจัดเช้ือราและแบคทีเรียก่อโรค
พืช 

   9 ม.ีค.64 อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์
พืช 

11. ผงเครื่องดื่มมะนาวโห่
ส าเรจ็รูปผ่านกระบวนการท า
แห้งแบบพ่นฝอย 

   2 เม.ย.64 อาจารย์ชเนศ วรรณะ 

12. กรรมวิธีการผลิตแผ่นฟิลม์
ชีวภาพดูดซับส าหรับอาหารสด
ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้าน
จุลินทรีย์และผลติภณัฑ์แผ่นฟิล์ม
ชีวภาพดูดซับน้ าส าหรับอาหาร
สดซึ่งมีคณุสมบัติในกาต้าน
จุลินทรีย ์

   2 เม.ย.64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รินรดา พัฒนใหญย่ิ่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
โสพิศ สว่างจติร 

13. กรรมวิธีการผลิตแผ่นฟิลม์เพ
คตินต้านจลุินทรียส์ าหรับรอง
บรรจภุัณฑผ์ลไมส้ด/ผลไม้ตัด
แต่งและผลิตภณัฑ์แผ่นฟิล์มเพ
คตินต้านจลุินทรียส์ าหรับรอง
บรรจภุัณฑผ์ลไม/้ผลไม้ตดัแต่ง 

   8 ก.ค.64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รินรดา พัฒนใหญย่ิ่ง 

14. กรรมวิธีการผลิตคีเฟอร์น้ า
มะพร้าว(coconut water kefir) 
และผลิตภัณฑ์คีเฟอร์น้ ามะพร้าว 

   8 ก.ค.64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รินรดา พัฒนใหญย่ิ่ง 

15. กรรมวิธีการผลิตสารเคลือบ
พูลลูแลนยืดอายุการเก็บรักษา
กล้วยหอม และผลิตภัณฑส์าร
เคลือบพูลลูแลนยืดอายุการเก็บ
รักษากล้วยหอม 

   8 ก.ค.64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รินรดา พัฒนใหญย่ิ่ง 

16. สูตรและกรรมวิธีการท าต้ม
แซ่บปลาช่อนใส่ผักแขยง 

   20 ส.ค.64 อาจารย์ชเนศ วรรณะ 

17. สูตรและกรรมวิธีการท าต้ม
แซ่บไก่ใสผ่ักติ้ว 

   20 ส.ค.64 อาจารย์ชเนศ วรรณะ 

18. กระดาษซับเอทิลีนจากชาน
อ้อยผสมผงถ่านกัมมันต์ชะลอ
การสุกผลกล้วยหอมทอง 

   20 ส.ค.64 อาจารย์ชเนศ วรรณะ 

19. สารจับใบนาไฮโดร
คอลลอยด์แบบชีวภาพ 

   20 ส.ค.64 อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์
พืช 

20. คัพเค้กกล้วยเล็บมือนาง    20 ส.ค 64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปิยะดา อาชายุทธการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับหน่วยงาน 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ  1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
หน่วยงาน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 1 2 ≥3  
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2 . 3 . 1  จ า น วน ผล ง าน วิ จั ย  แล ะ
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจด
อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 

2.11 20 5.0000 0.1278 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥3 20   

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนบัสนุนให้คณาจารย์จดทะเบียนอนสุิทธบิัตรเพื่อให้
ผลงานวิจัยที่คณาจารย์คิดค้นและน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการ
จัดบริการวิชาการแก่สังคม และการต่อยอดในด้านการพฒันานวัตกรรมเพื่อจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบ์ัตรให้
เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการสนบัสนุนการจดลิขสิทธิ์และสิทธบิัตร ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 
 มาตรการที่ไดด้ าเนินการ: ด าเนินการตามปฏิทนิการประกนัคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ และ นักวิจัยภายในคณะ 
 ด้านงบประมาณ:  20,000  บาท 

ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีห้องปฏิบัติการทางดา้นฟสิิกส์ ดา้นเคมี ด้านชีววทิยา 
ด้านจลุชีววทิยา ดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ ห้องปฏิบตัิการด้านคหกรรมศาสตร์ ห้องปฏิบัติการด้นวิทยาศาสตร์การ
อาหาร และห้องปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีัตวน์้ า ภายใต้การดแูลของศูนย์วิทยาศาสตร์ และนอกจากนี้ยังมี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 46 ห้อง เพื่อเป็นการสนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการ
ด าเนินงานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะ 
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนนุให้คณาจารย์จดทะเบียนอนสุิทธิบตัร
เพื่อให้ผลงานวิจัยที่คณาจารย์คดิค้นและน าไปใชป้ระโยชน์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การจัดบริการวิชาการแก่สังคม และการต่อยอดในด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและอนสุิทธิ์
บัตรให้เพิ่มมากขึน้ เพื่อเป็นการสนับสนนุการจดลิขสทิธิ์และสิทธิบัตร ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ โดยเชิญ
วิทยากรถ่ายความรู้และประสบการณ์ด้านการจดลิขสิทธิ์และสทิธิบัตร มาบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่
คณาจารย์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนใจ เพื่อให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ น าไปต่อยอดองค์ความรู้ทางวชิาการและพัฒนางานวิจัย เพื่อท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้น
ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมและเนน้การผลิตที่มีลักษณะของการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่คิดค้นขึน้ ไม่วา่จะเปน็
กลไกของเคร่ืองยนต์ ยารักษาโรค หรือวิธีการในเก็บรักษาพืชผักผลไม้ การออแบบขวดหรือบรรจุภัณฑ์ เป็นตน้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 อื่น ๆ: - 
หลักฐานอ้างอิง:  
2.3.1-01 อนุสิทธิบัตร โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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เป้าประสงค์  2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์
พระราชา  

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.4.1 จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1.นางสาวปาณิสรา นิตุธร 
2.นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 
 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้ องค์ความรู้ทั้งหมด 
จ านวนผู้เข้า

เย่ียมชม 
วันที่เข้าเยี่ยมชม 

โครงการเพ่ิมจ านวนองค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู ้องค์ความรู้และนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

        29          666 
          
ก.ค. - ก.ย. 2564 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1.จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ คน - - 666 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

 ระดับหน่วยงาน 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 10 คน ต่อ  1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80 85 90 95 100 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.4.1 จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 2.11 666 5.0000 0.1278 
 
การบรรลุเป้าหมาย: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
1,000 666   

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ไดด้ าเนนิการจดัท าแหล่งเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปสูผู่ร้ับบริการ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ และ นักวิจัยภายในคณะ 
 ด้านงบประมาณ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2564 ได้รับการจัดสรรค์งบประมาณด าเนินงาน จ านวนทั้งสิ้น 80,000 บาท  
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ฯลฯ  

ส าหรับการถ่ายท าวีดีทัศน ์
ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ได้ด าเนินการจัดนิทรรศการ “องค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์”โดยน า
องค์ความรู้จากทางวจิัยของคณาจารย์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแต่ละสาขาท าเป็นวดีีทัศน์ ตอนละ
ไม่เกินระยะเวลา 5 นาที เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ ทั้งในลักษณะ walk in และแบบ online 
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เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน  
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1.นางสาวปาณิสรา นิตุธร 
2.นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท    
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 17,543,181 22,020,943.13 25,402,249.15 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

(นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง)  
คน    

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 101 99 106 
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ต่ออาจารย์ประจ า/หรือนักวิจัย 
บาท/
คน 

   

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 173,694.86 222,433.77 239,643.86 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
40,000 45,000 50,000 55,000 ≥60,000  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

2.11 239,643.86 5.0000 0.1278 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

  

กลุ่มสาขาวิชา เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ≥ 60,000 239,643.86  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นปจัจัยที่ส่งเสริม

และสนบัสนุนให้คณาจารย์ผลติงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการที่ไดด้ าเนินการ: เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลยัเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคญัที่แสดงถึงศักยภาพดา้นการวิจัยของมหาวิทยาลัย ท าให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อย่างมปีระสทิธิภาพ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: : ผู้บริหาร บุคลากรสายวชิาการ บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ และ นักวิจัยภายในคณะ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และผลการด าเนนิการตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.5.2 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1.นางสาวปาณิสรา นิตุธร 
2.นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

   
 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนนิงาน ดังนี้ 

ช่ือ
โครงการวิจัย 

แหล่งทุน 
ปีท่ีได้รับ

ทุน 

ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม
หรืองาน

สิทธิบัตรที่
น าไปใช้

ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์

ประเภท
ของ

ผลงาน 

การน าไปใช้
ประโยชน์เชิง

พาณิชย ์

ว/ด/ป และสถานท่ี
ด าเนินการ 

โครงการ 
นวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์
อาหารและ
เครื่องดื่มเชิง
สุขภาพจาก
ผลมะม่วง
หาวมะนาว
โห่ (Carissa 
carandas 
L.) สู่การ
สร้างความ
มั่นคงทาง
อาหารบนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิ
จพอเพียง

งบประมา
ณแผ่นดิน 

2563 1.น้ าพริก
มะม่วงหาว
มะนาวโห ่
2.น้ าพริก
อบแห้ง
มะม่วงหาว
มะนาวโห ่
3.เครื่องดื่ม
มะม่วงหาว
มะนาวโห ่

นวัตกรร
ม 

1. การสร้าง
มูลค่าเพิม่ของ
ผลิตภณัฑ ์
2. การแปร
รูปงานวิจัย 
3. สร้างอาชีพ 

นิทรรศการงาน “การ
แสดงผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ภายใต้แผนงาน
วิจัยการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและสมาชิก ใน
ชุมชนจังหวัดอุดรธานี 
“Startup Champions 
Model” สู่การยกระดับ
และพัฒนา ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าบนฐานการใช้
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม) 
ระหวา่งวันท่ี  1-31 
กรกฏาคม 2564 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1.จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ผลงาน - 2 5 

 1.1 งานวิจัย ผลงาน - - - 

 1.2 นวัตกรรม ผลงาน - - 5 

 1.3 งานสิทธิบัตร ผลงาน - - - 

  - -  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

และบริบท
ชุมชนของ
ไทย 

ณ Face book Online 
งานวิจัยขายได้ 
“นวัตกรรม ผลงานวิจัยสู่
เชิงพาณิชย์ ออนไลน์” 

อุปกรณ์
ทดสอบเชื้อ 
ซัลโม ไทฟี 
SamoTyphi 
Test 

งบประมา
ณรายได ้

2564 อุปกรณ์
ทดสอบเชื้อ 
ซัลโม ไทฟี 
SamoTyphi 
Test 

นวัตกรร
ม 

1. การสร้าง
มูลค่าเพิม่ของ
ผลิตภณัฑ ์
2. การแปร
รูปงานวิจัย 
3. สร้างอาชีพ 
4.
ผู้ประกอบกา
ร 

นิทรรศการออนไลน์ บูท
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา ในงาน “งาน
มหกรรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา ประจ าปี 2564” 
หรือ “IP Fair 2021” 
ผ่านช่องทาง “จ าลอง
สภาพแวดล้อมจริง” หรือ 
“Virtual Event” ผา่น
เว็บไซต์ 
www.thailandipfair.co
m ในระหว่าง วันท่ี “15 – 
19 กันยายน 2564” 

วัสดุคอมโพ
สิตดินผสม
ถ่านกัมมันต์
ส าหรับบ าบัด
น้ า KALA 
CLAY : 
CLAY-
CARBON 
COMPOSIT
E FOR 
WATER 
TREATMEN
T 

งบประมา
ณรายได ้

2564 วัสดุคอมโพ
สิตดินผสม
ถ่านกัมมันต์
ส าหรับบ าบัด
น้ า KALA 
CLAY : 
CLAY-
CARBON 
COMPOSIT
E FOR 
WATER 
TREATMEN
T 

นวัตกรร
ม 

1. การสร้าง
มูลค่าเพิม่ของ
ผลิตภณัฑ ์
2. การแปร
รูปงานวิจัย 
3. สร้างอาชีพ 
4.
ผู้ประกอบกา
ร 

นิทรรศการออนไลน์ บูท
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา ในงาน “งาน
มหกรรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา ประจ าปี 2564” 
หรือ “IP Fair 2021” 
ผ่านช่องทาง “จ าลอง
สภาพแวดล้อมจริง” หรือ 
“Virtual Event” ผ่าน
เว็บไซต์ 
www.thailandipfair.co
m ในระหว่าง วันท่ี “15 – 
19 กันยายน 2564” 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับหน่วยงาน 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - ≥1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.5.2 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม
หรืองานสิทธิบัตรที่น าไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

2.11  5 1.0000 0.0256 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥1  5  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธบิัตรที่น าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณชิย์ จ านวน 1 ผลงาน  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ และ นักวิจัยภายในคณะ 
 ด้านงบประมาณ: - 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีห้องปฏิบัติการทางดา้นฟสิิกส์ ดา้นเคมี ด้าน
ชีววิทยา ด้านจุลชีววิทยา ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ห้องปฏิบัติการด้านคหกรรมศาสตร์ ห้องปฏิบตัิการด้น
วิทยาศาสตร์การอาหาร และห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีัตว์น้ า ภายใต้การดูแลของศูนย์วทิยาศาสตร์ และ
นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 46 ห้อง เพื่อเป็นการสนับสนนุเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใน
การด าเนินงานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะ  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  ท าให้ผลิตภัณฑ์ยังอยู่ใน
ขั้นตอนการเตรียมออกจ าหน่ายในเชิงพาณชิย์  
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เป้าประสงค์ 2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.6.1 จ านวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดบัชาติ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1.นางสาวปาณิสรา นิตุธร 
2.นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อวารสาร ฐาน วันที่ได้รับการยอมรับ 
TCI 1 TCI 2 

Suan Sunandha Science and Technology Journal 
(SSSTJ) 

-  10 ม.ค.2563 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

จ านวนวารสารวิชาการที่ ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ 

วารสาร 1 1 1 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับหน่วยงาน 

  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1  
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.6.1 จ านวนวารสารวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ 
 
 

2.11 1 5.0000 0.1278 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
1 1  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดท าโครงการวารสารวชิาการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ฉบับเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย บทความวิชาการ  ที่จัดท าขึ้น
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

โดยคณาจารย์ภายในคณะและนักวิชาการจากหน่วยงานภายนอกการเข้าร่วมเป็นวารสารจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทั้งเปน็การเผยแพร่ผลงานวิจยัของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรการที่ไดด้ าเนินการ: ด าเนินงานตามแผนงานฝา่ยพัฒนางานวิจยัและบริการวิชาการ ประจ าปงีบประมาณ 
2564 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ และ นักวิจัยภายในคณะ 
 ด้านงบประมาณ: ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลยัจ านวนทัง้สิ้น 350,000 บาท 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ด าเนินโครงการวารสารวชิาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับเดือนมกราคม 
และเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เพื่อผลักดันวารสาร Suan Sunandha Science and Technology Journal 
(SSSTJ) สามารถเข้าสู่ฐานประเมินที่สูงขึน้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์วารสารให้เป็นที่รู้จักในกลุม่นักวิจัย 
อื่น ๆ: - 
หลักฐานอ้างอิง:  
2.6.1-01ระบบวารสารออนไลน ์(OJS : Online Journal System) ของวารสารวชิาการคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี Suan Sunandha Science and Technology Journal (SSSTJ) http://www.ssstj.sci.ssru.ac.th/ 
ซึ่งเป็นระบบเว็บไซต์ทีไ่ด้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI 
 

 



 
 

 

Suan Sunandha Rajabhat University 

80 

เป้าประสงค์ 2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม  

  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

1.นางสาวปาณิสรา นิตุธร 
2.นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

โ 

กิจกรรม/
โครงการ 

น าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนา รายวิชาที่

น าไปใช ้

ภาคเรียนที่น าไปใช ้ ผู้น าไปใช้
ประโยชน ์

รายละเอียดการ
น าไปใช้ประโยชน ์

การเรียนการสอน การวิจัย 1/2563 2/2563 

 โครงการ
ยกระดับรายได้
โดยใช้วัตถุดิบ
เอกลักษณ์พืน้ถิน่
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

       ครัวเรือนใน
แหล่งชุมชน 
อ าเภอบางแค 
อ าเภอบางคนท ี
และอ าเภอแพรก
หนามแดง 

โครงการมกีารจัด
อบรมให้ความรู้แก่
ครัวเรือนเป้าหมายใน
ด้านการประกอบ
อาหารเพือ่แก้ปัญหา
รายได้ของครวัเรอืน
ให้สามารถพึงพา
ตนเองและยกระดับ
รายได้ของครวัเรอืน
ได้ นอกจากนี้ยังมี
การให้ความรู้เรื่อง
การจดัท าบัญชี
ครัวเรือนเพือ่จัดสรร
งบประมาณและ
วางแผนในการลงทุน
เพื่อประกอบอาชีพ  

โครงการส่งเสริม
การด าเนนิงาน
วิจัยและ
นวัตกรรมเพือ่การ

     1. ต าบลวัดประดู ่
อ าเภออัมพวา 
จังหวัด
สมุทรสงคราม  

น าความรู้ทางด้าน
วิชาการและการวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้แก่ชุมชนเพือ่
ยกระดับรายได้

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
1. จ านวนการบริการวิชาการที่มีการบูรณา

การกับการจัดการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย 

งาน - - 2 

2. จ านวนงานบริการวิชาการทั้งหมด งาน - - 2 
3. ร้ อยละของการบริ ก า รวิ ช ากา รที่ มี 

การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
หรือการวิจัย 

ร้อยละ - - 100.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม 

2. อ าเภอบาง
คนที จังหวัด
สมุทรสงคราม 
 3. อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมทุรสง
ครา 

ประชาชนในต าบลให้
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ 

ดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี ้

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
70.00 75.00 80.00 85.00 ≥90.00 

  
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่
มีการบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 

3.00 100.00 5.0000 0.1817 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

  เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥90.00 100.00  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับสถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อ
ตอบสนองต่อพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ด้วยหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง น าไปสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยนื โดยมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้คนที่มีก าลังศักยภาพในครอบครัว สามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชวีิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การ
พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงการยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ 
ต าบล หมูบ่้าน และครัวเรือนตอ่ไป 
 มาตรการที่ไดด้ าเนินการ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้

เกิดระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่
ก าหนด โดยมปีระเด็จพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวชิาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมอืระหว่างคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานทีป่รากฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพฒันาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 
5. สถาบันสามารถสรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมสถาบนัตามข้อ 2 โดยมีจ านวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทัง้นี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

หลักฐานอ้างอิง:  
2.7.1-01 เล่มสรุปการรายงานผลการด าเนนิงานโครงการยกระดับรายได้โดยใชว้ัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจงัหวัด
สมุทรสงคราม 
2.7.1-02 เล่มสรุปการรายงานผลการด าเนนิงานโครงการสง่เสริมการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิง่แวดล้อม 
2.7.1-03 เล่มสรุปการรายงานผลการด าเนนิงานโครงการยกระดับสินคา้ชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ต าบลคลองโคน 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 
เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดบัมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นางสาวรดาศา  โพธิ์จาด 
2. นายกิตติศักดิ์  ภู่อมร 
3. นางสาวธนัญภรณ์  คงขาว 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

  
 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดงันี้ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล การบรรลุ 
1.    ด้านวิชาการและการเรยีนการสอน     
1.1 ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีสัญญาจ้างเต็มเวลา (QS Ranking) ร้อยละ 4 ร้อยละ 1.94  
1.2 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติลงทะเบียนเรียนเต็มหลักสูตร  (เฉพาะหลักสูตร
นานาชาติ) (QS Ranking) 

- - - 

1.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ( PhD) (QS Stars, 
UMultirank) 

ร้อยละ 48 ร้อยละ 60  

1.6 จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิที่รับทราบข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (หลักสูตร/ 
งานวิจัย หรือข้อมูลอื่น) (QS Stars) 

150 คน 150 คน  

1.7 จ านวนหลักสูตร joint degree program กับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 500 ของ 
QS (QS Stars) 

- - - 

1.8 จ านวนสัญชาติของนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มหลักสูตร (QS 
Stars) 

1 4  

1.9 จ านวนหลักสูตรได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานา
ประเทศ (QS Stars) 

- - - 

1.10 จ านวนหน่วยกิตที่จัดให้นักศึกษาท ากิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมในหนึ่ง
หลักสูตร (UMultirank) 

1 1  

1.11 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีเป็นสอนเป็นภาษาต่างประเทศ (UMultirank) - - - 
1.12 จ านวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีที่ท าร่วมกับองค์กรเอกชนระดับภูมิภาค 
(UMultirank) 

2 3  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด - - 33 

2. จ านวนตัวชี้วัดตามแผนขับเคลื่อนทิศทาง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

ตัวชี้วัด - - 36 

3. ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - - 91.67 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

1.13 จ านวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ท าร่วมกับองค์กรเอกชนระดับภูมิภาค 
(UMultirank) 

2 0  

1.14 ฐานข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่มีสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของทุก
สาขาวิชา และมีระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ (QS Stars, 
UMultirank) 

1 1  

2. ด้านวิจัยและบริการวชิาการ     
2.1 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ SJR Q1, Q2 
(QS Ranking) 

7 27  

2.2 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus (QS Ranking) 45 70  
2.3 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยใน 500 อันดับแรกของ QS 
ในฐานข้อมูล Scimago/ Scopus (QS Ranking) 

12 26  

2.4 จ านวนบทความที่มีนักวิจัยชั้นน าจากภายนอก ร่วมตีพิมพ์ในฐาน Scimago/ Scopus 
(Webometrics/ QS Ranking) 

17 34  

2.5 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐาน Google Scholar โดยมีผู้ร่วมผลงานเป็นนักวิจัยชั้น
น าจากภายนอก (Webometrics) 

9 47  

2.6 จ านวนผลงานนวัตกรรมที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (QS Stars) 8 16  
2.7 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน Scopus โดยมีผู้ร่วมผลงานที่มาจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  (QS Stars) 

5 39  

2.8 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน Web of Science Core Collection (ISI) (UMultirank) 2 32  
2.9 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในพื้นที่ที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย (QS Stars) 

3 5  

2.10 จ านวนผลงานทางวิชาการด้านศิลปะ (UMultirank) - - - 
2.11 จ านวนความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงกลยุทธ์ (UMultirank) 1 2  
2.12 จ านวนบทความที่ร่วมกับหน่วยงานต่างชาติ ตีพิมพ์ในวารสารววิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล Web of Science Core Collection (ISI) (UMultirank) 

1 11  

2.13 จ านวนบทความที่ร่วมกับหน่วยงานในภูมิภาค ตีพิมพ์ในวารสารววิชาการที่ปรากฎ
ในฐานข้อมูล Web of Science Core Collection (ISI) (UMultirank) 

1 24  

2.14 จ านวนบทความที่ร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม ตีพิมพ์ในวารสารววิชาการที่
ปรากฎในฐานข้อมูล Web of Science Core Collection (ISI) (UMultirank) 

1 3  

2.15 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกระดับนานาชาติ (UMultirank) 6,700 0  
2.16 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในภูมิภาค (UMultirank) 3,000,000 8,445,243  
2.17 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกระดับชาติ (UMultirank) 
 
 

4,000,000 8,445,243  

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ    
3.1 จ านวนครั้งที่นักศึกษาท ากิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ GE 
(Webometrics) 

- - - 

3.2 จ านวนข่าวหรือกจิกรรมที่เผยแพรบ่นเว็บไซต์ และน า Link ข่าวบนเว็บไซต์แชร์ลงบน 
Social Media (Webometrics) 

368 373  

3.3 จ านวนหน้าเพจของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/ส านัก (Webometrics) 6,000 8,672  
3.4 จ านวนการผลิตสื่อมัลติมีเดียของหน่วยงาน (Webometrics) 30 30  
3.5 จ านวนไฟล์เอกสาร ไฟล์วีดีโอ ที่เผยแพร่ใน SSRU Academic Search 
(Webometrics) 

1,274 1,325  

3.6 จ านวนการฝากลิงค์ของมหาวิทยาลยักับหนว่ยงานภายนอก (Webometrics) 15 15  
33.7 จ านวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงาน (Webometrics) - - - 
3.8 จ านวนหนังสือ สือ่การสอน หรือสื่ออินเตอร์เน็ตที่จัดซ้ือภายใน 12 เดือน (QS Stars) - - - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

4. ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ    
4.1 จ านวนการจัดกิจกรรมแนะน าด้านอาชีพให้กบันักศึกษาหรือบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
(QS Stars) 

1 1  

4.2 จ านวนชมรมนักศึกษา (QS Stars) - - - 
4.3 จ านวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยให้การช่วยเหลือด้านการกุศล และองค์กรการกุศล
ระดับชาติหรือนานาชาติ (QS Stars) 

2 2  

4.4 จ านวนการจัดแสดงดนตรีที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัย (QS Stars) 1 1  
4.5 จ านวนการแสดงผลงานและการจัดนิทรรศการ (หน่วยงานละ 2 ครั้ง) (QS Stars) 2 2  
4.6 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (QS Stars) 10 25  
4.7 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย คนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 
(QS Stars) 

2 2  

4.8 จ านวนเงินที่มหาวิทยาลัยชว่ยเหลอืสังคมและชุมชน (หน่วยงานละ 200,000 บาท) 
(QS Stars) 

200,000 560,000  

5. ด้านการจดัหารายได้และพัฒนาผู้ประกอบการ    
5.1 จ านวนผู้ประกอบธุรกจิรายใหม่ (startup) ที่ด าเนินการจดทะเบยีนการค้า (QS Stars, 
UMultirank) 

- - - 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
40.00 50.00 60.00 70.00 ≥80.00 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย 

3.00 91.67 5.0000 0.1817 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 91.67  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนนิการกิจกรรมตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลยั

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: ด าเนนิงานตามส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ ศิษย์เก่า ชุมชน ผู้ประกอบการ 

สภาวิชาชีพ และมหาวทิยาลัยตา่งประเทศ 
 ด้านงบประมาณ: งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง: 
3.1.1-01 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์ของ
อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

1.นางสาวปาณิสรา นิตุธร 
2.นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล 

โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 
 รายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2563 2564 

1. จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน 6 0 6 

- ระดับชาต ิ - 0 - 
- ระดับนานาชาต ิ 6 0 6 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้ งหมด  
(นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  

คน 105 102 106 

3. ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัย
ที่ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 5.77 0 4.72 

ชื่อผลงานที่ได้รบัรางวัล ชื่อรางวัลที่
ได้รบั 

หน่วยงานที่ให้รางวัล ระดบัรางวัล ระบดุ้านของรางวัล ว-ด-ป ได้รบัรางวัล ชื่อ-สกุลผู้ได้รบัรางวัล 

ชาติ นานาชาต ิ วิจัย 
งาน

สร้างสรรค ์

Floral muse Silver 
Medal 

2020 
International 
Innovation & 

Invention 
Competition 
(2020IIIC) ณ  

The 
Ambassador 
Hotel-Taipei 

    19 
พฤศจิกายน 

2563 

อาจารย์ ดร.
มณฑารพ  
สุธาธรรม 

CARBON 
RUBBER 

FOAM FOR 
REMOVAL 

Gold 
Medal 

2020 IIDC 
Hong Kong 

International 
Invention and 

    2-4 ธันวาคม 
2563 

อาจารย์ ดร.
พลอยทราย 

โอฮาม่า 
อาจารย์
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

OF OIL 
SPILL 

Design 
Competition 

จิตรลดา ชูมี 
อาจารย์ ดร.
เสาวณีย์ ค า

พันธ์ 
KALA CLAY : 
CLAY-
CARBON 
COMPOSITE 
FOR WATER 
TREATMENT 

Gold 
Medal 

2020 IIDC 
Hong Kong 

International 
Invention and 

Design 
Competition 

    2-4 ธันวาคม 
2563 

อาจารย์
จิตรลดา ชูมี 
อาจารย์ ดร.
พลอยทราย 

โอฮาม่า 
อาจารย์ ดร.
เสาวณีย์ ค า

พันธ์ 
SalmoTyphi 
Test 

Gold 
Medal 

XXIII Moscow 
International 

Salon of 
Inventions and 

Innovation 
Technologies 

«ARCHIMEDES–
2021» ณ 
Congress-
Exhibition 

Centre 
"Sokolniki", 

Pavilion no. 4 

    23-26 
มีนาคม 
2564 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร.วนิดา 
วอนสวัสดิ์ 

อาจารย์ ดร.
จาริวัฒน์ 
พิษณุวงศ์ 

INSTANT 
PALM 
SUGAR 
DRINK 
FROM 
PALMYRA 
AND 
BUTTERFLY 
PEA 
FLOWER 
EXTRACT 

Silver 
Medal 

2020 IIDC 
Hong Kong 

International 
Invention and 

Design 
Competition 

    2-4 ธันวาคม 
2563 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ศันสนีย์ 
แสนศิริพันธ์ 
อาจารย์ ดร.
พลอยทราย 

โอฮาม่า 
อาจารย์ ดร.
เสาวณีย์ ค า

พันธ์ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.50 2.00 2.50 3.00 ≥3.50 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความ
วิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2.11 4.72 5.0000 0.1278 

 
 
การบรรลุเป้าหมาย: 
 

 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥3.50 4.72  

หลักฐานอ้างอิง: 
3.1.2-01 รางวัล 
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เป้าประสงค์ 3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย  
  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร. คมกฤช รัตตะมณี ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นางสาวทัศนียา  มีเปี่ยมสมบรูณ์ 
2. นายศุภพล  ค าชื่น 
3. นางสาววิภาวดี วงพุฒิเลิศ 
4. นางสาวปาณิสรา นิตุธร 
5. นางสาวกชกร ชิราพฤกษ์ 

โทรศัพท์ : 02 160 1162 โทรศัพท์ : 02 160 1162 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 

เครือข่าย 8 5 8 

1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   1 1 1 
1.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   2 1 1 
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   1 2 5 
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ   3 ยกเลิก 3 

2. จ านวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 

เครือข่าย 8 5 7 

2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   1 1 1 
2.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   2 1 1 
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   1 2 4 
2.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ   3 ยกเลิก 0 

3. ร้ อยละของเครื อข่ ายที่ มี ผลผลิ ตที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100.00 100.00 87.50 

3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   100 100 100 
3.2 เครือข่ายชุมชน   100 100 100 
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   100 100 100 
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   100 100 75 
3.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ   100 ยกเลิก 0 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อเครือข่าย รายละเอีดของผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั 
1) เครือข่ายศิษย์เกา่    
  1.1 โครงการเครือข่ายศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัมพันธ ์

ระดมทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนกัศึกษาในปัจจุบัน 

2) เครือข่ายชุมชน    
  2.1 โครงการบริการวิชาการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่น (ประจ าปี
งบประมาณ 2564) ยกระดับรายได้
โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม 

เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ    
  3.1 โครงการ  
“การจัดสอบใหก้ับผู้ขอรับใบอนุญาต
เพื่อประกอบวิชาชพีวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ด้านวิทยาศาสตร์) ” 

เป็นหน่วยจัดสอบให้แก่ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม และนักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลในด้านวิชาชพี 

4) เครือข่ายผู้ประกอบการ    
  4.1 บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืทาง
วิชาการระหวา่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทากับบริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ 
จ ากัด (เอเทรียม) 

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหก้ับนักศึกษา 

  4.2 บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืทาง
วิชาการระหวา่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทากับบริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) 

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหก้ับนักศึกษา 

  4.3 บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืทาง
วิชาการระหวา่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทากับบริษัท ยูไนเต็ด แอนนา
ลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด 

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหก้ับนักศึกษา 

  4.4 บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืทาง
วิชาการระหวา่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนัทากับบริษัท โมทีฟ 
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหก้ับนักศึกษา 
(เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ไม่มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วืชาชีพ) 

  4.5 บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืทาง
วิชาการระหวา่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทากับบริษัท เอ็ม เอฟ อ ีซี 
จ ากัด (มหาชน) 

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหก้ับนักศึกษา 

5) เครือข่ายมหาวิทยาลยัต่างประเทศ   
  5.1 กิจกรรมรับนักศึกษาฝกึประสบ
การวิชาชพี ณ Chia Nan University 
of Pharmacy and Science, 
Republic of China Taiwan 

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหก้ับนักศึกษา 
(เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ไม่มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วืชาชีพ) 

5.2กิจกรรมรับนักศึกษาฝึกประสบการ
วิชาชีพ ณ Graduate School of 
Natural Science and Technology 

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหก้ับนักศึกษา 
(เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ไม่มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วืชาชีพ) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

Faculty of Science Okayama 
University 
5.3กิจกรรมรับนักศึกษาฝึกประสบการ
วิชาชีพ ณ Institut Teknologi 
Bandung, Indonesia 

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหก้ับนักศึกษา 
(เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ไม่มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วืชาชีพ) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิต
ร่ ว ม กั น แ ล ะ ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
มหาวิทยาลัย 

3.00 87.50 5.0000 0.1817 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 87.50  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะด าเนนิการประสานงานกับบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะเพื่อตรวจสอบความร่วมมือที่
คณะได้ด าเนินการท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
  มาตรการที่ได้ด าเนินการ: เป็นความร่วมมือที่เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ และนักศึกษา 
 ด้านงบประมาณ: เงินนอกงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินรายได)้ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยู่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักฐานอ้างอิง: 
3.2.1-01 ตารางแสดงร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เปน็ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
3.2.1-02 MOU ความร่วมมือภายในประเทศ 
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เป้าประสงค์ 3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  
  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวรงค์ ชื่นครุฑ 
โทรศัพท์ : 02- 160 – 1143-45 โทรศัพท์ :  02 -160–1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 
 รายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 

หน่วยงาน แผนรับ จ านวนนักเรียนที่เข้ามา
ศึกษาต่อ 

คิดเป็นร้อยละ 

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทค โน โลยี  มี แผนกา ร
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนรับนักศึกษา 

580 คน 
 

514 88.62 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 
1. จ านวนนักเรียนที่ เข้ามาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย 

คน 607 520 598 514 

2. แผนรับนักศึกษาประจ าปี คน 720 635 510 580 

3. ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี 

ร้อยละ 84.3 81.9 117.2 88.62 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50.00 55.00 60.00 65.00 ≥70.00 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่ เข้ ามา
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ
นักศึกษาประจ าปี 
 

3.00 88.62 5.0000 0.1817 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย:  
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥70.00 88.62  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะท างานที่ประกอบด้วยผู้บริหารคณะ และหัวหน้า

สาขาวชิา รวมถึงเจ้าหนา้ทีฝ่่ายบริการการศึกษาในการด าเนินกจิกรรมในการรับสมัคร คัดเลือก 
ประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนการด าเนนิงานให้สอดคลอ้งกับการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 

 มาตรการที่ไดด้ าเนินการ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มกีารวางแผนการด าเนนิการประชาสัมพนัธ์
สาขาวชิาผ่านสื่อสังคมออนไลน ์และประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนของกรุงเทพฯและปริมณฑล การสร้างช่อง
ทางการสื่อสารให้กับนักเรียนทีส่นใจและมาสมัคร การปรบัเกณฑ์การคัดเลือก และการออกcampaignของ
สาขาวชิา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร: มีความพร้อมทางด้านบุคลากรในการประชาสัมพันธ์และด าเนนิการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
 ด้านงบประมาณ: งบประมาณในการประชาสัมพันธ์และด าเนินกิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษามีเพียงพอ 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ด าเนินงานมีเพียงพอและสามารถใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: มีกระบวนการปฏิบัตงิานที่ชดัเจน และสามารถปรับเปลี่ยนแผนและวิธีการ

ด าเนินการให้เหมาะสมตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงท ี
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร:  มีความจ าเป็นทีจ่ะต้องเพิ่มเติมผู้ปฏิบัตงิานให้มากข้ึน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินการประชาสัมพนัธ์และคัดเลือกนักศึกษาได้ดีมากข้ึน 
 
หลักฐานอ้างอิง: 
3.3.1-01 รายงานสรุปจ านวนผูร้ายงานตัวเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
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เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น     
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : อาจารย์ ดร. คมกฤช รัตตะมณี ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นางสาวทัศนียา  มีเปี่ยมสมบรูณ์ 
2. นายศุภพล  ค าชื่น 
3. นางสาววิภาวดี วงพุฒิเลิศ 
4. นางสาวปาณิสรา นิตุธร 
5. นางสาวกชกร ชิราพฤกษ ์

โทรศัพท์ : 02 160 1162 โทรศัพท์ : 02 160 1162 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
  

  
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

เครือข่าย 8 5 8 

1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   1 1 1 
1.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   2 1 1 
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   1 2 5 
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ   3 ยกเลิก 0 

2. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ เครือข่าย 8 5 7 
2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   1 1 1 
2.2 เครือข่ายชุมชน   1 1 1 
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   2 1 1 
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   1 2 4 

3. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่
มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 100.00 100.00 87.50 

3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า   100 100 100 
3.2 เครือข่ายชุมชน   100 100 100 
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   100 100 100 
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   100 100 75 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อเครือข่าย ระยะเวลาการ
ด าเนินการร่วมกัน 

กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1) เครือข่ายศิษย์เกา่     
  1.1 โครงการเครือข่ายศิษย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสัมพันธ ์

ทุกป ี ระดมทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนกัศึกษาในปัจจุบัน 

2) เครือข่ายชุมชน     
  2.1 โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ประจ าปี
งบประมาณ 2564) ยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบ
เอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

1 ปี เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  2.2 ..ชื่อเครือข่ายย่อย...   
3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ     
  3.1 โครงการ  
“การจัดสอบใหก้ับผู้ขอรับใบอนุญาตเพือ่ประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ดา้นวิทยาศาสตร์) ” 

ทุกป ี เป็นหน่วยจัดสอบให้แก่ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม และนักศึกษา

ได้รับรู้ข้อมูลในด้านวิชาชีพ 

4) เครือข่ายผู้ประกอบการ     
  4.1 บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทากับบริษัท 
ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ ากัด (เอเทรียม) 

5 ปี   
(14 พ.ย.2562 -        
14 พ.ย. 2567) 

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหก้ับนักศึกษา 

  4.2 บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทากับบริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

5 ปี  
( 15 มิ.ย 2561 –  
15 มิ.ย  2566) 

 

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหก้ับนักศึกษา 

  4.3 บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทากับบริษัท 
ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัล
แตนท์ จ ากัด 

5 ปี  
(15 มิ.ย 2561 -        
15 มิ.ย  2566) 

 

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหก้ับนักศึกษา 

  4.4 บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทากับบริษัท 
โมทีฟ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

5 ปี 
( 22 ส.ค.2560 –  
22 ส.ค. 2565) 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ไม่มีนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วืชาชีพ 

  4.5 บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทากับบริษัท 
เอ็ม เอฟ อ ีซี จ ากัด (มหาชน) 
 

5 ปี  
(24 ม.ค. 2562-    
24 ม.ค. 2567) 

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหก้ับนักศึกษา 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 5.00  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

2.11 87.50 5.0000 0.1278 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 87.50  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน:  

คณะด าเนนิการประสานงานกับบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะเพื่อตรวจสอบความร่วมมือที่คณะได้ด าเนนิการท า
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
  มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  
   เป็นความร่วมมือที่เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ด้านบุคลากร : ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ และนักศึกษา 
 ด้านงบประมาณ : เงินนอกงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินรายได้) 
 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ : วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยู่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
หลักฐาน: 
3.5.1-01 ตารางร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศทีม่ีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
3.5.1-02 MOU ความร่วมมือภายในประเทศ 
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เป้าประสงค์ 3.6  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ  
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วม 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวรงค์ ชื่นครุฑ 
โทรศัพท์ : 02-160-1143-45 โทรศัพท์ :  02-160-1143-45 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ชื่อเครือข่ายตา่งประเทศ รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย

ร่วมกัน /หรือรายละเอียดที่จะด าเนินการ
ร่วมกัน 

รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย
ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

CHIA NAN UNIVERSITY OF 
PHARMACY AND SCIENCE, 
REPUBLIC OF CHINA 

การส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตามศาสตต์่างๆ หรือส่งไป
เรียนรายวิชาต่างๆ 

ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
โรค Covid-19 และนโยบายการปดิ
ประเทศของแตล่ะประเทศ 

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

การส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตามศาสตต์่างๆ หรือส่งไป
เรียนรายวิชาต่างๆ 

ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
โรค Covid-19 และนโยบายการปดิ
ประเทศของแตล่ะประเทศ 

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG การส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตามศาสตต์่างๆ หรือส่งไป
เรียนรายวิชาต่างๆ 

ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
โรค Covid-19 และนโยบายการปดิ
ประเทศของแตล่ะประเทศ  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

1. จ านวนเครือข่ายต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

เครือข่าย 3 3 0 

2. จ านวนเครือข่ายต่างประเทศทั้งหมด เครือข่าย 3 3 3 
3. ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มีการจัด
กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 มีการ
ติดต่อกัน แต่
ยกเลิก
กิจกรรม
เนื่องจาก
สถานการณ์
โควิท-19 

0 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30.00 35.00 40.00 45.00 ≥50.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วม 

2.11 0 0.0000 0.0000 

 
การบรรลุเป้าหมาย:  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 
≥50.00 0  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 และ

นโยบายการปิดประเทศของแตล่ะประเทศ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมในช่วงเวลานี้  
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่      ๕.๒/๒๕๖๔

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

___________________________

        ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ "หมวด ๓ มาตรา ๙
การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการกอนจะดําเนินการตามภารกิจใด ตอง
จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตองมีรายละเอียด
ของข้ันตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผล
สัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ รวมท้ังสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับ
มาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนดให ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม"   รวมท้ังมหาวิทยาลัยมีการถายทอดแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด เปาหมาย
ระดับมหาวิทยาลัยสูระดับคณะ/สํานักจนถึงระดับบุคคล และมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกลาว
        เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารองคกร และการรายงานผลการปฏิบัติราชการของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนไปดวยความเรียบรอย ขอมูลถูกตอง สมบูรณ มีความสอดคลองกับพระ
ราชกฤษฎีกาและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังกลาวขางตน จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดังตอ
ไปน้ี
 

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๑.๑ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ

๑.๒ รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

๑.๓ รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

๑.๔ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ

๑.๕ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

๑.๖ หัวหนาภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ

๑.๗ หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต กรรมการ

๑.๘ ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร กรรมการ

๑.๙ รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ
 ๑.๑๐ หัวหนาสํานักงาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ



 
หนาท่ี

๑.ใหความเห็นชอบแผนการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.กํากับและดูแลการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบเปนระยะ

๔.ทบทวนแผนการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปรับแผนในปถัดไป
 
๒. คณะกรรมการดําเนินงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

๒.๑  อาจารย ดร.ชินวัฒน ศาสนนันทน ประธานกรรมการ

๒.๒  นางสุริยาภา โสภณวสุ                    กรรมการ

๒.๓  นางสาวรดาศา โพธิ์จาด กรรมการ

๒.๔  นางกอบกูล ขําสุวรรณ กรรมการ

๒.๕  นายวรงค ชื่นครุฑ กรรมการ

๒.๖ นางสาวปาณิสรา นิตุธร กรรมการ
 

๒.๗  นางสาวทัศนียา มีเปยมสมบูรณ กรรมการ

           ๒.๘  นายศุภกิจ ขจรกิตติมศักดิ์ กรรมการ

๒.๙  นายอําพร ชิราพฤกษ กรรมการ

๒.๑๐  นายอิทธิเชษฐ กาฬสุวรรณ กรรมการ

๒.๑๑ นางสาววิภาวดี วงศพุฒิเลิศ กรรมการ

๒.๑๒ วาท่ีรอยตรีพัฒนพงษ           คําใส            กรรมการ

๒.๑๓ นางสาวปาณิสรา นิตุธร กรรมการ

๒.๑๔ นางสาววิรงรอง ทําโย กรรมการ
 ๒.๑๕ นางสาวธนัญภรณ คงขาว  กรรมการ

๒.๑๖ นางมาลี ทองพิมพ กรรมการ

๒.๑๗ นายปวิตร คงประเสริฐ กรรมการ

๒.๑๘ นางสาวจีรนันท                 ปตตพงษ กรรมการ

           ๒.๑๙ นายกิตติศักดิ์                    ภูอมร กรรมการ

๒.๒๐ นายศุภพล คําช่ืน กรรมการ

๒.๒๑ นางสาวเสาวลักษณ อุดมเจริญพรผล กรรมการ

๒.๒๒ นางสาวสุภัสสร ฉิมเฉิด กรรมการ

           ๒.๒๓ นางสาวกชกร ชิราพฤกษ กรรมการ

๒.๒๔ นางสาวอริสรา สิทธิศักดิ์ กรรมการ
 

๒.๒๕ นายเทวาพล ณ ตะวัน กรรมการ
 ๒.๒๖ นายนฤดม จิ๋วประดิษฐกุล กรรมการ
 ๒.๒๗ นางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง กรรมการและเลขานุการ



 
หนาท่ี
          ๑. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลผลและจัดสงหลักฐานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับคณะใหฝายแผนงานและประกันคุณภาพของคณะทุกเดือน ตลอด
ปงบประมาณ

 ๒. ตรวจสอบขอมูลและเอกสารหลักฐานประกอบผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับคณะ

 ๓. สนับสนุนขอมูลและเอกสารหลักฐานประกอบผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับคณะ
            ๔. ประสานขอมูลขาวสารใหกับคณาจารยและนักศึกษาของคณะไดรับทราบพรอมดําเนินการตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับคณะ
 
๓. คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการปฏิบัติราชการ

๓.๑ อาจารย ดร.ชินวัฒน ศาสนนันทน ประธานกรรมการ

๓.๒ นายศุภกิจ ขจรกิตติมศักดิ์ กรรมการ

๓.๓ นางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง กรรมการและเลขานุการ

 
หนาท่ี

๑. ติดตอประสานงานระหวางคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบขอมูลผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ หนวยงานเจาภาพและมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒. จัดประชุมเพ่ือสรางความรูความเขาใจในการติดตามและตรวจสอบขอมูลผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓. รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับคณะ

๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับคณะใหกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ ทราบทุกเดือน
ตลอดปงบประมาณ
             ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

  (รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน)

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18ม.ค.64  เวลา 08:15:35  Non-PKI Server Sign

Signature Code : NwBFA-EUAOQ-A3ADA-ARgBE
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Suan Sunandha Rajabhat University 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร ์
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Suan Sunandha Rajabhat University 

ประมวลภาพกิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
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Suan Sunandha Rajabhat University 
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Suan Sunandha Rajabhat University 
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Suan Sunandha Rajabhat University 

ประมวลภาพกิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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Suan Sunandha Rajabhat University 
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Suan Sunandha Rajabhat University 

ประมวลภาพกิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 



112 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ประชุมติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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Suan Sunandha Rajabhat University 

ภาคผนวก ค 
แบบจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ 



ตัวชี้วัด

น.ส.พจนีย อนุศรี โทร. 02-160-1348

นักปฏิบัติ การสื่อสาร จิตสาธารณะ อื่นๆ รวม นักปฏิบัติ การสื่อสาร จิตสาธารณะ อื่นๆ รวม ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม

≥ 0.45 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 0.45 7 0 0 2 9 2 0 0 0 2 11 2429 0 10 0 2439 0.45 5.0000 

≥ 0.45 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 0.45 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 0.45 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 0.45 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 0.45 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 0.45 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 0.45 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 0.45 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 0.45 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 0.45 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 0.45 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 0.45 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 0.45 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 0.45 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 0.45 7 0 0 2 9 2 0 0 0 2 11 2429 0 10 0 2439 0.45 5.0000 

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน

1.1.1  รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

รางวัลระดับชาติ

หนวยงานเจาภาพ กองพัฒนานักศึกษา

รางวัลระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คิดเปนรอยละ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับมหาวิทยาลัย

หนวยงาน เปาหมาย

16) ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7) บัณฑิตวิทยาลัย

8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

1) คณะครุศาสตร



รายละเอียดตัวชี้วัด 1.1.1  รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ กองพัฒนานักศึกษา รอบ 12 เดือน
น.ส.พจนีย อนุศรี โทร. 02-160-1348

นักปฏิบัติ การสื่อสาร จิตสาธารณะ อื่นๆ รหัสนักศึกษา ชั้นป ชื่อ - สกุล ระดับการศึกษา
60122228026 ป4 นางสาวอัญชลี จัดเกิดสมุทร    ปริญญาตรี

60122228029 ป 4 นางสาวธรรสุนี สุกกลัด            ปริญญาตรี

60122228013 ป 4 นางสาวปวรรณรัตน อินทขันตี   ปริญญาตรี

60122228027 ป 4 นางสาวเรืองรวี พานจันทร       ปริญญาตรี

61122228010 ป 3 นางสาวณัฐวดี พูลสุรรณ          ปริญญาตรี

61122228042 ป 3 นางสาวฐาปนี ทรงแกว           ปริญญาตรี

60122228127 ป 4 นางสาวภาวรินทร ศรีสมภาร      ปริญญาตรี

62122228007 ป 2 นางสาวพิยดา จันทรรักษ     ปริญญาตรี

60122228148 ป 4 นางสาววราภรณ จอดนอก   ปริญญาตรี

61122228021 ป 3 นายธนธัส อาตมสกุล ปริญญาตรี

61122228016 ป 3 นายชนวีร สอนชัย ปริญญาตรี

61122228034 ป 3 นายณัฐวัตร จิตจง ปริญญาตรี

60122228082 ป 4 นางสาวภาวรินทร ศรีสมภาร ปริญญาตรี

61122228009 ป 3 นายพัฒนวงศ คงถม ปริญญาตรี

60122228046 ป 4 นายนพพร บรรลุ ปริญญาตรี

60122228093 ป 4 นางสาวอัญชลี จัดเกิดสมุทร ปริญญาตรี

62122228026 ป 2 นายสุทธิพงศ  กิจยะกานนท ปริญญาตรี

62122201024 ป 2 นายพรชัย หลุนบูชา ปริญญาตรี

60122228163 ป 4 นายภูมิ เองฉวน ปริญญาตรี

60122228153 ป 4 นายสาคร จายะกัน ปริญญาตรี

61122228010 ป 3 นางสาวณัฐวดี พูลสุรรณ ปริญญาตรี

60122228104 ป 4 นางสาวธรรสุนี สุกกลัด ปริญญาตรี

60122228047 ป 4 นายศักรินทร ชัยศรี ปริญญาตรี

61122228085 ป 3 นายณัฐนันท ลาสุทธ ปริญญาตรี

60122203032 ป 4 นางสาวชญานี  บุญศิริ ปริญญาตรี

60122203006 ป 4 นางสาวศิเรมอร  สนใจการคา ปริญญาตรี

61122203034 ป 3 นางสาวอัจจิมา ทรัพยธํารงค ปริญญาตรี

63122203045 ป 1 นางสาวพิชญสินี พลกระโทก ปริญญาตรี

62122203034 ป 2 นายปอมเพชร ทศพล ปริญญาตรี

คหกรรมศาสตร3 รางวัลรองชนะเลิศการประกวด 

Tiparos Challenge 2020 Rising Star 

Chef

บริษัท ไพโรจน (ทั่งซังฮะ) ระดับชาติ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ

แขงขัน 2020 Potatoes USA ® 

Amateur Cooking Competition

บริษัท Potatoes USA ระดับชาติ  22-พ.ย.-63 คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8-พ.ย.-63

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิง

การเเขงขันกีฬาจานรอนชิงชนะเลิศ

เเหงประเทศไทย ประจําป 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย ระดับชาติ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 รางวัลชนะเลิศการแขงขันจานรอน 

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันจานรอน 

ประเภททีมผสม ระดับอุดมศึกษา

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย ระดับชาติ  5 ธันวาคม 2563

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วันที่ 28-29 

พฤศจิกายน 

2563

ลําดับ ชื่อรางวัล หนวยงานที่ใหรางวัล
ว/ด/ป

ที่ไดรางวัล
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย

ระบุดานของรางวัล ผูที่ไดรางวัล
ระดับรางวัล



นักปฏิบัติ การสื่อสาร จิตสาธารณะ อื่นๆ รหัสนักศึกษา ชั้นป ชื่อ - สกุล ระดับการศึกษา
ลําดับ ชื่อรางวัล หนวยงานที่ใหรางวัล

ว/ด/ป

ที่ไดรางวัล
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย

ระบุดานของรางวัล ผูที่ไดรางวัล
ระดับรางวัล

60122203067 ป 4 นางสาววรุณรัตน ฉ่ําจิตร ปริญญาตรี

62122203056 ป 4 นางสาวดวงกมล กลิ่นจันทร ปริญญาตรี

60122203067 ป 4 นางสาววรุณรัตน ฉ่ําจิตร ปริญญาตรี

62122203056 ป 4 นางสาวดวงกมล กลิ่นจันทร ปริญญาตรี

61122226001 ป 3 นางสาวโยฐิตา จันทรส ปริญญาตรี

61122226002 ป 3 นายกัมพล กุรัมย  ปริญญาตรี

60122224008 ป 4 นางสาวอลิษา  วงคสุวรรณ ปริญญาตรี

60122224038 ป 4 นายภูริทัต  ซึ่งรัมย ปริญญาตรี

60122224040 ป 4 นางสาวเกวลี  สุขกมลกุล ปริญญาตรี

60122209036 ป 4 นางสาวนิรัชชา มูลสุวรรณ ปริญญาตรี

60122209047 ป 4 นางสาวภัทริยา ดูสันเทียะ ปริญญาตรี

10 รองชนะเลิศ อันดับ 2

   

สมาคมกีฬายูยิตสูแหงประเทศไทย ระดับชาติ  5-15 พ.ย.63 62122228002 ป 2 นายเฉลิมพงษ ศรีสุมาตร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

61122228009 3 นายพัฒนวงศ คงถม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

61122228075 3 นายรักษเกียรติ ศรีนวล ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

61122228078 3 นายณัฐพล อภัยภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

61122228080 3 นายศรันย คชสูงเนิน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

59122228007 5 นายณัฐกิตติ์ สุขแกว ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11 รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขัน

วอลเลยบอล “ซีเล็ค” ประชาชน ข ชาย

 ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 

2563

สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย ระดับชาติ  22-31 ก.ค. 63

คหกรรมศาสตร5 รางวัลชนะเลิศ Real California Pizza

 Battle 2020  (for Student Chef)

บริษัท REAL CALIFORNIA MILK ระดับชาติ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6 รางวัล Popular vote Real California

 Pizza Battle 2020  (for Student 

Chef)

บริษัท REAL CALIFORNIA MILK ระดับชาติ  26-พ.ย.-63 คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

26-พ.ย.-63

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี2-4-ธ.ค.-63 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม 7 รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัย 

“INSTANT PALM SUGAR DRINK 

FROM PALMYRA AND BUTTERFLY 

สมาคม Chinese Innovation and Invention Society ระดับนานาชาติ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9 รางวัลผลการดําเนินกิจกรรมดาน

สิ่งแวดลอมของเยาวชนภายใน

มหาวิทยาลัย (Green Youth) 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ระดับชาติ  วันที่ 13 -14 

ธ.ค. 63

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วันที่ 19 

พฤศจิกายน 

2563

ชีววิทยา8 รางวัล Silver Meda ในงานประกวด

สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมนานาชาติ ใน

งาน 2020 International Innovation

 & Invention Competition

International Innovation & Invention 

Competition ณ The Ambassador Hotel-Taipei 

(2020IIIC)

ระดับนานาชาติ 



ตัวชี้วัด

นายเศรษฐศิริ เสาสมพบ โทร. 02-160-1027

ป.ตรี ป.โท ป.วิชาชีพ ป.เอก คาเฉลี่ยภาพรวม

≥ 4.60 0.0000 

≥ 4.60 4.63 - - - 4.63 5.0000 

≥ 4.60 0.0000 

≥ 4.60 0.0000 

≥ 4.60 0.0000 

≥ 4.60 0.0000 

≥ 4.60 0.0000 

≥ 4.60 0.0000 

≥ 4.60 0.0000 

≥ 4.60 0.0000 

≥ 4.60 0.0000 

≥ 4.60 0.0000 

≥ 4.60 0.0000 

≥ 4.60 0.0000 

≥ 4.60 0.0000 

≥ 4.60 0.0000 

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

คะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ระดับมหาวิทยาลัย

1.2.1  ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

การบรรลุเปาหมาย

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หนวยงาน เปาหมาย คะแนนตัวชี้วัด

กองบริการการศึกษา



ตัวชี้วัด 1.2.1  ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

หนวยงานเจาภาพ
นายเศรษฐศิริ เสาสมพบ โทร. 02-160-1027

ลําดับ หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตรใหม/ปรับปรุง
จํานวนบัณฑิตผูที่

สําเร็จการศึกษา

จํานวนบัณฑิตที่

ไดรับการประเมิน

รอยละบัณฑิตที่

ไดรับการประเมิน

คาเฉลี่ยคะแนน

ประเมินบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 77 25 32.47 4.69

  แขนงวิชาชีววิทยา 32 11 34.38 4.87

  แขนงวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 45 14 31.11 4.71

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรม

ชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

12 8 66.67 4.63

   แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ

ผลิตภัณฑ(จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
7 4 57.14 4.63

   แขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑชีวภาพ

(เทคโนโลยีชีวภาพ)
5 4 80.00 4.63

ฟสิกสประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
4 3 75.00 4.63

วิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 43 16 37.21 4.6

เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 118 28 23.73 4.6

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
16 7 43.75 4.72

เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 25 9 36.00 4.62

คณิตศาสตรสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
11 8 72.73 4.62

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลการดําเนินงาน

กองบริการการศึกษา รอบ 12 เดือน



ลําดับ หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตรใหม/ปรับปรุง
จํานวนบัณฑิตผูที่

สําเร็จการศึกษา

จํานวนบัณฑิตที่

ไดรับการประเมิน

รอยละบัณฑิตที่

ไดรับการประเมิน

คาเฉลี่ยคะแนน

ประเมินบัณฑิต

สถิติประยุกต (19+1)สถิติประยุกต (การจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)รวมสถิติประยุกต1คน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

20 8 40.00 4.74

คหกรรมศาสตร(อุตสาหกรรมอาหารและการ

บริการ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

91 42 46.15 4.61

นิติวิทยาศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 26 10 38.46 4.63

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ หลักสูตปรับปรุง  พ.ศ. 2560
80 20 25.00 4.66

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม

อยางยั่งยืน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

รวม
523 184 35.18 4.63

ไมมีผูสําเร็จการศึกษา



ตัวชี้วัด

กองบริการการศึกษา
นายเศรษฐศิริ เสาสมพบ โทร. 02-160-1027

ผูสําเร็จการศึกษา เปาหมาย จํานวนผูสําเร็จที่ไดงานทําฯภายใน 1 ป
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบ 

(คาดการจากผูสําเร็จ 70 %)
คิดเปนรอยละ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

≥ 91.65 0.00 0.0000 

523 ≥ 91.65 357 376 94.95 5.0000 

≥ 91.65 0.00 0.0000 

≥ 91.65 0.00 0.0000 

≥ 91.65 0.00 0.0000 

≥ 91.65 0.00 0.0000 

≥ 91.65 0.00 0.0000 

≥ 91.65 0.00 0.0000 

≥ 91.65 0.00 0.0000 

≥ 91.65 0.00 0.0000 

≥ 91.65 0.00 0.0000 

≥ 91.65 0.00 0.0000 

≥ 91.65 0.00 0.0000 

≥ 91.65 0.00 0.0000 

523 ≥ 91.65 357 376 94.95 5.0000 ระดับมหาวิทยาลัย

7) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

8) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

9) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

10) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

11) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

12) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

13) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

14) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

หนวยงาน

1.2.2  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ



รายละเอียดตัวชี้วัด 1.2.2  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

นายเศรษฐศิริ เสาสมพบ โทร. 02-160-1027

ขอมูลพื้นฐาน 29 เดือน เมษายน 2564

ชวงสําเร็จการศึกษา ระหวางวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 ถึง 02 กรกฏาคม 2563 ภาคเรียน 

3/2561 1/2562 2/2562  (รอบที่ 5-16/62 ถึง รอบที่ 1-3/62)

หลักสูตร

คณิตศาสตร

สารสนเทศ

คหกรรมศาสตร อุตสาหกรรม

อาหารและการ

บริการ

หลักสูตรคหกร

รมศาสตร 

(รวมหลักสูตรค

หกรรมและ

หลักสูตรจุล

ชีววิทยา

อุตสาหกรรม

หลักสูตร

เทคโนโลยีชีวภา

พ

หลักสูตรจุล

ชีววิทยา

อุตสาหกรรม

อาหารและ

หลักสูตรฟสิกส

ประยุกต

หลักสูตร

วิทยาการ

คอมพิวเตอร

หลักสูตร

วิทยาศาสตร

การกีฬาและ

สขภาพ

หลักสูตร

วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม

หลักสูตร

ชีววิทยา

หลักสูตรชีววิทยา

สิ่งแวดลอม

หลักสูตร

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

การอาหาร

สถิติประยุกต สถิติประยุกต 

(การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

หลักสูตรสถิติ

ประยุกต

หลักสูตรเคมี หลักสูตร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

หลักสูตรนิติ

วิทยาศาสตร

1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 11 54 37 91 7 5 98 4 43 80 45 32 26 16 19 1 20 25 118 26 523

2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่องการมีงานทํา 10 41 26 67 7 5 74 4 32 58 33 31 20 14 19 1 20 21 84 20 406

รอยละของบัณฑิตที่เขาตอบแบบสอบถาม 90.91 75.93 70.27 73.63 100.00 100.00 75.51 100.00 74.42 72.50 73.33 96.88 76.92 87.50 100.00 100.00 100.00 84.00 71.19 76.92 77.63

2.1
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป
10 38 20 58 7 5 65 3 28 53 30 28 19 13 19 1 20 20 63 19 357

2.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําระยะเวลา >1 ป 0 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2.3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 10
2.4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 7

2.5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 0 1 5 6 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 9

2.6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4

2.7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยังไมมีงานทํา 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 1 5 0 16

3
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป (บาท)
12,050 14,224 14,000 14,112 14,857 14,100 14,479 15,000 15,821 15,330 15,600 13,911 14,756 14,192 15,037 12,000 13,519 23,555 15,277 13,684 15,148

4

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่องการมีงานทํา(หัก

บัณฑิตมีงานทํากอนเขาศึกษา ศึกษาตอ อุปสมบท เกณฑทหาร) (ขอ 

2-2.3+2.4+2.5+2.6)

10 39 21 60 7 5 67 3 30 57 32 30 19 14 19 1 20 21 68 19 376

5
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป (ขอ 2.1)
10 38 20 58 7 5 65 3 28 53 30 28 19 13 19 1 20 20 63 19 357

6
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป (ขอ 5 / ขอ 4 x 100)
100.00 97.44 95.24 96.67 100.00 100.00 97.01 100.00 93.33 92.98 93.75 93.33 100.00 92.86 100.00 100.00 100.00 95.24 92.65 100.00 94.95

คะแนนตามเกณฑ ขอ 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
เงินเดือนเฉลี่ยที่เปนไปตามเกณฑของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป
16,000 19,071 16,333 17,702 16,000 17,167 33,702 0 18,786 16,738 16,583 17,889 16,625 17,500 0 17,500 39,563 16,904 16,333 28,432

8
จํานวนผูสําเร็จการปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายในระยะเวลา1 ป ที่เงินเดือนเปนไปตามเกณฑ (>15,000 บาท)
1 7 3 10 2 3 51849.23 0 14 21 12 9 0.00 4 4 0 4 8 16 6 110

9
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา1 ป เงินเดือนเปนไปตามเกณฑ
10.00 18.42 15.00 17.24 28.57 60.00 269.80 0.00 50.00 39.62 40.00 31.14 249.31 30.77 21.05 0.00 20.00 40.00 25.40 31.58 30.81

10 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานตรงสาขาวิชา 70.00 89.47 90.00 89.66 85.71 40.00 175.37 0.00 100.00 96.23 96.67 46.43 47.37 92.31 84.21 0.00 80.00 90.00 93.65 47.37 84.59

11 จํานวนของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานตรงสาขาวิชา 7 34 18 52 6 2 0 28 51 29 13 12 16 0 16 18 59 9 302

ขอที่

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาพรวม

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน

1 2 4 5 6 8 191 2 4 5 6 8 191 2 4 5 6 8 191 2 4 5 6 8 19

1

2 4 5

6

8

1



ตัวชี้วัด

นายเศรษฐศิริ เสาสมพบ โทร. 02-160-1027

เปาหมาย

จํานวนอาจารยที่มีการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน

ผสมผสาน

จํานวนอาจารยที่เลือก

ประเมินดานการสอน
คิดเปนรอยละ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 88 89 98.88 5.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 

≥ 90.00 88 89 98.88 5.0000 

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

1.2.3 รอยละของอาจารยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผสมผสานตออาจารยที่ ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ กองบริการการศึกษา รอบ 12 เดือน

หนวยงาน

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับมหาวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

7) บัณฑิตวิทยาลัย

9) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

10) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

11) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

12) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

13) วิทยาลัยนิเทศศาสตร



รายละเอียดตัวชี้วัด 1.2.3 รอยละของอาจารยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผสมผสานตออาจารยที่เลือกประเมิ

หนวยงานเจาภาพ กองบริการการศึกษา
นายเศรษฐศิริ เสาสมพบ โทร. 02-160-1027

ลําดับ หนวยงาน อาจารยผูสอน ชื่อรายวิชา link url (หลักฐานการสอน) ชื่อรายวิชา link url (หลักฐานการสอน)

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสถียร จันทรปลา CSS1102 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 https://drive.google.com/file/d/189ip1G8XOEDLEdWbkQ

t-LYfhZsWUp0jc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iauGk0oKTX5nTkQPAaR

O4RcwjWjmbUGp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mkPxf-

3DLqDoFGJTLVoHCD1bhDdoB_4U/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1p184UlhJQkXBkd1028cI

h5DgsEEGtdoZ/view?usp=sharing

CSS1103 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 https://drive.google.com/file/d/1hmLzWFB7wJ623kZF3Vap0kYo33Wk8IAK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QLzDqPs5kNFlLelLC6rSVAQ3Xugy5FZg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mFqoAVaV_g3Sf4dhvI_UTyYT_HhazUPn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UjqGdbUN9DO7JWlWhasLlFlQGGiwy4Ak/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LxjxIRZlpJSXSn7Jj2ngmLVktqt4qm4c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GBfmBZse0xf5hAvGp88RFSF5R5WTmKSE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gVg4oYmrej5C34t7NPdFtBwf8I1GK1YJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1d8N4FCgw26vRL9dhYeEi4XeLtSW-hBvV/view?usp=sharing

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสาวณีย คําพันธ CHE1121 เคมีทั่วไป 1 https://drive.google.com/file/d/1k_SK5-

6xlzf4WRbnCONEjo6l4RdWfDmI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vpsb1vPwsMl8B2beveX

DgvNfnTkiKHl7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YuO0vDeGyOBJ7wx2ST

sgZEyCeH3KDnLU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1A0MiNH8G5XwVegLOzM

fIgx5XORAPRt8F/view?usp=sharing

CHE4310 สเปกโทรสโกปของสารประกอบอินทรีย https://drive.google.com/file/d/1sYAMHAMaCOB1L9D2I8PsFk58B86o2Qm9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cbX6noBqJvACbH4jklwzM2Tra9NJYZz2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZMOCTnyV2lFQ4WcM1fWHxkE36AxNpByN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZOxl9Tdiv6g5BM7ga-6vZ1qfF5svTUWs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FCX_UZasG4m_NHVnaardnxm4L8Whx_O_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZckGTbnkzDGZycfzrOrQkBjxb9Wbb4OF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vuGAJmezZbvGM_5GAGBmVTXVDAyUIfw5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zwIz8AnMsuXFyWEFwLUrXtyXQeYiUfw4/view?usp=sharing

3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โกมล ไพศาล MAT1405 แคลคูลัสและการประยุกต 3 https://drive.google.com/file/d/1quf91TuRBA_0DqAjk3Gj

tXi9BAs4rHIL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ao8yMTebCB-

t6fUnoidB7tqkooDrv5nA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ibmdeKRfOav4tqpoBAR

sYMXJ1DOoq0i2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NZxsQvHGp3hWdan-

j_Bvjo2VPbEEF0ds/view?usp=sharing

MAT2204 ทฤษฎีจํานวน https://drive.google.com/file/d/1B5E88Tj6DdNmxZD3Ru8yoPZVDJs7OCpB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FIIeuj7GpsXdMJ4Z-vgnOIutP5gCl3bV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iQMOSkLOU5LhP7DhsxJ8z7VtujP8fUJ8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1m3yWFz3DbOhTPc5mAmZb0BX_oPQfZFBq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1InX4V2JD6hf6RTIM2bHlK2vaA1hLSWs1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WMobr8ysV2RIytZQJXwJ4CA3HbYkDEAJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SP31g9Rxe2l2zJH6QGbE06-K2H8CTo4z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kJantWzM2N6iG0UjNUrJPYJ0ZYMutVvx/view?usp=sharing

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน



ลําดับ หนวยงาน อาจารยผูสอน ชื่อรายวิชา link url (หลักฐานการสอน) ชื่อรายวิชา link url (หลักฐานการสอน)

4 ไพบูลย แจมพงษ EVS3107 กฎหมายสิ่งแวดลอม https://drive.google.com/file/d/1TTz9zwDwG0wETHdOvs

aSXCLfK82GiCFj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vtQ0DNXw_J-

miUw8b8YCU9Jb3r1zDcGK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rz-wu495_a-

ICyegb3yY6T4vr4s0chZu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jRzDEinOkDrr5VVVHSDG

KjTIe6X9ODEj/view?usp=sharing

EVS3112 ระเบียบวิธีวิจัยดานสิ่งแวดลอม https://drive.google.com/file/d/1aT0TPAqsUcvWFyUoQbsSN20IVJNK1SLR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12sjHADBcFZCtsswV6FdHYGFjCthrKgFy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zghjktyoUge2EZJuLs-gYTOpqVq0zRTe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vTSwzRkEsWCsehLKChUKIveLEz7_w0n_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tIpEbkl1YzaKOhWTTDy1hreU6IdYpHXf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZQJp6tUmVR5F-fPCT6KsN_NQikk9GO4x/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UVxEPRx9nH7DQ4s9B4ZUmchUcle2pBmk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HH6PbDoPE-88OuVRdvQiVG3bWXiOocDn/view?usp=sharing

5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไพลิน ชยาภัม MAT1102 คณิตศาสตรเบื้องตน https://drive.google.com/file/d/1ucQ0AoSUWTi1etBzQnv

k_fvPm1RsEm5k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UMz-h6rO4As0t1qjNSo-

KcCTkdgYPeyL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nwCeXWefhKJauLqqYq

8-LroCDRAsLCxe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WmVKglV-

hgfwSSa37lTgIghx9s2Jo3bW/view?usp=sharing

MAT1411 แคลคูลัส 1 https://drive.google.com/file/d/1DvTm7HijO8ueER4oKyywiofbZ-gK6jbb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1f2Sj0UwxNcHFpzH3TOT2tU3v9L0LrUy_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1goEETt6jHH93ZFRrZHE_QPAATytZUcd9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jePFbx6n95nX46Pr9daq9kNcWVrMp1w6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_yCCasVyfA5tWiNaSFkVmhlEw8armDVC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BM13tkmI7NN53Mmn6xXed0BWS0t3rjgm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DIvG_dL8lsQPHr4t_kRLbV172k9SfnbJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xQIvMx0Igbz5e-BQPYStQxvXmJkMYEMx/view?usp=sharing

6 กมลวรรณ ตั้งเจริญบํารุงสุข HEC1202 หลักการประกอบอาหาร https://drive.google.com/file/d/1eofuEtVZjci_D-

lA0l07KIjx5yz-6hLH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1S7Gu70aZETsDGgsbu4g

2fAjQOAEYN9ld/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GBtF81HXUsSqdhh40F

QPjQpulKxwNOB1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-

Hf79d7NvifKDVMNujYuZG1E3P4Umuc5/view?usp=sharin

g

HEC1102 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน https://drive.google.com/file/d/1S7_xyyqfYRvhs_cChiLNsIVw9ubkYzY9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-NupRNIm0xoMRriKM1R0i3YKVttNEWXQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/150rgd4_S7pu20lik0oqBi9kneruTab9j/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vMiMqeCsYzcykcDjfSTijHPWndUsDpt7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Xk9Hfuqsjsp-9qf7_JJseFvdcPthzD2D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1e0uWhCDV_sR4IbRW2RFej4pWbIVJeNFt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Mjsj6RThzudOyYdC_IUg9zA2-OZPOc86/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sFxuSl249JZtGFm5xfkg_b-lx9w5xh7C/view?usp=sharing



ลําดับ หนวยงาน อาจารยผูสอน ชื่อรายวิชา link url (หลักฐานการสอน) ชื่อรายวิชา link url (หลักฐานการสอน)

7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฤษณธร สาเอี่ยม เขาทํางาน ภาคเรียนที่ 2/2563 HEC 4901 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร https://drive.google.com/file/d/1ZQztksEDLfu6oojx7GXziDNZjkZ6bMBU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1axRjhyKe7rT637igEAZqXAo907-i-pUZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ENvYBubjMTxzcFcjklU2i0pW9lBpysDR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Fci36macOL3pIOLrjUJZ1DZ4_HHf3NjW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qaE7sO7vGfAc8cX6UmOqqsJoottnaUsH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pLle-xs1TMpWkU_BBnvLbAScJhr85-0-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dPnopJBkVx_tOj2VgBTZ375v4obx9DJU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15soADM6_Bq6Zr41MpXvHoLUrX68n0Kbi/view?usp=sharing

8 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กัญญา บวรโชคชัย STA2111 สถิติสําหรับการวิจัย https://drive.google.com/file/d/1ouyAwMjId_ycW-

HgY8bjoMOArV9dCK4s/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sAZcYLNmpAQaCHSPsG

rda2IAhN5KsEhw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wgbKFRQcle0MFUKHNd

yxGGjR0uMUrRBR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XMWE51bbAFQ5iGEAW

eb3dop-78QNREKo/view?usp=sharing

STA2111 สถิติสําหรับการวิจัย https://drive.google.com/file/d/18mmdMC-4TJwCA7VbLlwta_YljDh3lgH9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11L0e6rCkQBbaqUYNtKk0Tc80yrXZ2Gwp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1T9aQfunA31tBxnDQMvT0h7ruAUnLgq3L/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Z4B4a8fIJvyrVJ5YWNqCkaBuGuzNdVDB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/141kSY5sKLx5kIWXjxXf2ixohMJgS2pox/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1q86YU1bHYTQRDGQp1GnWrVLpsU6NCGCZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vsSvXGck4lo4TLrxzZCNSTO36dZVBgiu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WJQWjBcssBR_d6ugvCtWL4N1ueOZJRa1/view?usp=sharing

9 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กัญญาพัชร เพชราภรณ HEC1201 ทฤษฎีอาหาร https://drive.google.com/file/d/1xdQgZc7UElm0uhWeZc

n78C-Dk3Y1LOl4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1q3MBvuY7KCVYQm9OY

wTIE_PeHg6Tx3rJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HQxW8fagBFExVtlQt2t6

q1oSodSC0D8m/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sE11YePSkE82pRmTaw

6baLOtj1OsGATJ/view?usp=sharing

HEC1207 อาหารเอเชีย https://drive.google.com/file/d/12TzZ5UTMSY6QIETcNFwMDH4AC5XJ4XyV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Zyatsw4hxFFYcLr9eh18lAdYRzi3aKJ8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OTUsgiICPm4g6R-lj1i9MZznqGSctHS1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_qxHDmgKuRJvmlCurBrNx9tZ88xMsCjs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1czxKhDs9cFZv3t8gNO1UOw5J-vyammp6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1EAtrpWlttIth_m_qDheWmQk3lFJQ-svC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vR7s5SpvPa6hwVQ3Qknbu5OUaWL9hdLD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12krZZWHc4RYFxg3x7dQclYix4H21K7Ba/view?usp=sharing
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10 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กัญญารัตน บุษบรรณ MAT3410 การวิจัยดําเนินงาน 1 https://drive.google.com/file/d/1IbA0mai5pfTD47mL2sb

86GHOCU7-mnih/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GhbzkHw_RcNghBCjvU

mo43xVLt6D1eN4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TaLS-

2fjGtSSHaOYOhsI0HzJ_5Z6feUB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HhsPlEhC1m4Y57S7NK

qTsT9hcpXsn2px/view?usp=sharing

MAT2702 ความนาจะเปนประยุกต https://drive.google.com/file/d/1TJ6lc2SyL91iqbCvzuS_148AkLYjSJ4e/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HFRZdoN7bQIJ8h1Rdj2wJwRdnRGXFsAU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15R9K7OCiWIhWJaeFeuUz3gQY60zbJi7Z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1N_d-p7oloBHGwFPHGv0c1QZCDKmNiqS3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XdZnUT3ZyaLniJj7hojMoyeMOYLgrd8M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AcsK57P-fh1qLjrCpoJW4jZ5E8ZkAMPy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YFLZ30e8XZo4yrCCrU2aHu0AkWgpHRpc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tXftPXWia1N5mMiS2feY1xmNDg4i8cv4/view?usp=sharing

11 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กัลยณัฎฐ กุหลาบเพ็ชรทอง CSS2103 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี https://drive.google.com/file/d/1qY-

SQFZmlvzuXYoAbPNlRhhU4T7_m7cO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nUbRnTSrCJw78yFlQzw

9yjO-yY7JsYTs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KUG3IUMvXJFziXX-

1nY0nVNb0V2whH4f/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PwXqZosPRnzk0AA7AtiI

bE8g9ikM6T4i/view?usp=sharing

CSS4204 เทคนิคการทําเหมืองขอมูล https://drive.google.com/file/d/1xlJab0UVmW3V6G5xr0uQVX5Q3LbT7oCp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13VVq-SsLwezULDEIBTF3VKZsILrDoBgI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VTpxA-vu8zdmni2Y-6_zq5AZa459YvKR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SjsBk-UFdJ1VB_qFMOh5bY-LwiOejMoK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1F-L30njVfn2ZTUM6AMVN1MFCfhWmNYK7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nOf3OSoSGOkJhkaT0aq2Mgz_A7qGqtbY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1W_cC9lGMuvxdEp1zjS454BT8jNxYXo4W/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GE1dcfismdOnkvludvllEA0HtVqItmSD/view?usp=sharing

12 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กานตชนา สิทธิ์เหลาถาวร IDM3409 เทคโนโลยีการหมัก https://drive.google.com/file/d/1Hc_DWFZ-

i0UwW72b3lgoRj9XBbT4h0hU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OXgpNXn_4ogMsz725pI

_faWt8DFdISUp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bxcjl08sbfyWcMP7cYyV

34_o2zVG8O6n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WvsfPuG65knySeHxZGe

5AWhmaAapnuYS/view?usp=sharing

ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
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13 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิตติคุณ มีทองจันทร CSC1101 วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน https://drive.google.com/file/d/1Uqv82CWVkQBD_5kLoR

Ck8Yfxqr23gZxK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1guAFUS6VFA-

2c8f0y9fG29zrh5mQ-pkU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FY5QkdG94kmEwthzlJJ

ey1KbVt-eEqME/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IIdhBRkNOnfWDaSVV2T

KwbGJ8DlNX2UR/view?usp=sharing

CSC2106 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร https://drive.google.com/file/d/1gqywj39r23z8JYGPOHqjNE7bKE5VXK2V/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1X5SqGyxQmsqc-p5OoE-uj-y0_bzH-am1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1voKeP33Ot3k5aQlNmGYXTkpOxFv4iCGp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HJM4AYjhj1FzaNf2yNivWOjVO-2BXeyQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AhftvghdoEVmbQ0Q4rmLwsd8dw43FqNe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cbEWk810UenKLhVoshJXLor3Ov3Uxyi5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DAvlWqyyF9sX7p4tmlNzbJO2jMRSm8aR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13fpMZDCLPLvpX9b6LeTHFSf_1vl4ddfA/view?usp=sharing

14 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิตติยา พูนศิลป CSS2101 ระบบปฏิบัติการ https://drive.google.com/file/d/1vZU2YeCOi3ATJyFFFfp

CmOHWyd54Bhgq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zQw4C4eDDEe35JGQjQi

MxKCoHmVFCi88/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pR0LNP-

3xvcUajRcf8Fm-hO2N4jMZWx4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1eXUKYuXyDFRPLdT7eu

qP6iuxhRnH8UP-/view?usp=sharing

CSS2205 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต https://drive.google.com/file/d/1Cu10qvvw_ndgSPgjEDpERCKb3AM2Op32/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1URa-7sUn4ECDRwOK0I0j6hRjD_UYdAsK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15cIA31KWm99r7X2c_tSUsPzGKpG5sjfY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1T_nH8TkgIopoB3TaGpAlhXXzCemCwzQK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1paluJ15TP9ql10WdB0prk1yofcN074FV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1z22CWKqh5orN0r3nwuINKpX2I8NAPQcP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1m-aH2lwghgrQJpY1_rOzOjpmOGHSWz2y/view?usp=sharing

15 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตดา ทองขาว BIO1011 ชีววิทยา 1 https://drive.google.com/file/d/1hl1m6bqfIisIwLNKkO-

mDRe2CFolTil9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nSzbJV3nSfhVKK_OHCV

c-3NkW31Y6oOM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gxNyCMNwR5M-Oint-

zFlSdLi3EOQdfY9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pX2-

E0JmzWhKjGJyA_R1g6-HbVJzHCaM/view?usp=sharing

BIO1011 ชีววิทยา 1 https://drive.google.com/file/d/1WAPi2GnUBB3je77AeoOBf5heZqTwK55Y/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iNiKENVuGcMe0htLxT1r-9DyvMvcJ8MO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZfDprfrjsQY3yRkvM3SlvBOLpPJbG9s5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iLvOCuU3TS1tP6P9n9AoJwLtL6IICXw3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LRY3RhCGJQEcrHKoM_SCUmmtqgc63bZN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1P-BuDNTzLV3om_eypyNaQWdjMWTlBLJ-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VZCW7GPz-bQHJbKnNKOBZvUEUmJqrkDi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ctby2Xd1iPnhVuR0cttNJ8u5f-P53knH/view?usp=sharing
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16 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คมกฤช รัตตะมณี SPS3703 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรการกีฬา  https://drive.google.com/file/d/1BaGhNcNFEmlr20iY25gz

MBg8TDDeLCKV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1c6FBcpa165zJJatAelpBt

NyZLtSNsfi7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1W90Ky68IkXvv610OFqb

j3rrT2jvd5JTU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VYVnTF9JFPc0ZbjN7Fyz

twXSHu2Dc32K/view?usp=sharing

SPS3704 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรการกีฬาและสุข  https://drive.google.com/file/d/1njin1tJ1wmrIv49ZbtkVu7gbkNwWgJ7B/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1utn5-8ob19dl7pkTE0E5UIqODv3jpOIZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sky1GxyMdWr_AeJKoRHlrCLXQQ19WUrI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DzLWAEFTv-RTXjiqGdPqxpg1FN29oMjM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PyzijUVtr0UKr9z4_nzCWjmd__kpDA81/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pbjF36IUYoH3r8_VdmvPTVKcq7p8EAbK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11SJrM2NmuBSzUWJmts8nIndIgECHJvgt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jznJTa1OaaablRJI9Qfk3JKSH2MURGG7/view?usp=sharing

17 จตุรภุช บุษรา SPS3205 หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬา https://drive.google.com/file/d/1JcwqYSLvK32WcPa4De

Xs7hBFqnOeBern/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LrUDaiQWOkIfwzohiUO

ECHM6cK2EOFfZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YJ7dhay8XH0NzPVnIw

W2kC4mDr2YcCHa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nTQKH8Bv3Zw-

tnhVBpTqgE9LQYGKa3AV/view?usp=sharing

SPS2207 การฝกโดยใชน้ําหนักและการปรับสมดุลยรางกายhttps://drive.google.com/file/d/1kgvHdMu26iwqzMhM-_DDfDZkXIP0h0yE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1D2SPOb5QmnKTGtH2G1LWCcG-MbpOgb-N/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wiy7Zq6pSA4GJupCnlEQwzpDG7pWjKY6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14LJnipKn5ZByO8-bx_ROBCc9PdNsAVTw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZF3Hrp0xuZ-uo6mSRMyGwWVH_28wSmCq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oRsPtywt5kbKO9zTFoFkP7IgiY1KH5AL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19DHCmUXbEV2paJhiHNZL-mggUcsCTC0A/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KpMoTlJWPJZUk2UYEPgnwqc_2IdoRG47/view?usp=sharing

18 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จรรยพัฒน แสงสุวรรณ CHE1121 เคมีทั่วไป 1 https://drive.google.com/file/d/1UCXtxRkKDWlakbkb63v

OcM_ukDDWTN01/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jtpsmpS6U7fXZIvUnTq

NqOadUq4rINhV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KREv8rAtfIGZgJJUvaxT0

E-gW8dB_aVM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17nXOg7cb3qB2MoDEYb

8E9No8Gr-K_p26/view?usp=sharing

CHE2310 เคมีอินทรีย 1 https://drive.google.com/file/d/1nd9jVDju0z5UToAm6MpelZS_IoKUpXNX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dXOfxHQ8QboKGvDm63bKjbxxPEmpsDxz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rXFPcfaoB22GrTeZAnBlAJ715D4Nx756/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1O4t3kXJT1ir3NnER7Y9iT7jwe6sI7Z6y/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bB9xqItvM9W1oELN5R-po2K--T-6BhWb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sDewCdHKAC4rGGPnowchkhYrT2x3J36f/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PkAdcl6BNaMEnnGGiIcPkqzXxV2fOmg4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZlKZY3HRajfhKbZ8sTnODegJDBE3lC61/view?usp=sharing



ลําดับ หนวยงาน อาจารยผูสอน ชื่อรายวิชา link url (หลักฐานการสอน) ชื่อรายวิชา link url (หลักฐานการสอน)

19 จรสพร คนชุม SPS2205 จิตวิทยาทางการกีฬา https://drive.google.com/file/d/11yi92R4w-

6HzK7di7xDjhLB9ZcURWS17/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1o23QVFEgWRKrLGDfFlb

D-YRpkQeUpLys/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DREV4V1aONAbsKuoIFH

seI6VBRlWftVl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DREV4V1aONAbsKuoIFH

seI6VBRlWftVl/view?usp=sharing

SPS2206 โภชนาการและผลิตภัณฑเสริมอาหาร https://drive.google.com/file/d/1aUnLB0aS-_H0gFjQ-YFQYb0DAPO62Tse/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18TAxVzQZk0_pvN7WWYJReoY-jxtuig9G/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-zVvwT41dPqxLLvH3XwagapsNpL7Cfmq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17PMaKr1B1lyALR8SLlcPBagy9N7p4pSt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oftRf3ee03NKT-EcjZJ9lEMKQ9K3h1et/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11ZZlIg3lV7W2cfbmAmQrzQUkXI9TqUn7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VKcjuk5BrAG3P34iotyXbNcOy0l8T8hR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gFdCMz65KzR8k35-V4oQ4XE8JobyDUH8/view?usp=sharing

20 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จันทนา กาญจนกมล CHE1121 เคมีทั่วไป 1 https://drive.google.com/file/d/1phFjMfjaUQuVQD2Wba

5kiHWb3m2rHrQP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lakvDkpOvWFS1kLGY_O

lyf8zKbUs7Nh3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ITTZjOp10dEBrvzKylIZo

-Ttb_SAxWkd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wOS4NphGPZfy66Cdxsj

-6AkdgK7uwJ0z/view?usp=sharing

CHE2502 ชีวเคมีพื้นฐาน https://drive.google.com/file/d/157RggkYj1XftINhCBW1hlm3R9kEazGpf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1b467oK4lyVclWJstA21po6QGJweXhVDC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UGXfP7dEHJhJsrOn8VVBelsVNX9Nzi2H/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MI85c3j9snidiS6jFSiF0ikWTLgd_Z3I/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TyNyAlnIoPbZPN6dFG7Zo-E_w7U1lUOW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1eLNYxJJWjHKtvcDMAZK78lAm8W0FEUI_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uqVlj64vB-a6Qgj8qfscFJ9PR8HxownI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kCuNyJpyrOgwXJD9vEEsWzRTzv1ZYFYB/view?usp=sharing

21 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาริวัฒน พิษณุวงศ CHE1121 เคมีทั่วไป 1 https://drive.google.com/file/d/1fdi1bv9xWkMxldMYSr5b

_Ej4d3FmbicN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JT-

36yp85WUWgaZ4EyhwDGoN410xkOHg/view?usp=sharin

g

https://drive.google.com/file/d/1D006UvLvolw7YrkdFBtF

LwEtUkN9j98p/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vVNrrMzpxAgaJ5fQi09z

WgV2LWZBi-wE/view?usp=sharing

CHE2502 ชีวเคมีพื้นฐาน https://drive.google.com/file/d/1ytqRPUh3x3G7LBLIjQAAwU_VvO7z10g5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FCnnvfpx4b8pz3gXOUhSNTYNhsWvl8os/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1s4Y4HcQrHDZt8Z7eMBUQ3W3dyy9C4MeF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nO7xlCkK6a_PbkETK2cUWcuZkePy-jQn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1K6BfVDtwyS5j_j6jVdtN1KpekJ4sqfAv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1u0hqyxRBIGvWed3yefK7cJzjZhF39Jn0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1goRoRbwG_4thqu4gB9SMeiUPV9Iy0Ehb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gn7ANlIoVI_dmgKbj5Px33JtzAo-I9P_/view?usp=sharing
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22 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จารุวรรณ ฉัตรทอง IDM3404 จุลชีววิทยาทางอาหาร https://drive.google.com/file/d/10ANfQBi9_T9tTm4nUyU

Qv4vwGpQkEdXk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iqTwR28T7B2hszze3hS

UqvxR8FOf1J8e/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BL9hSTV6F9Ml1X4M8rZ

rFJ6IJb8ASg1s/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oCS6XCvAhzbrEVsy0TlG

L7LYXPRhorL8/view?usp=sharing

IDM2101 จุลชีววิทยา https://drive.google.com/file/d/1vUtbuNgLygaddpnrhObpg8PT6RDsp9NH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DYsRbvDkzHV_MDymvHSHgq3J37hBz0iC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17a_0KEm_JqWiXf-2oH7T7Vn3inoJiEVa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10xQu6C8UDmFWWDDdaNqlbgmYrhh263Jm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15LBOWBXJSOrE47owZGZ_DrwVEnG1dMNH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Hv5JJyr9CgFdGHxtgA_WrMzt9Qh2Hy4O/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/163C_v1b5o_LW-_nFbelUE3nOfY0kaHwh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Hl-zgBCTlQxLU83IbwKdqhAxxZVPeJSp/view?usp=sharing

23 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จิตรลดา ชูมี CHE3611 การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1 https://drive.google.com/file/d/1Kv3jFSMOb2KBVd1UHti

nP7mL6aJKo_Ic/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MYlJyp79vAMQV8BFevf

KQPpOQDMxpF1P/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14Sp5Q7LqP5Ah7pa9Jg8

0xPC_OsHAS_fh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qX1qDl_uuZbFKv1MOf

oLJC7xBg6BCroe/view?usp=sharing

CHE3609 เคมีวิเคราะห 2 https://drive.google.com/file/d/122F6qrNIhaXsZKnQPm8UfjuCHozE4PzD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BEuG3nfB-iYQtRjRfKSaPXl6T1TZQobJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZbtD7sZ1sX8B6xr4-Za3T4EQj5Jn0qNG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UzdI9oKsmS7fpdrdV0-siM0SWCSyK5Gl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1E2BwNYfDa64urNHI_T5nkhQVBE7DVUaN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IUHqAWiXSvKKFAEMxsqflCfpurcn7Q5z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WuVPe4gG6BvQS50KMwttRQKYmLWh8Wxz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Xh34rG4o0W6v3rvMTS6fl58A6i0xnZnP/view?usp=sharing

24 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จิราพร วีณุตตรานนท HEC2504 การแกะสลักผัก ผลไม https://drive.google.com/file/d/1imMH85r3xBmSYBTSOJ

1nWY2CZcB0Fp5o/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Pt4lzfCWeqgKzEp2PWN

TlMWiO2W7bSIz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Z8dIhyqy5s4J-

79AiK1ahzQkgKXNZDG6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xOd7zdsA5GNU9IUr2BY

7QIaZ2z1Ts_tw/view?usp=sharing

HEC2501 การจัดดอกไม และงานใบตอง https://drive.google.com/file/d/1b_O7A6mTc7DaCizPeSKVE1i8rkGYnh8A/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1R7HMLcguuomVUlRfz_RJLTFF7BvYbSpo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1naKPyoIza8gTaqMPo2-6TfHRWj0A7nUt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lMGLCENLeX1WGxeUTyEg6S2e0O0vZ6QK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XHgtmaQtJspchomQKELlknXR4FO7MW_V/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13eSWlCX9SKQTMc3D5YX9m39vTdMYZKOe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NZgicGNSQvlTsYfZ8AI7iHda-sBGgjuW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1k2w8ixB5S7iM1e2vJZ1OSD1g06WA9lJr/view?usp=sharing
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25 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุฑามาศ มูลวงศ HEC2209 การจัดรายการอาหารและการคิดตนทุน https://drive.google.com/file/d/1T5xatAkqWYu77CpRmx

rd7U4dKr4cO1C7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18t2I3nKAEdvZ9V7s5I1Q

KH1sZvS8bBzf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Mmn_s8rN33WYQSspo

bICHPZSgrCQTzk9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BU9TZrYQWpfXReO-

nH5eU3TSxhHLjDsX/view?usp=sharing

HEC1204 อาหารไทย https://drive.google.com/file/d/1sIVuNzKpoXR-4VTgW0JHn13AJnscfrRZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VweojNSRSocpRbKyvf6g5jNnzQBAxdFQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15UMjnpVgPM8NqzFVxeG3yNUStjaBIFP_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13DksCuni1AxBXxtryxjZ-InyH3R6Rjm5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ETYIenLjlZ2PWAHJrfBcQkIgc1kDsAqb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nlbYOhYi3mktDZOpyqFFxJvlwY_l14a9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1V0NTTKf0kJkNzo9KHjHcVNM_vsTwWxc2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cMCWuPteQnYn-TzREntHmbvBtjDwZCmg/view?usp=sharing

26 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชเนศ วรรณะ CHE2502 ชีวเคมีพื้นฐาน https://drive.google.com/file/d/13atKhYYLcMXUuw_glvN

2H7LvTt3JYjlh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pUOeHZAJU88Bj3mDqg

DTk2d5ybFiX0OJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gfKfVlWLolxzutUFjUtxpx

P2_f-514wH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1baZAemxW-h95iTNi-

ZKg-rzkLjwH7C1G/view?usp=sharing

BIO1011 ชีววิทยา 1 https://drive.google.com/file/d/1Ef9nVfJkj044b7mFcFlwh_fFkZh1vj_F/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BtQ5_AEC9Ulyz_-PjdfU8NzaDPdm-eM8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1avanjadB2CsWJtaWSawRcuBJb02E7wu3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1313Wv2hkfDl48m5WlLem_H8uN0dYVXYG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sYQDuyatkmzfXpyOnwgatK-7uLS5pNI3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ijdr8_JCjV4ocpyKvg-RXtdxdRmv54e_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1c2LKX-izY-nKl3mcSMWbqrbkdJ-V_IP8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NYqJR_VImQNYMaVMZ9x8nPu_VQMMzWBL/view?usp=sharing

27 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชัชพล ชอบวิทยาคุณ INT1108 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร https://drive.google.com/file/d/1yP-

hiw38fJBd1RGR875XGzgo7ULzwx2D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GBtt1Brt0HSvmKkt4WL

amhLEoK02UE4S/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GFRd7_koH7zh2M0Ck3f

XnjpWkPlHLPak/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1D8kNkZR8XiAXjiXjhQoIE

T_1QsPbeKFT/view?usp=sharing

INT3117 การพัฒนาแอพพลิเคชันสําหรับอุปกรณพกพา https://drive.google.com/file/d/1IsbHIUZWZ6jziQ0XhEE2TID9hgI9wHJo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16QNafVfy-rw8NTDVwwQtd8tR9OeB_fcy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BQbEdJ9ho-HcelbQo9VV4NKPCi5YWP-A/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1I2vmvwnjun9wMEFzWYWlCzfnhpGuRO9q/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1O6Ba6i-qcJbpGF82Gu7AKdMfFabq4ka6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fNp4zunT8opjJ6TmtUL0thS86gButioV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uEQQjkRP8ZJNHx-V3x6mKLi_apKv-dqz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1L3q-n__ujqBruLEb8TL8uhZxCQFMCHjI/view?usp=sharing
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28 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชินวัฒน ศาสนนันทน CHE1121 เคมีทั่วไป 1 https://drive.google.com/file/d/1fwhed3leLvdDd0txUbPI

8HUF-1EaGA9p/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RRT745mp92yfBVy3gK

mT-3X1IFDUGQAW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1feDIm5h1EIoerOkSuNsU

tekEOUei-wqb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1s1EZqVc8lLSFEtlKGQT

mRWycZ9e0j3_Y/view?usp=sharing

CHE1123 เคมีทั่วไป 2 https://drive.google.com/file/d/1MCHgzLOqiiE3btx-OuJCMm9uOhUTE8sz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1X2fwjoWpu8insn2sEj06FVzpqQqDOR9y/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BIHg5Ur-BrNOh6vcykrf1BSJWBMG5SMm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14tvR85F2BjB6Hn06wxwggFu58mbjUesD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10xF_Fmn7WWEjz4Tf60JD3ZJJ1R1jC8oo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zZI7NMmJcUKdMQl2NXPNznDOsiuvO0NS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yyf0vDxTjKItcqjJ2AwXUzsB8DuVKIuL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VmL65_bu5SOnxv6WqDoWYINWdooRA4th/view?usp=sharing

29 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชูเกียรติ ผุดพรมราช STA4704 การจําลองเชิงสถิติ https://drive.google.com/file/d/1rwcsylZvcyJ2eQK4e154

X2W182uZXetP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12LkJqhvf1NMROOI_qRIs

5zV2wuqZSTJK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1e28xwZcTL-

l15pyspt_8dhtZjNRm4ujk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1srdB9tukUZW0-QCM3K-

d12xqFkr5hIG6/view?usp=sharing

STA3332 เทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ https://drive.google.com/file/d/1zUsGb4Iw7IwPe7exwFFLiwgOKFgOtlnE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OW8t_x-aq4fjhbaqSXMIVVYHjDLtdtMK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nl1_9LrxYAmlR6Rj91oC2KrxyjOTSvKm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1b8n330ejtpcV2mnFCpi2yl86dEe3KVYg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1o0q-DKyoQKCBDNN_S2k3bKoIVGjRmiun/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Frdn3WLdi51mOZMzxOs_i-VeeE8s30aX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XCgO5vh-KTStaY86RXr-HD8cY9T5TlsB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1j38EgT446nTjrAj_JQgEGp9iHXDXVdIS/view?usp=sharing

30 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชูสิทธิ์ หงษกุลทรัพย FSC3711 เคมีอาหาร 1 https://drive.google.com/file/d/1h9zQKbK1ZOUP7fOwO

pBRx2Goqi7973-W/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1C7alrTuGZ_rW8-

pnStPjQ0yi0TlMtGKN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AupmLur_AG-

LYF22SOH69L0j_gf_OBbN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19BWghDFkuRJXapZ7cRf

Z__dg67AQ9Yp1/view?usp=sharing

FSC3713 เคมีอาหาร 2 https://drive.google.com/file/d/1-jSBLsuJDBh0nFPSHN2AZOfuerwomaGB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PvNntB36zwhhW6NGTIONUDdSWoG23osh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IyhoLMlt4XpKGath4JOsMbb4LP5HMEwZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1z44AEDPzSPf4DiakFoaVcXTakCRxGFSV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15akLyJV-LMYySyLlTszPMxZfk3AIf_F5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hkbVxWJRwOCTRk2KOpokLt7zr3ooJj0g/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HgLETpRmxLkp9tbD3HoEKcG9A2ccWcHp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1U72BvXg8lQaD7wwcDown851xO9Apwka5/view?usp=sharing
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31 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฒาลิศา เนียมมณี EVS3217 การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน https://drive.google.com/file/d/121-

X2VeJcWkIQXHf2k1R2d1L7oxsS4p3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mGkxiAcGNrGLnEwvJ_5

btd-rMP0Gqf_C/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1d9fzZBGv5PsJaSLZxSq_

1v50APqoYukC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nyMFNU8U89iWjJou0qu

-9ixIzTrY99I6/view?usp=sharing

EVS 2104 การควบคุมและการจัดการขยะมูลฝอย https://drive.google.com/file/d/1MpMRZzWTLzt53ZODx2athaFqE_yOz6oc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11gawH9tq7C0_w_vo-ma91mSQKy2h0Lbh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1EDF8IyWcFVct7lW6VwmNPwnknmmNkv-7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15ZfNcY4AdYePh3wXZi_wBqjb-cncTdd9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qYMBaLquVAb4gWVNL4PJEz9qurHLJWiq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1S2sJn4s4GCQi10hTQMcq4KJcoYocOzu2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QPTbnsK4z0SKOlbIXsHDD0YcI7pa4TZG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oMfBU6P4ezNo2gPneC44urR1p8XSZ6bD/view?usp=sharing

32 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณรงค สังวาระนที PHY2511 อิเล็กทรอนิกส https://drive.google.com/file/d/108rj25c6L0bptGSQYb-

2c0Tf70a_Fkya/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_eb35Xajpjg8SGnLZISLz

W3um7BZN7wQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1j_lJe3aAX0zNGWJeB-

SSjXQACAftLnQz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10FjzV79we7IeQJDJCyC9

JjZcujDUXUUL/view?usp=sharing

FRS3202 การตรวจพิสูจนทางเคมี และฟสิกส https://drive.google.com/file/d/1wiOub262S9PYle11aqgrhJ_6RtPQsiJU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dTEO0r5h4bHVxzx0ndE4ycnWQFsCotcz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Vak9FLl_lcWiSiK_n2eIJdSLVEwh1RWu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UzKGPIq7iuoLs_cN86zXTJTfiPbz5hFn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TCPjGBIE8rKh1a3dkbGvo7vS5wbb6XxG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Lgi9iTv9y2ZPfCL13tmhHfPrVQq3CB8j/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1I5ed9bD50GM_JeHS2iPZGpd6VK_y06Ri/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UT9o6LCgaaSuenPiQHPmlPlHbtbAnoko/view?usp=sharing

33 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณรัล ลือวรศิริกุล PHY3411 ฟสิกสยุคใหม https://drive.google.com/file/d/1bKVmhoqncCd6DT-

h6iQ3qFa4kRTdBBL2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PK4FF7ksA2schxQZFXTr

XpqqB7gy-X-v/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kavb1q5YG-

30D39xeUwfjyXAAHSO_h6o/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16feOUlKmVt1xcsgBj61T

exokfffYcE5u/view?usp=sharing

PHY2215 ฟสิกสเชิงคํานวณ 1 https://drive.google.com/file/d/1NMRO_eDLIj-S59uCApH6HMnHrkBf3dlu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1eGkaBoPClOldxFpDp9wv17wEPyK80LvK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_LHYwa3x7KZ2-ZHZC_1-36kUS7M_0wXU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RY5iR7Gv9boxqzUIMiX5_CTAc06Erv4y/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1A5B3h_ihFL75NkXB9UEro0Lhb_WbRweU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1w60F81QKJHYWs2mX6WVEbhupSzU4zh71/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tm94Dzqyz_2vJGLppZBzsfyS9vQ0H-2P/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14g8U8gCeKEy899UCGKFk0SXCwFjhOj-d/view?usp=sharing
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34 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณัฐพล ประเทิงจิตต FSC4314 การประกันคุณภาพอาหาร https://drive.google.com/file/d/1G2tF3u5eF980DyjsRQBo

laCt7rqKbyWC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1J4YBgk4Z4JCH-

ZeUhyVrbc2JHlYmebbx/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jAHm-EJ4QUFVs-

_6RViHRiJosdL3ZZ4T/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LoEZKs0wU5SkRF8_cXs

4J-BGAgdRG9qw/view?usp=sharing

FSC2422 การแปรรูปอาหาร 2 https://drive.google.com/file/d/1GYJoDBVyd_xAMXrboyTIFHYtoSKWWU6b/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fl6TkjXcgcI0OfphRAmGMRcebxVx3zK4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wlIFlWq2DlygWMFEAqQjn4nZu6drCJOf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FqDRo6p4IhuMEel92VkX-v3rFchIAix1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QPfbPXWMRc4PMrQ0qRMaQqmz0DOEpKwn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZG03LAfwg4z2MCTc21aVb3M07A20Doa1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SOeMVZabkDFs2ROuHIYgazSr5KxbKIAt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FAY94bFEhKjnQVmBZNvQLE6VN0B9blK5/view?usp=sharing

35 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณิช วงศสองจา FRS3309 ภาษาอังกฤษสําหรับนิติวิทยาศาสตร 2 https://drive.google.com/file/d/1EhbQOH74R3sq5Hpv2K

hlrDs7mAFs5L7B/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1EGdibcPlX_i_HWhj_IGlk

kaM-6qs4Uq_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16bwo6rY6qM7WzPQh0

ME2jVF53-6aEnCA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1A6XNdJH_qwMgaq94O

OHI_p79FwI7-1hD/view?usp=sharing

FRS2201 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ https://drive.google.com/file/d/1qZ8ZVs596fMHQTAiydWHoRH9hkCQPRoY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UjEZXJzcAILNqf9T6nkcTp4wIqc5rqcq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rhUA5ByHsTRBod7yXBtzAihtF_YaHkJD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1v8sWpHehhQXJt3ZIPMAhAh7uEAl5eWs2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tGG26QEkBPvEHBH_j8UoPeWPE3sTrXI6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LSz7THhdptYRh_IVU-ExMRmKKktrPiwH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xJGqv9n_ecV3i3iFRAul1lLmuRGURx7w/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18OCDAUDqtwUmoSX7Av3TES6yiKt6YzF7/view?usp=sharing

36 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดุลยวิทย ปรางชุมพล INT1405 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร https://drive.google.com/file/d/1_J-r3VtnI4_3-

Fk_FcWp3vAJ5A90ahA6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_a7uxlpUBLq3zU6gAvG

LHOUzXYq8jUI9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_P7aStEYYgvfQFyf_Pyog

XqCwXD1RVWe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sOmIWiG67PRPexVVXBJ

yv_n-Ld2valUB/view?usp=sharing

INT1110 สถิติสําหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ        https://drive.google.com/file/d/1ABW6ORN2fSAPJMsyJeJ5xRQQjhN7CfQR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ADMVJI8SGuGD4tEKNGPWgEiYur1zWLxo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ACTi_mIl29Vs-QUOztpH96sFXiJZI5jv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ACuGxXoO6fKZx363BFUXGGR0mXQj-eM1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ABb80DSSJaRV1iYtwefleso2a8-oKrWa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ABn80zOO3tPqoEGJVB6Nzag8CLSm44oP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ABsw0bos2BS3L4-jFOVQrQXkmTlUPr0o/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ADtfXDP8tdZ0o_UMSS0zpwAscl4OFw67/view?usp=sharing
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37 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทศพล ชูโชติ LAW1504 กฎหมายอาญา 1 https://drive.google.com/file/d/1hKTLcK248Ch9odYstnR

AgdyCqJFb8ITe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hIwi9LBGU5xXGa5c_bn

BaWSYX_1rylEO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XiqBBFbmeWYqYetEHg

H8vRMeTvKBKHIz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1L9XrOcR-

End9lGU439gV2g5SwKMp__zC/view?usp=sharing

FRS3308 ภาษาอังกฤษสําหรับนิติวิทยาศาสตร 1 https://drive.google.com/file/d/1m-qywjyuIAOKsLw33UO3wB7cuRH5qaBJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bqkr2oFrbljjzZORhR2TWrfkfqT0cc5T/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15SDN2G1rY4P54YdNpjLSp_oixvl61h1k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Zuq-9AdXBSQWNL5HzN1yk_Pi7kdN8FjN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NRvpTEk_FqMuuweItyDfnrF-s-v_4qkW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Jg1yYlU0Ao4MUad-HDA3h9OBCjRwFVxy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XCNWviApnJrMqda-pUL7jFiYuGQBMn0K/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cbhHT_XRmih98iQdaJzzkwilO8a8EVmv/view?usp=sharing

38 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทัศนาวลัย อุฑารสกุล EVS2001 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม https://drive.google.com/file/d/1qZ_F6ZLn4wA8sZAnBQ

qqpyqq7Q0TKGvf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1R-

MolJ0EWxCePNt5nWZBRKLJzWRPAfEl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19xNkwe20Jr4kB1-

bysxt392IQX6qlYN2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12ms9MFZ3d2CZeSXm9

JiJMpPec53lyNeS/view?usp=sharing

ESC1101 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร https://drive.google.com/file/d/1TVYS4LSwUKXq5rkCT0yaFosMAjMh4rzI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uvwJtZSalohTD91t_BCt7JY1yApkyrdE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1txyFtap_BCTpilsiMq3QsbHZHrr9X5TQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Fr1ZD70-ryjgvgLCpYEmfd4K5IPSAZDd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/104bzt7CF5INDqONrUZaDOM5iod9RlNS1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1i1qjWHnphdhIJp-ASRvHJGrbQq1D1Xak/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aH8nxRbL_GdVvU6BF3YwJRF1pnZDh3gN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vL5LOfW7P7TVEL9KyiScd0P0dwWMpUO7/view?usp=sharing

39 ธนขวัญ บุษบัน IDM3402 เทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย https://drive.google.com/file/d/1WI_um7GcJFIfLj8lNb2o

bkTPA1VhpWZS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TCxLVQipvSDXZrojHQb

c5z8iPGvbQdq3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GCMCjtX9C3brsO1wAe2

JRocaEcNuGuoa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ppcy5RwPizSCDTan6qpj

fhobctPst0BA/view?usp=sharing

IDM 3203 พันธุศาสตรของจุลินทรีย https://drive.google.com/file/d/1BvZguQfKEg5_nLXYLJKCrojdc--EDV6g/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RFeLkfKqvZbfrS2of4cjl94n93T-lRBD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hgHtEptaQ3x1Wpn-peHxdDWIsaS0eZPk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_qjLj86zdafQo2IYovmsbgxL13uXOuMH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hbKTUoKUpNj9oqAMUARSsBTO7c_gkqUD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AxWibl8vtd4y9LAqPYGAxVFBiI26ZO0_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GopBkWb_aB5KTDrd5uyZGfBn5vmgvZmv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1if1oi-XMZo-eWG1mNcIJ847qrlEbF7-E/view?usp=sharing
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40 ธนัฐ กรอบทอง PHY2201 กลศาสตร https://drive.google.com/file/d/1eoOxLWzN7x_NvpsQNH

kw3VHwC3uHGU-4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1eoOxLWzN7x_NvpsQNH

kw3VHwC3uHGU-4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1g5TlpRUvBBMnggMF1H6

wH0EDyygOu0KI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bc5ay8R0XRgh3VrlqzU

WGxIhDQRXyWvT/view?usp=sharing

PHY1111 ฟสิกส 1 https://drive.google.com/file/d/1X0njwFPngtBqCGAUJJ3SI3teY_b3nrmO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17Dd1IDgHjEdTHqgp4InpcJJ_RA5AHDkc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_Z8wC492CXAbgNcGXE_ekdnVLwjdnmPN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pBu6SGuohhqFHEfQIgkYlPy3aVWkieZL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15zaA1t60sRaEvOno1-hSO9mItRXqQGGq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VZX0upG92bfP0zxyebWpuEKABxX8PSrP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1o5sQQFld8AF_fXO6mc_Cd4R6pCYI18qB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1liMa5MrTOb3QwhmNSpuCN_sl0OM6Yi5p/view?usp=sharing

41 ธนาเดช โพธิ์ศรี SPS1203 กายวิภาคศาสตรทางวิทยาศาสตรการ

กีฬาและสุขภาพ

https://drive.google.com/file/d/1g96Sgmvr_IEqoXS4Lqd

G5S8HabYh5FcP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1t0MWbuC5nwM2oeP4i

ZmxzqQmP0cLw-8p/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ocvZWhvRhOrIs5MWOu

xbwfdKmo6zE5TF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12HV0ARH3yI1oNIAR9U4

WIqoSOmRYkgkm/view?usp=sharing

SPS1303 วายน้ํา https://drive.google.com/file/d/1ZJ3x3_Vj4qPQ-qTK1E_3VMD-CZegw368/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bfL-LcLh7FpP-J7T4ghr-wufNMTm4kIr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1G8D0mcnby-q9Cwl2EG2SfVkHjR-VxM13/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14B_UQ64c9GOD-t3C-JMgH8swaH9DILjb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xlN35anu1GWRZWI3Qyqixj3HkIF0qg_G/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1X2guoiP4KHI3cnQgsTdtKg6azFa1t5sg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jOA1cLiX-vErUlt0wYk6arC9yabuT6TF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-Y-7qIghRumCQWA_j2swJFVdIHfPXG3M/view?usp=sharing

42 ธนิดา ฉั่วเจริญ FSC3501 วิศวกรรมอาหาร 1 https://drive.google.com/file/d/1RjtnZe6nBfadllHXHeQm

RGy1jULNwQbM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xQeV3pzQwYRBkUymIH

wblNJvYWzFa4yl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RjtnZe6nBfadllHXHeQm

RGy1jULNwQbM/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=fIX-nOHHExs

FSC3512 วิศวกรรมอาหาร 2 https://drive.google.com/file/d/1-jghULYjpd4sbW7r42IvTv-9uw6N6HGu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sRMR9dGV2TkDMGSeY1RTxWrthp7DX9E1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rfqNdzktWlgcsAKrir41BgXwZF0lUChG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1k34UP3yWoiLYTOOOYgcA-tjWAfmRDqeo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LmgMBkImpnsqTqdg8ZUHhPFpbNw5eQQe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lOjvQVQOac5g4vy7IWguepo9RhMCjhqc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14j16iTJAtnh7UB9Igv5nNb5j2VxcrWbj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kaXnd0BlqBL4Et--_93b8AQ_ajTQE5Ar/view?usp=sharing
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43 ธิดารัตน แสนพรม HEC3408 การบริหารงานจัดเลี้ยง https://drive.google.com/file/d/1iQ3Myno27ET3B9kEZZF

Uz8WIFV5Nbmxx/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16Qw8Naf9d3jz6Nhud8B

K1xEQRb4ep2qv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iiBYJaO15KZZiJ5G0FDA

c4KR4Vze43DU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PNuSrnlTYkQL0twdGuQ

DnJerBOV-1aN4/view?usp=sharing

HEC3408 การบริหารงานจัดเลี้ยง https://drive.google.com/file/d/1th_WZo7CfAWsLRM4IGNaMPY3WLR7a8KG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vIv2ShI0jwyXo0V6g3agctQXlSX9W3UX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tw8Xg-bAh_HFp_8brkeo2SGixqfbYu5B/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xeU9b6jabiVcIqm020WBApOZh1tj4wLw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yVWn1uM4STMoCwEAqT9tNNGor666Qe3V/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OhTCbA26Xzwb0w_SvK5RSQ6h782JJRwW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aRY7FfA9UZUjfa-dKY8XW-qB_-r-1PYS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZK7Mo06zwzCtASLa38XIcr0jzwEMbiOG/view?usp=sharing

44 นภดล แชมชอย BIO1011 ชีววิทยา 1 https://drive.google.com/file/d/1-bwEcI4VKV2Hw-

TUXj_4MM7Dgae_THTa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dAHwANBFhNDuZxXCo

RWJKQEONWPEF8Nf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bcAoFeo-

5sczRpoJBCAEhEivVM4QOgFc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NaP40lf6IRDUoTE0zFyO

iWzP0k3_3xSo/view?usp=sharing

FRS3301 กายวิภาคศาสตรทั่วไปสําหรับนิติวิทยาศาสตร https://drive.google.com/file/d/1TWifd2bGKQc-QUx_dvApsiIcUSbpdUn3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1X_xF9oEGE1uKsUzX8tmK7ZJzI4-dnypK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dKpKU29F6bNiT0WvAqckXVgG_fVkUD-D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jjjqKvWx8vBt7yjMi8gQRHLOzdXKd7Ly/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1A25rWWbMEjDiCFiVdUTtcbdNriq7hmS2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SRrnSmkb9-IOxiMYjB8cOYMsk_GmpRje/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_9LppyZOCtRlKqXNyizfpI0smnGl5iWg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Qva6gckpHtcYvTvUq5aShxcw1R26i4ng/view?usp=sharing

45 นฤมล บุญมั่น BIO1011 ชีววิทยา 1 https://drive.google.com/file/d/1zuuHYgbVKHAsgm_2nG

SzrNhZbyNbrUu8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19XgwBQILvwQe_ZKtFCn

5QObNoJsI-Heg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yH3hon_Wt7LOipH8Oy

w-tlrLOR2DJzfP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OJwm9NcOWP6o47QP

QW0VIjjyW_DnqahK/view?usp=sharing

BIO4504 วิทยาภูมิคุมกัน https://drive.google.com/file/d/1vxigbDdVgUFgJvZF8KHjr3Tb5dJD-WY1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1c19PFNB_vE41omkMO4yACeyOUf5HqB1Y/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zVQ4TGStrZGAnR8wXBNTaapeaoYxoPkK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AV4VQl6PMtBlFhlGWcdtyDc4A9XEPFdV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1eTtGBlQhKXG0UK69Uq6ch68oBsaHBHuD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13D3Wb1sxAbxqNLC8OMoTWO_yQqwZp-1h/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vBREKP44AemH63yHPVADWHjTpnyLo2ll/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sqaE3W-P7aQPcbfis2WUcMdiYzXwuLVm/view?usp=sharing
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46 นฤมล เปยซื่อ HEC3403 การบริหารงานครัว https://drive.google.com/file/d/1iLVA7atxFUXCUqPz8bJj

nfXyYBs30BPC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1h8ao0N0wDSuGMpI7w_

xketNFnMXd-Ehu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ByFVCcv45y8b2_eOIzP4

clwZVW1UG5QT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vw92_KNdBDcPH91hdjA

TJP8e8vyUOBtV/view?usp=sharing

HEC2214 อาหารยุโรป https://drive.google.com/file/d/1OBGY3RT7_LfnTOmeZp1VbEk5xOwFHobC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LrEASlj55Bf62QQVo8MAu8WFEBqsOQ-2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-N-H8cqqlQLyrh0dwzUQzm19cnCbk8lr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xR98XHRVYRH37O347kL1ZhxIV4Wv1Vp4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1N7ysoZZf0K6Vvd0tJbkf9duZlcnQrq4r/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wJhAvXidEFnvpQuT_C-8uHx-vAQAVDhZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10aFIcIQEy2XtQxHjlwNkA6KIza0FDIPF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uSn2wQ6aAt7T_B1viF1--0h0Eo1Rtdox/view?usp=sharing

47 นลินี โสพัศสถิตย CSS2002 วิธีการคํานวณเชิงตัวเลข https://drive.google.com/file/d/1lKkyu6kWRpTLnz7s6TV

QTQ08FxFlZWtz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lLTJu3TH4z18Ja7rM1KC

0asL_z7Yhr22/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aF7hbupe-

ej0_jHX4CEN2gI0n9VFWCXm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pGwdzOrfdndQrwpvmd

Ijv5upcH4kbWum/view?usp=sharing

CSS2105 คอมพิวเตอรกราฟกส https://drive.google.com/file/d/1SXzYYL4OTIUY0ChTdblp0yASfno5ZAXt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bfIlzudiC6KCNdy644Y-s7FjkXIhBndL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Gg1Bu0jlqDCnQTOPX1fH-6wPYUJWQ5r4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WF4Sv1Atlm0kOVoiatCppaY4u99-0m_3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1B9GHj8eIElC5TNH1YmIBLEZfWrW-e7Z9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hk2zwGtDsr4x9Lk61I_QW7SdH5OaICWI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VCrlEVKmvUxubKGHpg5gXXe-JgIIQ26w/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Oc-jmFlkD5mFT1qcimAvYhXpnx-MimTh/view?usp=sharing

48 นันทยง เฟองขจรฟุง HEC2212 เบเกอรี่ https://drive.google.com/file/d/1TNBqwDc7AxHMIUn7yt

Akct_O2a1c5aQl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cp6-

OPmXZhcr0VIw1fizGvUdW4jBsFap/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kH4CpncfrAOpkjDNH4H

HHH09mKxFwrOg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/164IHkWzj6IQOBOpf5I0y

qeWYLCKZOEB9/view?usp=sharing

HEC 2206 อาหารวาง https://drive.google.com/file/d/1uIe9hGBfDlUOi0LHL1b5WYIt1PbYkwoA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KThoOu_aswCerVHBYZA0Wt9df3tiZTLD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1o8ChCHhd4oW3LL0C3_IjmWwruZaNUnxn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_bKBl1_3IZ3IciK3tMud53q8bwB4RpuS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RY0kbvAYRl2N921HvJL66xnw39ldPaRu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XXKu6MJG9yZU4NrP23dOoJeTyMFjFaIa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BQtbkPBsq0UrijKRdHsiulQEAjxuQljX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/173s-ladiShEjiCT2w3yckiF2PCDePLj4/view?usp=sharing
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49 นิธินาถ เจริญโภคราช EVS4239 สิ่งแวดลอมศึกษา https://drive.google.com/file/d/19WDaOuUucW_U5Aa7F

vY9qcWJvarvbZe7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hvhMxq8erbu-

wf1PHrJHkTnSpTjlquxO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LHnJoHLBLykvbaVoHQ

DHK1C4Fon577oK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/124qu290fiRAiLnv_rnUFx

U70Vjy380hh/view?usp=sharing

EVS2202 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ https://drive.google.com/file/d/1iQl4zO0PjoTMr3IgH9faNuyU_DpagfAN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12QmB1OguR_yPzHQleHeelN_nvfKWQhI0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JLin4i4zUDq0J3mteUPXa_pOPKdJD2Mv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1X2OFsMrs-O2qJNkXWHbIoRshU-rUS1q-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18Gqd5XDQZ-Chum7LhTetCrC-bf1HLEjp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1q2sRsuruHG80629SNWCLlUfkoVGPPc36/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Q65jyNV5aItLhizv4OhYkjFYTeS4EwBf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Zd5oG6jgPmSjH_Qtz0EjxEaXCc1oyCIl/view?usp=sharing

50 นิศากร สังวาระนที SCC1306 คณิตศาสตรสําหรับการสอน

วิทยาศาสตร

https://drive.google.com/file/d/1LcnJA0B1BVJBaZiylZXR

7lbtDdPtbPyY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pkYzOtHg7DS5uQhoVlw

yHzwUZ4HhhEf1/view

https://www.youtube.com/watch?v=CBiLYvByUXU

https://www.youtube.com/watch?v=_ULk0bQMYLg

MAT1412 แคลคูลัส 2 https://drive.google.com/file/d/1pZq9gRMqHHg8z8MzAjqoQLuKPKbFwLpG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IeWNh8mSSqdXMjGBg-ss_pSDIpjKyAIi/view?usp=sharing

https://youtu.be/pea-wcK3b34

https://youtu.be/7aepDZj5tYY

https://youtu.be/Y4tS69rQWPA

https://youtu.be/PmV8I3Lj8pg

https://youtu.be/0E2X8K6GsPE

https://youtu.be/EmI9nSgADFk

51 นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย CSS2102 ระบบฐานขอมูล https://drive.google.com/file/d/1mEBKUojWqziV_nO3r3j

FRKFBkJj_zMZu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CAF3aVmAyQbrA4heQq

WQy9Ft4rFXheWZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1mGD9pN3a9tilzDN-

Fhs5uI9zMx1uigLg

https://drive.google.com/open?id=1Iwq5Z4_79zYqxoOsJ

2-yBzvMU4tXj77z

CSS1106 โครงสรางขอมูล https://drive.google.com/file/d/1h0VA_boN2Bu907ULno2f48eocDfg1cQP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Z52eXn7Uurl2io1KqY5G36NpzvMn-zvl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ksph74zeIxmVfXKjBxsxNmr5-wTznMSL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KkdKHegubIwVJt_GPDNwyQUPiAM8liYY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17vUWRhFR2qnfwQy6RfGNUPuQd-fjuBRa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YjXcXzHMME28Qeek04o-1yNm_1uk9Jiq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13Dzlh0vHyOPCU7XhW_BYh8UcFd2VN-Xb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HBEO1VXHzJlhQIxk65ioOConXecm6z1k/view?usp=sharing
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52 บุศรินทร เอี่ยมธนากุล INT1109 พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ https://drive.google.com/file/d/1M4ZxVtCab2-

Pw4E6iPHFfpCLRRqxM15_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1g4V-

SEAvs2akB5qbZX7Z8tBIASOPcNCb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KVgKIN4VYu24yCbd-

HXVHnh2_SqlOYCw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AYMvQY30TRidY-

qxFsDYsjPwOsyIAuCb/view?usp=sharing

INT3519 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส https://drive.google.com/file/d/1fA-d2hqYJCiz71wS_8rltoJ0Hfbtcmll/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Y5GpYvdpgbIUC1kCnLfospwwDDCgkHdl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-4wFgmBU_VWZjO0eY_oltomtikJOEdg7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Hpy5Dxo2Wkx1nzlfIu8QSyVB4OwsTUJu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1V2XFHssUwpvW6dKVoz4F8eJj53j6jZeJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hvYdXsu9TU8BGX85pg-k0kXe-0pJX5tS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jUJ-rAdB3fA223WvL68nYspW2pLrSCo_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1my1_-GkFo6zQUmH2C81sPtmugrmJ5eMS/view?usp=sharing

53 ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ INT2203 การออกแบบสารสนเทศและระบบ

ฐานขอมูล

https://drive.google.com/file/d/1KZnpE02295Ualnz9uHV

NNMh6W0NgAAAf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IxhCZQsk28XSnlXmUzc

vpEvHgndseood/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-

HbxYBHWCZgEUKCgrq_xHNZR3VAeocZi/view?usp=shari

ng

https://drive.google.com/file/d/1X_1FdZzkZw_Ggb11dc

7OP77mHjZb5FwK/view?usp=sharing

INT4516 การประยุกตใชระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ https://drive.google.com/file/d/1pzHnFPh_mKKiusAbn5jobJJ0ALP0_nIS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1r3SCroFOtkGeX0InPuKFbl0s-C-VZc7A/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GnzXzWNd7Gysp28Nq-Sv3CqIdbVH_dth/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sKlelBQtPgG_TUkegjG51P2hgJeJRI4v/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PhDwuPzPWSyFR_bwQQeFOlbI2uwnhhqM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10vFcTNn6Fc6AWu_j-kYfhnwUVxtprisY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mmaAtyuAQrvErrYsnwuvAwDLRFgDb00X/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vEyZloJbJg_XlDPEFP04YEb8Au9NfJu6/view?usp=sharing

54 ปทมา หิรัญโญภาส ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก HEC1302 โภชนาการ https://drive.google.com/file/d/1BQUBB2P4a1k4EBA-jejcFverhjBI-98A/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oSkZByohHXKj6ube9wSa7NQjc2kQAxNK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1__vYjbDjaknJOLXuzayAObjiKuNJyKcR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GenZUIcKODpIitFqaHT2MKFy33pBmb2B/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Gh2ipt7PuvKJSgMnmYIdhMBAT7VDiB91/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bgqKou4u7UcJ0RTK66fYjfzaG3dKQlJT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HDGY389N1aEkc3MQaBf5ggZo3x2lSUus/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vhL5xy5oviuC9FK3_Tz9pdOmHwPBXKJp/view?usp=sharing
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55 ปยดา วงศวิวัฒน STA2111 สถิติสําหรับการวิจัย https://drive.google.com/file/d/1x8-

hvcG60SANCcoAI_zLuMfoSMi8Xatu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dbIVRCV3cIXsC9cz3_ib

mF2e1B35i9gS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iZIN4db4ja29oqILgGUTq

GvYDjsL2h6t/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UVVY3CluscpGu3dXiQaj

VLkvxs4RniOU/view?usp=sharing

STA3320 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ https://drive.google.com/file/d/1qEgDnQhpnwBlw9CNx8mhfFVOnDFqY2of/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17eMw1Ln8UOdsq4hayRbuk4vzfC9_iWFg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dLJZSST9xjqqiLTjkq_fgP6V2NG9vTZ-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xtDBk4NMi5xAybJWcz3rHpwE4sW9vTqM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vtz6SMWT096n8bPe9bsqBnqS7CpZDqvX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Vdv9Lgl2EblmtoF5i5HnPWCtlkone3OB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19JD-LHb88HEA35rBk2TUlHPIy_Ziioga/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AXWWVg8ZxJTywGsfYhC6GbHgoynnNcOQ/view?usp=sharing

56 ปยะดา อาชายุทธการ ALH1205 ชีววิทยา https://drive.google.com/file/d/1VeKyrXlicHbwVCMFX4H

lpF49i7MoPo6c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HMA7fhZ9IWV46vMYu4

m4cex85CY78Ujh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lDFsdJsKltpBSSS4Byi598

tRYpbupAjf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ea-fH03clfBZihFV-

NfhwjQ9RzS4AmZW/view?usp=sharing

BTE3221 เทคโนโลยีแปง https://drive.google.com/file/d/1EZ_fOzGKE88v83iGSbzz3FM93lhGRMLb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rR_dBFNiRlMNhzrRug_R18cb-giBZymC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1f-SBUVorbdCX6R18jSskZMEXcVWjT_pT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mIAnf6rhW_mVs-gkXoL2ckmHjIHKhcVs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10-hpkrkq6_CJQF_xFdnu6AQ2ktPoMs5v/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mCx1AP60nJFDOTaop2hHpgK1VdNWF4yk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OAf6IuB0D1NjD2oZX4c5st_IirNs7E-5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zv_eueEzMzqEB-N8jpXom3v0HqAd2KHW/view?usp=sharing

57 พรรณทิพย กาหยี EVS2002 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม https://drive.google.com/file/d/1cq5dbiNxzAE0ya4-

WeR84S4Atwjyaun2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13NT0X6c64xVjkenKLaJD

UJB5NrCvTroi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13xcan57o9YO4qpTM4l9

VhFzQx3Efn5n9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yOF-

rjBHYl74RYiEvgRlnZ7ojWX7kYRV/view?usp=sharing

EVS3207 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย https://drive.google.com/file/d/1VgwUSAoRtTq5fenhS6eOUa3BXzEgE_Sh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15GgT07tMOrvzTuNM9X7QF80sijwxhvkO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1E4esVIF6L8lL7BIPIpaUsg7FqRj205nG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BMRyq1HAuI71_mqwWuc06tf99qBnArue/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/198Q5yeN5VACXpx2RVv0DZJ-wO9ijmJdd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PWg7ziXnq0Od-oh4E6i28LCEpt6Rjjia/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uPBJIStz5ZiGMBlwBMZn_Z06hMmT-bxN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lJc9marNFhpWpWPHCI6vp4Cqr34Hf3Z0/view?usp=sharing
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58 พิจิตรา จอมศรี INT3202 คลังและเหมืองขอมูล https://drive.google.com/file/d/14p4x37SRHzLXZkvpueS

9GK__GpOH82WY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14xfJuAF3wSHyAmvTDh

RPFXYTC-akM5JP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14vzfK0ib7PShf7zIFQOM

eXJB4woEth5W/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1C4gijr01FdADhiwgh5XJo

CZ_ybX7zMCm/view?usp=sharing

INT2404 ระบบและเทคโนโลยีเว็บ https://drive.google.com/file/d/1e_ZTBl7kxxhSjK-3e9mmb9cCTvOasPVO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZcTV6RfIuc82I_FqCRhyfheFewPt_es2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZdSiqAy-JiVaagQKgOO5LCJ7hYZjcoSV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Zdbzi6CCW7ghk6UQMG2A354XFOCec_TY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Zh-m7rAnHchy3cjzUcT63O5vMiFVlYga/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZlRrHWfQ4kBBHaT9COOes9uQ-J3FFTrV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_Cg4UBjE-G8_jjD4qyHnsFxQv1oSsBZP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_DOhfKQ1W4_QAeH2Vw1WMdwnVporRVjD/view?usp=sharing

59 พิมลพร พงศทองคํา เขาทํางาน ภาคเรียนที่ 2/2563 FSC2301 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร https://drive.google.com/file/d/1HVrU32uIu4susdGw-HYk3hbANCHiYjlO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OC2QcCERrAegNM2VCRkqHoIemiUsGoaz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16TZP4hv8pbyX-KeaUvXFwqUCfABuZ9n6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OTJzgObNO2RiocGvBbGupkvBsdxgzogL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HfQrBZrGgQXUChZSq6-bclvx77stkWZK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1X30CuRlcMTfBkspIOZfpKaynV0AI93vc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vdpw4eEXRgUEAUBMuN-Eul9N4nKEbF1-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/127kZ4wJ1_R8_3WVWzEklkF5BFsq1vcIb/view?usp=sharing

60 ภาณุพล รัตนปนัดดา SPS3201 เภสัชวิทยาทางวิทยาศาสตรการกีฬา

และสุขภาพ

https://drive.google.com/file/d/1Lhk6n9FRzKVXq9G_2Jvf

8I8-BeB11Bpu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qYBkLJy01CdHNOrI5R8

OdPL_dxPpf9YW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NNKzbe0rvaODRUeiVuR

PivLspA_5Epk9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Cvyz6hII2UoavxUJIGJRj_

zOCs2ubcN8/view?usp=sharing

SPS3208 การจัดการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพดานการhttps://drive.google.com/file/d/1HCOkMvEWf97DvKoSamUVDO-vSEBfBxen/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14HCkffMc_xq2zDOz6g_VvWuViPV6g8p_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DWPLSLmBGIJfE8YVcqO9vKQV01T4Q4nY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16jSMxfZBpcUw3Ml1D-kGrLi5zXoM92Eh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZNtsmXYpYq1JeWGNzc5ZCnoQsbvi8e-4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13oYnLzAU3tJ8Ctuh9y2S6pFaabhiahw-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rFNwaUfQCyVMUYBqiGqHdnpeKlNTCoVe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1V4ABDLeXr3Hx3yDY6Jp4t7PG_ATy7Frv/view?usp=sharing
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61 มณฑารพ สุธาธรรม BIO3503 เห็ดราวิทยา https://drive.google.com/file/d/1J0vJ4G5gp7RNQETYGT0

bjfvusej7oO8n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xk5qKKQljeGlIPhuBILIvJ

vB0dTXrtGO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rY7TrlTUCK5AR8kDqY_R

gH3h-ovT8fEq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hnmD6UbrKO8LQK2MQ

FUIo8sbl8eq2wVl/view?usp=sharing

BIO2102 ชีววิทยาของเซลล https://drive.google.com/file/d/1Q2N6y0eY81ZDgVB3UWhENpxXItKk-iQs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nC5h7TBmzYTBwVHX--Vxx0AB6CkglJhk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1T70ysVj66IX_5aTWJe3nojHW7Q9FIcQL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1O2DGWiPtXTutzqRlVOpZECjALKCo0OtJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1eI-EtHmepaUoJfHc5zcF_ToLXx97HUrY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oIl2aYAXVCDPrjgM0CHTdin3NUhftHa-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lQjMqywj88Jx5Qnyk9uwipTG3OJ_pX6E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xd1KccYvPM7Ez9FZcbqGeTn0WYVC2y3l/view?usp=sharing

62 มนัสวี เดชกลา BIO2106 การสืบพันธุและพันธุกรรม https://drive.google.com/file/d/1JR9dmpdF9g8n4A4MIeY

Zf8TKc8xH6ipJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1752N_eq0iWORQXRlzGz

v9yBVQJsbX_AS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hVboqVmrf2lPYDLjlvHY

Wwa8CuRKzVPn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19qFhmuW5Q6_3yJF8pB

fU6Pk95jiyQbJw/view?usp=sharing

BIO2102 ชีววิทยาของเซลล https://drive.google.com/file/d/1Q2N6y0eY81ZDgVB3UWhENpxXItKk-iQs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oIFzRlyPtsCLOYgV8Eb9Fu6cBxLDQ-ao/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jvBQdopdDH4KBvBlJNVzObspYINYaSv0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1b-iBBvcS3Fl3dOefv3zIzoJzxs-MFNp8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10D73ntsbMkJtdk1hvWTRmNu6q9pbAe3d/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1R0PfZCl_pyMKK-ykUWDCnvGhh53Fi_x7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JIM6kLWgZXsZKk_bvjFH_blh3LPOk-27/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wLVPWvZKf1pI6jBxTQiowKnTtOVcUpLG/view?usp=sharing

63 เมลานี อุระสนิท SPS1302 แอโรบิคดานซ https://drive.google.com/file/d/1VumFlS4IMDCCM1q6LA

-kUhfC8P841Pqn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1B3vGlQMtmSFv55ue9td

6OR2N-N8Me3vi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1eWkoN07vSZFYo2zSnZ

MfHvUJLEPE4smv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1l_vwoNuK4mWzzllXm4

EUD6JSebpjhKHZ/view?usp=sharing

SPS2209 ชีวกลศาสตรทางกีฬาและสุขภาพ https://drive.google.com/file/d/15gIKaULFkD2Ad7aT9Ebhl2z6-A-CgMMr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ETJHMiY0GAvHXhwWlUvyECPtDp_kbRMk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14Oma_KAoLpvfLwnOOnMcHTLggV5skrI4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FBWouJS8h0aBjx-_2bB-5OrpRaEMQcba/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1v6ZnOfktYcQorq3nUe11K5_HfMR9_fC4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14RnRYccKI_zEJEPtRKFqQzinoRMcXQOu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1k6eO6q4f0TuUp9rvYbT0KqW4scK5EGfr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ik8OrnYiwmuWUDPTu4zAvgUc8ZzGbnAj/view?usp=sharing
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64 ยุทธนา สุดเจริญ FSC5204 วิทยาศาสตรสําหรับนิติวิทยาศาสตร https://drive.google.com/file/d/1yFy_JNni41EwAFvvxBqv

0A9sWQD9QF-d/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xtDvG2ztpZvovxSlnzitu

Vjl1qymRhkj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xjCt3hXBAP-4J_-

IXlCdEWamBHyOHBi2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xjCt3hXBAP-4J_-

IXlCdEWamBHyOHBi2/view?usp=sharing

FRS3206 การตรวจพิสูจนยาเสพติด สารพิษ และแอกอฮอลhttps://drive.google.com/file/d/1lyIOVjLQw7z3CcS31WNU8u2TgOqkRphI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16jjml-0F1A-SebmyKUSOPn0Efzy83c3V/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1trdjCFghOjnKub1b7du-4gHxzi-jzsWQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qvss7FDnTlvxTxeFe4gTHdO01rIspCxt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nnIH_fPz9QdeX_c6aQJaaqCACh1AleOw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jYSzAwOWCa0R30-LgNQPrcvX-n2jhnji/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1V5-rwGiQH8wvu4yFwXE7lrBdisyRBbBW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TXBvY37kUukm1IAhtDr8Lj2OZfXs2FAk/view?usp=sharing

65 รณบรรจบ อภิรติกุล EVS3215 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม https://drive.google.com/file/d/12rSEZ405ekgEfJsR1FptK

8KCty06n2Qv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12tYCvTW27FHitzEMXDG

EQUQf2lvoEoCy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12fGHamf7HsUC2CJX0l

mju20_D8mxjTVJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nmSLmUbJ79rfW3aPTN

GRc7edMrU37KRo/view?usp=sharing

EVS3215 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม https://drive.google.com/file/d/1Itu64uxRSCe0m6TgG1I1Ro51l5XzItG9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QBrehe9psqjz69Uj24DlWU_Yt3CJI5hD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12PYOfsRtBzZFDGxzUtgt6CDVVn0GLL8Y/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BRlONRiUZ3adlDSLbDmy8cVMBHUk5MmC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sCvdNlHx1bfrDayk1rSQo1RptgzQTrYa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tNxnYM69EwM60PLgAF5Saw3_hz-_OU8f/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TofdXpnqOrRxCJUKckItRUmajtVCwUUy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nVKZuofLuZRJLlx_EaydIN1Mhw0O8pnl/view?usp=sharing

66 รัตนชัย ไทยประทุม CHE2507 ชีวเคมี 1 https://drive.google.com/file/d/1jRT8rHfa8xslppyU_eLlfO

b9_DM2wUO9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1y1wBiazUc3BmP211tc0

TD_UCKnbNFjGC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Nx9sW2NgLsADa2Qq3z

9bdWIkmBH8jWca/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gQ_OZZ_HDsroQgFGptf

c_4np25K0Y-8K/view?usp=sharing

CHE2502 ชีวเคมีพื้นฐาน https://drive.google.com/file/d/1w_sFlhDMcuc6hVY6IrXqNLEJ08wfnfps/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vClNkJXnVzia7JZ7qoF42dflSHUPizc8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fjZA_GiJQZ4UaH-ZI55ZOfqErI28kWYA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WJxykSoU4hwdoaLdrFK57pv2hRHwPc0q/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Zp5fl8vU5nLOgZY_8m9RLaO_HI3L3mHv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UfwV2HHDhfJ0m-U-d8E0B1staX2q6seY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CHu4KZMHcMUwhsbfnZkp0ALmyt01GCur/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1C2PcuEasjYxF9iYseggGF9uu2_IAp-Ac/view?usp=sharing
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67 รุจิจันทร วิชิวานิเวศน CSS4201 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและดีไซน

แพทเทิรน

https://drive.google.com/file/d/1Rl16lvxzM63EJ0Is4BM3

5nnBRu9sIyG3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14fMEGqZe6G8IqMQbE-

207b9COaQIe4Se/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BM2QjAtwmNm20mSC

VKth60Ga3gKY-Z2z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14yIlEg-

ebAzMsRMOVZO7uFqSBgur_LXS/view?usp=sharing

CSS2104 การวิเคราะหและออกแบบระบบ https://drive.google.com/file/d/1GYes-S4k7Mca_2E5FjllEkYSnxJJsx28/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14rDMleH7Ph5gJ-o1PiZ1sdeAsA2O5MuU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VgswUmOMgntra32g_zliuGq4xFJOWfNn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18kgl_x-MnrT022jAg-HFXU2DeJ79WoLD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1I2FPUUdFzn4iGpDTA_xsFbQoX6vjaOFe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ErLz69adW0_O17iCSk4NoHSNs816BDN3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nG_Ef3eC562gStkH9eEmk8pF1A0Gan1j/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19dCe0hUmOq49wpNSUfM5wCpkUzlKU4vh/view?usp=sharing

68 ฤทัยรัตน สิริวัฒนรัชต BIO1011 ชีววิทยา 1 https://drive.google.com/file/d/1r41i1VF22hcQwpnOCvtr

KfQWWzstf7DS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17gMAB88LVUhylmp4rkz

7kg26GjuqcrPA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hFvg_sxSW38SfpEJfzUE

Pgku0N2x429w/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HelbvFZPL3n5xpaUMuf

5ViWyDSydPjHP/view?usp=sharing

FRS4302 ชีวสารสนเทศศาสตร https://drive.google.com/file/d/1qw-KYEk1QJOy3xoAh0M5RscXABXP520v/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19s-v0DdGBuuR-HxCJ_4lpSBShYt9zBE4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1J8ik7i8qFxris_CJX1D-lXWfi72sJia5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yrbaAmgLsq0yTpK3PsEDCnpEpBq8S2Tc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11NdCx1ZL_XGlF1_kSirAX_1aaKBxCoJa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IA9m0zt4z0v3UK8bTBwm4nOIAAHavUHM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Lp8fKPbNKUr1w9oxqfpuWiqN1BvFqPwx/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ksAZrINRezHCOZQq8golSMme0SpNS1qh/view?usp=sharing

69 วนิดา วอนสวัสดิ์ CHE 2611 เคมีวิเคราะห 2 https://drive.google.com/file/d/1UkuROtU8ES4iaiI9SdcIp

ekd883rxbGP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UpyR-

R6frwAFMgbSP0ewHDKqHf-zljVA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UlgzR4RYOBmpK2z8YB5

vRr-2qsdBOay4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UkNihY_UpmB41or5t3C

AcQHp6fs9BnTi/view?usp=sharing

CHE3609 เคมีวิเคราะห 2 https://drive.google.com/file/d/1UXQC9VFJZO3EvObw1NvFZX28tq-kmigc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1URRmne-QODjJpIb6nv45OKCUaoEqNRXx/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UO1QlDTZK5VQomiUd61IULdk6tI4zvFD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UMhZhgUdF-fFLpi3sLjx8OGnPOgGoCof/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ULyK7VbEIQyr06Pcg0-gk_d5imPycI0f/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UKuUXHNSGDfGeisDzsGRsunD52KK10Mj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1z1xhOwPzMT6axdDBHf8ato9a6Uz0KhBs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UXd_PdWowy9h8Xglmm_5jDBFHd54fgWp/view?usp=sharing
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70 วลัยพร ผอนผัน EVS3216 การใชแผนที่เพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

https://drive.google.com/file/d/1g-

PipcplxKtb6J1djjHTK6_h67MZ5rV7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kekZN0_lVso8mmFo4_l

jlND-A-LdhwPU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1352FhV3nR21-

veWArOqH6QNJWvnZYGyi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15LIxkpUlF4eCE9gTxYCt

ZApkZPxAKzj8/view?usp=sharing

EVS2201 การจัดการทรัพยากรดินและการใชที่ดินอยางยั่งยืhttps://drive.google.com/file/d/19aGkwfLF4-KRmvExsCl83A0wcdX3W93w/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PJv1rKIEylA99JP9dxA90j8ZsGfK_nGe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oe310l6bj4msnDlinUb4-FgMbxbY7hc-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CBhyNogag3m6_iM7Hb-4EWq6EhKl8J4v/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1b80aH84z6AHOuWomKVcDY-hxkQYS9_xP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OLTGO3KqJUKp0jIu0mTLeAXEXMEviavB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17pLiNhjTJ3-nJFd-aqV7V69UXwRO1ooC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wUwjCWNSGQoYAGbUxjfUBA3EBRvzzFTL/view?usp=sharing

71 วัฒนา พันธุพืช IDM3406 เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย https://drive.google.com/file/d/1Km0xEl2lpd11iTDtF5dG

Fhln-8hHjwSj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SutfUqjaJjYNa6S-

WL6qN7n-Zzb-WqKC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LBi0-

y6XYZ_KJfhq_JY3jQBYtV6-SuO6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XnOEk0z_WM1ZOOLXU

VwktrhQUymoBF-p/view?usp=sharing

IDM3205 ราวิทยา https://drive.google.com/file/d/1FDxGgpABZEwmX1-sxUdx_47efzCdumn_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1coUrHZKQZHg69Wsg2XP-GkMLChVZmvcf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bYi2PCxMSd-_C6dvMsaMbA1Bk28aw_Xr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pUn-ii_3MiUneqSndgOFxwlUeL46Xpxn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xIe91tMxUogszsr_6dPY7lVJzrEv193S/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16ORmnDZd6ryL0aWdHNoJcgnaXZRLbqaN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aQr9upcVUvW5-qZCCxcKHe6wdHyLbqHY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qjCHJwyOHWao7d2jyciSHTLVqZLOu9tY/view?usp=sharing

72 วิชาญ เลิศลพ PHY1111 ฟสิกส 1 https://drive.google.com/file/d/1aX8dtdge-

kt228n735mRGwj8EQ_Wg6BC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/191Pxtg2CtIU-

G8DAzbQoCS7yRA0DgXah/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TPMBStT1Yb21x4XZD_7

acQPcWnTsYuf7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CbLhXAacD9IkRqsxfuW

6My4hBJLCcgO7/view?usp=sharing

PHY1111 ฟสิกส 1 https://drive.google.com/file/d/1EcdunoIoEMjSTc84Pvmen4R20dNvE5ZN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nobpDIaGYfXlhghxgp0Qkx37F4GD7TQH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16dLbN_V_PgyruuYKWJXXzR20msJajSVU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VE5_f1Ifly6xv1yBIJKPR6vtITqLze6f/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ojuWYsLiDD8GevkOvLS73_4Jq9YHL8gM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Hs29BLg2ZAe2L3QNr1QIe3GwDUA7Mo1e/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_JebwXSTKL7scgaOwUPo_Cb-sCfmBRRE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12e0XmxMINMqaQV0mOSkMhMInKBRG53fE/view?usp=sharing
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73 ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ EVS3214 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม https://drive.google.com/file/d/1aLnZcj0HTwG8fjNKkp_S

cZ4-xbEjRmJ2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1T7patoIc1uxFk2lTIYMpt

aAcR_dFh427/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lMlPG3c2qnKkYt4P3eys

GE3y25-_DeQ0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YduFJ5agWonReVk8KuK

DlEj7go-LL9QO/view?usp=sharing

EVS3211 การจัดการลุมน้ํา https://drive.google.com/file/d/1HdbQ9euO0cLqKTKCed1RIiOCtNT6QhTo/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ZUNaVIYvwhLI3-zAyFMIfojGR_JFDBwK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PzPzXzklJw42Ui87BA_YWxeY4WbsgO_x/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TqUWS4VrSmP1yqTKvn8XpJWVA75Csbm9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Bm_7hQt3KBZxF8TtkH0Nc6sWgNdJJU0z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1okBbCNqh35SH7VjVRePmRcXBMwdlYdL7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cjQ3dyuJ7i5o7Z6S-VfpBS-tYyPok1D3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14HLH_2ZpiOCEqLTbClZfJOicxm5hPObx/view?usp=sharing

74 ศันสนีย แสนศิริพันธ PHY4705 กลศาสตรของไหล https://drive.google.com/file/d/1c0axDNiMWhy_MR8gDv

uXYHUQvI6-PHur/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wQUPnZXc1YqHzvgGtA

p_wMEtT_Rfhs64/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1F-

q0fR_lgj8chFORSIyMM6cjfw_LwrUb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sp39K3zvQtRX_1xuF57

VIG_Dm2xEHe07/view?usp=sharing

PHY1111 ฟสิกส 1 https://drive.google.com/file/d/1FhZ46YwowmDy0ZEuSco2WsQs3tSw8Yh9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Yq6CV59ThpdnZGziSEJKGKk3SfSouzW5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SbADud8LAgqufuVy-fzpRQpD61Xw8UJr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OesXRpjOSzGThPj5hxMzPJx4wzVVtHox/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zGuLTDP1NVvokuDq0fMImganWbv0Svn7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1P2gnm5EYe4eZlh9wlYg2MdDJ2jsyj-4v/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1O5-Gp6vVVPpyJrRQf9sqIpiP238E3kRY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QEc-kkrcWO8kdSk2N4EbFByNr1axn-KX/view?usp=sharing

75 ศิริรัตน พักปากน้ํา BIO1101 ชีววิทยา 1 https://drive.google.com/file/d/1dwgV9XVxniCeDpXg4r7

OODWtGu6CVpYM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/189Wra4dR7cb9xCV8L7G

zsfuSPRO9Vsmo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10j787E4K9XCYX-

HduJjtlCoZ8JRe3F0J/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NXkauDuKDAi3IAzdX3H

eXdiapFFAvA4O/view?usp=sharing

BIO1101 ชีววิทยา 1 https://drive.google.com/file/d/1hgJt8lht84kfYRQvgUYh17p_360qD0IN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OKITCJFWtKs-q1imyWY4DULh8H8KNKAh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yW9EwMvZ6ONA24RvUTmSmU6dhmuOK7b_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IXYF7XVgJylDUVoNBUtTe-92lFpJnG8d/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xuMH8dc_t0BMz1WiPSRMN7LxIYaWViHg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Pl_u7ewTWm97xg8Satf6rkMF8ScD0mzN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/142UtZJTlZvUYXm_Ut8IxmTqADK5M2c7V/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12v24KsAyL5iBVgQ_x3RJ5HFFBovT-Mfc/view?usp=sharing
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76 ศิริลักษณ เกตุฉาย INT 1404 ระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยี

ซอฟตแวรระบบ

https://classroom.google.com/c/MTczNDc3NjIx/m/MjE4

MTU5OTcxNzAz/details

https://classroom.google.com/c/MTczNDc3NjIx/m/MTg3

NjA2NTQ4MDgy/details

https://classroom.google.com/c/MTczNDc3NjIx/m/MTc5

NDg5ODM2MDUx/details

https://classroom.google.com/c/MTczNDc3NjIx/m/MzQw

ODMwNTI2NTFa/details

INT3516 การจัดการองคความรูทางสารสนเทศ https://classroom.google.com/c/MjQ0NDAwNzI2MTc0/m/MzcwNTgxNzEyMzE5/details

https://classroom.google.com/c/MjQ0NDAwNzI2MTc0/m/MzcwNTg0Nzg0NTQx/details

https://classroom.google.com/c/MjQ0NDAwNzI2MTc0/m/Mjc0Njc1Mjc0MjIw/details

https://classroom.google.com/c/MjQ0NDAwNzI2MTc0/m/Mjc0Njc1Mjc0MTcy/details

https://classroom.google.com/c/MjQ0NDAwNzI2MTc0/m/Mjc0Njc1MjcxNDU2/details

https://classroom.google.com/c/MjQ0NDAwNzI2MTc0/m/MjY1MTkxODg0NjE5/details

https://classroom.google.com/c/MjQ0NDAwNzI2MTc0/m/MjU4NDg3Njg3NTMz/details

https://classroom.google.com/c/MjQ0NDAwNzI2MTc0/m/MjU4NDg3Njg3Mjky/details

77 ศิริลักษณ นามวงษ IDM3206 เอนไซมจากจุลินทรีย https://drive.google.com/file/d/11O-

qEQIlbTl2Qmzz9UKqhHlb0pZIO5PF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NRqBIFTmoVm7UQc64

W5aNQOD6OgNeXmq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JBDTFmwu9auN4F8cYk

ebjSprKSiM5i0w/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KmsDnWiFIMQ-

Y0Ukrmmd8eDgkeu57DRS/view?usp=sharing

FIB1102 ความรูเบื้อตนทางเทคโนโลยีชีวภาพ https://drive.google.com/file/d/1AxTJ3qBHjhI3gET-D3o7WFgyzwJs5hN9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tUet1FUeDNz9zG8PcL0-_R_MoaCjw51V/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/174xwc2embk3vi45XO_Lt2CdLKnzMHf7D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_SFQxJtl0M-r1v88edInqTj7w_CFoDSD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PZD6NksNYAnVEWLsEV8AO9vVvwb_NsWH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rXA7BGo341RKMHqbiklu8bhvE7-lPRXA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1T6qYZbFdIgxk-n-czy5B89SCRNMofPBg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1s2qLSuh4mOB5E7SuF4MEYDyE3dCnUYvJ/view?usp=sharing

78 ศิวพันธุ ชูอินทร EVS3004 การสํารวจและติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม

https://drive.google.com/file/d/1RPmxgdCSMDNX8CDDp

ulWLNv3zNvbNGAP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1M81uBbshl-

3zq81YgPhme1mtm3ZyPaq3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cSp597C2zm7Gs3Bylth

Daf3LZbcwjG2a/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11GStpcaKhtSb37ARy__

Q37hYpJuWTz3l/view?usp=sharing

EVS2003 เคมีวิเคราะหสารมลพิษ https://drive.google.com/file/d/1VyGEvCOdbCukWSsym1kQjj4buniKR62D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1juMeKVPHF56DkHcg4TvXJZumhb7IavSA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KIB-wTDPEfKM-_7jdU6t0Eeo61_evpeh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1y-_9jruFB37jJLzXysCkundvRgKY1GrH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_-WzlLyI5pQbr2b9K6HoDIMTAGgOrqg2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sT_jxjz-ojSOm8ZJ7fJP__HehNAoAQgx/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1eE5SdWQHo_togr4olQIZrIg3z3VJD6Rf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10HwUG1cDNWbun3GR_VQdKM41IAzBd0Tz/view?usp=sharing
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79 สกุลตรา ค้ําชู HEC1205 อาหารไทยชาววัง	 https://drive.google.com/file/d/1WuBDJ6etJ3U8opFLS8o

X3y4s3VLRrpRG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_uBVdNoQlsQDdVKCOG

XTukykgya-243v/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1S2KaVuTRoheM1jF0NVK

hOLMg8wpXbUWM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GO5M-

aOjO5e5ftV_5BYVg4JJnamlgdoZ/view?usp=sharing

HEC3401 ธุรกิจการอาหารขนาดยอม	 https://drive.google.com/file/d/1bIxnHTJ7xcCIxhtemqKjew30kPFgy1hE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ASl86qnAQOtG1Wl_i3h1CGzej0WaeUdE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xQSa5AILCNkxvJKbhDd6KEaKGM27qaV3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18pR5W9WqC8a9Ej-X5NuNIJ6LivPwnLDC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hrUxl8SdRmRvV9ox8KI0GKIbgfQEKmKB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DZqzn0HDR-ztSadzht687SL335F7oIXy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lGPefGBo2pE2bDIWr0Sggf0nmILXumoE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1K6UWFeGAfPhI8kzJRUrb0V27RblSEuuF/view?usp=sharing

80 สมฤดี พงษเสนา STA2011 สถิติสําหรับการวิจัย https://drive.google.com/file/d/1ox-

78PYw1IemJlQmYacv2PHoC9o1Mynw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1n5MH27XmaZeeUi8ENl

0qLSFVcmFtSjzh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1z_l01PooNCInB9PnnA7R

4w4JlexY69rZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1C2KagIfy2WTSFnzPnQv

19sDxdBHbDEmf/view?usp=sharing

STA2111 สถิติสําหรับการวิจัย https://drive.google.com/file/d/1Zd0U5A6o7DQbtpuox-01_SLKRPJLNJq2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TYBXqRmX3x9XxIW-YryDpsucVarnEuWt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IdFxKGSNK--R2R6u8dCftQRIhJVBkhC3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OfoUpo4xZzPXlebJX6gvhYQj86yeBEBo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qQMsmk1qMJoR5kTWUJGDW-iXhAgQ9Krv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13oPdM8LszSII5KiAlMzRtwnVKR9fs8zK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qBnvayknpZtlIq3JOlelULJvPEHtpeH4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_djBrrmkjipeMTzcDFGvSiOgW1g75c45/view?usp=sharing

81 สาริสา ปนคํา MAT1411 แคลคูลัส 1 https://drive.google.com/file/d/1Eywc4zaysFx6ni194xO9

zGJdT1UTwGF3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rDW-fyxxvjHQ2KdC-

lxe65fgCgnrKuGn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SmZhanVpySgXt-

CgnW_FVFYjORWVrwfa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RBqgcA36fwWwb3-

LHo4IoEQTg4SoF4Tl/view?usp=sharing

MAT1411 แคลคูลัส 1 https://drive.google.com/file/d/1oit647A2PsM4h0fUc1wg2PJqWVL4ossT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1b6hvSSTw8JdYiNy9uCFgHKp-9ZcrQL1i/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1I3FsCCd_yd3nm2I3XY4SmofTIIrL6vA_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kQRCF1ZPewWwMO8PMPdfGxXznAQCvpN-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-_EuEfouhR8OS965IauAXeFElxj4n6A4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13IHBi4cyEhiGzEmDIRf-0O4CCq1ciHvD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FKCpF_egDT4WzKZWsHPOjF4_fj9wCSdK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1K6A_dy7MbJ_JAdzdnp71wjCeHZTOyM-k/view?usp=sharing



ลําดับ หนวยงาน อาจารยผูสอน ชื่อรายวิชา link url (หลักฐานการสอน) ชื่อรายวิชา link url (หลักฐานการสอน)

82 สุนิสา ราชิวงค SPS2201 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย https://drive.google.com/file/d/1-

xzV99hwqExG3nppMAr3WzOn4XqaM6UH/view?usp=sha

ring

https://drive.google.com/file/d/13x16CQEOxdB9YabtYVP

ZTShhWgE_03Ft/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1szyZZ7tcfNBtpCw282P

qefJuf5Hck67q/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1f-

RKTr1R7TYxZmcuCNqK-TEJcjMaK-sQ/view?usp=sharing

SPS1204 สรีรวิทยาทางวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ https://drive.google.com/file/d/11g0XKDepM8CqfPwoPK5OdNLWzGhXAU9o/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1X1cLGQ7w4INCP17KPHBToPYcPFLlH9lh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LPUJDb-4vssrH2qru2D0kXLEBRX4kU2J/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14UbFM5eC2vzA36nZvnsaPZKKSIHrrvWZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RBhK97MLQsI45SRChaj_5icFkrFO_qrS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ji0DwKAry6eMMcMQEdSZ7QTTdyNeQLcO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IOmwyBrpYIcLDzKxQcBGTVxNiA18wb6L/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-GhokXpnR1LHY2cCFHeLuGPY9QmbNsL7/view?usp=sharing

83 สุมิตรา นวลมีศรี INT2505 การรูเทาทันสื่อใหม https://drive.google.com/file/d/1000k4cB_FV83pWD9_cd

_2l9um_GPyMam/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JddPurGrQrGaHKWlSwjt

mj4gPC03N-hE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aLeTYaLzfRZJNcHhG5F

VmnJGE2RkUvRM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1B3g-

oBIgMUnX6xN62tI3fu0hMLdluJLF/view?usp=sharing

INT1503 การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ https://drive.google.com/file/d/1ekmovdaUBiODAtqRCXHmnSJN6xHQkzF-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dHGbU3FqcoF5vov3D5Z9-WeKRNUltOrD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ow59BA6_8Xz7AQOfWBB3aLM3rHd_NEUK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Yxf6gcb2_v-WC8aG8xdiqImSveTJab85/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hIxDjy6o3_Ffy5WOfTDXpvB010APxqEI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1eJOJ5E4YFDwo_tmiQJCinTT2jVfoRXdy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hsIuMWf6YI6_BNEx7gOyopckY0OYN801/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nQvuPBnDyT7oUg1HDv9-WKp-OuWVlUnq/view?usp=sharing

84 สุริยัน สมพงษ SPS2203 การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว https://drive.google.com/file/d/1x7uB21IJJu7IER0kV0dO

ePGP_wl3fmhC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1A_arpqaN2XjHCOF9atYi

ZmxXsMS3k4RV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10F0u0oyXSXBBocqlZHA

h-I5CgmuyckmD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19_Svz90Nlxj3jJoZSdgHQ

Y5KOrkU9Wrk/view?usp=sharing

SPS1206 โอลิมปกศึกษา https://drive.google.com/file/d/1eDfGAxRKW_i40jk6HVi4WbV0U_I36Bom/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PsbHaaMsLx4WtI6GUeCDA5AjxhX41wmw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1E0ztqk1_Hosm-1TxLVZdeYHJXu54rfyh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ryXfYpJmNJb9mI33iVgoEgUmuldKMzel/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1i2tPd1aPBOd6dBbCPRund75Vzfzj3_gF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DPe2LQC3r0GldCUAr-uRCepeyQz7tMIQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DJ3ZQBJw5thlfshvZH82SPtOlE8UzwOc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15-x8CxNMOmksJzrUvh5Ro6xTOd0bMZCI/view?usp=sharing



ลําดับ หนวยงาน อาจารยผูสอน ชื่อรายวิชา link url (หลักฐานการสอน) ชื่อรายวิชา link url (หลักฐานการสอน)

85 สุวิมล คุปติวุฒิ CSS3202 การเรียนรูของเครื่องจักร https://drive.google.com/file/d/14XRrPveSDd0WAP6Hff0

RpCyQPE_3_cPp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lBut3YAuXXmOYVAuE3

YtdAMQlnEtd1Oj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FHP_tSTwPXJ4xYKSu-

0KWVS9xXK4H0Wp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/161JuhpaWpy9Gngwr7n

9QqcX99CaiG1eq/view?usp=sharing

CSS2201 ภาษาโปรแกรมทางเลือก https://drive.google.com/file/d/1ZNJAc-6Gt_bAcM1PAckTHO64MU8v70zd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1i83jFJAHpi-86GR8AFM0DkkOUpL2tVXg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tRR88xSF7PKk_blQnVmYKMlJojnV7-ef/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1acSCNSShqlj6OPniiK5-dl_-sPm0rQup/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aB-1DXUgsg6gcJiNPI7MiQC8qretCgTy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VCcx1s2lffy2jHKAMuDqaNjKiyzJILOo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BoAMZuAsAO43xc0KynQvHft8S8RA6j0j/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_bVRRr0RQjJka9csZbgt0GT0s46WMqF0/view?usp=sharing

86 อเสข ขันธวิชัย MAT1106 แคลคูลัสเบื้องตน https://drive.google.com/file/d/1hM1MBt6HC5nxVzxVxk

HIM5xRoL6AXumN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lJzyTB0M3NbmpxuftoO

qIiQIywsBPsXv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FN5eKP-

mIMFP4KMoqgtdsTCRLuKYn2vs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rMlQy81DgJJfEff0K7Cvs

99cxNDwuJak/view?usp=sharing

MAT3304 ทฤษฎีกราฟ https://drive.google.com/file/d/1Bon0vaGCm_y-FEISqPqHgtZB804GyspG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1M9hNftI5uzoCdCySj1DB3tW0_zQyGjc3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jkWvbZLYxFuOILPCAW5-w1tZtcIjBcQ5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WsynEBaAN8MMXCg0ZhgXw63hXo-Pq68-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/149x2kw6-ItcotVpFQ5XsipcRvMiVYxg0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10cvpVflp7aM4X4lvEzOiiNSH-lba7Mll/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1N5wD0Ub0L5ibeffjlS1dqpKeQfu1iFCP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tdIK4wlSLczItb1hnSpQk5FcYTK6Ooa9/view?usp=sharing

87 อมรา อิทธิพงษ PHY1111 ฟสิกส 1 https://drive.google.com/file/d/1ZZu0IDAqdEihS3ZMGaV

oGmjv2woBwtlT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ERLze7oW5_nab7C_Uw

_XBgiHlliR8ZAz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aNXzRaTH9xW_QXLNkA

DgPIGNZWrgyRjj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QcB7ZGNkGdVir27sabh-

6_7x0l3DrMAH/view?usp=sharing

PHY2311 การสั่นและคลื่น https://drive.google.com/file/d/1fNe-0W_mXva5XbJcG2pqRHsAD-5DG9GG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bmgARuO9tTviDUPJEBRgWNPUNdytvYzv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/121ozvj4CxkswoxSpHHLauCkJJ8mKOMpj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PpunJusR0-RVYrjXpmyXMonPOl_vy4Cn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iDbxSD9djXPCJ7kbSmF3S3IjXQC2Grqf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_73IoggTyCr2aekNsTbLuMQrIE5djMdN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xcP88myWFlXlYjTs_Kn7kj64SvkatFEv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oxnkKA6j4WWQTNjAl8Afg2nbvHI-CD2J/view?usp=sharing



ลําดับ หนวยงาน อาจารยผูสอน ชื่อรายวิชา link url (หลักฐานการสอน) ชื่อรายวิชา link url (หลักฐานการสอน)

88 อรวรรณ ริ้วทอง PHY3702 การจัดการพลังงาน https://drive.google.com/file/d/18cdl09Kz39KgNy0IXMZ

WueP1ef1vya3K/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WduOTfTWacSeEH_ZKb

qw4WLudcFLNHYY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ux-

OdhVaC2ijphcwuut3l7wkG8ySbidM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xyvAq5GlfnG3v-

QXlv4rDk5b4vT_MI2a/view?usp=sharing

PHY3703 พลังงานทดแทน https://drive.google.com/file/d/1aPgP1iVZUJv268FG460cVWOnhoVjcipk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YtRha3EUwJv54j8liKyIKeX8_R6zGuK3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1enKZPPTWip0pFsKbbB3H4c3L6-f80USl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1L_AkAEJWhFj8qOCjlEGHKwNmATJif0ym/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11njONz-RD-OL2jcB8dYZMdMhgmeMZ9Ns/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UsSuSSLVl9uMgm3dxDB6ixJf-mlSZGjN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-DIatVexnFqADVCS25rZzwhps3lAhSHO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cDbL5FKLNzhnKlPjps2_iPpu5e24TAo3/view?usp=sharing



ตัวชี้วัด

น.ส.พจนีย อนุศรี โทร. 02-160-1348

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม

≥ 20.00 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 562 2429 10 2439 23.04 5.0000 
≥ 20.00 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0.00 0.0000 

≥ 20.00 562 2429 0 10 0 2439 23.04 5.0000 

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับมหาวิทยาลัย

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

15) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

คิดเปนรอยละ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

จํานวนนักศึกษาที่เขารวม

กิจกรรมจิตอาสาหรือจิต

สาธารณะ

1.3.1  รอยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ กองพัฒนานักศึกษา รอบ 12 เดือน

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เปาหมายหนวยงาน



รายละเอียดตัวชี้วัด 1.3.1  รอยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

หนวยงานเจาภาพ กองพัฒนานักศึกษา

เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

บริจาคโลหิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

19 ก.พ. 64

เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

ชื่อ - สกุล
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ป.ตรี3 62122208016 2 นางสาวธนภร       แฉะกระโทก

ป.ตรี

2 62122208011 2 ป.ตรี

1 62122208005 2 นางสาวพรวิกา      แดงสี

นางสาววราภรณ    ราชชมภู

หนวยงานที่จัดลําดับ
โครงการ/กิจกรรม

จิตอาสาหรือจิตสาธารณะที่เขารวม
คณะ/วิทยาลัยระดับการศึกษา สาขาวิชาชั้นปรหัสนักศึกษา

น.ส.พจนีย อนุศรี

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน



ชื่อ - สกุล
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ
หนวยงานที่จัดลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

จิตอาสาหรือจิตสาธารณะที่เขารวม
คณะ/วิทยาลัยระดับการศึกษา สาขาวิชาชั้นปรหัสนักศึกษา

นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

บริจาคโลหิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

19 ก.พ. 64

คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

บริจาคโลหิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

19 ก.พ. 64

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

บริจาคโลหิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

19 ก.พ. 64

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

บริจาคโลหิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

19 ก.พ. 64

1 นางสาวจุติพร        มูลบุตร ป.ตรี7 63822202009

ป.ตรี

6 61122208015 3 นางสาวกมลทิพย      สุปนะ ป.ตรี

4 62122229015 2 นางสาวพิกุล        วิณกูล ป.ตรี

5 63122203091 1 นางสาวปรัชญาพร    ขวัญทอง



ชื่อ - สกุล
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ
หนวยงานที่จัดลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

จิตอาสาหรือจิตสาธารณะที่เขารวม
คณะ/วิทยาลัยระดับการศึกษา สาขาวิชาชั้นปรหัสนักศึกษา

คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

10 60122224013 4 นางสาวสุดที่รัก     เมืองนก ป.ตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

11 61122229010 3 นางสาวศรัญญา     ไกรเกตุ ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

12 61122229012 3 นางสาวกฤตศุภา    คุมภัย ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

13 61122229021 3 นายณัฐพงษ         มูลพันธ ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

14 61122229024 3 นางสาวสุพิชญา    รมเย็น ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

15 61122229025 3 นางสาวศุภสุตา     ไชยรัตน ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

ป.ตรี9 63122203064 1 นางสาวบัณธิดา       วัฒนวีรพงษ

8 63122203063 1 นางสาวทิตยาภรณ โยธี ป.ตรี



ชื่อ - สกุล
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ
หนวยงานที่จัดลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

จิตอาสาหรือจิตสาธารณะที่เขารวม
คณะ/วิทยาลัยระดับการศึกษา สาขาวิชาชั้นปรหัสนักศึกษา

16 62122205013 2 นายชาญชัย         ฐาปนภูมิพงศ ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

17 62122208004 2 นางสาวปภาวี       ทรัพยสมบุญ ป.ตรี เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

18 62122208012 2 นางสาวบุสชา       เพลินจิต ป.ตรี เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

นางสาวเมธาพร     เพชรสี่หมื่น นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

โครงการตามแนวพระราชดําริ “น้ําคือชีวิต” กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

24 พ.ย. - 1 ธ.ค.63

20 63122201079 1 นายภาณุเดช        อาเก็ม ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

22 63122243015 1 นางสาวนฤพร         วงศเปยม ป.ตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

23 63122243043 1 นายสัพพัญู         อัมพร ป.ตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต "เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่ม

ชีวิต"

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

9 ต.ค. 63

นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

19 62122229010 2 ป.ตรี

21 63122229010 1 นางสาวนภัสวรรณ    อินทโช ป.ตรี



ชื่อ - สกุล
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ
หนวยงานที่จัดลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

จิตอาสาหรือจิตสาธารณะที่เขารวม
คณะ/วิทยาลัยระดับการศึกษา สาขาวิชาชั้นปรหัสนักศึกษา

24 62122208008 2 นางสาวธิดารัตน      หุนสุวรรณ ป.ตรี เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

25 62122208009 2 นายสุธานี       สลับศรี ป.ตรี เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

26 63122205006 1 นางสาวปาลิตา      น้ําฉ่ําใจดี ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

27 63122205010 1 นางสาวศศิธร        ดรประทุม ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

28 63122205013 1 นางสาวเกวลี        ปรีชาจารย ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

29 63122205025 1 นางสาวเข็มอัปสร    อิศรางกูร ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

30 63122205026 1 นางสาวชลพิชา      วายประโคน ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

31 63122228051 1 นางสาวอภิชญา     ปานแกว ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

33 63122229018 1 นางสาวณัฐชยา     สุขสมยา ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

32 63122229013 1 นางสาวกาญจนา    ศรีจันทร ป.ตรี



ชื่อ - สกุล
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ
หนวยงานที่จัดลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

จิตอาสาหรือจิตสาธารณะที่เขารวม
คณะ/วิทยาลัยระดับการศึกษา สาขาวิชาชั้นปรหัสนักศึกษา

บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

4-ธ.ค.-63

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

บริจาคโลหิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

19 ก.พ. 64

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

บริจาคโลหิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

19 ก.พ. 64

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

39 62122229003 2 นางสาวนพรรษธร      พรหมณะ ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

38 62122228078 2 นายธีระวุฒิ         โคกเทียน

นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

37 63122229045 1 นายปยะณัฐ           วรรณคีรี ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

36 63122229037 1 นางสาวรัชนีกร        พรมเวียง

นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

35 63122229035 1 นางสาวปุณฑริกา     พลาพล ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

34 63122229025 1 นางสาวจิตรโสภา    เลิศประพันธ ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี



ชื่อ - สกุล
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ
หนวยงานที่จัดลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

จิตอาสาหรือจิตสาธารณะที่เขารวม
คณะ/วิทยาลัยระดับการศึกษา สาขาวิชาชั้นปรหัสนักศึกษา

บริจาคโลหิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

19 ก.พ. 64

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15 - 19/02/2564

41 63122201013 1 นางสาวรัชนาถ     ตอมณี ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

19 ก.พ. 64

42 63122205015 1 นางสาวพัชราภรณ       ผลสงค ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

19 ก.พ. 64

43 63122228082 1 นายธีระพันพ     มงคลอมรศรี ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริจาคโลหิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

19 ก.พ. 64

บริจาคโลหิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รวมกับคณะแพทยศาสตรวชิรพ

ยาบาล

19 ก.พ. 64

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

45 62122229019 2 นางสาวปยะดา ผาสุข ป.ตรี  ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการตามแนวพระราชดําริ “น้ําคือชีวิต” กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

24 พ.ย. - 1 ธ.ค.63

46 63122202015 1 นางสาวปยวรรณ บุญประกอบ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โครงการตามแนวพระราชดําริ “น้ําคือชีวิต” กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

24 พ.ย. - 1 ธ.ค.63

คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการตามแนวพระราชดําริ “น้ําคือชีวิต” กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

24 พ.ย. - 1 ธ.ค.63

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

 ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการตามแนวพระราชดําริ “น้ําคือชีวิต” กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

24 พ.ย. - 1 ธ.ค.63

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

44 63122229001 1 นางสาวธยานี      มั่วเนี่ยว ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

40 62122229008 2 นางสาวกนกวรรณ     นานสลด ป.ตรี

47 63122203122 1 นางสาวกาญจนา  ปกมาต ป.ตรี

48 63122243027 1 นางสาวพัชรี พิมพวงศ ป.ตรี



ชื่อ - สกุล
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ
หนวยงานที่จัดลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

จิตอาสาหรือจิตสาธารณะที่เขารวม
คณะ/วิทยาลัยระดับการศึกษา สาขาวิชาชั้นปรหัสนักศึกษา

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

โครงการตามแนวพระราชดําริ “น้ําคือชีวิต” กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

24 พ.ย. - 1 ธ.ค.63

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

โครงการตามแนวพระราชดําริ “น้ําคือชีวิต” กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

24 พ.ย. - 1 ธ.ค.63

51 62122229029 2 นางสาวสมฤดี ทองยอย ป.ตรี  ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการตามแนวพระราชดําริ “น้ําคือชีวิต” กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

24 พ.ย. - 1 ธ.ค.63

52 63122228071 1 นางสาวมนธิษา บุญทา ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการตามแนวพระราชดําริ “น้ําคือชีวิต” กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

24 พ.ย. - 1 ธ.ค.63

53 6312222094 1 นางสาวอวิกา วิรันดร ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการตามแนวพระราชดําริ “น้ําคือชีวิต” กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

24 พ.ย. - 1 ธ.ค.63

54 63122228027 1

นางสาวพัชรี มณีเกศแกว ป.ตรี

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการตามแนวพระราชดําริ “น้ําคือชีวิต” กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

24 พ.ย. - 1 ธ.ค.63

55 62122202070 2 นายสรัล นาคะศิริกุล ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กองพัฒนานักศึกษา 25 ก.พ. 64

56 62122202072 2 นายณัฐพล เชาวนา ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กองพัฒนานักศึกษา 25 ก.พ. 64

57 62122202079 2 นายอภิสิทธิ์ เกษมกิจบัวทอง ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กองพัฒนานักศึกษา 25 ก.พ. 64

58 62122201002 2 นางสาวจณิสตา ดาราแสง ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

59 62122201004 2 นางสาวศรินยา ภักดี ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

60 62122201007 2 นายณัฐพล ไชยหนองบัว ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

61 62122201008 2 นายยุทธภูมิ บุญมาก ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

49 63122229032 1 นางสาวจิดาภา ชั่งสัก ป.ตรี

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตามแนวทางกิจกรรม

 5 ส ครั้งที่ 1 ป พ.ศ. 2564

นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

50 63122229003 1 นางสาวพันพัสสา แยมยิ้ม ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



ชื่อ - สกุล
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ
หนวยงานที่จัดลําดับ

โครงการ/กิจกรรม
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62 62122201011 2 นายคณากานต เจริญเรืองสกุล ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

63 62122201015 2 นายขจรวิทย ศรีสุนทร ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

64 62122201019 2 นายเดชาพล พุมนุช ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

65 62122201020 2 นางสาวมินตรา สนประเสริฐ ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

66 62122201022 2 นางสาวธันยาภรณ สีมาชัย ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

67 62122203016 2 นางสาวธนพร เสาวรส ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

68 62122203017 2 นายพนธกร สระชิต ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

69 62122203067 2 นางสาวสิริภรณ พวงขวัญ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

70 62122203069 2 นางสาวตะวัน บุตรจันทร ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

71 62122203071 2 นายนวพรรษ เอี่ยมชูนาม ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

72 62122203072 2 นางสาวธนพร มานอย ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

73 62122203073 2 นางสาวสไบทิพย ศรีปานาค ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

74 62122203075 2 นางสาวลดา คะระนันท ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

75 62122203078 2 นายวัชรินทร เจริญสวัสดิ์ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

76 62122203079 2 นางสาวธฤดี แตมเติม ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

77 62122203081 2 นางสาวภัทรียา สุวรรณสา ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

78 62122203082 2 นายสุปญญา มันสันเทียะ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

79 62122203085 2 นางสาวธัญชนก แสวงฟองคํา ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

80 62122203087 2 นายทัศวรรษ ชีพสาทิศ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

81 62122203096 2 นางสาวพรนภา คุณาสินทว ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

82 62122203098 2 นางสาวสุพรรณษา เฮี้ยนไชยศร ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

83 62122203099 2 นางสาวปยธิดา สาริกา ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

84 62122203034 2 นายปอมเพชร ทศพร ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564



ชื่อ - สกุล
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ
หนวยงานที่จัดลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

จิตอาสาหรือจิตสาธารณะที่เขารวม
คณะ/วิทยาลัยระดับการศึกษา สาขาวิชาชั้นปรหัสนักศึกษา

85 62122203040 2 นายสหัสวรรษ คงเมือง ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

86 62122203042 2 นายอลงกรณ เหิมพยัคฆ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

87 62122203047 2 นางสาวชนมน ทรรพนันทน ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

88 62122203048 2 นางสาวภัทรสิริ บุญมีมาก ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

89 62122203049 2 นางสาวนภัสสร หมอกมืด ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

90 62122203051 2 นายธฤต บุญชู ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

91 62122203053 2 นางสาวธนาพร บุญนาค ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

92 62122203054 2 นางสาวสิริพร แซลี ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

93 62122203055 2 นายอัคราช อึ้งประสูตร ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

94 62122203056 2 นางสาวดวงกมล กลิ่นจันทร ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

95 62122203058 2 นางสาวรัตนากร สวัสดีเจริญ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

96 62122203064 2 นายดิศรณ จิตรบุตร ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

97 62122203066 2 นางสาวนริศรา มิตรดี ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

98 63122203100 1 นางสาววีรญา เดชเพชร ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

99 63122203101 1 นายกฤษฎากรณ สินใจ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

100 63122203102 1 นางสาวปนไพร ยอดบัว ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

101 63122203103 1 นางสาวกชพรรณ ศรีวงศราช ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

102 63122203104 1 นางสาวจิรัฐิพร ยิ้มพงษ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

103 63122203106 1 นายชยณัฐ งามประสิทธิ์ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

104 63122203107 1 นางสาวกรกนก สมอุดม ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

105 63122203108 1 นางสาวกุลสตรี คําภูษา ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

106 63122203109 1 นางสาวกฤติกานต สีสังข ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

107 63122203111 1 นางสาวอัญชริกา กันยา ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

108 63122203112 1 นางสาวรัชยาภรณ ปญญา ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

109 63122203115 1 นางสาวศลิษา ทองไถผา ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564
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110 63122203116 1 นางสาวพฤกษา เกียรติสุต ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

111 63122203117 1 นางสาวปวีณนุช สาลีเรือง ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

112 63122203120 1 นางสาวธาราทิพย ศิลปประเสริฐ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

113 63122203121 1 นางสาวอนามิกา อาจหวยแกว ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

114 63122203123 1 นางสาววิมลมณี มณีประดับวงศ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

115 63122203124 1 นางสาวพรธิตา ชารี ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

116 63122203125 1 นางสาววรรนิษา อิ่มเพ็ง ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

117 63122203126 1 นายชนาธิป เที่ยงสมบุญ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

118 63122203127 1 นางสาวจุฑาทิพย สายแกว ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

119 63122203128 1 นายณัฐกร ศิลมั่น ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

120 63122203129 1 นางสาววนิดา ปดตาระโต ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

121 63122203131 1 นายธนกฤต สอดจันทร ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

122 63122203067 1 นางสาวภัณฑิรา บริบาล ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

123 63122203070 1 นางสาววันวิสา วันจันทร ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

124 63122203071 1 นายภีมเดชา พุมวงษ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

125 63122203072 1 นางสาวกฤษณา อบอุน ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

126 63122203073 1 นางสาวพิมพลภัส พันนัทธี ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

127 63122203074 1 นายธีรเทพ ทิมพวงทอง ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

128 63122203077 1 นางสาวดวงมณี จันทรหลิน ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

129 63122203079 1 นางสาวอารียา แสงเพ็ชร ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

130 63122203080 1 นางสาวณัฐวรา กองแกว ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

131 63122203081 1 นายจักรพรรดิ คุมภัย ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

132 63122203083 1 นางสาวสุภาพร บัวเพชร ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

133 63122203084 1 นางสาวนิภาพร พลแมล ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

134 63122203085 1 นายสิทธิโชค นิ่มอนงค ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

135 63122203086 1 นายชินวัตร พรหมขันธ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

136 63122203087 1 นางสาวสุธิชา สูญพลอย ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

137 63122203089 1 นายนราธิป รมพุฒตาล ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

138 63122203090 1 นางสาวพีรยา เปยมสุวรรณ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

139 63122203092 1 นางสาวหทัยชนก นากลาง ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

140 63122203093 1 นางสาวพิมล ศักดิ์เจริญชัยกุล ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564
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141 63122203094 1 นางสาวพรอรทัย มณฑา ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

142 63122203095 1 นางสาวผกามาศ บุญพรม ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

143 63122203096 1 นางสาวรวิวรรณ อินนาจักร ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

144 63122203097 1 นายศุภโชค รัตนกระจาง ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

145 63122203098 1 นางสาวรัตติยากร นพคุณ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

146 63122203099 1 นางสาวสุดารัตน บุญญาพิทักษ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

147 63122203045 1 นางสาวพิชญสินี พลกระโทก ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

148 63122203057 1 นางสาวกัลยรักษ เที่ยงจิตต ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

149 63122203058 1 นางสาวลักขณา คําเจริญ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

150 63122203061 1 นายนนทกานต ทองออน ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

151 61122203001 3 นางสาวรสิกา โพธิแทน ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

152 61122203002 3 นางสาวธนวรรณ วีระนนท ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

153 61122203003 3 นางสาวภณิศา ทองไทย ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

154 61122203004 3 นางสาวอิสรีย สมบุญ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

155 61122203005 3 นางสาวเสาวนีย วรรณวงษ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

156 61122203007 3 นางสาวสุวรรณี พัทธสีมา ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

157 61122203008 3 นางสาวปนัฏฐา พุมแสง ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

158 61122203009 3 นางสาวสิริยากรณ นวลแกว ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

159 61122203011 3 นางสาวลัดดาวัลย เรืองศรี ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

160 61122203013 3 นางสาวอัจฉรา วิชาพูล ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

161 61122203014 3 นางสาวธันยธรณ แกวมุกดา ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

162 61122203018 3 นางสาวมณฑาทิพย ศรีวงษกลาง ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

163 61122203023 3 นางสาวกฎชกร ศรีแนน ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

164 61122203025 3 นางสาวภัทรพร อินดํา ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

165 61122203028 3 นางสาวนพรัตน มูลหลวง ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

166 61122203032 3 นางสาวณัฐชยา ปทมาศ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

167 61122203033 3 นายพีรวุฒิ เทพรัตน ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

168 61122203034 3 นางสาวอัจจิมา ทรัพยธํารงค ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

169 61122203036 3 นางสาวพลอยวรรัตน มีศรีสม ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

170 61122203037 3 นางสาววันศิริ ปงลังกา ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

171 61122203040 3 นางสาวชฎาพร ผายสุวรรณ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

172 61122203041 3 นางสาวชุติมา ถึงกลา ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

173 61122203044 3 นายวิศรุต เพ็ชรสวัสดิ์ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

174 61122203046 3 นางสาวชลดา นุมฤทธิ์ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

175 61122203048 3 นายณัฐพัชญ พงษเกตุ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564
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176 61122203055 3 นางสาววรารัตน โนรี ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

177 61122203066 3 นางสาวชนิดา ศิริเนตร ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

178 61122203069 3 นางสาวกัญญารัตน ชฎารัตน ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

179 61122203073 3 นายพงศกร ภูศิริมงคลชัย ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

180 61122203077 3 นายดุสิต คลายดอกจันทร ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

181 61122203082 3 นางสาวอาภานันท กนกเลิศฤทธิ์ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

182 61122203083 3 นางสาววริศรา พัฒนชัยโกศล ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

183 61122203084 3 นางสาวณัฐกุล คํามุงคุณ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

184 61122203085 3 นางสาวพิชญาภา ฟารัตนชาติ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

185 61122203086 3 นางสาวสุนันทา พานิช ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

186 61122203087 3 นายธนกิจ สุวรรณรัตน ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

187 61122203090 3 นางสาวภิญญดา ยิ้มแยม ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

188 61122203094 3 นางสาวรดาชนก ศิริพันธ ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

189 61122203096 3 นางสาววนิสา คงถึง ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

190 61122203098 3 นางสาวสุธีธิดา ศรีสมเขียว ป.ตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

191 62122225002 2 นางสาวโยษิตา ศุภางคกุล ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

192 62122225003 2 นางสาววนมาลิน ปองพา ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

193 62122225004 2 นางสาวรมิดา พสุนนท ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

194 62122225005 2 นางสาวกัญญารัตน บัวนาค ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

195 62122225006 2 นางสาวบุษกร จันทรขํา ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

196 62122225007 2 นางสาวศิรินยา สังขวรรณะ ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

197 62122225010 2 นางสาวมุทิตา ขุนพระเดิม ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

198 62122225011 2 นางสาววาสนา สวางชวง ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

199 62122225012 2 นายณภัทร ดัชถุยาวัตร ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

200 62122225013 2 นางสาวปญญาพร ชมศรี ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564



ชื่อ - สกุล
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ
หนวยงานที่จัดลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

จิตอาสาหรือจิตสาธารณะที่เขารวม
คณะ/วิทยาลัยระดับการศึกษา สาขาวิชาชั้นปรหัสนักศึกษา

201 62122225014 2 นางสาวสุคลธา สืบสําราญ ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

202 62122225016 2 นายณัฐภัทร กลมกลอม ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

203 62122225017 2 นางสาวนพรัตน พิมอาจหาญ ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

204 62122225018 2 นางสาวพรปรียา เกียรติ์เวชธรรม ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

205 62122225019 2 นางสาวสายพิณ สมอยอย ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

206 62122225020 2 นางสาวอภิสรา ยงไธสง ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

207 62122225021 2 นางสาวนูรอาซีกีน สูแล ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

208 63122240001 1 นายชลธาร สุขพินิจ ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

209 63122240002 1 นางสาวประภาพร ทศวัฒน ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

210 63122240003 1 นางสาวบัณฑิตา ฉายะยันต ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

211 63122240004 1 นางสาวกานตธิดา คุมแผน ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

212 63122240005 1 นายนัฐธน ศรีสด ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

213 63122240006 1 นางสาววิภารัตน ศรีรูป ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

214 63122240007 1 นายอภิชัย ไชยมงคล ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

215 63122240008 1 นางสาวรุงนภา ชวยลือไทย ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

216 63122240009 1 นางสาวศศิธร อินทชิต ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

217 63122240010 1 นายภัทรดนัย บาลรุงเรือง ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

218 63122240011 1 นายกฤตภพ กระแสร ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

219 63122240012 1 นางสาวกรชนก กลางพอน ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

220 63122240013 1 นายธีรภัทร อารีรักษ ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

221 63122240014 1 นางสาวณัฐธิดา ศรีนาราง ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

222 63122240015 1 นางสาวสุวรรณา ฤกษเวียง ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

223 63122240016 1 นายนพรัตน จันหอม ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

224 63122240017 1 นางสาวสุรางคนา เดชนุพันธ ป.ตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

225 61122202002 3 นายจารุภัทธ ทองมณี ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564
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226 61122202003 3 นางสาวพรพิชา ชะลอ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

227 61122202005 3 นางสาวพิมพพันธุ เทวโรทร ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

228 61122202006 3 นายขันติเดช ชุมเรียง ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

229 61122202007 3 นางสาวจีรวรรณ ปราบหนองบัว ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

230 61122202013 3 นายอภิภูมิ ภิรม ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

231 61122202014 3 นายกิตติภูมิ รื่นภักดิ์ธรรม ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

232 61122202016 3 นางสาวจรรยพร ทองทุม ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

233 61122202018 3 นายวิศิษฎ ภูสกุล ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

234 61122202019 3 นางสาวกัณฑมาศ ลิ่มเงิน ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

235 61122202020 3 นางสาวอภิญญา โพธิบุตร ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

236 61122202021 3 นายณัชพล โพธิ์ลอม ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

237 61122202023 3 นายพีรพัฒน คงเเยม ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

238 61122202024 3 นายณัฐพล บุญกูล ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

239 61122202025 3 นางสาวธีรานันท แกวตุมกา ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

240 61122202026 3 นายณัฐพงษ ทิมาชัย ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

241 61122202027 3 นายทศพร ชุมทอง ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

242 61122202028 3 นางสาววันวิสาข ดําจุย ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

243 61122202030 3 นายมงคล โกสยตานนท ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

244 61122202033 3 นายสิขเรศ อินทวัตร ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

245 61122202034 3 นายอนุศิษฎ แซอึ้ง ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

246 61122202035 3 นายสุดตระการน แสงสุดตา ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

247 61122202041 3 นายนพดล กรุดทรัพย ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

248 61122202042 3 นางสาวทิพากร บุญแกว ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

249 61122202043 3 นายณภัทร บุญวรรณ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

250 61122202046 3 นายปองพล โกมลวานิช ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564
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251 61122202047 3 นายเกรียงไกร รุงเรือง ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

252 61122202048 3 นางสาวโชติมณี ปนะทาใน ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

253 61122202050 3 นางสาวทิพยาภรณ ยําสัน ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

254 61122202051 3 นายนพรัตน พงษพิบูลย ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

255 61122202053 3 นายณัฐพงษ ศูนยผล ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

256 61122202055 3 นายสาริศ เสาวนะ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

257 61122202056 3 นายธนธรณ ธีรานุกูลกิจ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

258 61122202058 3 นายอัษฎา หลักคําแพง ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

259 61122202061 3 นายปฐมพร รื่นปราชญ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

260 61122202064 3 นายมนัส เกษกาน ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

261 61122202074 3 นางสาวนิชนันต ตันติวัฒนไพศาล ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

262 61122202075 3 นายพันกร ศรีชัยนาท ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

263 62122202002 2 นายธนกฤต คลายเครือ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

264 62122202009 2 นายนฤนาถ นิยมแกว ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

265 62122202011 2 นายธนกร บัณฑุรัตน ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

266 62122202031 2 นางสาวกัญญา วงศวัฒนาไพโรจน ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

267 62122202051 2 นายปฏิภาณ มนตรีโพธิ์ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

268 62122202052 2 นายธีระพงษ ประเสริฐสิทธิ์ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

269 62122202076 2 นายภูฟา เลิศบํารุงสุข ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

270 61122224001 3 นางสาวทัศนวรรณ ตรีภณี ป.ตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

271 61122224005 3 นายอาริยะ ทองคนทา ป.ตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

272 61122224006 3 นางสาวศิริรัตน สุทธิเชษฐ ป.ตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

273 61122224008 3 นางสาวนฤมล แข็งกสิกิจ ป.ตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

274 61122224018 3 นางสาวนารีนาฎ ตนพรมรัมย ป.ตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

275 61122224024 3 นางสาวชุลี พินิจผล ป.ตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

276 61122224027 3 นางสาวเบญจมาศ เมืองแกว ป.ตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

277 63122243025 1 นางสาวรินรดา พรมไทย ป.ตรี  ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

278 63122243026 1 นางสาวรมิดา พรมไทย ป.ตรี  ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

279 63122243028 1 นางสาวอรุโณทัย อุปพรม ป.ตรี  ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

280 63122243029 1 นางสาวจิรวรรณ บรรเทิงจิตต ป.ตรี  ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

281 63122243032 1 นางสาวสุภัทราวดี ผลเลิศ ป.ตรี  ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564
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282 63122243033 1 นางสาวเสาวลักษณ นอยแสง ป.ตรี  ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

283 63122243038 1 นางสาวปาลิตา แกวเจียมวงศ ป.ตรี  ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

284 63122243041 1 นางสาวเสาวลักษณ เจริญรูป ป.ตรี  ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

285 61122214001 3 นายบุญฤทธิ์ อ่ําเจริญ ป.ตรี เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

286 61122214002 3 นางสาวซาฟูรา อาลี ป.ตรี เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

287 61122214003 3 นางสาวญาณิศา ผาสุก ป.ตรี เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

288 61122214004 3 นางสาวเมธินี ดีสิทธิเวช ป.ตรี เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

289 61122205001 3 นางสาวปรัชญาพร มวงมณี ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

290 61122205002 3 นางสาวอาทิตยา บุญเสนันท ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

291 61122205003 3 นายกันตธรณ กิ่งแกว ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

292 61122205004 3 นางสาวญาณิศา หรรษา ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

293 61122205005 3 นางสาวเบญญาภา เลิศลบ ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

294 61122205006 3 นางสาวนริสา เรือนภู ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

295 61122205007 3 นายอลงกรณ แกวคงฉาย ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

296 61122205009 3 นายณัชพล แยมแกว ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

297 61122205010 3 นายวิชากร แทนหนู ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

298 61122205013 3 นางสาวจันทนี รักษาวงค ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

299 61122205015 3 นางสาวดวงใจ ผานสอาด ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

300 61122205016 3 นางสาววริษฐา อุสาพรหม ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

301 61122205017 3 นางสาวสุธิดา บัวสิงห ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

302 61122205018 3 นางสาวภาณุมาศ จันทรเจริญ ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

303 61122205019 3 นายธนภัทร ไถหลี ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

304 61122205020 3 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีลาศักดิ์ ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

305 61122205021 3 นายลักษณะวงศ บัวศรี ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

306 61122205022 3 นางสาวจินตนา พงษปญญา ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

307 61122205023 3 นางสาวกิตติยา สอนโยหา ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

308 61122205024 3 นางสาวการะเกตุ สิงทองชัย ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

309 61122205026 3 นางสาวพรรณนิดา ฝกระโทก ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

310 61122205027 3 นางสาวดรุณี ตุมทอง ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

311 61122205029 3 นางสาวเมธาวี ประทุม ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

312 61122205030 3 นางสาวรุซฎา บูยา ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

313 61122205031 3 นายไกรศักดิ์ดา เหลือดี ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

314 61122205033 3 นางสาวรัตนชนก ชัยสนิท ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

315 61122205034 3 นายวิทยา แผนดี ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

316 61122205035 3 นายสิทธิกร พุมศรีพักตร ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564
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317 61122205036 3 นางสาวอาสนะห ดอเฮง ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

318 61122205037 3 นางสาวพัฒนภา จํานงศรี ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

319 61122205039 3 นางสาวเมษา จิตตพิริยะพันธ ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

320 61122205042 3 นางสาวขนิษฐา ภูพันธะ ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

321 61122205043 3 นายณัฐวุฒิ มานอย ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

322 61122205044 3 นายดนุพล บางไทร ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

323 61122228001 3 นายดุษฎี ศรีกลับ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

324 61122228002 3 นางสาวจิรนันท รุงเเสงเงิน ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

325 61122228003 3 นายวลรามณ หมั่นความสุข ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

326 61122228005 3 นายมกรพัน สลีออน ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

327 61122228006 3 นายจีระพันธ อูเจริญ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

328 61122228007 3 นางสาวพัชรินทร วองไววานิชย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

329 61122228008 3 นายชัยยุทธ บูรณะพิสิฐ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

330 61122228009 3 นายพัฒนวงศ คงถม ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

331 61122228010 3 นางสาวณัฐวดี พูลสุวรรณ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

332 61122228012 3 นายณัฐพงศ กลําภักดิ์ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

333 61122228013 3 นายพลากร อามาตยภูศรี ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

334 61122228014 3 นายพิริยะ จํานงนภรักษ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

335 61122228015 3 นางสาวสุภาวรรณ พัวตนะ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

336 61122228016 3 นายวายุ พานิม ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

337 61122228017 3 นางสาวพิมพชนก ขอชมกลาง ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

338 61122228018 3 นายพุฒิพงศ เกิดผล ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

339 61122228019 3 นายลิขิต อาญาเมือง ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

340 61122228020 3 นางสาวณภัค ธนปติเดชากุล ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

341 61122228022 3 นายพันธวัช ยุตทยานันท ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

342 61122228023 3 นายเทวกฤต ศรีสงคราม ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

343 61122228024 3 นายชัยพฤกษ อัมพุชินทร ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

344 61122228025 3 นายธนวรรธน แยมจารึก ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

345 61122228026 3 นายบุญญฤทธิ์ มีวันดี ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

346 61122228027 3 นายธีระพงษ พันธเกียรติ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

347 61122228028 3 นายวีระชัย แกวจันทร ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

348 61122228029 3 นางสาววิสา อรามวัฒน ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

349 61122228030 3 นายสิทธิชัย ดีออม ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

350 61122228031 3 นายวีระวุฒิ ภูลนแกว ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

351 61122228032 3 นางสาวธิฆัมภร สุดที ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564
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352 61122228033 3 นายวศิน ไชยธง ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

353 61122228034 3 นายนุกุล ชัยกิจ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

354 61122228035 3 นายนพคุณ ทองมา ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

355 61122228036 3 นางสาวชนากานต แสงคํา ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

356 61122228037 3 นายภาสกร มีศิริ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

357 61122228039 3 นางสาวรัศมี สียิ่ง ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

358 61122228040 3 นายธนพงษ ประยูรสุข ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

359 61122228041 3 นายชนสรณ คชนาคา ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

360 61122228042 3 นางสาวฐาปนี ทรงแกว ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

361 61122228043 3 นางสาวกัญนิภา เกตุแกว ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

362 61122228044 3 นายภานุพงษ มีเผือก ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

363 61122228045 3 นายณัฐพงษ เหลาสุพะ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

364 61122228046 3 นายธนดล ปทมดิลก ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

365 61122228047 3 นางสาวมิลินศิตา แสงประเสริฐ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

366 61122228050 3 นายเดชาวัต ฉะออนศรี ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

367 61122228051 3 นายฐิติ ตรัยราช ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

368 61122228055 3 นายวรเมธ จําปาเงิน ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

369 61122228056 3 นายนนทฉัตร กลัดสมัย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

370 61122228061 3 นายชัชพงษ บุญเกิด ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

371 61122228062 3 นายพุฒิพงศ เหลืองยวง ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

372 61122228063 3 นายระพี ขาวสุวรรณ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

373 61122228065 3 นายเมธาวิน ศรีนวล ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

374 61122228066 3 นายธนวัฒน ริพล ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

375 61122228068 3 นายอานนท ทาหาร ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

376 61122228071 3 นายวิษณุ โพธิ์ทอง ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

377 61122228072 3 นายธนาวุฒิ กุกําจัด ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

378 61122228075 3 นายรักษเกียรติ ศรีนวล ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

379 61122228076 3 นายชาญวิทย จิตรามาศ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

380 61122228078 3 นายเชน อภัยภักดี ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

381 61122228079 3 นางสาววิภาวี แซเอี่ยว ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

382 61122228080 3 นายศรัณย คชสูงเนิน ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

383 61122228082 3 นายการัณย วุฒิอัศวมานะ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

384 61122228083 3 นายธนพงษ บรรจงชวย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

385 61122228084 3 นางสาวเสาวลักษณ มหาดพรม ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

386 61122228085 3 นายปณณรุจน เกิดสิริวรทัศน ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564
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387 61122228086 3 นายนันทวัฒน นอยบาท ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

388 61122228087 3 นายจิรายุส ปราโมทยวิมล ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

389 61122228089 3 นางสาวสุพัตรา มานะบัง ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

390 61122228090 3 นายณัฐพงษ ทวมจุย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

391 61122228092 3 นายพีรวัฒน ไวยวิฬา ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

392 61122228093 3 นายธิติสรณ สี่เหรียญนอย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

393 61122228094 3 นายเอกชัย บัวเบา ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

394 61122228095 3 นายรุจิกร ตุงประโคน ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

395 61122228096 3 นายศิวัตม รัตนาพรประดิษฐ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

396 61122228102 3 นายศุภชัย มวงรัตนศิริ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

397 61122228103 3 นายทนุธรรม ขวัญละไม ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

398 61122228104 3 นางสาวธัญลักษณ สุรายรัมย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

399 61122228105 3 นายวรโชติ พรมบุตร ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

400 61122228106 3 นายสิทธิพงศ สุวรรณอําไพ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

401 61122228107 3 นายวัชชิรพล ชุมสิทธิ์ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

402 61122228108 3 นายอัครเดช คําสิทธิ์ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

403 61122228110 3 นายณัฐนนท ตนุภัทรพร ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

404 61122228111 3 นางสาวกมลชนก ปานเขียว ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

405 61122228112 3 นายบูรษิณ พวงเกตุแกว ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

406 61122228113 3 นางสาวสุขฤทัย หอมชื่น ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

407 61122228119 3 นายรุชดี้ มาคลาย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

408 61122228120 3 นางสาวขนิษฐา ชวยศรีนวล ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

409 61122228121 3 นายภูวนัตถ พรมรังษี ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

410 61122228122 3 นายรวิภาส กันทาใจ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

411 61122228123 3 นายปญจพล ปรัชญาเสถียรกุล ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

412 61122228124 3 นายพุฒิภาคย ยินดีเขต ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

413 61122228125 3 นายวันชัย นุมถือสัตย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

414 61122228126 3 นายมนัสชนม ประสพสินธ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

415 61122228127 3 นายสุปกาณฑ อินทรสมัย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

416 61122228128 3 นางสาวศศิปรียา สุขสวัสดิ์ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

417 61122228130 3 นายนิธิวัฒน ขอมีกลาง ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

418 61122228131 3 นายอิทธิพล จันทรทอง ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

419 62122228001 2 นายธนธน วัฒนเสวกอนันต ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

420 62122228002 2 นายเฉลิมพงษ ศรีสุมาตร ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

421 62122228003 2 นายนภดล เดชขุน ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564
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422 62122228004 2 นางสาวปยุดา เพชรสุวรรณ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

423 62122228005 2 นายอมรพัฒน เพชรสุวรรณ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

424 62122228006 2 นายยศชลิต หมวดไธสงค ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

425 62122228007 2 นางสาวพิยดา จันทรรักษ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

426 62122228008 2 นายธีรวัฒน หลาหัวหนอง ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

427 62122228009 2 นายภูมิภัทร กอนทรัพย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

428 62122228010 2 นายเตชภณ ลีละพันธ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

429 62122228011 2 นายวีรกิจ สุวรรณโภชน ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

430 62122228012 2 นายชญานนท สูตรแกว ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

431 62122228013 2 นางสาวไอรดา สามารถ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

432 62122228014 2 นายศุภชัย ปุณณะเวส ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

433 62122228015 2 นางสาวพรรณพัชร นาวี ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

434 62122228016 2 นายวรวิช กิตติวิริยะการ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

435 62122228017 2 นายธีรภัทร ปองภัย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

436 62122228018 2 นายกิตติศักดิ์ มุงคุณคําชาว ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

437 62122228019 2 นางสาวศศิธร ปอมนอย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

438 62122228020 2 นายณัชพล ชาปลิก ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

439 62122228021 2 นายชวินทร ยศฟุงกุล ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

440 62122228022 2 นายนรบดี วิสยาคม ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

441 62122228023 2 นายณัฐวุฒิ พัตรสิงห ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

442 62122228025 2 นายธนพล เทียมแกว ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

443 62122228026 2 นายสุทธิพงศ กิจยะกานนท ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

444 62122228027 2 นางสาวจิรานันท จังพานิช ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

445 62122228028 2 นายชินาธิป หารธูปพงษ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

446 62122228029 2 นายสุรศักดิ์ สุหงษา ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

447 62122228030 2 นางสาวสโรชา ตั้งจิตรนุเคราะห ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

448 62122228031 2 นายภัทรพล รักษาพล ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

449 62122228032 2 นายชิตวัน กระลาม ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

450 62122228033 2 นายปญจพล สมปญญา ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

451 62122228034 2 นายชาญณรงค ทองทัพ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

452 62122228035 2 นายสหธรรม ไพบูลยพัฒนพงษ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

453 62122228037 2 นายชิษณุพงศ วงศตาหลา ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

454 62122228038 2 นายสุวศวรรษ ทั่งกลาง ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

455 62122228039 2 นายกรวิชญ ทองแยม ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

456 62122228040 2 นายธนพงษ ทองไชย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564



ชื่อ - สกุล
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ
หนวยงานที่จัดลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

จิตอาสาหรือจิตสาธารณะที่เขารวม
คณะ/วิทยาลัยระดับการศึกษา สาขาวิชาชั้นปรหัสนักศึกษา

457 62122228041 2 นางสาวสุภาวรรณ ภาภิรมย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

458 62122228042 2 นายชัยวัฒน ไชยพาฤทธิ์ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

459 62122228043 2 นายณัฐนันท ล้ําสุทธิ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

460 62122228044 2 นายอนิรุต หนูยนต ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

461 62122228046 2 นายเพชรภูมิ ปานเพชร ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

462 62122228047 2 นายธนนันท ยะหัตตะ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

463 62122228048 2 นายภูธเนศ นุยสุข ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

464 62122228049 2 นายธีรดนย อินทวงศ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

465 62122228050 2 นายวิทวัส แดงดงบัง ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

466 62122228051 2 นายภูมิ เองฉวน ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

467 62122228052 2 นายชญานนท นวลณรงค ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

468 62122228053 2 นายณัฐพล เพชรเพ็ญ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

469 62122228054 2 นายพีรพัฒน เพชรเอี่ยม ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

470 62122228055 2 นายรณกฤต ประทุมวรรณ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

471 62122228056 2 นายปวิตร ปานนวม ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

472 62122228057 2 นายกฤตพัฒน จามกลาง ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

473 62122228058 2 นายยศภัทร ไกรนัยสม ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

474 62122228059 2 นางสาวมณธิชา ทิพยสุวรรณ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

475 62122228060 2 นายดนย แสงวิทยานนท ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

476 62122228061 2 นายณัฐพงศ อยูแสง ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

477 62122228062 2 นายอภิสิทธิ์ พัฒแทน ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

478 62122228063 2 นายอครรินทร อินทรกําเนิด ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

479 62122228064 2 นายธงชัย แหวนเงิน ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

480 62122228065 2 นายวาริท นอยนงเยาว ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

481 62122228066 2 นายสิทธิพล บุญศรี ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

482 62122228067 2 นายพชธกร สนธิ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

483 62122228068 2 นายภานุภัค กุลปราโมทย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

484 62122228069 2 นายปรัชญา พุทธิปรัชญา ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

485 62122228070 2 นายํธิติ โกศรีนาม ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

486 62122228071 2 นายกฤษฎา เหลานาคํา ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

487 62122228072 2 นายทัศพงค เลิศจินตวงษ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

488 62122228073 2 นายปยพล สะอิ๊ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

489 62122228074 2 นางสาวเกษสุดา ยุวรรชนะ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

490 62122228075 2 นางสาวอภิชญา มามะเร ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

491 62122228076 2 นายปริญญา พูลสวัสดิ์ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564
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492 62122228077 2 นายณัฐรัตน เจริญวงศสิริกุล ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

493 62122228079 2 นางสาวอิสริยา เอี่ยมเล็ก ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

494 62122228080 2 นายวีรากร เหมรา ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

495 62122228081 2 นายหฤษฎ ภคบุณย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

496 62122228082 2 นายฐานิต ขาวเนตร ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

497 62122228083 2 นายปฏิพัฒน ทัพนอย ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

498 62122228084 2 นายอภินันท รุงไพสิฐ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

499 62122228085 2 นายกษิดิ์เดช สาสนะ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

500 62122228086 2 นายสุทธิพงศ หาญสุโพธิ์ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

501 62122228087 2 นายภาณุพงศ สายศิลป ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

502 62122228088 2 นายอนาวิน พันพลู ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

503 62122228089 2 นายสิทธิพงศ ศรียาเกตุ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

504 62122228090 2 นายพิชญะ ยศปญญา ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

505 62122228091 2 นายสิทธิพร บุญเพ็ง ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

506 62122228092 2 นายกันตพงศ ตรีคงคา ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

507 62122228093 2 นายสิปปภาส สมพงษสวัสดิ์ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

508 62122228094 2 นายณัฐวุฒิ เข็มลา ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

509 62122228095 2 นายอาทิตย ลอยอุดมโชค ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

510 62122228096 2 นายณัฐวุฒิ นุมขมิ้น ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

511 62122228097 2 นายภูวดล มีชํานาญ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

512 62122228098 2 นายสุนทร สีมารัตน ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

513 62122229005 2 นางสาวทิฆัมพร ภูที ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

514 62122229006 2 นางสาวชไมพร ศิริสุข ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

515 62122229009 2 นายภควัฒน ลอยพะโยม ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

516 62122229026 2 นางสาวสาธิกา นวลพลกรัง ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

517 62122229027 2 นางสาวโชติกา มูลสุวรรณ ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

518 63122229002 1 นางสาวญาณิศา สงวนวงศนาค ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

519 63122229004 1 นางสาวธารทอง นิ่มสวาง ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

520 63122229005 1 นายบุญญฤิทธิ์ ปองพา ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

521 63122229006 1 นางสาวทองชมพูนุช มุลสิติ ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

522 63122229007 1 นางสาวธนพร ชมเชย ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

523 63122229008 1 นางสาวชลิดา สายเพชร ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

524 63122229009 1 นางสาวจันจิรา สุขศรี ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

525 63122229011 1 นางสาวธนภรณ แกวดวง ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

526 63122229012 1 นางสาวมานิตา แกวเกื้อหนุน ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564
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527 63122229014 1 นางสาวชลิดา บุบผาวาสน ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

528 63122229015 1 นางสาวสุวัจนีย โชติพนัส ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

529 63122229016 1 นายณัฐพงษ เอี่ยมสมาน ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

530 63122229017 1 นายหฤษฎ ประพันธ ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

531 63122229019 1 นางสาวอัชริญา เที่ยงตรงจิตร ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

532 63122229020 1 นางสาวสุธิดา คํานอย ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

533 63122229021 1 นางสาวสุภาวดี กลิ่นถนอม ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

534 63122229022 1 นางสาวบุญญิสา พิทักษธรรม ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

535 63122229023 1 นางสาวชนิกาญจน ทองงามตระกู ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

536 63122229024 1 นางสาวพรรณภษา สีดาอุบล ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

537 63122229026 1 นางสาวเบญจมาศ ผิวบัวคํา ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

538 63122229027 1 นางสาวนันทเกตน โพธิ์ใหญ ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

539 63122229028 1 นางสาวพัชรินทร หอมจันทร ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

540 63122229029 1 นางสาวกรณัฏฐ ทองสุข ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

541 63122229030 1 นายกิตติภพ สุคันธะมาลา ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

542 63122229031 1 นางสาวสิรารมย กลิ่นหอม ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

543 63122229033 1 นางสาวรัตนาพร เสาะสมบูรณ ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

544 63122229034 1 นางสาวณัฐรินีย ฉาบสูงเนิน ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

545 63122229036 1 นางสาวกมลชนก วิรุฬหพจน ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

546 63122229038 1 นางสาวอินทิรา ชูกาน ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

547 63122229039 1 นางสาวศิรินภา ภายไธสง ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

548 63122229040 1 นางสาวจริสตา เตโพธิ์ ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

549 63122229041 1 นางสาวจักษณา โพธิ์แกวกฤษณะ ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

550 63122229042 1 นางสาววณิชชา นาแปน ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

551 63122229043 1 นางสาวปทิตตา สุนทรนนท ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

552 63122229044 1 นางสาววีรวรรณ ทองฉาย ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

553 63122229046 1 นางสาวพัชราพร บํารุงวงษ ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

554 63122229047 1 นางสาวศรสวรรค ศรนุศิล ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

555 63122229048 1 นางสาวกชพรรณ สุริยงค ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

556 63122229049 1 นางสาวรัชดาภรณ ชัยชาติ ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

557 63122229050 1 นายพิสิษฐ ทองเจริญ ป.ตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

  

4-ธ.ค.-63

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

558 61122205038 3 นางสาวลดาวัลย      ปุกคํา ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



ชื่อ - สกุล
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ
หนวยงานที่จัดลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

จิตอาสาหรือจิตสาธารณะที่เขารวม
คณะ/วิทยาลัยระดับการศึกษา สาขาวิชาชั้นปรหัสนักศึกษา

บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

  

4-ธ.ค.-63

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ั   ั  

4-ธ.ค.-63

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

บริจาคโลหิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

  

19 ก.พ. 64

โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

562 60122205043 4 นางสาวปยะดา   บุญศรี ป.ตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการตามแนวพระราชดําริ “น้ําคือชีวิต” กองพัฒนานักศึกษา 28 ก.พ. 64

581 63122229050 1 นายพิสิษฐ ทองเจริญ นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจิตสาธารณะ บําเพ็ญ

ประโยชน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15-19 มีนาคม 2564

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี561 61122228109 3 นางสาวอภิรดี       เวชประสิทธิ์ ป.ตรี

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

560 61122228114 3 นางสาวกษิรา          เสมศักดิ์ ป.ตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

559 61122228070 3 นายจักรกฤษณ        หาสุข ป.ตรี



ตัวชี้วัด

หนวยงานเจาภาพ
น.ส.พจนีย อนุศรี โทร. 02-160-1348

ทักษะที่จําเปนใน

ศตวรรษที่ 21

ความสามารถพิเศษ 

(talents)

ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

และความสามารถพิเศษ (talents)
รวม ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม

≥ 20.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 718 24 85 827 2429 0 0 0 2429 34.05 5.0000 
≥ 20.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 20.00 718 24 85 827 2429 0 0 0 2429 34.05 5.0000 

12) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

13) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

14) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

ระดับมหาวิทยาลัย

จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา

9) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

10) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

11) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

15) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

8) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

4) คณะวิทยาการจัดการ

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1.3.2 รอยละนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 หรือ talents ผลการดําเนินงาน

กองพัฒนานักศึกษา รอบ 12 เดือน

หนวยงาน เปาหมาย

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

คิดเปนรอยละ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย



รายละเอียดตัวชี้วัด 1.3.2 รอยละนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 หรือ talents ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ กองพัฒนานักศึกษา รอบ 12 เดือน
น.ส.พจนีย อนุศรี

ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ความสามารถพิเศษดานการเตนคอปเวอร 10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ความสามารถพิเศษดานการเตนคอปเวอร 10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ความสามารถพิเศษดานการเตนคอปเวอร 10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ความสามารถพิเศษดานการรํา 10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

5 63122202033 1 นางสาวอนัญญา      แกวทรัพย ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ความสามารถพิเศษดานการรํา 10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ความสามารถพิเศษดานการรํา 10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ความสามารถพิเศษดานการรํา 10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

8 63122243010 1 นายปราการ     เนตรประสิทธิ์ ปริญญาตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ความสามารถพิเศษดานการควงธง 10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

9 63122201005 1 นายชินวัตร      เข็มลาย ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ความสามารถพิเศษดานการรองเพลงและเครื่องดนตรี 10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ความสามารถพิเศษมายากลตลก 10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ความสามารถพิเศษการตีกลอง 10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

63122240011 1 นายกฤตภพ กระแสร ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

12 63122202059 1 นายภัคพงษ     อิ่มเอิบ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ความสามารถพิเศษเลนกีตา 10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

หนวยงานที่จัด

นิติวิทยาศาสตร

11 63122240011 1 นายกฤตภพ     กระแสร ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ

10 63122229030 1 นายกิตติภพ     สุคันธะมาลา ปริญญาตรี

ว/ด/ป
ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents

เคมี

7 63122228020 1 นางสาวพิยาภา       พุทธกูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

6 63122208018 1 นางสาวอาทิตยา      เล็กนอย ปริญญาตรี

นิติวิทยาศาสตร

4 63122240006 1 นางสาววิภารัตน      ศรีรูป ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ

3 63122229009 3 นางสาวจันจิรา        สุขศรี ปริญญาตรี

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป

ชีววิทยาสิ่งแวดลอม

2 63122201013 2 นางสาวรัชนาถ        ตอมณี ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร

1 63122243004 1 นางสาวสิรภัทร        จันทรทอง ปริญญาตรี

ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ความสามารถพิเศษดานการเตนคอปเวอร 10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

14 63122228089 1 นายวชิระ        ยิ้มสีใส ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ความสามารถพิเศษดานการมวยไทย 10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

17 62122202001 2 นางสาวดวงฤทัย พอกประโคม ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

19 62122229022 2 นางสาวจารณี ดิ่งกลาง ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

วิทยาการคอมพืวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

22 62122225007 2 นางสาวศิรินยา สังขวรรณะ ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

23 62122205007 2 นางสาวนิรชา อ่ําทองคํา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

24 62122228060 2 นายดนย แสงวิทยานนท ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

25 62122202075 2 นายชวนากร ขาวสําอางค ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

26 62122229007 2 นายกันตพล สุกาญจนรักษ ปริญญาตรี เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

27 62122208006 2 นายธนากร คลังระหัด ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

28 62122201007 2 นายณัฐพล ไชยหนองบัว ปริญญาตรี

21 62122224005 2 นางสาวอนุสรา โชคภักดิ์ ปริญญาตรี

20 62122201012 2 นางสาวชวาลา กมลานนท ปริญญาตรี

18 62122208008 2 นางสาวธิดารัตน หุนสุวรรณ ปริญญาตรี

16 62122228015 2 นางสาวพรรณพัชร นาวี ปริญญาตรี

เคมี

15 62122209026 2 นางสาวเบญญทิพย บัวเคน ปริญญาตรี

13 63122208022 1 นายธนา         แดงไพโรจน ปริญญาตรี



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

29 62122224011 2 นายณัฐวุธ บุญโจม ปริญญาตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

32 60122203017 4 นายนันทวัฒน   จรัลเดชากร ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

33 60122201007 4 นายนาวิน  นาวาทอง ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

ชีววิทยา40 60122224034 4 นางสาวสุพิชญา เหลาอินทร ปริญญาตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

39 60122225008 4 นางสาวกนกอร ขาวผอง ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหรกรรม

38 60122202020 4 นายปยะ    เทียบขุนทด ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ อาหาร

37 60122226002 4 นายอมเรศ     เข็มอนุสุข ปริญญาตรี ฟสิกสประยุกต

36 60122205040 4 นางสาวศินีณัฐ ประทีปทอง ปริญญาตรี

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

35 60122228011 4 นายณัฐวัตร  จิตจง ปริญญาตรี วิยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

31 62122205006 2 นายจิตติรัตน ตุกชูแสง

34 60122209031 4 นายวิสิทธิศักดิ์  ภัทรนิธิโรจน

30 62122225009 2 นายชลสิทธิ์ ตลับทอง ปริญญาตรี



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

43 60122203109 4 นางสาวสุนทรี เอี่ยมออนตา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
5 ธันวาคม 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

46 61122229003 3 นางสาวภลิตา พิลาสุข ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

47 61122229024 3 นางสาวสุพิชญา รมเย็น ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

48 61122225006 3 นางสาวอารีรัตน นอยคํามี ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

49 61122224012 3 นายธันยธร ภูกองชัย ปริญญาตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

50 61122213001 3 นางสาวลลิตา พิทักษ ปริญญาตรี คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

51 61122213003 3 นายกิติวัฒน  สุนชัย ปริญญาตรี คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

52 61122205013 3 นางสาวจันทนี รักษาวงค ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ อาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

53 61122208003 3 นางสาวเมธาวดี ทองเหลือง ปริญญาตรี เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

54 61122214001 3 นายบุญฤทธิ์ อ่ําเจริญ ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

55 61122203042 3 นางสาวอนันญา มิตรศิริวัฒน ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

56 63122201002 1 นายซุคาสะ แซเฮง ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

57 63122201008 1 นายธนกุล ภักดี ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ45 61122228042 3 นางสาวฐาปนี ทรงแกว ปริญญาตรี

คณิตศาสตรสารสนเทศ

44 60122225026 4 นางสาวสุนันทา สวาทดี ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

42 60122213008 4 นายภราดร   มั่นคง ปริญญาตรี

41 60122214015 4 นายชวิศ  ธนกรไพศาล ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ



ทักษะที่
จําเปนฯ
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ทักษะที่จําเปนฯ 
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ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

58 63122201010 1 นายธนบูรณ โพธิ์งาม ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

59 63122201016 1 นางสาวสุพิชชา ตุลิยานุวัตร ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

60 63122201017 1 นางสาวภัทรพร ศรีใจมา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

61 63122201018 1 นายชัยชาญ บุญปก ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

62 63122201021 1 นายศุภวิชญ ทิศาลา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

63 63122201025 1 นายเจษฎา ยังศรี ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

64 63122201029 1 นายสถาพร ลุณบุตร ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

67 63122240009 1 นางสาวศศิธร อินทชิต ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

68 63122240013 1 นายธีรภัทร อารีรักษ ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

70 63122240016 1 นายนพรัตน จันหอม ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

72 63122229004 1 นางสาวธารทอง นิ่มสวาง ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

73 63122229007 1 นางสาวธนพร ชมเชย ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

75 63122229020 1 นางสาวสุธิดา คํานอย ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

76 63122229022 1 นางสาวบุญญิสา พิทักษธรรม ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ

74 63122229017 1 นายหฤษฎ ประพันธ ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร

71 63122240017 1 นางสาวสุรางคนา เดชนุพันธ ปริญญาตรี

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ

69 63122240015 1 นางสาวสุวรรณา ฤกษเวียง ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ

66 63122240008 1 นางสาวรุงนภา ชวยลือไทย ปริญญาตรี

65 63122240001 1 นายชลธาร สุขพินิจ ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ
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ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
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ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

77 63122229024 1 นางสาวพรรณภษา สีดาอุบล ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

78 63122229045 1 นายปยะณัฐ วรรณคีรี ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

79 63122208001 1 นางสาวโชติรส กําจัดภัย ปริญญาตรี เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

81 63122208007 1 นางสาวปวีณา แสวงสุข ปริญญาตรี เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

82 63122208009 1 นางสาวอรสา ตะเคียนเกลี้ยง ปริญญาตรี เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

83 63122208012 1 นางสาวปวริศา มากภักดี ปริญญาตรี เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

85 63122208016 1 นางสาวปณิตา จันทรา ปริญญาตรี เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

87 63122208019 1 นางสาวณัฐกานต อุดร ปริญญาตรี เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

88 63122208023 1 นางสาวภัทรสุดา สุธรรมมา ปริญญาตรี เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

91 63122243014 1 นางสาวปยาพัชร ดีเบา ปริญญาตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

92 63122243017 1 นางสาวสุมิตรา สมใจ ปริญญาตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

93 63122243019 1 นางสาวกิริยา เชื้อคีรี ปริญญาตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

ชีววิทยาสิ่งแวดลอม

94 63122243021 1 นางสาวไอริณ มีจันทร ปริญญาตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม

90 63122243013 1 นางสาวชนินาถ สวนกูล ปริญญาตรี

เคมี

89 63122243005 1 นางสาวรวีนิภา หอทอง ปริญญาตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม

86 63122208017 1 นางสาวพรรพษา ใบแหล ปริญญาตรี

เคมี

84 63122208015 1 นางสาวพิมพิศา ทับทิม ปริญญาตรี เคมี

80 63122208003 1 นางสาวชุติมา ตามวงษวาน ปริญญาตรี



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

95 63122243025 1 นางสาวรินรดา พรมไทย ปริญญาตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

96 63122243030 1 นางสาววิยดา พิมพกัน ปริญญาตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

97 63122243034 1 นายสรายุทธ พานทอง ปริญญาตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

98 63122243044 1 นางสาวพรชิตา แชมชอย ปริญญาตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

101 63122228007 1 นายกิตติ เปยทอง ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

63122228027 1 พัชรี ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

109 63122228028 1 นายนนทพันธ พลอยชาง ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ108 63122228027 1 นางสาวพัชรี มณีเกศแกว ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

107 63122228024 1 นายปรีชา เปยมพอดี ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

106 63122228022 1 นางสาวมีนา นาคอาทิตย ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

105 63122228017 1 นายรติพงษ วงษภัคดี ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

104 63122228016 1 นายณัฐพงษ อินโสม ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

103 63122228013 1 นายรัตนินทร ฤทธิเหิม ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

102 63122228009 1 นายอานันท ประภาศิริสุลี ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

100 63122228004 1 นายชัยวัฒน เสือใจ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

99 63122228001 1 นายพงศธร ผาดงยาง ปริญญาตรี



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

112 63122228044 1 นายธนัท คลีวัง ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

113 63122228051 1 นางสาวอภิชญา ปานแกว ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

115 63122228060 1 นายกลางภู ถิรมงคล ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

117 63122202003 1 นายรัฐศิลป อัคคะการวงศ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

118 63122202004 1 นางสาวสุพิญ บุญทรงเจริญ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

119 63122202007 1 นางสาวธัญญรัตน เพ็ญสุวรรณ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

120 63122202010 1 นายเมธาสิทธิ์ ปรางศร ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

121 63122202015 1 นางสาวปยวรรณ บุญประกอบ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

122 63122202017 1 นางสาวปญสัพภัส บุญภูชัยสุรัชต ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

123 63122202019 1 นางสาววริญญา ดวงดีแกว ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

124 63122202024 1 นางสาวแพรว ตีรกรวิเศษภักดี ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

63122202026 1 นางสาววันวิษา สิงหทอง ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการประกวดความสามารถพิเศษนักศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science SSRU Got Talent)

 ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

63122202026 1 นางสาววันวิษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

126 60122228026 4 นางสาวอัญชลี จัดเกิดสมุทร    ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
5 ธันวาคม 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

10-ต.ค.-63 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

128 60122228013 4 นางสาวปวรรณรัตน อินทขันตี   ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

125

127 60122228029 4 นางสาวธรรสุนี สุกกลัด            ปริญญาตรี

116 63122202001 1 นายอภินันท เชิดเวียง ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

114 63122228054 1 นายวรวุฒิ หนูวงค ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

111 63122228034 1 นายโชคชัย ทาปา ปริญญาตรี

110 63122228030 1 นายธนาวินท แสงล้ํา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ
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129 60122228027 4 นางสาวเรืองรวี พานจันทร       ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

130 61122228010 3 นางสาวณัฐวดี พูลสุรรณ          ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

60122228127 4 นางสาวภาวรินทร ศรีสมภาร      ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

60122228127
4

นางสาวภาวรินทร ศรีสมภาร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
5 ธันวาคม 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

62122228007 2 พิยดา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

133 60122228148 4 นางสาววราภรณ จอดนอก   ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

134 61122228021 3 นายธนธัส อาตมสกุล ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
5 ธันวาคม 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

135 61122228016 3 นายชนวีร สอนชัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
5 ธันวาคม 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

136 61122228034
3

นายณัฐวัตร จิตจง ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
5 ธันวาคม 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

137 61122228034 3 นุกุล  ชัยกิจ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา

138 60122228082

4

นางสาวน้ําผึ้ง พึ่งสุข ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม 5 ธันวาคม 2563

ฝายกิจการนักศึกษาฯ

139 61122228009 3 นายพัฒนวงศ คงถม ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
5 ธันวาคม 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
5 ธันวาคม 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม 5 ธันวาคม 2563

ฝายกิจการนักศึกษาฯ

141 60122228093 4 นางสาวอัญชลี จัดเกิดสมุทร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
5 ธันวาคม 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
5 ธันวาคม 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา

62122228026 2 นายสุทธิพงศ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

144 62122201024 2 นายพรชัย หลุนบูชา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
5 ธันวาคม 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

145 62122201024 2 ธงชัย ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 5 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา

146 60122228163 4 นายภูมิ เองฉวน ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
5 ธันวาคม 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

147 60122228153 4 นายสาคร จายะกัน ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
5 ธันวาคม 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

148 60122228104 4 นางสาวธรรสุนี สุกกลัด ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
5 ธันวาคม 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

149 60122228104 4 นางสาวภัณฑิรา ศิษยเจริญ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม 5 ธันวาคม 2563

ฝายกิจการนักศึกษาฯ

60122228041 4 นายศักรินทร ชัยศรี ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
5 ธันวาคม 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

60122228041 4 นายศักรินทร ชัยศรี ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

151 60122228047 นายธนพล เซกระโทก ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

152 61122228085 3 นายณัฐนันท ลาสุทธ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขันกีฬาจานรอนแหงประเทศไทย  ความสามารถพิเศษดานกีฬาจานรอน
5 ธันวาคม 2563

สมาคมจานรอนแหงประเทศไทย

153 60122203032 4 นางสาวชญานี  บุญศิริ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประกวด Tiparos Challenge 2020 Rising Star Chef  ความสามารถพิเศษดานการทําอาหาร 8-พ.ย.-63 บริษัท ไพโรจน (ทั่งซังฮะ)

150

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

143 62122228027 2 จิรานันท   จังพานิช ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

142 62122228026 2 นายสุทธิพงศ  กิจยะกานนท ปริญญาตรี

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

140 60122228046 4 นายนพพร บรรลุ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

131

132 62122228007 2 นางสาวพิยดา จันทรรักษ     
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154 60122203006 4 นางสาวศิเรมอร  สนใจการคา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประกวด Tiparos Challenge 2020 Rising Star Chef  ความสามารถพิเศษดานการทําอาหาร 8-พ.ย.-63 บริษัท ไพโรจน (ทั่งซังฮะ)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขัน2020 Potatoes USA ® Amateur Cooking Competition  ความสามารถพิเศษดานการทําอาหาร 22-พ.ย.-63 บริษัท Potatoes USA 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

156 63122203045 1 นางสาวพิชญสินี พลกระโทก ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขัน2020 Potatoes USA ® Amateur Cooking Competition  ความสามารถพิเศษดานการทําอาหาร 22-พ.ย.-63 บริษัท Potatoes USA

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขัน 2020 Potatoes USA ® Amateur Cooking Competition  ความสามารถพิเศษดานการทําอาหาร 22-พ.ย.-63 บริษัท Potatoes USA

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

158 60122203067 4 นางสาววรุณรัตน ฉ่ําจิตร ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขัน Real California Pizza Battle 2020 (for Student Chef)  ความสามารถพิเศษดานการทําอาหาร 26-พ.ย.-63 บริษัท REAL CALIFORNIA MILK

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขัน Real California Pizza Battle 2020 (for Student Chef)  ความสามารถพิเศษดานการทําอาหาร 26-พ.ย.-63 บริษัท REAL CALIFORNIA MILK

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

160 60122202001 4 นายจีระสิทธิ์ คํามุง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

161 60122202008 4 นายภาณุพงศ คําไพเราะ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

162 60122202012 4 นายภาสกร ชุมชื่น ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

163 60122202013 4 นายสุพี เรืองสุวรรณ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

164 60122202014 4 นายชญานนท เทอดเหนือเกลา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

165 60122202016 4 นายสธนกรณ ฮะวังจู ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

166 60122202027 4 นายกิตติภพ ฉีดเนียม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

167 60122202028 4 นายธนวิชญ ณ ตะกั่วทุง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

168 60122202050 4 นางสาวรุงนภา ใจแกว ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

169 60122202053 4 นายปยะ สันตวิธี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

170 60122202056 4 นายเขมนันท การมานะ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

171 60122202063 4 นางสาวฉัตรนิดา ชาวบานเกาะ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

172 60122202066 4 นายพีรพัฒน พิรักษ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

173 60122202072 4 นายวัชรพล สิวะกรเสถียร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

174 60122202075 4 นายณัฐชนน ศรัทธาเจนสุข ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

175 60122202077 4 นายกวินพัฒน ระวีพรพิศาล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คหกรรมศาสตร159 62122203056 4 นางสาวดวงกมล กลิ่นจันทร ปริญญาตรี

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร

157 62122203034 2 นายปอมเพชร ทศพล ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร

155 61122203034 3 นางสาวอัจจิมา ทรัพยธํารงค
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ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

176 60122202079 4 นายฐานพล จันทรแพง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

177 60122202082 4 นายพยัคฆ เดชเจริญ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

178 60122202083 4 นายสรวิชญ แกวกาญจน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

179 60122202085 4 นายณัฐวัตร นาคฤทธิ์ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

180 60122202086 4 นางสาวพัชราภรณ พงษศาสตร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

181 60122202088 4 นายมนตรี กิจโสภี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

182 60122202091 4 นายนันทวัฒน ทันกลาง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

183 60122202092 4 นายสุทัศน สวนมอญ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

184 60122202095 4 นายเมธา นอมภักดี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

185 60122202105 4 นายยศพนธ อนุสรณพาณิชกุล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

189 60122202109 4 นายธนากร รอตสวัสดิ์ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

190 60122202110 4 นายภควรรณ ไตรมรรค ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

191 60122202113 4 นายจิรายุ สังขสวัสดิ์ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

192 60122202121 4 นางสาวกมลรัตน ภาคกาย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

193 60122202123 4 นายธนากร เจริญศรี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

194 60122202125 4 นายวิกรม วงพุทธา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

195 60122202127 4 นายเสกสรรค วงควาส ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

188 60122202108 4 นายโรจนวิทย อุนคณฑี ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

187 60122202107 4 นายวัชระ ทรัพยผล ปริญญาตรี

186 60122202106 4 นายณัฐตะวัน ขันธุปทม ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
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196 60122202128 4 นายศุภวิชญ สืบสันต ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

197 60122202129 4 นางสาวปณิธาน พูลพัส ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

198 60122202130 4 นางสาวเพชรรัตน เพชรสงค ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

200 60122202142 4 นางสาวอรณิชา เดชพจน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

201 60122202144 4 นายชวลิต พัฒนไพศาล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

202 60122202146 4 นายปฎิภาณ จอมคําสิงห ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

203 60122202147 4 นายธนวันต พิมพาภรณ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

204 60122205007 4 นายณัฐกร กนกศรีขริน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

205 60122205008 4 นางสาวจุฬารัตน เสมาเพชร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

206 60122205013 4 นางสาวจิรนันท สามัคคี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

207 60122205014 4 นางสาวพัชราภรณ แสนทวีสุข ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

208 60122205015 4 นางสาวณัชชา เดชชัยฤทธิ์ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

209 60122205016 4 นางสาวฉวีวรรณ บุญหนัก ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

210 60122205018 4 นางสาวชนนิกานต สุริยะ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

211 60122205019 4 นายบุญทวี สุขแสง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

212 60122205021 4 นางสาวอทิตยา ไกรสวัสดิ์ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

213 60122205022 4 นางสาวธนกานต ปุณะปุง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

214 60122205023 4 นางสาวณัฐชนก บุญนิยม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

215 60122205024 4 นางสาวจุฑารัตน ยิ้มอยู ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

216 60122205025 4 นายอนุรักษ สุนทรมังคโล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ199 60122202141 4 นายอนุพงศ อุนคณฑี ปริญญาตรี



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

217 60122205026 4 นางสาวรัชนีกร โสดา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

218 60122205027 4 นางสาวนลินี ใยนา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

219 60122205028 4 นางสาวจิราภรณ บุญลอด ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

220 60122205029 4 นางสาวอภิญญา สัมพันธ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

221 60122205030 4 นางสาวจินตนา จันทร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

222 60122205032 4 นางสาวชญาณี เพ็งทอง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

223 60122205033 4 นายวิโรจน วรวิพัฒนะ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

224 60122205035 4 นางสาวชิดชนก สุวรรณรัตน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

225 60122205037 4 นายนนทพัทธ อะนะสุระ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

226 60122205041 4 นางสาวจันทรจิรา วงษรัตน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

227 60122205042 4 นางสาวพรรณภาภรณ เสริมเปลงศรี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

228 60122213003 4 นางสาวเพ็ญนภา พรหมมาศ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

229 60122213004 4 นางสาวพิริยาภรณ สุบรรณรัตน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

230 60122213005 4 นางสาวเดือนฉาย ปกโขมินัง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

231 60122213007 4 นางสาววิภารัตน คลายสูงเนิน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

232 60122213009 4 นางสาวศุภลักษณ ชวยเกิด ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

233 60122213013 4 นางสาวจิณหนภา ชางแยม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

234 60122213014 4 นายฉัตรมงคล สมุทรเขต ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

235 60122213015 4 นางสาวยศวดี พุดหอม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

236 60122213016 4 นางสาวเกศสุดา สุวรรณจันทร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

237 60122213021 4 นางสาวสุชัญญา บุญญากร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ
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238 60122228014 4 นายลัทธวิทย ธิเนตร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

239 60122228015 4 นายศุภกร วังทะพันธ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

240 60122228023 4 นายอภินันท สุวรรณ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

242 60122228028 4 นายเอกชัย จันทรแจง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

243 60122228030 4 นายอธิวัฒน แกวศรีสด ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

244 60122228033 4 นายเอกรัตน กาญจนมะหิงษ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

245 60122228036 4 นายวิศัลย โคสัย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

246 60122228037 4 นายภาณุวัตร คําสวาง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

247 60122228040 4 นายชยากร วงศปราณี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

248 60122228042 4 นายพงศธร อนสูงเนิน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

249 60122228044 4 นายกิตติพงศ มนตขลัง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

250 60122228045 4 นายทินกร สีดา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

251 60122228053 4 นายชนินทร แสงสุด ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

252 60122228055 4 นางสาวจารุวรรณ ริชารดสัน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

253 60122228056 4 นางสาวสุฑามาศ จันทรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

254 60122228062 4 นายรพีพัฒน คงชวย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

255 60122228064 4 นางสาวสุดารัตน พะพันทาง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

256 60122228068 4 นายชิษณุพงศ จิรบัญชา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

257 60122228070 4 นายมานัส นาหอ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

258 60122228071 4 นายอัครพล จันทธัมโม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

241 60122228025 4 นายวัชรินทร ยาชะรัด ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาเเละสุขภาพ
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259 60122228076 4 นายชัยวัฒน พิทักษกิจไพศาล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

260 60122228078 4 นางสาวจุฑาทิพย วงษสด ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

261 60122228080 4 นายธนพล เมืองโหมด ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

262 60122228083 4 นายศิวกร ทอนทอง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

263 60122228087 4 นายสิริพงษ ชัยพล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

264 60122228088 4 นายเกียรติศักดิ์ เพ็ชรจันทร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

265 60122228089 4 นางสาวณัฐรัตน ทัศนัย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

266 60122228091 4 นายกรกฤต เกลี้ยงเกิด ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

267 60122228094 4 นายภาณุ นัคราโรจน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

268 60122228098 4 นายกิตติพงษ โสมณวัตร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

269 60122228101 4 นายมาวิน วิจิตร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

270 60122228106 4 นายธนพนธ สุนทรปกาสิต ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

271 60122228107 4 นายอัษฎา ทิพยพิมานชัยกร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

272 60122228108 4 นายภัทรพล ผุดผองแผว ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

273 60122208001 4 นายกรรภิรมยกร ปญญารัศมิ์พร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

274 60122208002 4 นายณัฐพงศ จากผา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

275 60122208003 4 นางสาวณิชาภา นิ่มอนงค ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

276 60122208006 4 นางสาวปยาพัชร สนสุรัตน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

277 60122208008 4 นางสาวศิริรัตน กิตติโรจนรัตนะ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

278 60122208018 4 นางสาวลักษิกา คชสิทธิ์ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

279 60122208019 4 นางสาวจิราพร ตราภูมิ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents
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ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

280 60122208020 4 นายอุเทน สุขสวัสดิ์ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

281 60122208025 4 นางสาวกมลฉัตร วาสนา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

282 60122208027 4 นายสหรัฐ อินธิโช ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

283 60122208028 4 นางสาวเพ็ญนภา เชื้อคําเพ็ง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

284 60122208030 4 นางสาวนูรซีลา เจะดือราแม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

285 60122203034 4 นางสาวจิรัญญา กวินธนปรีดา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

286 60122203035 4 นางสาวสุธาทินิกร อรุณโชคทวีกุล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

287 60122203036 4 นายชัยพัทธ สกุณาไพบูลย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

288 60122203038 4 นางสาวพรพิมล คงสังข ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

289 60122203039 4 นายพงศธร ภูมิวิทูรสิทธิชัย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

290 60122203040 4 นางสาวณัฐณิชา แสงสุริยา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

291 60122203041 4 นางสาวพิชญา อัศวนนทวงศ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

292 60122203043 4 นางสาวอชิรญา อับดุลรอมาน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

293 60122203044 4 นางสาววราภรณ ทองคํา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

294 60122203047 4 นางสาวชลธิชา กิจเกียรติ์ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

295 60122203048 4 นายพิทวัส ใจเเกว ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

296 60122203049 4 นางสาวรนิชา ตําราเรียง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

297 60122203052 4 นางสาวเอมมิกา พิมเสนาะ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

298 60122203055 4 นางสาวจุฑาภรณ มะลิซอน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

299 60122203056 4 นายคิรินท เจริญสุข ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

300 60122203057 4 นายปญญา คําพันธ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

301 60122203060 4 นายณัฐกวี วิชัยรัมย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

302 60122203062 4 นางสาวสุดารัตน จันทรเเจง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

303 60122203073 4 นางสาวสมฤดี แสนวาง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

304 60122203074 4 นางสาวนันทพร แจงสุบิน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

305 60122203075 4 นายสุรชัย มวงเงิน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

306 60122203076 4 นางสาววิมลพันธุ หมอยาไทย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

307 60122203077 4 นางสาวหอม บุญแกว ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

308 60122203079 4 นางสาวกัญจนา โสดาวงค ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

309 60122203080 4 นางสาวสรัฐพร มั่นจิตร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

310 60122203081 4 นางสาวจุฑามาศ ขอกลาง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

311 60122203082 4 นายธีรพล ศรีคราม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

312 60122203084 4 นายพฤกษ ลี้วรวงศ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

313 60122203086 4 นางสาวภควดี จั่นถลา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

314 60122203087 4 นายชาคริต บัวพันธุกลีบ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

315 60122203088 4 นายภาธร อําคา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

316 60122203090 4 นายธนบดินทร พุมขจร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

317 60122203092 4 นางสาวอชิรญาณ สุนทรกรัณย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

318 60122203093 4 นางสาวดวงรัตน รัตนะโสภณชัย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

319 60122203094 4 นางสาวพรหมพร ประกอบทรัพย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

320 60122214003 4 นางสาวกัญญาพัชร ชุมศิริวงษ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

321 60122214004 4 นางสาวภัคจีรา กลิ่นหอม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ
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จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents
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ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

322 60122214006 4 นางสาวณัฐมาศ วงษรักษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

323 60122214007 4 นางสาวฐิติมา บุญยงค ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

324 60122214012 4 นายพรพิพัฒน จันทรอําพร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

325 60122214013 4 นางสาวมาริษา ประกอบกิจ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

326 60122214014 4 นางสาวจุฑามาศ เรืองจันทร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

327 60122214016 4 นางสาวสุชานาฏ ปานเดย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

328 60122214018 4 นางสาวสิริญญา มหานาม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

329 60122224006 4 นางสาวรินรดา แกวทอง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

330 60122224008 4 นางสาวอลิษา วงคสุวรรณ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

331 60122224009 4 นางสาวหยดเทียน เรือนสูง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

332 60122224011 4 นางสาวศิริ เนตยารักษ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

333 60122224012 4 นางสาวชนาทิพย ขุนณรงค ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

334 60122224013 4 นางสาวสุดที่รัก เมืองนก ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

335 60122224014 4 นายสหรัฐ สืบทอง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

336 60122224015 4 นางสาวณัฐวรรณ ศรีตะปญญะ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

337 60122224016 4 นายอดิศักดิ์ อุดมเพ็ญ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

338 60122224018 4 นางสาวศิริพร ลิ้มเจริญ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

339 60122224020 4 นางสาวอลิชชา ปดทังเว ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

340 60122224021 4 นางสาวปาสิตา คิวเจริญ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

341 60122224022 4 นางสาวชนัญธิดา โมงขุนทด ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

342 60122224025 4 นายโชคอํานวย ศรีวันคํา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ
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343 60122224031 4 นางสาวเข็มทอง เพ็ชรแกว ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

344 60122224032 4 นางสาวบุษกร พินิจ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

345 60122224033 4 นางสาวนัชนันท หันทําเล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

346 60122224035 4 นางสาวพิมพชนก ปุนนอย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

347 60122224036 4 นางสาวประณิตา มีเพียร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

348 60122224037 4 นายศราวุธ อินทรบุญยา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

349 60122229002 4 นางสาวสุภาวิตา บูรพศิขริน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

350 60122229003 4 นางสาวกฤษณียา บุตรแวง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

351 60122229004 4 นางสาวหยกทิพย งามอังสกุล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

352 60122229006 4 นายไตรภพ กล่ําเจริญ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

353 60122229007 4 นางสาวชาลิตา ทองสุข ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

354 60122229008 4 นางสาวอรพิมพ ค้ําชู ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

355 60122229010 4 นางสาวภัททชนก เหลาอุบล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

356 60122229011 4 นางสาวนลิน อินทจันทร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

357 60122229012 4 นางสาวชลธิชา ชูขันธ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

358 60122229013 4 นางสาวชนิกานต เรืองศรี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

359 60122229014 4 นางสาวสุพัตรา แหวนเงิน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

360 60122229015 4 นางสาวอรัชพร พัชนี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

361 60122229016 4 นางสาวภานุมาส ดวงเมือง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

362 60122229017 4 นางสาวรติมา บุญญาเกิด ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

363 60122229018 4 นางสาวเพชรัตน ทองเสง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ
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364 60122229019 4 นางสาวรมิตา บุญญาเกิด ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

365 60122229021 4 นางสาวนันทิยา สุจริต ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

366 60122229022 4 นางสาวพัชรีวรรณ สมสกุลรุงเรือง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

367 60122229024 4 นางสาวปาวรีย เกาพิลาศ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

368 60122229025 4 นางสาวจิรัฐธิญา องคเฉลิมเกียรติ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

369 60122229026 4 นางสาวอภิญญา ชูกลา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

370 60122229027 4 นางสาวพิมพิชยา เพิ่มพูล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

371 60122229029 4 นางสาวศิริรัตน นันตสินธุ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

372 60122229031 4 นางสาวอรปรียา ศรีเลา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

373 60122229032 4 นางสาวธรัชภรณ รัชดาภิวัฒน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

374 60122229033 4 นางสาวจิราพร ผลเจริญ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

375 60122229041 4 นางสาวชุลีพร อรามวัฒน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

376 60122229042 4 นายไตรภพ องคสรณะคมกุล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

377 60122225001 4 นางสาวประภาวรินทร พุมไชย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

378 60122225002 4 นางสาวทัศนีย ปตถานะ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

379 60122225003 4 นางสาววิภาวรรณ ประเสริฐศรี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

381 60122225009 4 นางสาวธัญภรณ สวนทอง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

382 60122225010 4 นางสาวณิชกมล ไทยพิรัด ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

383 60122225011 4 นางสาวศิริกานดา พรอมดี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

384 60122225012 4 นางสาวมณฑานี ลีเขียน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม380 60122225004 4 นางสาวสุจิรา ประเสริฐสุโข ปริญญาตรี
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385 60122225013 4 นางสาวกฤติยาณี สนั่นเอื้อ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

386 60122225018 4 นางสาวอริสา ไกรทอง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

387 60122225019 4 นางสาวประภัสรา เตียกประโคน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

388 60122225020 4 นายภาณุพงศ ทอนแกว ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

389 60122225022 4 นางสาวพรรณพิราช ทองทรัพย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

390 60122225024 4 นางสาวธีราพร จันทรเพชร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

391 60122226003 4 นางสาวเดนดาว ศรีเนียม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

392 60122226004 4 นางสาวธิดารัตน เลิศจันทร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

393 60122226005 4 นางสาววชิรา ชายชุมดี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

394 60122226007 4 นางสาววิไลวรรณ ดอกยี่สุน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

395 60122226009 4 นางสาวปทมาภรณ อนุอัน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

396 60122226010 4 นางสาวปณพร หิรัญนวคุณ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

397 60122226013 4 นายณัฐดนัย ภาณุรัตน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

398 60122201024 4 นายภาคิน แกวจุนันท ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

399 60122201026 4 นายนพรุจ ลัดกรูด ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

400 60122201028 4 นางสาวริษฎา ขึ้นนกขุม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

401 60122201029 4 นายพิสิฐพงศ ตันตระกูล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

402 60122201031 4 นายศิรพงศ ศักดิ์สุนทราภรณ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

403 60122201033 4 นายอภิสิทธิ์ อินทะจักร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

404 60122201034 4 นายธีรภพ แกวเขื่อน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

405 60122201036 4 นายกิตติพงษ จีรโกวิทยภาส ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

406 60122201037 4 นายณัฐสิทธ จุนคลาย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

407 60122201040 4 นายปณณวัฒน กาญจนปราการ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

408 60122201043 4 นายนิธิวัฒน สุดสวาด ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

409 60122201044 4 นายสเตฟาน พรมประภาพันธ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

410 60122201046 4 นายสุนทร ศักดาพิสุทธิ์ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

411 60122201047 4 นางสาวสุนันทา เกิดแปน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

412 60122201049 4 นายวรานันท ทองกัณฑ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

413 60122201050 4 นายเธียรวิชญ ดวงชัยอยูสุข ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

414 60122201051 4 นายวิชยุตม เกตสิทธิ์ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

415 60122201074 4 นายศุภเมธ เอกอุดมชัย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

416 60122201076 4 นายจักรพงษ โพธิ์แดง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

417 60122201077 4 นายภูชิต สวัสดิ์รักษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

418 60122201078 4 นายไกรศรี อวมดีสุด ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

419 60122201079 4 นายธนบูลย สิริรุงนภาวิไล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

420 60122201081 4 นายอชิตพล แสงเงิน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

421 60122201082 4 นายพชร สืบบุญ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

422 60122201083 4 นายณัฐพันธ ทรัพยธรณี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

423 60122201085 4 นายวรเมธ บัวทอง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

424 60122201086 4 นายกิตติภพ ปญญาชัย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

425 60122201087 4 นายวัชรินทร ดาดวง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

426 60122201089 4 นายนัฐพงษ พูลภักดี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

427 60122201092 4 นางสาวมัชฌิมา เทพอํานวยสุข ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

428 60122201093 4 นายปณณวัฒน พยุงธรรม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

429 60122201094 4 นายสิทธินนท โชติวีรชัยกุล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

430 60122201095 4 นางสาวพรรณพนัช คําแสน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

431 60122215001 4 นายอนุสิทธิ์ แสงสวาง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

432 60122215002 4 นายธนา อาชญาทา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

433 60122215009 4 นายกุลชาติ ทองงาม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

434 60122215010 4 นางสาวกฤชภร ลิ้มสายสุก ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

435 60122215014 4 นายโทมัส มัคซีมเซวา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

436 60122215017 4 นางสาวรุงนภา ประชุมพันธ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

437 60122209004 4 นางสาวอารดา พิมทอง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

438 60122209005 4 นางสาวสิริพรรณ ปรีเถื่อน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

439 60122209008 4 นายโกวิท บุฬา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

440 60122209009 4 นางสาวสุกัญญา สุยะไข ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

441 60122209010 4 นายธวัชชัย จักรพันธุ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

442 60122209011 4 นางสาวเบญจพร อินแกว ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

444 60122209014 4 นางสาวรุจิรา พิทักษ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

445 60122209015 4 นายพีระศักดิ์ ชูแกว ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม446 60122209016 4 นางสาวปนัสยา อยูศรี ปริญญาตรี

443 60122209012 4 นางสาวบุษยา ศรีสวาง ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

447 60122209017 4 นางสาวพิมพชนก เฟองสัทธรรม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

448 60122209020 4 นางสาวขอบรุง ชาวนา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

449 60122209021 4 นางสาวพลอยพิรุณ กระพลอย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

450 60122209022 4 นางสาวพิสมัย ติละบาล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

451 60122209024 4 นางสาวสิริพร ปรีเถื่อน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

452 60122209025 4 นายพงศภัทร เมนทอง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

453 60122209026 4 นางสาวสุวิษา หงษทอง ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

454 60122209028 4 นางสาวธนัชชา วังคีรี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

455 60122209029 4 นางสาวสราญรัตน ไตรธะนะปทม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

456 60122209030 4 นางสาวพัชรินทร ยัญติ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

457 60122209032 4 นางสาวยุวดี พิมพสอาด ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

458 60122209033 4 นางสาววรัญญา สุขเเสน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

459 60122209035 4 นางสาวกชกร อยูเปนสุข ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

460 60122209036 4 นางสาวนิรัชชา มูลสุวรรณ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

461 60122209038 4 นางสาวอันดามัน ขลุดสกุล ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

462 60122209039 4 นางสาวรังสิมา เลิศแลว ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

463 60122209041 4 นางสาวนงลักษณ เสมอมาศ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

464 60122209042 4 นายพัฒนศาสตร สุดหลา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

465 60122209043 4 นางสาวบุษยา พรมเทพ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

466 60122209045 4 นางสาวกัลยารัตน สมศรี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

467 60122209046 4 นางสาวกาญจนาภรณ สุนทรสวัสดิ์ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ
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จําเปนฯ

talents
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ที่จัดโครงการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

468 60122209047 4 นางสาวภัทริยา ดูสันเทียะ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

469 60122209050 4 นางสาวรัญชิดา บุญเติม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

470 60122209051 4 นายสุธิวัฒน อินทรชวย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

471 60122209052 4 นางสาวทิพยสุดา ภูริกันตานนท ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

472 60122209053 4 นางสาวกมลชนก จริตธรรม ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

473 60122209054 4 นายเพ็ญเพชร ฝายดี ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

474 60122209055 4 นายธนทัต เวชกิจ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สําหรับประกอบอาชีพ  ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุน รูจักการปรับตัว 
รูจักเขาสังคม และเรียนรูวัฒนธรรม

ระหวางวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ฝายกิจการนักศึกษาฯ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการอบรม “สรางรายไดกับ Youtuber" 22/10/2563 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการอบรม “สรางรายไดกับ Youtuber" 22/10/2563 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English for new normal by SSRU  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 29/01/2564และ 5,11,18/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการอบรม “สรางรายไดกับ Youtuber"  22/10/2563 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

478 60122201052 4 ภูวเนตร ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

479 60122202098 4 พงศยุทธ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

480 60122202114 4 ธนรักษ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

481 60122202116 4 นายวรายุส ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

482 60122225030 4 สุธิตา ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

483 61122201059 3 ธนสิทธิ์ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

484 61122201068 3 พีรพัฒน  ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

485 61122201079 3 นายปรุต ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English for new normal by SSRU   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 29/01/2564และ 5,11,18/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

488 61122203004 3 อิสรีย ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

490 61122203028 3 นางสาวนพรัตน ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

491 61122203078 3 ทัศนวรรณ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

493 61122209003 3 ญานิกา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

494 61122209009 3 นิรชา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

495 61122209025 3 ฐิติมา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English for new normal by SSRU   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 29/01/2564และ 5,11,18/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม496 61122209037 3 สุวนันท

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร

492 61122205042 3 นางสาวขนิษฐา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

489 61122203022 3 นางสาวนารีรัตน

ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

487 61122202074 3 นางสาวนิชนันต ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

486 61122202065 3 ฤทธิ์ติค

เทคโนโลยีสารสนเทศ

477 62122202081 2 นางสาวกมลฉัตร ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

476 62122202058 2 นางสาวสุพรรณี  นานโพธิ์ศรี ปริญญาตรี

475 62122202055 2 นางสาวอนงคลักษณ   แสงคํา ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

499 61122225017 3 แพรวพรรณ ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

500 61122226005 3 ดลชัย ปริญญาตรี ฟสิกสประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

501 61122228077 3 ธัญญาภรณ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

504 61122229009 3 ญดาณัฐ ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

507 61122229027 3 ธนกฤต ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

509 61122229033 3 นางสาวซูไรดา ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

510 61822293005 3 กมลชนก ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English for new normal by SSRU  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 29/01/2564และ 5,11,18/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English for new normal by SSRU  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 29/01/2564และ 5,11,18/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

513 62122201025 2 นางสาวชัญญานุช ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

516 62122201029 2 ภูตะวัน ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

517 62122201030 2 ธนวิทย ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

518 62122201031 2 นายนฤพงษ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

519 62122201034 2 ปุณณวิช ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

520 62122201035 2 จารุภา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

521 62122201038 2 ธีรพงศ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

522 62122201040 2 ภานุสรณ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

525 62122201045 2 อาทิตย ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

526 62122201047 2 ทัตธน ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

527 62122201048 2 ภูชิชย ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

528 62122201051 2 ธนารักษ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพืวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

529 62122201056 2 วีรชน ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

530 62122201436 2 สมศัก ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

531 62122202009 2 นายนฤนาถ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร

524 62122201043 2 จีรศักดิ์ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร

523 62122201042 2 วรพล

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร

515 62122201027 2 จีระพัฒน ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร

514 62122201026 2 ปรมัตร

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร

512 62122201010 2 นภาพร ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร

511 62122201009 2 นางสาวธนธรณ

ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร

508 61122229028 3 ศศิวิมล ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร

506 61122229019 3 พนิดา

ปริญญาตรี

นิติวิทยาศาสตร

505 61122229018 3 นางสาวดวงอนงค ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร

503 61122229007 3 ธัญจิรา

ปริญญาตรี ชีววิทยา

502
61122228090

3 ณัฐพงษ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

498 61122224024 3 ชุลี

497 61122214004 3 เมธินี ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

532 62122202016 2 สิริรัตน ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

533 62122202019 2 สิรวิชญ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

534 62122202032 2 จิระวัฒน ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English for new normal by SSRU   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 29/01/2564และ 5,11,18/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

536 62122203035 2 ชัยวัฒน ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

537 62122203037 2 ณัฏฐวรี ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

538 62122203038 2 ธนารีย ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

539 62122203042 2 อลงกรณ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

540 62122203044 2 อสมา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

541 62122203047 2 นางสาวชนมน ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

542 62122203048 2 นางสาวภัทรสิริ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

543 62122203049 2 นภัสสร ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

544 62122203050 2 นางสาวภาดา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

545 62122203051 2 ธฤต ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

546 62122203055 2 นายอัคราช ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

547 62122203058 2 รัตนากร ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

549 62122203064 2 ดิศรณ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

550 62122203071 2 นวพรรษ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

551 62122203092 2 ณัฐสุดา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

552 62122203093 2 สวิตตา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English for new normal by SSRU   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 29/01/2564และ 5,11,18/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

562 62122208004 2 ปภาวี ปริญญาตรี เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี เคมี

565 62122208011 2 นางสาววราภรณ ปริญญาตรี เคมี

564 62122208010 2 นางสาวนารีรัตน

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

563 62122208005 2 พรวิกา ปริญญาตรี เคมี

561 62122205035 2 นายศราวุฒิ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

560 62122205027 2 นัจมีร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

559 62122205025 2 สายรุง

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

558 62122205016 2 นภัสพร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยีการอาหาร

557 62122205013 2 ชาญชัย

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

556 62122205010 2 ตรีเพ็ชร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

555 62122205003 2 อัศวิน

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร

554 62122205001 2 ปฏิมากรณ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยีการอาหาร

553 62122203101 2 ยุวธิดา

ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

548 62122203062 2 ทัชชล ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร

535 62122202079 2 อภิสิทธิ์



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

574 62122209010 2 กัลยาณี ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

575 62122209022 2 นริสรา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

576 62122209024 2 พรพรหม ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งเเวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

579 62122209031 2 นฤพร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

580 62122224002 2 ปทุมทิพย ปริญญาตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

581 62122224009 2 พิชามญช ปริญญาตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

583 62122224012 2 ชิดชนก ปริญญาตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

584 62122224014 2 พิมพมาตุ ปริญญาตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

587 62122224023 2 กษมพล ปริญญาตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

588 62122224026 2 ชานนท ปริญญาตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

589 62122225003 2 วนมาลิน ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

590 62122225004 2 รมิดา ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

591 62122225005 2 กัญญารัตน ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

592 62122225006 2 บุษกร ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

594 62122225014 2 สุคลธา ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

595 62122225017 2 นพรัตน  ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

596 62122225020 2 อภิสรา ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

601 62122228006 2 ยศชลิต ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

606 62122228013 2 ไอรดา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

605 62122228012 2 ชญานนท

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

604 62122228011 2 วีรกิจ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

603 62122228010 2 เตชภณ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

602 62122228009 2 ภูมิภัทร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

600 62122228005 2 อมรพัฒน

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

599 62122228004 2 ปยุดา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

598 62122228002 2 นายเฉลิมพงษ

กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย

597 62122228001 2 ธนธน ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

ปริญญาตรี ชีววิทยา

593 62122225010 2 มุทิตา  ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

586 62122224017 2 ชุตินันท

ปริญญาตรี ชีววิทยา

585 62122224016 2 กัญญาภัทร ปริญญาตรี ชีววิทยา

582 62122224010 2 พิมประภา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

578 62122209030 2 นัฐติยา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งเเวดลอม

577
62122209027

2 พรเทวี

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

573 62122209008 2 อมาวสุ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

572 62122209006 2 ปยธิดา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

571 62122209005 2 อติตา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

570 62122209004 2 อารยา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

569 62122209003 2 ณัฐชา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

568 62122209002 2 นารีรัตน

ปริญญาตรี เคมี

567 62122208015 2 พลเพชร ปริญญาตรี เคมี

566 62122208012 2 นางสาวบุสชา



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

607 62122228014 2 ศุภชัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

608 62122228016 2 วรวิช ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

611 62122228019 2 ศศิธร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

612 62122228021 2 ชวินทร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

614 62122228024 2 นายระพีพัฒน ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

616 62122228029 2 นายสุรศักดิ์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

619 62122228053 2 ณัฐพล ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

621 62122228078 2 ธีระวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

623 62122229005 2 ทิฆัมพร ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

624 62122229012 2 ศิวานุช ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

625 62122229020 2 ปรียดา ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English for new normal by SSRU   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 29/01/2564และ 5,11,18/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

627 62122229026 2 สาธิกา ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

628 62122229027 2 โชติกา ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

629 62122229028 2 รัตนาวดี ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

630 62122229032 2 ธมลวรรณ ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

631 63122201092 1 วรพงศ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

644 63122203074 1 ธีรเทพ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

645 63122203079 1 อารียา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

647 63122203085 1 สิทธิโชค ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร

646 63122203081 1 จักรพรรดิ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร

643 63122203063 1 ทิตยาภรณ

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร

642 63122203058 1 นางสาวลักขณา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร

641 63122203023 1 ทัณฑิกา

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร

640 63122203022 1 นิสาชล ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร

639 63122203017 1 สุณิสา

ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

638 63122203012 1 ปภาวดี  ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร 

637 63122203010 1 นิพิฐพนธ

ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

636 63122202085 1 ธนาภรณ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

635 63122202075 1 นายวีรเทพ

ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

634 63122202072 1 ธัญวรัตน ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

633 63122202062 1 ธันยาภรณ

ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร

632 63122202006 1 เทพพงษ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

626 62122229024 2 กัญญวรา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

622 62122229004 2 ภูชิต ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร

620 62122228075 2 นางสาวอภิชญา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

618 62122228031 2 นายภัทรพล ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

617 62122228030 2 สโรชา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

615 62122228025 2 ธนพล ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

613 62122228022 2 นรบดี

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

610 62122228018 2 กิตติศักดิ์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

609 62122228017 2 ธีรภัทร
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ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

648 63122203090 1 พีรยา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

651 63122203121 1 นางสาวอนามิกา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

652 63122203122 1 กาญจนา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

657 63122228002 1 นักรบ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

659 63122228005 1 วรินทร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

666 63122228019 1 นายภูริทัต ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

670 63122228029 1 นายกิตตินัน ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย 14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

674 63122228064 1 นายอภิสิทธิ์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

675 63122228065 1 นายธนวิชญ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

676 63122228068 1 อธิติยา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

678 63122228071 1 มนธิษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

679 63122228073 1 กุลธิดา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

680 63122228074 1 สารินท ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ681 63122228075 1 ณัฐนนท

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

677 63122228070 1 ปานทิพย ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

673 63122228055 1 วิสสุตา

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

672 63122228041 1 ชัยณรงค ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

671 63122228040 1 กัญญารัตน ปริญญาตรี

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

669 63122228025 1 นายจิตรลดา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

668 63122228023 1 นัฐวุฒิ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

667 63122228021 1 จิฬาลักษณ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

665 63122228018 1 นายพุทธชาติ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

664 63122228015 1 ณัชพล ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

663 63122228014 1 นายณฐภัทร

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

662 63122228011 1 อิทธิพล ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

661 63122228010 1 จิณณพัต

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

660
63122228008

1 วิยะดา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

658 63122228003 1 อัศวเทพ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

656 63122208020 1 นางสาวคณภรณ ปริญญาตรี เคมี

655 63122205042 1 ไผท

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

654 63122205032 1 นายพิษณุพงษ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

653 63122205006 1 นางสาวปาลิตา

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร

650 63122203097 1 นายศุภโชค ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร

649 63122203092 1 นางสาวหทัยชนก



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

682 63122228076 1 ศุภิสรา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

683 63122228079 1 จักริน ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

684 63122228082 1 นายธีระพันธ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

685 63122228086 1 สันติภาพ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

686 63122228087 1 ปณฑิกา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

687 63122228090 1 ศิรสิทธิ์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

688 63122228091 1 วนิดา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

689 63122228093 1 วรวัฒน ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

691 63122228100 1 ราชสีห ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

697 63122229005 1 บุญญฤิทธิ์ ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

700 63122229012 1 มานิตา ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

701 63122229016 1 ณัฐพงษ ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

702 63122229021 1 สุภาวดี ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

707 63122229050 1 นายพิสิษฐ ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

708 63122240002 1 ประภาพร ปริญญาตรี ลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

709 63122240004 1 กานตธิดา ปริญญาตรี ลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

710 63122240005 1 นัฐธน ปริญญาตรี ลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

711 63122240012 1 กรชนก ปริญญาตรี ลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

712 63122243003 1 คัทลียา ปริญญาตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

713 63122243022 1 นางสาววรรณวิษา ปริญญาตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

714 63122243023 1 นายภวัต ปริญญาตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

715 63122243024 1 ฐิติรัตน ปริญญาตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

716 63122243031 1 นางสาวชนิกานต ปริญญาตรี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

717 61122201071 3 สหัสวรรษ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

718 63122228031 1 นาย เกียรติศักดิ์  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร การกีฬาและสุขภาพ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมสายคลองหนากากอนามัย  14 - 21/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

720
61122205015 3 นางสาวดวงใจ

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

723 61122229014 3 นางสาวหยกมณี ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

724 62122201001 2 นางสาวณัฐพร ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

722 61122228128 3 นางสาวศศิปรียา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

721 61122228104 3 นางสาวธัญลักษณ 

ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร

719 63122228006 1 ภัทรกร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

706 63122229043 1 นางสาวปทิตตา

ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร

705 63122229037
1 รัชนีกร

ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร

704
63122229036

1 นางสาวกมลชนก

ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร

703 63122229034 1 นางสาวณัฐรินีย ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร

699 63122229011 1 ธนภรณ

ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร

698 63122229010 1 นภัสวรรณ ปริญญาตรี
นิติวิทยาศาสตร

696 63122229001 1 ธยานี

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

695 63122228126 1 ไชยพงศ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

694 63122228106 1 สราวุธ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

693 63122228105 1 ธีรภัทร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

692 63122228103 1 สิทธิโชค

690 63122228097 1 พัชราภรณ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

728 62122201005 2 นายธาวิน ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

729 62122201006 2 นายชยกร ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English for new normal by SSRU  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 29/01/2564และ 5,11,18/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

731
62122201013 2 นางสาวจารุทัย

ปริญญาตรี
วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

735 62122201022 2 นางสาวธันยาภรณ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

737
62122202031 2 นางสาวกัญญา

ปริญญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

738
62122205004 2 นางสาวระพีพรรณ 

ปริญญาตรี
วิทศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

740
63122208004 1 นายณัฐวุฒิ

ปริญญาตรี
เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English for new normal by SSRU   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 29/01/2564และ 5,11,18/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

744
63122229038 1 นางสาวอินทิรา

ปริญญาตรี
นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมใหความรูดานภาษาไทย การอบรมเสนาะเสียง เรียงรอยกรอง


 - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 12 - 13/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

745 61122201013 3 กอบบุญ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

746 61122201028 3 นายชนาภัทร ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

747 61122203018 3 มณฑา ทิพย ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

748 61122203036 3 พลอยวรรัตน ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

749 61122224022 3 พนินทรา ปริญญาตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

750 61122228005 3 มกรพัน ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

751 61122228012 3 ณัฐพงศ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

752 61122228013 3 นายพลากร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

753 61122228062 3 พุฒิพงศ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

754 61122228084 3 เสาวลักษณ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

755 61122228089 3 สุพัครา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

756 61122228092 3 พีรวัฒน ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

743 61122201023 3 ณัฐพงษ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร

742 63122228062 1 นายจีระพงศ  

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

741 63122228052 1 นายสุรเกียรติ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

739 62122205032 2 นายเกียรติศักดิ์

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร

736 62122201055 2 นายสุทัศน ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร

734 62122201021 2 นายณัฐกุล

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร

733

62122201019

2 นายเดชาพล ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร

732 62122201015 2 นายขจรวิทย

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร

730 62122201011 2 นายคณากานต ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร

727 62122201004 2 นางสาวศรินยา

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร

726 62122201003 2 นายณัฐวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร

725 62122201002 2 นางสาวจณิสตา



ทักษะที่
จําเปนฯ

talents
ทักษะที่จําเปนฯ 

และ talents

หนวยงานที่จัด
ว/ด/ป

ที่จัดโครงการ

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

757 61122228093 3 ธิติสรณ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

758 61122228099 3 นนทิยา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

759 61122228103 3 ทนุธรรม ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

760 61122228107 3 นายวัชชิรพล ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

761 61122228109 3 อภิรดี ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

762 61122228111 3 นางสาวกมลชนก ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

763 61122228113 3 สุขฤทัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

764 61122228114 3 กษิรา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

765 61122228116 3 กิตติศักดิ์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

766 61122228120 3 ขนิษฐ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

767 61122228130 3 นิธิวัฒน ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

768 61122229004 3 จิรารัตน ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

769 62122201008 2 ยุทธภูมิ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

770 62122201016 2 พจนินท ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

771 62122201033 2 รัมภรดา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

772 62122201054 2 กิตติพัทธ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English for new normal by SSRU   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 29/01/2564และ 5,11,18/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

774 62122202044 2 ภูมิพัฒน ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

775 62122202048 2 เบญจมาพร ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

776 62122203007 2 ธนารีย ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

777 62122203008 2 นายปฐมพร ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

778 62122203016 2 ธนพร ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

779 62122203018 2 กัมพล ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

780 62122203020 2 นายพิชิตชัย ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

781 62122203021 2 ภาสิณี ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

782 62122203028 2 นายขจรศักดิ์ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

783 62122203031 2 ปรียานุช ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

784 62122203069 2 ตะวัน ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

785 62122203072 2 ธนพร ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

786 62122203075 2 ลดา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

787 62122203091 2 ออมสิน ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

788 62122203099 2 นางสาวปยธิดา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

789 62122205009 2 พิทยา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

790 62122205014 2 ภัทรภร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

791 62122205015 2 นางสาวอมลวรรณ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

792 62122205024 2 อนุสรา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

793 62122205033 2 มาวิน ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

794 62122208009 2 สุธานี ปริญญาตรี เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

795 62122224029 2 สโรชา ปริญญาตรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

796 62122228028 2 ชินาธิป ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

797 62122228051 2 นายภูมิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

798 62122228085 2 กษิดิ์เดช ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

799 62122228094 2 ณัฐวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

800 63122201024 1 นายธันวบัณฑิต ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

801 63122202023 1 ศุภกิจ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

802 63122202061 1 นายพีรวัส ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

803 63122202063 1 กองภพ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

804 63122202064 1 จิตรทิวา ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English for new normal by SSRU   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 29/01/2564และ 5,11,18/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

806 63122202066 1 อรอนงค ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English for new normal by SSRU   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 29/01/2564และ 5,11,18/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

808 63122202068 1 สรรเพชญ  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

809 63122202069 1 นายพิริยะ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

810 63122202073 1 นางสาวกนกกร ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง  - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English for new normal by SSRU   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 29/01/2564และ 5,11,18/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

812 63122202081 1 ธีรวัฒน ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

813 63122202086 1 ภัทรดนย ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

814 63122202088 1 กุณนฑี ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

815 63122203070 1 วันวิสา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

816 63122203073 1 นางสาวพิมพลภัส ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

811 63122202076 1 ธนพนธ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

807 63122202067 1 ภูธเนศ

ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

805 63122202065 1 ธีรเทพ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

773 62122202010 2 สรนันท
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ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัยชื่อ - สกุล
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ระบุทักษะที่จําเปนฯ หรือ talents ที่ไดรับการพัฒนา

817 63122228045 1 นางสาวสุกันญา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

818 63122228050 1 นายธีรภัทร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

819 63122228059 1 ชนะภัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

820 63122228063 1 ไชยวัฒน ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

821 63122229002 1 น.ส.ญาณิศา ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

822 63122229013 1 กาญจนา ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

823 63122229023 1 ชนิกาญจน ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

824 63122229042 1 วณิชชา ปริญญาตรี นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

825 63822203010 1 ธนาวดี ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมโครงการอบรมออนไลน การทําขนมชอมวง   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25-29/01/2564 กองพัฒนานักศึกษา

826 62122213004 2 นางสาวรุจิเรจ ปริญญาตรี คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English for new normal by SSRU   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 29/01/2564และ 5,11,18/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา

827 63122201077 1 นายสุรวิช ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ English for new normal by SSRU   - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 29/01/2564และ 5,11,18/02/2564 กองพัฒนานักศึกษา



ตัวชี้วัด

นายวุฒิพงศ จันทรเมืองไทย โทร. 02-160-1037

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม
≥ 5 0 0.0000 
≥ 5 3 0 3 3.0000 
≥ 5 0 0.0000 
≥ 5 0 0.0000 
≥ 5 0 0.0000 
≥ 5 0 0.0000 
≥ 5 0 0.0000 
≥ 5 0 0.0000 
≥ 5 0 0.0000 
≥ 5 0 0.0000 
≥ 5 0 0.0000 
≥ 5 0 0.0000 
≥ 5 0 0.0000 
≥ 5 0 0.0000 

≥ 70 3 0 3 3.0000 

13) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

14) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

ระดับมหาวิทยาลัย

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

1.3.3 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเปนตัวแทนของหนวยงานไป ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ กองนโยบายและแผน รอบ 12 เดือน

หนวยงาน เปาหมาย
ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเปนตัวแทนของหนวยงานไปนําเสนอ

คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



รายละเอียดตัวชี้วัด 1.3.3 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเปนตัวแทนของหนวยงานไปนําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ

หนวยงานเจาภาพ กองนโยบายและแผน
นายวุฒิพงศ จันทรเมืองไทย โทร. 02-160-1037

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

1 ฤทธิ์การตานสารอนุมูลอิสระของสารสกัดขาวหอม

มะลิแดง

นางสาวจิรัชญา กสิกรรมไพบูลย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10

 27 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย

2 การพยากรณราคาทองคําแทงในประเทศไทยและ

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทกับดอลลารสหรัฐ

นางสาวปยะดา ไพศาล

นางสาวจุฑามาศ พงษสมทรง

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 

(The 7th National Conference on 

Technology and Innovation Management)

 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ประเทศไทย

3 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาสูญหายสําหรับ

ตัวแปรตามในการวิเคราะหถดถอยพหุ

นายนภดล  จิราพงษ

นางสาวพรรณวษา เจริญวงษ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 

(The 7th National Conference on 

Technology and Innovation Management)

 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ประเทศไทย

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน

ลําดับ ชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก
ว/ด/ป

ที่นําเสนอ
ประเทศที่ไปนําเสนอ

กรณี ผลงานไดตีพิมพในวารสาร

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ

วัน/เดือน/ป 

ที่ ตีพิมพ

ระดับการนําเสนอ
ชื่อ-สุกล เจาของผลงาน สังกัด คณะ/วิทยาลัย ชื่องานการประชุมวิชาการที่นําเสนอ



ตัวชี้วัด

นายพงษศักดิ์ รุงสง โทร. 02-160-1442

เปาหมาย
 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 3-4 ที่สอบผาน

มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1

จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 3-4 ที่เขาสอบ

มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ทั้งหมด
คิดเปนรอยละ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

≥ 20.00 0.00 0.0000 
≥ 20.00 31 225 13.78 2.9267 
≥ 20.00 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0.00 0.0000 
≥ 20.00 0.00 0.0000 

≥ 20.00 31 225 13.78 2.9267 ระดับมหาวิทยาลัย

10) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

11) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

15) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

12) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

13) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

14) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

8) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

9) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

หนวยงาน

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.3.4 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ สสสร. รอบ 12 เดือน



รายละเอียดตัวชี้วัด 1.3.4 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา

หนวยงานเจาภาพ สสสร.
นายพงษศักดิ์ รุงสง โทร. 02-160-1442

ผาน ไมผาน
1 นายภูวดล นรโคตร 4 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 25/5/2021

2 นายวริทธิ์ บุญชวย 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 25/5/2021

3 นางสาวเมธาพร พิชยวัฒนา 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 26/5/2021

4 นางสาวสารี่ สีมวง 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 25/5/2021

5 นางสาวมัทนา ไชยภา 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 27/5/2021

6 นายณภัทร บุญวรรณ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 6/2/2021

7 นายพงศกร ใจชอบ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 6/2/2021

8 นางสาวลัดดาวัลย เรืองศรี 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B2 6/2/2021

9 นางสาวพลอยวรรัตน มีศรีสม 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  C1 27/5/2021

10 นางสาววันศิริ ปงลังกา 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 27/5/2021

11 นางสาวอาภานันท กนกเลิศฤทธิ์ 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B2 6/2/2021

12 นายณัฐพงศ แหยมคง 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 7/2/2021

13 นางสาวรุซฎา บูยา 3 วิทยาศาตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B2 7/2/2021

14 นางสาวลดาวัลย ปุกคํา 3 วิทยาศาตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 1/2/2021

15 นางสาวเมษา จิตตพิริยะพันธ 3 วิทยาศาตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 1/2/2021

16 นางสาวญานิกา อวมจุก 3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B2 7/2/2021

17 นายธีระภัทร มิกขุนทด 3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 6/2/2021

18 นายกฤติน ออนอารีย 3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  C1 7/2/2021

19 นางสาวสุมณฑาทิพย สังขทอง 3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B2 7/2/2021

20 นายวุฒิไกร บริภารัตน 3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  C1 6/2/2021

21 นายพิศาล สิทธิโชคโสภณ 3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 7/2/2021

22 นางสาวสุวนันท กันเรือน 3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 7/2/2021

23 นางสาวกชกร บุญเลิศ 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 22/3/2021

24 นางสาวเบญจมาศ เมืองแกว 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B2 6/2/2021

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน

ว/ด/ป
ที่สอบ

ชื่อ-สกุล นักศึกษาที่เขาสอบ ชั้นป
ผลสอบ

ระดับลําดับ สาขาวิชา คณะ



ผาน ไมผาน

ว/ด/ป
ที่สอบ

ชื่อ-สกุล นักศึกษาที่เขาสอบ ชั้นป
ผลสอบ

ระดับลําดับ สาขาวิชา คณะ

25 นายณัฐพงษ ทวมจุย 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 7/2/2021

26 นายศุภชัย มวงรัตนศิริ 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  C1 7/2/2021

27 นางสาวขนิษฐา ชวยศรีนวล 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 7/2/2021

28 นายสุปกาณฑ อินทรสมัย 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  C1 6/2/2021

29 นางสาวกานตรวี ศรีสวรรค 3 นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B2 6/2/2021

30 นางสาวกฤตศุภา คุมภัย 3 นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B1 7/2/2021

31 นายพิทวัส ใจแกว 4 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 6/2/2021

32 นายณัฐกวี วิชัยรัมย 4 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 7/2/2021

33 นายโมทนา โกกะนุชสกุล 4 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

34 นายชัชพิสิฐ ทองบาง 4 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

35 นายพรพิพัฒน จันทรอําพร 4 เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

36 นายชวิศ ธนกรไพศาล 4 เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 6/2/2021

37 นางสาวสุชานาฏ ปานเดย 4 เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

38 นางสาวกฤติยาณี สนั่นเอื้อ 4 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

39 นายวัชรินทร ยาชะรัด 4 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

40 นางสาวธวัลรัตน ยอดธรรมรัตน 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

41 นางสาวณิชกานต ขวัญตา 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 22/3/2021

42 นายธีรเจต ชุมแจม 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

43 นายธีระพงศ ศรนรินทร 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

44 นายธีระพงศ ศรนรินทร 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

45 นายพัฒนโชติ ชวนรักธรรม 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

46 นายเพชรกลา บุญนิกูล 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

47 นางสาวพิชญฐสินี โสภณสิทธิ์ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

48 นายวสันต คัมภิรานนท 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

49 นางสาวพีรญา ครุฑกะ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 7/2/2021

50 นายวัชรพล ขําสุวรรณ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 7/2/2021

51 นายธีรโชติ จินตรารักษ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 8/2/2021
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52 นางสาวปยนุช กลิ่นพงค 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 3/2/2021

53 นายบุณยกฤต พัดเทวี 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 3/2/2021

54 นางสาวปวรา ชาญวิเศษ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

55 นางสาวฐาณิตา แสงธรรมมิตร 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 5/2/2021

56 นายกอบบุญ พรรณรักษ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 5/2/2021

57 นางสาวอชิรญา รูปคํา 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 5/2/2021

58 นายสรวิศ อดิศักดิ์ฐิติกุล 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 3/2/2021

59 นางสาวเบญจรัตน สิงหคาร 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 8/2/2021

60 นางสาวอําภรณ มีบุญ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 6/2/2021

61 นายณัฐพงษ เมืองทิพย 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 5/3/2021

62 นายกิตติธัช เจริญสุข 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 3/2/2021

63 นายสุทธิพงษ เขียวสะอาด 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 3/2/2021

64 นายชนาภัทร กมลรัมย 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 3/2/2021

65 นายสหัสวรรษ สวางใจธรรม 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 3/2/2021

66 นายสิทธิศักดิ์ มีไชยโย 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

67 นายสหัสวรรษ บุญเกื้อ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

68 นายอาณาวินส คลายบุญมี 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 3/2/2021

69 นายธาดา แยมเกตุ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 7/2/2021

70 นายนครินทร ครุฑกุล 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

71 นายจารุภัทธ ทองมณี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

72 นางสาวพรพิชา ชะลอ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 1/2/2021

73 นางสาววรัญญา มนตรีพาณิชย 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 2/2/2021

74 นางสาวพิมพพันธุ เทวโรทร 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 2/2/2021

75 นายขันติเดช ชุมเรียง 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

76 นางสาวจีรวรรณ ปราบหนองบัว 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

77 นายศุภณัฐ ศรีโพธิ์ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 27/5/2021

78 นายอภิภูมิ ภิรม 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 3/2/2021
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79 นางสาวจรรยพร ทองทุม 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 24/5/2021

80 นายวิศิษฎ ภูสกุล 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 2/2/2021

81 นางสาวกัณฑมาศ ลิ่มเงิน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 8/2/2021

82 นางสาวอภิญญา โพธิบุตร 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

83 นายพีรพัฒน คงเเยม 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

84 นายณัฐพล บุญกูล 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

85 นางสาวธีรานันท แกวตุมกา 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

86 นางสาววันวิสาข ดําจุย 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 8/2/2021

87 นายมงคล โกสยตานนท 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 2/2/2021

88 นายสิขเรศ อินทวัตร 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

89 นายอนุศิษฎ แซอึ้ง 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  Pre-A1 (Mid) 7/2/2021

90 นายสุดตระการน แสงสุดตา 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  Pre-A1 (Low) 7/2/2021

91 นายนพดล กรุดทรัพย 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 8/2/2021

92 นางสาวทิพากร บุญแกว 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

93 นายธนเกียรติ ปดกอง 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

94 นางสาวโชติมณี ปนะทาใน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

95 นางสาวทิพยาภรณ ยําสัน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

96 นายวีรยุทธ โหยหวล 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

97 นายวีราวุฒิ สอนสวัสดิ์ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

98 นายปฐมพร รื่นปราชญ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 5/2/2021

99 นายอภิวัฒน ราชประโคน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  Pre-A1 (High) 8/2/2021

100 นายมนัส เกษกาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

101 นายฤทธิ์ติค จาวลา 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 8/2/2021

102 นายธนวิชญ วงษกอบศิลป 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  Pre-A1 (Mid) 8/2/2021

103 นางสาวนิชนันต ตันติวัฒนไพศาล 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 8/2/2021

104 นางสาวอิสรีย สมบุญ 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 9/2/2021

105 นางสาวสิริยากรณ นวลแกว 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 8/2/2021
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106 นางสาวตัสนีม โสยดี 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 8/2/2021

107 นางสาวอัจฉรา วิชาพูล 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 8/2/2021

108 นางสาววริษา อัมระปาล 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

109 นางสาวฐิติชญา นาโพธิ์ 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

110 นางสาวปูญญิกา บุญอาสา 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

111 นางสาวนพรัตน มูลหลวง 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 9/2/2021

112 นายพีรวุฒิ เทพรัตน 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 8/2/2021

113 นายซีนาย อัศวพานิชกุล 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 9/2/2021

114 นางสาวชฎาพร ผายสุวรรณ 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 8/2/2021

115 นายภานุพงศ คํามา 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

116 นางสาวญาณิศา ศรีเลิศ 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  Pre-A1 (High) 6/2/2021

117 นายเจษฎากร ชัยศร 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

118 นางสาวพลอยไพลิน ขันคํา 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 6/2/2021

119 นางสาวเบญญาภัทร คําอุดม 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 8/2/2021

120 นายพงศกร ภูศิริมงคลชัย 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

121 นางสาวทัศนวรรณ สงเคราะหได 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

122 นางสาวเสาวรส ศรีขะปดสา 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

123 นางสาววริศรา พัฒนชัยโกศล 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

124 นางสาวณัฐกุล คํามุงคุณ 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

125 นายธนกิจ สุวรรณรัตน 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 6/2/2021

126 นายนาวิน ไชยภา 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

127 นางสาวจารวี เกียรติงาม 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 8/2/2021

128 นางสาวภิญญดา ยิ้มแยม 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 6/2/2021

129 นางสาววรรณทกาญจน แซเฉา 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 8/2/2021

130 นางสาวรดาชนก ศิริพันธ 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 25/5/2021

131 นางสาวสุธีธิดา ศรีสมเขียว 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 25/5/2021

132 นายไตรภพ ถันอุปถัมภ 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021
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133 นางสาวจิราพัชร โฮมวงศ 3 คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

134 นางสาวปรัชญาพร มวงมณี 3 วิทยาศาตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

135 นางสาวญาณิศา หรรษา 3 วิทยาศาตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 3/2/2021

136 นางสาวเบญญาภา เลิศลบ 3 วิทยาศาตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 4/2/2021

137 นางสาวนริสา เรือนภู 3 วิทยาศาตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 4/2/2021

138 นายอลงกรณ แกวคงฉาย 3 วิทยาศาตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 2/2/2021

139 นายณัชพล แยมแกว 3 วิทยาศาตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 6/2/2021

140 นายวิชากร แทนหนู 3 วิทยาศาตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 6/2/2021

141 นางสาวจันทนี รักษาวงค 3 วิทยาศาตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

142 นายลักษณะวงศ บัวศรี 3 วิทยาศาตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

143 นายสิทธิกร พุมศรีพักตร 3 วิทยาศาตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 7/2/2021

144 นางสาวรัตนาภรณ หาพิพัฒน 3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 5/2/2021

145 นางสาวภาคินี อินเพ็ญ 3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

146 นางสาวกนกพร มั่นนิยม 3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

147 นางสาวคารีนา รัตนวัน 3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

148 นางสาวสโรชา ชุมสุข 3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 23/5/2021

149 นายธาดา โบบทอง 3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 5/2/2021

150 นายดนุพร คงศรี 3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 5/2/2021

151 นางสาวศิระประภา คงทรัพย 3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 5/2/2021

152 นายธีรพล ประพัฒนรังสี 3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

153 นายกิติวัฒน สุนชัย 3 คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

154 นายอาชวิน มูฮํามัดตอเฮต 3 คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

155 นางสาวนัทธมน พุฒพรหม 3 คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

156 นายบุญฤทธิ์ อ่ําเจริญ 3 เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

157 นางสาวปยะดา ไพศาล 3 สถิติประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

158 นางสาวจุรีรัตน วันโสภา 3 สถิติประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

159 นางสาวณัฐชา สวางแสงใส 3 สถิติประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021
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160 นางสาวทัศนวรรณ ตรีภณี 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

161 นางสาวทัศนวรรณ ตรีภณี 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

162 นางสาวจิราภรณ สอนคําเสน 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 6/2/2021

163 นางสาวนฤมล แข็งกสิกิจ 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

164 นางสาวนฤมล แข็งกสิกิจ 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  Pre-A1 (High) 7/2/2021

165 นางสาวสุมานัส บวรศิริสุข 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 3/2/2021

166 นางสาวชลลดา นุชปรีดา 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

167 นางสาวธันยธร ภูกองชัย 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

168 นางสาวนวัชยา แสงนิล 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

169 นางสาวนารีนาฎ ตนพรมรัมย 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

170 นางสาวอมิตา ชัยสิงห 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 7/2/2021

171 นางสาวลลิภัทร นาคีสินธ 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 8/2/2021

172 นางสาวพนินทรา ศรีมะลัย 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 0/1/1900

173 นางสาวณัฐพร ชวยมาก 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 7/2/2021

174 นางสาวสิริยากร เที่ยงแท 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  Pre-A1 (High) 6/2/2021

175 นางสาวธันยชนก มีแกว 3 ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

176 นางสาวศิรินภา สงสัย 3 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 5/2/2021

177 นางสาวสุพัตรา เพชรพวง 3 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 7/2/2021

178 นางสาวณัทกร แกวประเสริฐ 3 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 5/2/2021

179 นางสาวกัญชลิดา รอดกรุง 3 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

180 นางสาวโยฐิตา จันทรส 3 ฟสิกสประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 6/2/2021

181 นางสาวโยษิตา โยปดทุม 3 ฟสิกสประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  Pre-A1 (Low) 8/3/2021

182 นายกัมพล กุรัมย 3 ฟสิกสประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 8/3/2021

183 นายพรภวิษย โอภาสเสรีชัย 3 ฟสิกสประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 8/2/2021

184 นายดลชัย เกาะแกว 3 ฟสิกสประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

185 นางสาวศิริพร สรรพอาสา 3 ฟสิกสประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 4/2/2021

186 นางสาวจิรนันท รุงเเสงเงิน 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 8/2/2021
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187 นายพัฒนวงศ คงถม 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

188 นางสาวณัฐวดี พูลสุวรรณ 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 7/2/2021

189 นายณัฐพงศ กลําภักดิ์ 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 6/2/2021

190 นายลิขิต อาญาเมือง 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 25/5/2021

191 นายบุญญฤทธิ์ มีวันดี 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 5/2/2021

192 นายวศิน ไชยธง 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 5/2/2021

193 นายนพคุณ ทองมา 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 5/2/2021

194 นางสาวรัศมี สียิ่ง 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 0/1/1900

195 นางสาวฐาปนี ทรงแกว 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 9/2/2021

196 นายเดชาวัต ฉะออนศรี 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 26/5/2021

197 นายพุฒิพงศ เหลืองยวง 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 8/3/2021

198 นายเมธาวิน ศรีนวล 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 26/5/2021

199 นายปณณรุจน เกิดสิริวรทัศน 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 26/5/2021

200 นายจิรายุส ปราโมทยวิมล 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 26/5/2021

201 นางสาวสุพัตรา มานะบัง 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

202 นายพีรวัฒน ไวยวิฬา 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 6/2/2021

203 นายรุจิกร ตุงประโคน 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 12/2/2021

204 นายศิวัตม รัตนาพรประดิษฐ 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 10/2/2021

205 นายศิวัตม รัตนาพรประดิษฐ 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 27/5/2021

206 นางสาวธัญลักษณ สุรายรัมย 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 8/2/2021

207 นายวัชชิรพล ชุมสิทธิ์ 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 6/2/2021

208 นางสาวกมลชนก ปานเขียว 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 27/5/2021

209 นางสาวสุขฤทัย  หอมชื่น 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 27/5/2021

210 นายวันชัย นุมถือสัตย 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 6/2/2021

211 นายสุปกาณฑ อินทรสมัย 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 24/5/2021

212 นางสาวศศิปรียา สุขสวัสดิ์ 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 18/3/2021

213 นายรัตนิน ภูตระกูล 4 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  Pre-A1 (Mid) 21/3/2021



ผาน ไมผาน

ว/ด/ป
ที่สอบ

ชื่อ-สกุล นักศึกษาที่เขาสอบ ชั้นป
ผลสอบ

ระดับลําดับ สาขาวิชา คณะ

214 นายนิธิวัฒน ขอมีกลาง 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 8/3/2021

215 นางสาวฐิตาภา พรหมแกว 3 นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 21/3/2021

216 นางสาวณัฐชยา จันทโรทร 3 นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 9/3/2021

217 นางสาววิลาสินี พิมพใหม 3 นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 16/3/2021

218 นางสาวธัญจิรา เกษร 3 นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 22/3/2021

219 นางสาวญดาณัฐ อรุณรัตน 3 นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 9/3/2021

220 นางสาวณัฐพร จิตโชติ 3 นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 21/3/2021

221 นางสาวพนิดา วรศักดิ์ประเสริฐ 3 นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  0 16/3/2021

222 นางสาวอารีรัตน บุญตวง 3 นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  Pre-A1 (High) 8/3/2021

223 นางสาวปณิชา เทพอินทร 3 นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A2 13/3/2021

224 นายธนกฤต ฟกไพโรจน 3 นิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  A1 13/3/2021

225 นางสาวอภิรดี  เวชประสิทธิ์ 3 วิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  B2 6/06/2564



ตัวชี้วัด

นายเศรษฐศิริ เสาสมพบ โทร. 02-160-1027

เปาหมาย
จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนน

ประเมินตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป

รายชื่อสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนน

ประเมินตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป

คะแนนตาม

เกณฑเอตทัคคะ
คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 1 คหกรรมศาสตร 81.16 5.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 7 1 0 1.0000 

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

ระดับมหาวิทยาลัย

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

หนวยงาน

1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ กองบริการการศึกษา รอบ 12 เดือน



รายละเอียดตัวชี้วัด 1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป

หนวยงานเจาภาพ กองบริการการศึกษา

นายเศรษฐศิริ เสาสมพบ

ผล คะแนน

1) จํานวนนักเรียนที่มาสมัครเรียนในแตละป

การศึกษา

5 1.1) อัตราการแขงขันของนักเรียนที่มาสมัครกับ

แผนรับนักศึกษา
2.24 1

2.1) แนวโนมของนักศึกษาที่คงอยู 3

2.2) นักศึกษาตางชาติ 0

2.3) นักศึกษาแลกเปลี่ยน 0

3.1) วุฒิปริญญาเอก 0

 - เทากับ หรือสูงกวามาตรฐานอุดมศึกษา (รอย

ละ 40)

 - ต่ํากวามาตรฐานอุดมศึกษา (รอยละ 40)

3.2) ตําแหนงทางวิชาการ < 60% 0

 - เทากับ หรือสูงกวามาตรฐานอุดมศึกษา (รอย

ละ 60)

 - ต่ํากวามาตรฐานอุดมศึกษา (รอยละ 60)

4.1) ในประเทศ

4.2) ตางประเทศ

5

5

3) คุณภาพอาจารย

4) เครือขาย/คูความรวมมือ

2) จํานวนนักศึกษา

กรอบ 1) Input  จํานวน 4 หัวขอ มีคาน้ําหนักคะแนนรอยละ 20

5

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรเกณฑการพิจารณา
คาน้ําหนักคะแนน

(รอยละ)
หัวขอ

ผลการดําเนินงานและคะแนนหลักสูตรเอตทัคคะ



ผล คะแนน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรเกณฑการพิจารณา
คาน้ําหนักคะแนน

(รอยละ)
หัวขอ

ผลการดําเนินงานและคะแนนหลักสูตรเอตทัคคะ

5.1) รางวัลที่นักศึกษาไดรับการยกยอง

- ระดับชาติ

- ระดับนานาชาติ

การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ระดับชาติ  5 คะแนน

การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ระดับนานาชาติ 6 คะแนน

การตีพิมพระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล 5 คะแนน

การตีพิมพระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล 9 

คะแนน

≥ 3 5

7) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 10 7.1) แนวโนมความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ≥ 3 9

8) การมีงานทําของบัณฑิต 10 8.1) แนวโนมการมีงานทําของบัณฑิต

9.1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร
4.63 10

9.2) สรุปภาพรวมการวิเคราะหตนเองในการจัด

อันดับเมื่อเทียบกับหลักสูตรในประเทศ
94.95 10

คะแนนรวม 3.67 8

อันดับ 5 10

56

20

155) คุณภาพของนักศึกษา

กรอบ 2) Output  จํานวน 2 หัวขอ มีคาน้ําหนักคะแนนรอยละ 40

6) ผลงานของอาจารย 25

กรอบ 3) Outcome จํานวน 3 หัวขอมีคาน้ําหนักคะแนนรอยละ 40

9) อันดับของหลักสูตรเมื่อเทียบกับที่อื่น



ตัวชี้วัด

นายเศรษฐศิริ เสาสมพบ โทร. 02-160-1027

ระดับนอย

(0.01–2.00)

ระดับปาน

กลาง

(2.01–3.00)

ระดับดี

(3.01–4.00)

ระดับดีมาก

(4.01–5.00)
รวม

≥ 95.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 95.00 0 0 13 0 13 13 13 100.00 5.0000 

≥ 95.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 95.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 95.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 95.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 95.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 95.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 95.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 95.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 95.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 95.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 95.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 95.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 95.00 0 0 13 0 13 13 13 100.00 5.0000 

1.4.2 รอยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผานตามเกณฑประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยไดคะแนนไมต่ํากวาระดับ 3.01 ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

เปาหมาย คิดเปนรอยละ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย
จํานวนหลักสูตรไดคะแนนไมต่ํากวา

ระดับ 3.01

จํานวนหลักสูตรที่

ไดรับการตรวจ

ประเมินทั้งหมด

กองบริการการศึกษา

หนวยงาน

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ผานตามเกณฑประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ.

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

10) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

11) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

หมายเหต:ุ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน

ระดับมหาวิทยาลัย

12) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

13) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

14) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี



รายละเอียดตัวชี้วัด

หนวยงานเจาภาพ กองบริการการศึกษา
นายเศรษฐศิริ เสาสมพบ โทร. 02-160-1027

ลําดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย
รายชื่อคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน
วันที่รับตรวจฯ

คะแนนประเมินประกัน

คุณภาพหลักสูตร
ระดับคุณภาพ

1 25531661101988 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร.ทรงพล 	นคเรศเรืองศักดิ์  

รศ.ดร.สุวิมล 	วงศสิงหทอง

ผศ.วุฒิพงษ 	เขื่อนดิน

นางสาวพิลาวรรณ กองทองนอก

15 ก.ค. 64 3.72 ดี

2 25531661101138 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

อาหารและนวัตกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร.สถาพร	ถาวรอธิวาสน

ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง

อาจารย ดร.ไสว 	ศิริทองถาวร

นางสาวรดาศา     โพธิ์จาด

15 ก.ค. 64 3.74 ดี

3 25491661101898 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร.ประเสริฐ 	พัฒนาประทีป

ผศ.รัตนะ  	ยศเมธากุล

อาจารยอิริยา     ผองพิทยา

อาจารยจิรวัฒน  	สุดสวาท

28 ก.ค. 64 3.75 ดี

4 25491661101911 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร.กรรณิการ  มวงชู

อาจารยสมสมัย  เจริญสุข

อาจารยมาริสา    แกวสุวรรณ

นางสาวรดาศา     โพธิ์จาด

30 ก.ค. 64 3.56 ดี

5 25491661102135 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร.เสนห	 เอกะวิภาต

รศ.ดร.อุษาวดี 	ตันติวรานุรักษ 

อาจารย ดร.ดนัย	 ลิสวัสดิรัตนากุล

อาจารยเมลาน	ี อุระสนิท

14 ก.ค. 64 3.48 ดี

6 25491661101909 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2559

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม

ผศ.ดร.อัญชลี ทองกําเหนิด

ผศ.ชม  ปานตา

อาจารยเมลานี  อุระสนิท

12 ก.ค. 64 3.76 ดี

1.4.2 รอยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผานตามเกณฑประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยไดคะแนนไมต่ํากวาระดับ 3.01 ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน



ลําดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย
รายชื่อคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน
วันที่รับตรวจฯ

คะแนนประเมินประกัน

คุณภาพหลักสูตร
ระดับคุณภาพ

7 25491661101944 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรสารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.บุษรา  สรอยระยา

ผศ.ศรัทธา  แขงเพ็ญแข

รศ.ดร.ฤดี  นิยมรัตน

นางสาวรดาศา   โพธิ์จาด

8 ก.ค. 64 3.71 ดี

8 25531661101149 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2558

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจารย ดร.ธีรเวช ทิตยสีแสง

รศ.ดร.จุไรรัตน 	ดวงเดือน

ผศ.ดร.อัจฉรา   ประเสริฐสิน

อาจารยจิรวัฒน  สุดสวาท

29 ก.ค.64 3.80 ดี

9 25491661102102 วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2559

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร.ประกิต 	หงษแสนยาธรรม

ผศ.ดร.พราม 	อินพรม 

ผศ.ดร.ไวพจน 	จันทรเสม

อาจารยเมลาน	ีอุระสนิท

23 ก.ค. 64 3.60 ดี

10 25521661103319 วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2559

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศ.ดร.จําลอง        โพธิ์บุญ

อาจารย ดร.ธีรเวช ทิตยสีแสง

ผศ.ดร.จุมพต        พุมศรียานนท

นางสาวรดาศา      โพธิ์จาด

13 ก.ค. 64 3.55 ดี

11 25591661101607 วิทยาศาสตรบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร หลักสูตรใหม

 พ.ศ.2559

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจารย ดร.ธีรเวช ทิตยสีแสง

รศ.ดร.จุไรรัตน 	ดวงเดือน

ผศ.ดร.อัจฉรา   ประเสริฐสิน

อาจารยจิรวัฒน  สุดสวาท

16 ก.ค. 64 3.77 ดี

12 25551661105337 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและ

สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร.ประกิต 	หงษแสนยาธรรม

ผศ.ดร.พราม 	อินพรม 

ผศ.ดร.ไวพจน 	จันทรเสม

อาจารยเมลาน	ีอุระสนิท

7 ก.ค. 64 3.51 ดี



ลําดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย
รายชื่อคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน
วันที่รับตรวจฯ

คะแนนประเมินประกัน

คุณภาพหลักสูตร
ระดับคุณภาพ

13 25491661111877 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลอม

เมืองและอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศ.ดร.จําลอง        โพธิ์บุญ

อาจารย ดร.ธีรเวช ทิตยสีแสง

ผศ.ดร.จุมพต        พุมศรียานนท

นางสาวรดาศา      โพธิ์จาด

23 ก.ค. 64 3.46 ดี



ตัวชี้วัด

กองบริการการศึกษา
นายเศรษฐศิริ เสาสมพบ โทร. 02-160-1027

เปาหมาย
จํานวนหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-Degree)
คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 1.00 5.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 1.00 0.0000 

≥ 14.00 1 1.0000 

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

16) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

ระดับมหาวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

1.4.4 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

หนวยงาน

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร



รายละเอียดตัวชี้วัด 1.4.4 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)

หนวยงานเจาภาพ กองบริการการศึกษา
นายเศรษฐศิริ เสาสมพบ โทร. 02-160-1027

ลําดับ ชื่อหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) หนวยงานเจาของหลักสูตร
ผูอนุมัติ

หลักสูตรระยะสั้น
วัตถุประสงคของหลักสูตร กลุมเปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ

(เริ่ม - สิ้นสุดหลักสูตร)

ระบุจํานวนชั่วโมง

การอบรม

จํานวนผูเขาอบรม

ทั้งหมด

จํานวนผูผานการ

อบรม

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมสําหรับครู

วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุนที่ 1

ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(วท1586)

อธิการบดี

(วท 1695 วันที่ 25 

พ.ค. 2564)

1. เพื่อจัดอบรมใหความรูดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

แกครูวิทยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

2. เพื่อประชาสัมพันธการรับสมัคร

นักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญา

ตรี

ผูปฏิบัติงานครูในรายวิชา

วิทยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 1 วันเสาร19 มิถุนายน 

2564

วันที่ 2 วันอาทิตย 20 

มิถุนายน 2564

วันที่ 3 วันจันทร 21 

มิถุนายน 2564

วันที่ 4 วันเสาร 26 มิถุนายน

 2564

วันที่ 5 วันอาทิตย 27 

มิถุนายน 2564

วันที่ 6 วันเสาร 10 

กรกฎาคม 2564

วันที่ 7 วันอาทิตย 11 

กรกฎาคม 2564

45 ชั่วโมง 25 คน 25 คน

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน



ตัวชี้วัด

ตาราง 1 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ น.ส.จริยพร บัวระพันธ โทร. 02-160-1259

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

≥ 30.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 30.00 0 38 22 60 0 11 29 40 0 1 9 10 0 0 0 0 50 110 45.45 5.0000 

≥ 30.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 30.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 30.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 30.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 30.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 30.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 30.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 30.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 30.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 30.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 30.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 30.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 30.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 30.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 30.00 0 38 22 60 0 11 29 40 0 1 9 10 0 0 0 0 50 110 45.45 5.0000 

ตาราง 2 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประเภทการจาง

ขาราชการ
พนง.

เงินรายได

พนง.

เงินแผนดิน
รวม ขาราชการ

พนง.

เงินรายได

พนง.

เงินแผนดิน
รวม ขาราชการ

พนง.

เงินรายได

พนง.

เงินแผนดิน
รวม

0 0 0 0 0

0 0 0 0 12 21 17 50 12 3 45 60 110 4 106 1 ลาศึกษา3ลาติดตามคูสมรส1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 12 21 17 50 12 3 45 60 110 4 106 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 12 21 17 50 12 3 45 60 110 4 106 1

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

28) โรงเรียนสาธิต

รวมทั้งสิ้น

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

16) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

รวม

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

จํานวน 

อ.ตางชาติ

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด ลาศึกษา
อ.ฏิบัติ

งานจริง
หนวยงาน

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

16) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

ระดับมหาวิทยาลัย

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมายอ. ผศ. รศ. ศ. จํานวน อ.

ที่มีตําแหนง 

  

1.5.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ กองบริหารงานบุคคล รอบ 12 เดือน

หนวยงาน เปาหมาย

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน

อาจารย

ประจํา

ั้

คิดเปนรอยละ



รายละเอียดตัวชี้วัด 1.5.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

หนวยงานเจาภาพ กองบริหารงานบุคคล
น.ส.จริยพร บัวระพันธ โทร. 02-160-1259

ลําดับ หนวยงาน คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา เลขที่คําสั่งแตงตั้ง

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. นลินี โสพัศสถิตย รองศาสตราจารย ปริญญาเอก

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. กัลยณัฎฐ กุหลาบเพ็ชรทอง รองศาสตราจารย ปริญญาเอก 2597/2563

3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน รองศาสตราจารย ปริญญาเอก

4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ. ศิวพันธุ ชูอินทร รองศาสตราจารย ปริญญาโท

5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. นิศากร สังวาระนที รองศาสตราจารย ปริญญาเอก 1376/2562

6 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. อมรา อิทธิพงษ รองศาสตราจารย ปริญญาเอก 2763/2562

7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. ไพบูลย แจมพงษ รองศาสตราจารย ปริญญาเอก

8 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. ณรงค สังวาระนที รองศาสตราจารย ปริญญาเอก 2981/2561

9 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. โกมล ไพศาล รองศาสตราจารย ปริญญาเอก

10 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. ศิริลักษณ นามวงษ รองศาสตราจารย ปริญญาเอก

11 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท

12 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. จันทนา กาญจนกมล ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

13 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. วิชาญ เลิศลพ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก 3953/2560

14 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. นิธินาถ เจริญโภคราช ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท

15 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. จารุวรรณ ฉัตรทอง ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท

16 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. รินรดา พัฒนใหญยิ่ง ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

17 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท

18 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. จรรยพัฒน แสงสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

19 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. สุมิตรา นวลมีศรี ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

20 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. พิจิตรา จอมศรี ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก 3952/2560

21 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. รุจิจันทร วิชิวานิเวศน ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท

22 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ปยะดา อาชายุทธการ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก 859/2558

23 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. รณบรรจบ อภิรติกุล ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

24 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ศิริลักษณ เกตุฉาย ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน



ลําดับ หนวยงาน คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา เลขที่คําสั่งแตงตั้ง

25 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ยุทธนา สุดเจริญ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

26 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ทัศนาวลัย อุฑารสกุล ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก 1161/2561

27 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. วนิดา วอนสวัสดิ์ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก 1085/2560

28 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. วลัยพร ผอนผัน ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก 5084/2561

29 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ณรัล ลือวรศิริกุล ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก 1372/2562

30 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. โสพิศ สวางจิตร ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก 444/2563

31 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ฒาลิศา เนียมมณี ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก 445/2563

32 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. พรรณทิพย กาหยี ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก 1904/2563

33 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก 2593/2563

34 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. เสถียร จันทรปลา ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท 2596/2563

35 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. อรวรรณ ริ้วทอง ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

36 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ศันสนีย แสนศิริพันธ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

37 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. วชิราภรณ พิกุลทอง ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

38 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. มณฑารพ สุธาธรรม ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

39 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. ธนขวัญ บุษบัน ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท

40 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. นภดล แชมชอย ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท

41 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ปยดา วงศวิวัฒน ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

42 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ธนิดา ฉั่วเจริญ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

43 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ชินวัฒน ศาสนนันทน ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

44 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. จิตรลดา ชูมี ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

45 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. นฤมล บุญมั่น ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

46 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. คณิตดา ทองขาว ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

47 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. สมฤดี พงษเสนา ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท

48 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. กัญญารัตน บุษบรรณ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท

49 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ไพลิน ชยาภัม ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก

50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. ณัฐภัทร แกวรัตนภัทร ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท



ตัวชี้วัด

กองบริหารงานบุคคล
ตาราง 1 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น น.ส.จริยพร บัวระพันธ โทร. 02-160-1259

ชํานาญการ
ชํานาญ

พิเศษ
หัวหนาฝาย

หัวหนาสํานักงาน/

ผอ.กอง
รวม

≥ 10.00 0 0.00 0.0000  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน 2.00

≥ 10.00 0 1 3 0 4 30 13.33 5.0000  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

≥ 10.00 0 0.00 0.0000  2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 
≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 
≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 0.00 0.0000 
≥ 10.00 0 0.00 0.0000 

≥ 10.00 0 1 3 0 4 30 13.33 5.0000 

24) วิทยาเขตนครปฐม

25) ศูนยการศึกษา จ. สุมทรสงคราม

26) ศูนยการศึกษา จ. ระนอง

27) ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแล

ระดับมหาวิทยาลัย

23) หนวยงานตรวจสอบภายใน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

16) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

17) สํานักงานอธิการบดี

18) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ

19) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

20) สถาบันวิจัยและพัฒนา

21) สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

22) สสสร.

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

การบรรลุเปาหมาย

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

1.5.2 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

หนวยงาน เปาหมาย

จํานวนบุคลากรที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวนบุคลากร

สายสนับสนุน

ทั้งหมด

คิดเปนรอยละ คะแนนตัวชี้วัด



ตาราง 2 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประเภทการจาง

พนง.

ราชการ

พนง.เงิน

รายได

พนง.เงิน

แผนดิน
ลจ.ประจํา ลจ.ชั่วคราว รวม ขาราชการ พนง.ราชการ พนง.เงินรายได พนง.เงินแผนดิน ลจ.ประจํา

ลจ.

ชั่วคราว
รวม ขาราชการ

พนง.

ราชการ

พนง.เงิน

รายได

พนง.เงิน

แผนดิน
ลจ.ประจํา รวม

0 0 0 0

1 1 0 2 3 7 1 1 6 9 0 0 17 0 0 2 12 0 14 38

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1 0 2 3 7 1 1 6 22 0 0 17 0 0 2 19 0 0 24

27) ศูนยการศึกษา จ.ระนอง

28) ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแล

29) โรงเรียนสาธิต

ระดับมหาวิทยาลัย

21) สํานักการศึกษาทั่วไปฯ

22) สสสร.

23) ตรวจสอบภายใน

24) สํานักทรัพยสินและรายได

25) วิทยาเขตนครปฐม

26) ศูนยการศึกษา จ.สมุทรสงคราม

20) สถาบันวิจัยและพัฒนา

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

16) ศูนยการศึกษา จ.อุดรธานี

17) สํานักงานอธิการบดี

18) สํานักวิทยบริการฯ

19) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ต่ํากวา ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท

รวมทั้งหมด

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนวยงาน

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย



รายละเอียดตัวชี้วัด 1.5.2 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ กองบริหารงานบุคคล รอบ 12 เดือน
น.ส.จริยพร บัวระพันธ โทร. 02-160-1259

ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงในสายงาน ประเภท ตําแหนงที่สูงขึ้น
วนทไดรบอนุมต

ตําแหนง
เลขที่คําสั่งแตงตั้ง หนวยงานสังกัด

1 นางสุริยาภา โสภณวสุ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ขาราชการ ชํานาญการพิเศษ 30 เม.ย. 61 2726/2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 นางกอบกูล ขําสุวรรณ นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย งบแผนดิน หัวหนาฝาย 20 ก.ค. 61 3607/2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 ทัศนียา มีเปยมสมบูรณ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย งบแผนดิน หัวหนาฝาย 20 ก.ค. 61 3608/2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4 วรงค ชื่นครุฑ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย งบแผนดิน หัวหนาฝาย 9 ก.ค. 61 3595/2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก



รายละเอียดตัวชี้วัด 1.5.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

1.5.2 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น

หนวยงานเจาภาพ กองบริหารงานบุคคล
น.ส.จริยพร บัวระพันธ โทร. 02-160-1259

ลําดับ หนวยงาน คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ชื่อตําแหนงในสายงาน ประเภทการจาง อาจารยไทย/ตางชาติ สายบุคลากร
ว/ด/ป

ที่เขาทํางาน
วุฒิการศึกษา หลักสูตรที่จบการศึกษาสูงสุด สถาบันที่จบการศึกษาสูงสุด

การปฏิบัติงาน/
ลาศึกษาตอเต็มเวลา

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. นลินี โสพัศสถิตย รองศาสตราจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 29/09/2536 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว นฤมล เปยซื่อ อาจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 01/07/2531 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติงานจริง

3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. ธนขวัญ บุษบัน ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 01/05/2541 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริง

4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. กัญญารัตน บุษบรรณ ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 17/12/2540 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติงานจริง

5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 19/06/2532 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาการคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริง

6 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน รองศาสตราจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 14/12/2541 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติงานจริง

7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. นิธินาถ เจริญโภคราช ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 16/07/2533 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติงานจริง

8 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. จารุวรรณ ฉัตรทอง ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 01/10/2528 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติงานจริง

9 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ธนัฐ กรอบทอง อาจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 02/07/2527 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ฟสิกส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริง

10 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. เสถียร จันทรปลา ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 01/08/2540 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาการคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริง

11 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว สุวิมล คุปติวุฒิ อาจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 16/03/2541 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริง

12 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 01/07/2537 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติงานจริง

13

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นาง กมลวรรณ ตั้งเจริญบํารุงสุข อาจารย ขาราชการ

อาจารยไทย สายวิชาการ

16/05/2560 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  นิเทศการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานจริง

14

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รศ.ดร. กัลยณัฎฐ กุหลาบเพ็ชรทอง รองศาสตราจารย ขาราชการ

อาจารยไทย สายวิชาการ

01/06/2541 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ ปฏิบัติงานจริง

15 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. จันทนา กาญจนกมล ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 01/04/2526 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิทยาศาสตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติงานจริง

16

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร. วิชาญ เลิศลพ ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ

อาจารยไทย สายวิชาการ

22/09/2529 ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  วิทยาศาสตรศึกษา(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปฏิบัติงานจริง

17 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. ชูเกียรติ ผุดพรมราช อาจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 01/10/2547 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Statistics)  Statistics มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติงานจริง

18

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รศ.ดร. โกมล ไพศาล รองศาสตราจารย ขาราชการ

อาจารยไทย สายวิชาการ

22/03/2533 ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปฏิบัติงานจริง

19 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. รินรดา พัฒนใหญยิ่ง ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 16/03/2541 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปฏิบัติงานจริง

20 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. จรรยพัฒน แสงสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 02/10/2543 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เภสัชเคมีและพฤกษเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงานจริง

21 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. อมรา อิทธิพงษ รองศาสตราจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 22/09/2537 ปริญญาเอก Ph.D.  science education in Physics Northtumbria at Newcastle,UK ปฏิบัติงานจริง

22

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รศ.ดร. ไพบูลย แจมพงษ รองศาสตราจารย ขาราชการ

อาจารยไทย สายวิชาการ

16/08/2519 ปริญญาเอก Doctor Of Philosophy  Extension Education University of The Philippines Los 
Banos ปฏิบัติงานจริง

23 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. พลอยทราย โอฮามา อาจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 02/04/2550 ปริญญาเอก Doctor of Engineering  เคมีโพลีเมอร Kyoto University ปฏิบัติงานจริง

24

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร. สุมิตรา นวลมีศรี ผูชวยศาสตราจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

01/06/2553 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ปฏิบัติงานจริง

25 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. กิตติคุณ มีทองจันทร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/11/2556 ปริญญาเอก Doctor Of Philosophy  Computer Science มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย ปฏิบัติงานจริง

26

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร. พิจิตรา จอมศรี ผูชวยศาสตราจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

01/04/2556 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานจริง

27

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร. ฒาลิศา เนียมมณี ผูชวยศาสตราจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

03/11/2557 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  การใชที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปฏิบัติงานจริง

28

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รศ.ดร. นิศากร สังวาระนที รองศาสตราจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

01/06/2553 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  คณิตศาสตรประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ปฏิบัติงานจริง

29

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร. ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ ผูชวยศาสตราจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

02/03/2558 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ ปฏิบัติงานจริง

30

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดร. บุศรินทร เอี่ยมธนากุล อาจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

02/03/2558 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ ปฏิบัติงานจริง

31 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. โสพิศ สวางจิตร ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 16/05/2551 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  พืชศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติงานจริง

32 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. ศิริลักษณ นามวงษ รองศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 16/05/2551 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริง

33 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ปยะดา อาชายุทธการ ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 16/05/2551 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงานจริง

34 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. เสาวณีย คําพันธ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 16/05/2551 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เคมี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปฏิบัติงานจริง

35 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. รณบรรจบ อภิรติกุล ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 16/05/2551 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  การจัดการสิ่งแวดลอมอุตหสากรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริง

36

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร. ศิริลักษณ เกตุฉาย ผูชวยศาสตราจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

01/04/2556 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานจริง

37 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ยุทธนา สุดเจริญ ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 16/01/2552 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  อายุรศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงานจริง

38 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ชินวัฒน ศาสนนันทน ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/10/2556 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  การจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม ปฏิบัติงานจริง

39 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ทัศนาวลัย อุฑารสกุล ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 20/01/2552 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริง

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน



ลําดับ หนวยงาน คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ชื่อตําแหนงในสายงาน ประเภทการจาง อาจารยไทย/ตางชาติ สายบุคลากร
ว/ด/ป

ที่เขาทํางาน
วุฒิการศึกษา หลักสูตรที่จบการศึกษาสูงสุด สถาบันที่จบการศึกษาสูงสุด

การปฏิบัติงาน/
ลาศึกษาตอเต็มเวลา

40 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. มณฑารพ สุธาธรรม ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/12/2553 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ชีววิทยา The University of Amsterdam ปฏิบัติงานจริง

41 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. รัตนชัย ไทยประทุม อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/06/2553 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงานจริง

42

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รศ.ดร. ณรงค สังวาระนที รองศาสตราจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

01/11/2553 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ฟสิกสประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ปฏิบัติงานจริง

43 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. จาริวัฒน พิษณุวงศ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/09/2554 ปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  เคมีอินทรีย มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงานจริง

44 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. จิตรลดา ชูมี ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/09/2554 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปฏิบัติงานจริง

45

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดร. มนัสวี เดชกลา อาจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

01/06/2554 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  อณูพันธุศาสตรและพันธุ
วิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานจริง

46

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดร. ดุลยวิทย ปรางชุมพล อาจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

03/11/2557 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานจริง

47 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. วัฒนา พันธุพืช อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 16/07/2555 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงานจริง

48 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. อรวรรณ ริ้วทอง ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/06/2555 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปฏิบัติงานจริง

49 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ศันสนีย แสนศิริพันธ ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/06/2555 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปฏิบัติงานจริง

50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. วนิดา วอนสวัสดิ์ ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 07/06/2555 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริง

51 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. สาริสา ปนคํา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/11/2555 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  คณิตศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปฏิบัติงานจริง

52 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. พรรณทิพย กาหยี ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/11/2555 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริง

53 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. นฤมล บุญมั่น ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/11/2555 ปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงานจริง

54 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. คมกฤช รัตตะมณี อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 17/07/2560 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติงานจริง

55

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร. คณิตดา ทองขาว ผูชวยศาสตราจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

16/09/2556 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปฏิบัติงานจริง

56

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร. วลัยพร ผอนผัน ผูชวยศาสตราจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

03/11/2557 ปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  Remote Sensing and Geographic 
Information Systems

Asian Institute of Technology

ปฏิบัติงานจริง

57 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. วชิราภรณ พิกุลทอง ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 03/11/2557 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิทยาศาสตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลาติดตามคูสมรส

58 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. ณิช วงศสองจา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 03/11/2557 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  นิติวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

59 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. ฤทัยรัตน สิริวัฒนรัชต อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 17/07/2560 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติงานจริง

60 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ปยดา วงศวิวัฒน ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/10/2558 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สถิติประยุกต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปฏิบัติงานจริง

61 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ธนิดา ฉั่วเจริญ ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 05/01/2559 ปริญญาเอก Doctor Of Philosophy  Engineering LOUISIANA STATE UNIVERSITY ปฏิบัติงานจริง

62 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ไพลิน ชยาภัม ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 16/05/2559 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงานจริง

63 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. ชูสิทธิ์ หงษกุลทรัพย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/06/2559 ปริญญาเอก Doctor Of Philosophy  M.S.Food & Nutrition UNIVERSITY OF READING ปฏิบัติงานจริง

64

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดร. ปญชลี พัฒนิบูลย อาจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

17/07/2560 ปริญญาเอก Doctor Of Philosophy  M.S.Food & Nutrition University of Illinois (Urbana 
Cahmpaign) ปฏิบัติงานจริง

65 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง กิตติยา พูนศิลป อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 16/06/2554 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปฏิบัติงานจริง

66 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ. ศิวพันธุ ชูอินทร รองศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/12/2554 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปฏิบัติงานจริง

67 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ชัชพล ชอบวิทยาคุณ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/12/2554 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปฏิบัติงานจริง

68 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. รุจิจันทร วิชิวานิเวศน ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/12/2554 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริง

69 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว กัญญา บวรโชคชัย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/10/2557 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สถิติประยุกต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปฏิบัติงานจริง

70

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นาง นันทยง เฟองขจรฟุง อาจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

03/01/2550 ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  คหกรรมศาสตรศึกษา-อาหาร
และโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปฏิบัติงานจริง

71 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ณัฐกมล พึ่งสําราญ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/12/2554 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลาศึกษาตอ

72

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาว นันทพร อัคนิจ อาจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

16/07/2553 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลาศึกษาตอ

73 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว สุพัฒนชลี สิริโชควรกิตติ์ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 16/07/2553 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลาศึกษาตอ

74

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาว พัชรากร โรจนสุวกุล อาจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

16/01/2552 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  คณิตศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ปฏิบัติงานจริง

75 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. อเสข ขันธวิชัย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 16/06/2554 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  คณิตศาสตรประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปฏิบัติงานจริง

76 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ณรัล ลือวรศิริกุล ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/11/2560 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปฏิบัติงานจริง

77 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ภาณุ วราภรณ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 02/03/2558 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  Computer Information System มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปฏิบัติงานจริง

78 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. นภดล แชมชอย ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/10/2557 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  นิติวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงานจริง

79

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาว สกุลตรา ค้ําชู อาจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ

01/10/2556 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คหกรรมศาสตรศึกษา-อาหารและ
โภชนาการ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปฏิบัติงานจริง

80 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. ปทมา หิรัญโญภาส อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/10/2556 ปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติงานจริง

81 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ชเนศ วรรณะ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 05/01/2558 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงานจริง

82 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว จิราพร วีณุตตรานนท อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 17/02/2557 ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปฏิบัติงานจริง

83 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว กานตชนา สิทธิ์เหลาถาวร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 16/06/2552 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริง

84 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ธนาเดช โพธิ์ศรี อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/10/2553 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงานจริง



ลําดับ หนวยงาน คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ชื่อตําแหนงในสายงาน ประเภทการจาง อาจารยไทย/ตางชาติ สายบุคลากร
ว/ด/ป

ที่เขาทํางาน
วุฒิการศึกษา หลักสูตรที่จบการศึกษาสูงสุด สถาบันที่จบการศึกษาสูงสุด

การปฏิบัติงาน/
ลาศึกษาตอเต็มเวลา

85 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ศิริรัตน พักปากน้ํา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 03/10/2554 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน ปฏิบัติงานจริง

86 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. สมฤดี พงษเสนา ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 02/07/2555 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สถิติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปฏิบัติงานจริง

87

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาว กัญญาพัชร เพชราภรณ อาจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ

01/03/2556 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ปฏิบัติงานจริง

88

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นาย ณัฐพล ประเทิงจิตต อาจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ

16/01/2557 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ปฏิบัติงานจริง

89 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ภาณุพล รัตนปนัดดา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 15/09/2557 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติงานจริง

90 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว สุนิสา ราชิวงค อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/10/2558 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงานจริง

91

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาว จุฑามาศ มูลวงศ อาจารย

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ

02/11/2558 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ปฏิบัติงานจริง

92 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ธิดารัตน แสนพรม อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 04/01/2559 ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปฏิบัติงานจริง

93 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว จรสพร ปสสาคํา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 15/07/2559 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติงานจริง

94 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ทศพล ชูโชติ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 03/04/2560 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  นิติวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปฏิบัติงานจริง

95 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย จตุรภุช บุษรา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 16/03/2561 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงานจริง

96 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. Mohammad  Bagher Javadi nobandegani อาจารยชาวตางชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยชาวตางชาติ สายวิชาการ 01/06/2561 ปริญญาเอก Doctor Of Philosophy  Pharmarcy University putra Malaysia ปฏิบัติงานจริง

97 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. สุริยัน สมพงษ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/08/2561 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติงานจริง

98 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจารย เมลานี อุระสนิท อาจารย วิชาการ อาจารยไทย สายวิชาการ 01/07/2563 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริง

99

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจารย กฤษณธร สาเอี่ยม อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/10/2563 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  คหกรรมศาสตร (อาหารและโภชนา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติงานจริง

100 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจารย ดร. พิมลพร พงศทองคํา อาจารย วิชาการ อาจารยไทย สายวิชาการ 01/12/2563 ปริญญาโท ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วิทยาศาสตรการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติงานจริง

101 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจารย เบญจศิลป เหลาวงษี อาจารย วิชาการ อาจารยไทย สายวิชาการ 01/12/2563 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  นิติวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

102

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. ณัฐภัทร แกวรัตนภัทร ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 16/06/2554 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ปฏิบัติงานจริง

103

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. ธนากร อุยพานิชย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/07/2552 ปริญญาเอก

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริง

104

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ณัฐชา วัฒนประภา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 16/10/2560 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ ปฏิบัติงานจริง

105

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ทัศนันท ชูโตศรี อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/10/2558 ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปฏิบัติงานจริง

106 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย พงพิสิษฐ เลี้ยงอยู อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 27/10/2546 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปฏิบัติงานจริง

107

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย พงศกร กิ่งสุวรรณกุล อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 16/10/2561 ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริง

108

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว วรรณรัตน บรรจงเขียน อาจารย ขาราชการ อาจารยไทย สายวิชาการ 01/08/2540 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  บรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปฏิบัติงานจริง

109

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. จารุมน หนูคง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/11/2555 ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ปฏิบัติงานจริง

110 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ภาชญา เชี่ยวชาญ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) อาจารยไทย สายวิชาการ 01/10/2555 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปฏิบัติงานจริง

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง สุริยาภา โสภณวสุ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ 7/12/2524 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏธนบุรี ปฏิบัติงานจริง

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง ประจักษ มาตรพันธ พนักงานเก็บเอกสาร ลูกจางประจํา สายสนับสนุนวิชาการ 11/11/2534 ประถมศึกษา ประกาศนียบัตร  ต่ํากวามัธยมศึกษา โรงเรียนชุมชนบานไรสีสุก ปฏิบัติงานจริง

3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง มาลี ทองพิมพ พนักงานพิมพ ส3 ลูกจางประจํา สายสนับสนุนวิชาการ 30/12/2540 นุปริญญา / ปวส ประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง การตลาด พาณิชยการสันติราษฎ ปฏิบัติงานจริง

4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ทิวา ศักดิ์ศรี นักวิทยาศาสตร พนักงานราชการ สายสนับสนุนวิชาการ 8/6/2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว เสาวลักษณ อุดมเจริญพรผล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 21/6/2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

6 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง กาญจนา ไตรยางค คนงาน ลูกจางชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ 1/6/2537 มัธยมตน มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดชิโนรส ปฏิบัติงานจริง

7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง นวลศรี แมนรักษ พนักงานหองปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) สายสนับสนุนวิชาการ 8/6/2541 ปวช. / ม.ปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพุทไธสง ปฏิบัติงานจริง

8 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง กอบกูล ขําสุวรรณ นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 11/11/2539 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

9 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย กิตติศักดิ์ ภูอมร นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 1/11/2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

10 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ไกรวุธ สุขสวาง นักวิทยาศาสตร พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 12/6/2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

11

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย อําพร ชิราพฤกษ นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 2/12/2555 ปริญญาตรี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ยุทธศาสตรการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

12 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว รดาศา โพธิ์จาด เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 1/4/2553 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

13 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว สวาท พินิจผล นักวิทยาศาสตร พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 1/2/2551 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฏิบัติงานจริง

14 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว วิภาวดี วงศพุฒิเลิศ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 2/6/2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกเชิงยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

15 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย อิทธิเชษฐ กาฬสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 2/6/2551 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง



ลําดับ หนวยงาน คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ชื่อตําแหนงในสายงาน ประเภทการจาง อาจารยไทย/ตางชาติ สายบุคลากร
ว/ด/ป

ที่เขาทํางาน
วุฒิการศึกษา หลักสูตรที่จบการศึกษาสูงสุด สถาบันที่จบการศึกษาสูงสุด

การปฏิบัติงาน/
ลาศึกษาตอเต็มเวลา

16

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ทัศนียา มีเปยมสมบูรณ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 1/7/2551 ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปฏิบัติงานจริง

17 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว วิรงรอง ทําโย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 16/2/2552 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปฏิบัติงานจริง

18 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว พัชราภรณ สีลาดเลา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 4/3/2552 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

19

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ปาณิสรา นิตุธร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 4/3/2552 ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การพัฒนาธุรกิจอุตสหากรรมและ
ทรัพยากรมนุษย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ ปฏิบัติงานจริง

20 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ขจรวงศ ศรีวารีรัตน นักวิทยาศาสตร พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 9/6/2553 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร-ฟสิกส สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปฏิบัติงานจริง

21 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย วรงค ชื่นครุฑ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 2/8/2553 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปฏิบัติงานจริง

22 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาที่ ร.ต. พัฒนพงษ คําใส เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 1/2/2551 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

23 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว จีรนันท ปตตพงษ นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 15/11/2553 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต การเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปฏิบัติงานจริง

24 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ศุภกิจ ขจรกิตติมศักดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 15/11/2553 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต การเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปฏิบัติงานจริง

25

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว พิลาวรรณ กองทองนอก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 4/1/2555 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ ปฏิบัติงานจริง

26 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง ยุพา มวงงาม คนงาน ลูกจางชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ 10/10/2555 ปวช. / ม.ปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียน ปฏิบัติงานจริง

27

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว วรากร โฉมโสภา นักวิทยาศาสตร พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) สายสนับสนุนวิชาการ 1/2/2556 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ ปฏิบัติงานจริง

28

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว สุมิตรา พรหมขุนทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 1/10/2556 ปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติงานจริง

29 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย เทวาพล ณ ตะวัน เจาหนาที่คอมพิวเตอร พนักงานราชการ สายสนับสนุนวิชาการ 1/11/2556 นุปริญญา / ปวส อนุปริญญา คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปฏิบัติงานจริง

30 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ปวิตร คงประเสริฐ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) สายสนับสนุนวิชาการ 2/12/2556 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

31 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ศุภพล คําชื่น เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) สายสนับสนุนวิชาการ 16/2/2558 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปฏิบัติงานจริง

32 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย วรุฒ พานโฮม พนักงานขับรถยนต ลูกจางชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ 18/5/2558 นุปริญญา / ปวส ประกาศนียบัตรชั้นสูง การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน ปฏิบัติงานจริง

33 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว สุภัสสร ฉิมเฉิด นักวิทยาศาสตร พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) สายสนับสนุนวิชาการ 1/4/2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

34 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ธนัญภรณ คงขาว นักประชาสัมพันธ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) สายสนับสนุนวิชาการ 1/5/2560 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

35 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว อริสรา สิทธิศักดิ์ นักวิชาการโภชนาการ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) สายสนับสนุนวิชาการ 16/11/2560 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปฏิบัติงานจริง

36 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว กชกร ชิราพฤกษ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) สายสนับสนุนวิชาการ 1/2/2561 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจคาปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติงานจริง

37 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย นฤดม จิ๋วประดิษฐกุล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) สายสนับสนุนวิชาการ 1/9/2562 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยสยาม ปฏิบัติงานจริง

38 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว วรัทยา ยาลังกาญจน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน)

สายสนับสนุนวิชาการ

16/01/2552 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาค
พายัพ ปฏิบัติงานจริง



ตัวชี้วัด

นายพงษศักดิ์ รุงสง โทร. 02-160-1442

สาย

วิชาการ

สาย

สนับสนุน
รวม

สาย

วิชาการ

สาย

สนับสนุน
รวม สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน 5.00

≥ 70.00 81 28 109 98 30 128 82.65 93.33 85.16 5.0000  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000  50.00 55.00 60.00 65.00 70.00

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 81 28 109 98 30 128 82.65 93.33 85.16 5.0000 

29) โรงเรียนสาธิต

ระดับมหาวิทยาลัย

23) หนวยงานตรวจสอบภายใน

24) สํานักทรัพยสินและรายได

25) ศูนยการศึกษา จ. นครปฐม

26) ศูนยการศึกษา จ. สุมทรสงคราม

27) ศูนยการศึกษา จ. ระนอง

28) ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแล

17) สํานักงานอธิการบดี

18) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ

19) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

20) สถาบันวิจัยและพัฒนา

21) สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

22) สสสร.

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

16) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ สสสร. รอบ 12 เดือน

หนวยงาน เปาหมาย

จํานวนบุคลากรที่สอบผาน

มาตรฐานภาษาอังกฤษ

จํานวนบุคลากรที่สอบที่เขาสอบ

ทั้งหมด
คิดเปนรอยละ



ตัวชี้วัด

กองกลาง
น.ส.วรัทยา ยาลังกาญจน โทร. 02-160-1340

เปาหมาย ผลการประเมิน ITA คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

≥ 85.00 0.0000  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน 10.00

≥ 85.00 91.46 5.0000  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

≥ 85.00 0.0000  45.00 55.00 65.00 75.00 85.00

≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 
≥ 85.00 0.0000 

≥ 85.00 0.0000 

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนว   ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

หนวยงาน

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

20) สถาบันวิจัยและพัฒนา

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

16) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

17) สํานักงานอธิการบดี

18) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ

19) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

27) ศูนยการศึกษา จ. ระนอง

28) ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแล

29) โรงเรียนสาธิต

ระดับมหาวิทยาลัย

21) สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

22) สสสร.

23) หนวยงานตรวจสอบภายใน

24) สํานักทรัพยสินและรายได

25) ศูนยการศึกษา จ. นครปฐม

26) ศูนยการศึกษา จ. สุมทรสงคราม



ยละเอียดตัวชี�ว1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน   
น่วยงานเจ้าภากองกลาง

น.ส.วรัทยา ยาลังกาญจน์ โทร. 02-160-1340

กลุ่มเป้าหมาย รหัส ประเด็น คะแนน หมายเหตุ

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ โปร่งใสเป็นไปตามขั�นตอน และ
ระยะเวลาที�กําหนด มากน้อยเพียงใด

92.26

โปร่งใสเป็นไปตามขั�นตอนที�กําหนด 92.8
โปร่งใสเป็นไปตามระยะที�กําหนด 91.73

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อทั�วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที�รู้จักเป็นการ
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

92.12

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นต่อไปนี�อย่างไร

93.47

 - มุ่งผลสําเร็จของงาน 95.74
 - ให้ความสําคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 92.54

 - พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 92.15

เครื�องมือ

ผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี�วัดที� 1 การปฏิบัติหน้าที�แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity 
and Transparence 
Assessment : IIT)

บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน I1

I3



กลุ่มเป้าหมาย รหัส ประเด็น คะแนน หมายเหตุเครื�องมือ

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน ประโยชน์อื�นๆ ที�อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น
 การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มา
ติดต่อ เพื�อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต
 หรือให้บริการ หรือไม่
หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที�นอกเหนือจากที�
กฎหมายกําหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
 ค่าปรับ เป็นต้น

99.33

เงิน 99.19
ทรัพย์สิน 99.6
ประโยชน์อื�นๆ ที�อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

99.19

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่างๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื�นๆ ที�อาจ
คํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น หรือไม่
หมายเหตุ: การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับ
จากญาติหรือจากบุคคล ที�ให้กันในโอกาสต่างๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทที�ปฏิบัติกันในสังคม

99.6

I4



กลุ่มเป้าหมาย รหัส ประเด็น คะแนน หมายเหตุเครื�องมือ

เงิน 99.6
ทรัพย์สิน 99.6
ประโยชน์อื�นๆ ที�อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

99.6

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อื�นๆ ที�อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น แก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื�อสร้างความสัมพันธ์ที�ดีและ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่

99.6

เงิน 100
ทรัพย์สิน 100
ประโยชน์อื�นๆ ที�อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

98.79

I7 ท่านรู้เกี�ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

83.44

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึง
ความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
ที�ตั�งไว้ มากน้อยเพียงใด

93.59

คุ้มค่า 94.80
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที�ตั�งไว้ 92.39

ตัวชี�วัดที� 2 การใช้งบประมาณ

I8 

I6 



กลุ่มเป้าหมาย รหัส ประเด็น คะแนน หมายเหตุเครื�องมือ

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื�อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

95.18

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที�เป็น
เท็จ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

95.71

หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื�อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 และการตรวจรับพัสดุในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
หรือ เอื�อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ�ง 
มากน้อยเพียงใด

91.96

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 95.46
เอื�อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ�ง 88.45
หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ (สอบถาม 
ทักท้วง หรือ ร้องเรียน) มากน้อยเพียงใด

89.81

สอบถาม 90.80
ทักท้วง 89.59
ร้องเรียน 89.04

ตัวชี�วัดที� 3 การใช้อํานาจ

I11 

I12 



กลุ่มเป้าหมาย รหัส ประเด็น คะแนน หมายเหตุเครื�องมือ

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน อย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมาย
งานตามตําแหน่งหน้าที�

92.68

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด

92.68

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

92.67

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั�งการให้ท่าน ทําธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด

97.33

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั�งการให้ท่าน ทําในสิ�งที�
ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี�ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด

97.86

การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มี
ลักษณะถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ มีการซื�อขาย
ตําแหน่ง หรือ เอื�อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด

96.3

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ 95.72
มีการซื�อขายตําแหน่ง 97.59
เอื�อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 95.59

ตัวชี�วัดที� 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

I18 



กลุ่มเป้าหมาย รหัส ประเด็น คะแนน หมายเหตุเครื�องมือ

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนําไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

97.19

I20 ขั�นตอนการขออนุญาตเพื�อยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด

80.58

I21 กรณีที�ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

93.60

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

95.98

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี�ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที�ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

88.81

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื�อป้องกันไม่ให้ มีการ
นําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด

91.31

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสําคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด

96.00
ตัวชี�วัดที� 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต



กลุ่มเป้าหมาย รหัส ประเด็น คะแนน หมายเหตุเครื�องมือ

หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการทบทวนนโยบาย
หรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ จัดทําแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน หรือไม่

95.16

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

95.16

จัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน

95.16

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข
 มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มี
ปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที�สุด”

89.44

หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบ ลงโทษทางวินัย ต่อการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด

92.26

เฝ้าระวังการทุจริต 92.26
ตรวจสอบการทุจิต 92.13
ลงโทษทางวินัย 92.38

I26 

I28 



กลุ่มเป้าหมาย รหัส ประเด็น คะแนน หมายเหตุเครื�องมือ

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ทั�งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการทํางาน เพื�อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
 มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงาน
ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
             ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงาน
ที�มีอํานาจหน้าที�ตรวจสอบการดําเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) เป็นต้น

92.00

หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที�จะเกิดขึ�น ใน 90.33
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 91.07
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 90.40
มั�นใจว่าจะมีการดําเนินการอย่างตรงไหตรงมา 90.41
มั�นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 89.46

I30 



กลุ่มเป้าหมาย รหัส ประเด็น คะแนน หมายเหตุเครื�องมือ

เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน โปร่งใสเป็นไปตามขั�นตอนและ
ระยะเวลาที�กําหนด มากน้อยเพียงใด

76.43

โป่งใสเป็นไปตามขั�นตอนที�กําหนด 77.28
โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที�กําหนด 75.59

E2 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื�น ๆ อย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด

78.79

E3 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล 
เกี�ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อย
เพียงใด

78.47

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที�ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที�
ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้เงิน 
ทรัพย์สิน ประโยชน์อื�นๆ ที�อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น
 การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น เพื�อแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 
หรือไม่
หมายเหตุ: เป็นการให้ที�นอกเหนือจากที�กฎหมาย
กําหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น

95.88

แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 (External Integrity 
and Transparence 
Assessment : EIT)

E1 
ตัวชี�วัดที� 6 คุณภาพการดํานินงานนักศึกษา

ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต

ผู้จัดซื�อจัดจ้าง
ชุมชน

ร้านค้าให้เช่า



กลุ่มเป้าหมาย รหัส ประเด็น คะแนน หมายเหตุเครื�องมือ

เงิน 95.18
ทรัพย์สิน 96.32
ประโยชน์อื�นๆ ที�อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

96.14

E5 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด

78.41

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มี
ลักษณะ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 
มากน้อยเพียงใด

77.85

เข้าถึงง่าย 77.93
มีช่องทางหลากหลาย 77.77

E7 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที�สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด

77.79

E8 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคําติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี�ยวกับ การดําเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม่

87.54

E6 
ตัวชี�วัดที� 7 ประสิทธิภาพการสื�อสาร



กลุ่มเป้าหมาย รหัส ประเด็น คะแนน หมายเหตุเครื�องมือ

E9 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการชี�แจงและตอบคําถาม 
เมื�อมีข้อกังวลสงสัยเกี�ยวกับการดําเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มาก
ที�สุด”

76.36

E10 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที�ในหน่วยงาน หรือไม่

81.40

E11 เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ�น มากน้อย
เพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั�งแรก ให้เปรียบเทียบ
กับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที�ท่าน
คาดหวังไว้ ก่อนมาติดต่อ

75.07

E12 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั�นตอนการดําเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ�น มากน้อย
เพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั�งแรก ให้เปรียบเทียบ
กับวิธีการและขั�นตอนการดําเนินงาน/การให้บริการที�
ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ

75.10

ตัวชี�วัดที� 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน



กลุ่มเป้าหมาย รหัส ประเด็น คะแนน หมายเหตุเครื�องมือ

E13 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดําเนินงาน/ การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ�น หรือไม่

92.72

E14 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ใน
การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ�น มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ดําเนินการ ร่วมแลกเปลี�ยนความคิดเห็น และร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น

72.06

E15 หน่วยงานที�ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ�น มากน้อย
เพียงใด

75.14



กลุ่มเป้าหมาย รหัส ประเด็น คะแนน หมายเหตุเครื�องมือ

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.1 ข้อมูลพื�นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน 100
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100
O3 อํานาจหน้าที� 100
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100
O5 ข้อมูลการติดต่อ 100
O6 กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 100
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100
O8 Q&A 100
O9 Social Network 100

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.2 การบริหารงาน
O10 แผนดําเนินงานประจําปี 100
O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 0 เป็นรายงานปี 

2563 ตรวจสอบ 
8/7/2564 ลิงค์
ที�แนบมาไม่
สามารถใช้แทน
ได้ เนื�องจาก
เลยช่วงเวลา
การตรวจประเมิน

แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open
 Data Integrity and 

Transparency 
Assessment : OIT)

ตัวชี�วัดที� 9 การเปิดเผยข้อมูล



กลุ่มเป้าหมาย รหัส ประเด็น คะแนน หมายเหตุเครื�องมือ

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 100
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100
O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ 100
O17 E–Service 100

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 100
O19 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 100
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 100
O21 แผนการจัดซื�อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100
O22 ประกาศต่างๆ เกี�ยวกับการจัดซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัส 100
O23 สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100
O24 รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 100

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100
O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจํา 100

ตัวชี�วัดย่อยที� 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื�องร้องเรียนการทุจริต 100
O30 ช่องทางแจ้งเรื�องร้องเรียนการทุจริต 100



กลุ่มเป้าหมาย รหัส ประเด็น คะแนน หมายเหตุเครื�องมือ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื�องร้องเรียนการทุจริตประจําปี 100
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ร่วมวางแผน 

ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี�ยนความคิดเห็น และร่วม
ติดตามประเมินผล)

100

ตัวชี�วัดย่อยที� 10.1 การดําเนินการเพื�อป้องกันการทุจริต
O34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 100
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100
O36 การประเมินความเสี�ยงการทุจริตประจําปี 100
O37 การดําเนินการเพื�อจัดการความเสี�ยงการทุจริต 100
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี 100
O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการ

ทุจริต 
รอบ 6 เดือน

100

O41 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี 100
ตัวชี�วัดย่อยที� 10.2 มาตรการภายในเพื�อป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย 100
O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

100

ตัวชี�วัดที� 10 การป้องกันการทุจริต



ตัวชี้วัด

น.ส.เสาวภา ชัยพฤกษทล โทร. 02-160-1414
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ก.ย. 

64

≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 141 141 143 136 136 136 136 136 136 143 143 143 1670 144 144 144 142 140 140 140 140 140 148 148 148 1718 97.21 5.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 90.00 0 0 0.00 0.0000 

จํานวนบุคลากร

ทั้งหมด (นับสะสม)
คิดเปนรอยละ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมายหนวยงาน เปาหมาย

จํานวนผูที่ไดรับรูและมีสวนรวม

โดยการถายทอดจากผูบริหารของ

หนวยงาน (นับสะสม)

จํานวนผูที่ไดรับรูและมีสวนรวมโดยการถายทอดจากผูบริหารของหนวยงาน จํานวนบุคลากรทั้งหมด

1.7.1 รอยละบุคลากรทุกระดับที่รับรูและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจใหสําเร็จ ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ กองกลาง รอบ 12 เดือน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

25) ศูนยการศึกษา จ. นครปฐม

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

16) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

17) สํานักงานอธิการบดี

18) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ

19) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

20) สถาบันวิจัยและพัฒนา

21) สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

22) สสสร.

23) หนวยงานตรวจสอบภายใน

24) สํานักทรัพยสินและรายได

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

26) ศูนยการศึกษา จ. สุมทรสงคราม

27) ศูนยการศึกษา จ. ระนอง

28) ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแล

29) โรงเรียนสาธิต

ระดับมหาวิทยาลัย



รายละเอียดตัวชี้วัด 1.7.1 รอยละบุคลากรทุกระดับที่รับรูและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจใหสําเร็จ (1)

หนวยงานเจาภาพ กองกลาง
นางอรอุมา ชมภูนุช โทร. 02-160-1312

ลําดับ ประชุมกบม.ครั้งที่ เรื่องที่ตองสื่อสารจากที่ประชุม กบม. วันที่ประชุมกบม.
ชองทางการสื่อสาร

เพื่อสรางการรับรู
วันที่สื่อสาร ผูสื่อสาร

จํานวน

บุคลากรที่รับรู

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 ตุลาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

12 ตุลาคม 2563 เวียนเอกสารภายในคณะ คณบดี 141

2 พ.ย.-63 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานแนวทางการ

แยกและควบรวมหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

9 พฤศจิกายน 2563 เวียนเอกสารภายใน

คณะ 

และประชุม

17-พ.ย.-63 คณบดี และ หัวหนาสํานักงาน 141

3 ธันวาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

14 ธันวาคม 2563 เวียนเอกสารภายในคณะ คณบดี 143

4 ม.ค.-64 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 11 มกราคม 2564 ทําบันทึกขอความแจงเวียน 22-ก.พ.-64 คณบดี 136

5 ก.พ.-64 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 8 กุมภาพันธ 2564 ทําบันทึกขอความแจงเวียน 22-ก.พ.-64 คณบดี 136

6 มี.ค.-64 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 8 มีนาคม 2564 ทําบันทึกขอความแจงเวียน22 มีนาคม 2564 คณบดี 136

7 เม.ย.-64 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

5 เมษายน 2564 ทําบันทึกขอความแจงเวียน 19 เม.ย.64 คณบดี 136

8 พ.ค.-64 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

11 พฤษภาคม 2564 ทําบันทึกขอความแจงเวียน21 พฤษภาคม 2564 คณบดี 136

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน



ลําดับ ประชุมกบม.ครั้งที่ เรื่องที่ตองสื่อสารจากที่ประชุม กบม. วันที่ประชุมกบม.
ชองทางการสื่อสาร

เพื่อสรางการรับรู
วันที่สื่อสาร ผูสื่อสาร

จํานวน

บุคลากรที่รับรู

9 มิ.ย.-64 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

15 มิถุนายน 2564 ทําบันทึกขอความแจงเวียน19 มิถุนายน 2564 คณบดี 136

10 ก.ค.-64 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

12 กรกฎาคม 2564 ทําบันทึกขอความแจงเวียน15 กรกฎาคม 2564 คณบดี 143

11 สิงหาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

9 สิงหาคม 2564 บันทึกขอความแจงเวียน 14 สิงหาคม 2564 คณบดี 143

12 กันยายน 2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

13 กันยายน 2564 บันทึกขอความแจงเวียน 15 กันยายน 2564 คณบดี 143



รายละเอียดตัวชี้วัด 1.7.1 รอยละบุคลากรทุกระดับที่รับรูและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจใหสําเร็จ (2)

หนวยงานเจาภาพ กองกลาง
นางอรอุมา ชมภูนุช โทร. 02-160-1312

ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 ม.ีค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 ม.ิย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. นลินี โสพัศสถิตย สายวิชาการ            
2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว นฤมล เปยซื่อ สายวิชาการ            
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. ธนขวัญ บุษบัน สายวิชาการ            
4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว กัญญารัตน บุษบรรณ สายวิชาการ            
5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย สายวิชาการ            
6 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน สายวิชาการ            
7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. นิธินาถ เจริญโภคราช สายวิชาการ            
8 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. จารุวรรณ ฉัตรทอง สายวิชาการ            
9 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ธนัฐ กรอบทอง สายวิชาการ            
10 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. เสถียร จันทรปลา สายวิชาการ            
11 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว สุวิมล คุปติวุฒิ สายวิชาการ            
12 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ สายวิชาการ            
13 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง กมลวรรณ ตั้งเจริญบํารุงสุข สายวิชาการ            
14 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. กัลยณัฎฐ กุหลาบเพ็ชรทอง สายวิชาการ            
15 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. จันทนา กาญจนกมล สายวิชาการ            
16 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. วิชาญ เลิศลพ สายวิชาการ            
17 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. ชูเกียรติ ผุดพรมราช สายวิชาการ            
18 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. โกมล ไพศาล สายวิชาการ            
19 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. รินรดา พัฒนใหญยิ่ง สายวิชาการ            
20 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. จรรยพัฒน แสงสุวรรณ สายวิชาการ            
21 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. อมรา อิทธิพงษ สายวิชาการ            
22 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. ไพบูลย แจมพงษ สายวิชาการ            
23 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. พลอยทราย โอฮามา สายวิชาการ            
24 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. สุมิตรา นวลมีศรี สายวิชาการ            
25 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. กิตติคุณ มีทองจันทร สายวิชาการ            
26 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. พิจิตรา จอมศรี สายวิชาการ            
27 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ฒาลิศา เนียมมณี สายวิชาการ            
28 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. นิศากร สังวาระนที สายวิชาการ            
29 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ สายวิชาการ            
30 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. บุศรินทร เอี่ยมธนากุล สายวิชาการ            
31 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. โสพิศ สวางจิตร สายวิชาการ            
32 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. ศิริลักษณ นามวงษ สายวิชาการ            
33 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ปยะดา อาชายุทธการ สายวิชาการ            

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน

ลําดับ หนวยงาน คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล สายบุคลากร
เรื่องที่รับรูจากการประชุม กบม. (เดือน)



ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 ม.ีค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 ม.ิย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64
ลําดับ หนวยงาน คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล สายบุคลากร

เรื่องที่รับรูจากการประชุม กบม. (เดือน)

34 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. เสาวณีย คําพันธ สายวิชาการ            
35 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. รณบรรจบ อภิรติกุล สายวิชาการ            
36 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ศิริลักษณ เกตุฉาย สายวิชาการ            
37 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ยุทธนา สุดเจริญ สายวิชาการ            
38 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. ชินวัฒน ศาสนนันทน สายวิชาการ            
39 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ทัศนาวลัย อุฑารสกุล สายวิชาการ            
40 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. มณฑารพ สุธาธรรม สายวิชาการ            
41 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. รัตนชัย ไทยประทุม สายวิชาการ            
42 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ.ดร. ณรงค สังวาระนที สายวิชาการ            
43 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. จาริวัฒน พิษณุวงศ สายวิชาการ            
44 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. จิตรลดา ชูมี สายวิชาการ            
45 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. มนัสวี เดชกลา สายวิชาการ            
46 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. ดุลยวิทย ปรางชุมพล สายวิชาการ            
47 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. วัฒนา พันธุพืช สายวิชาการ            
48 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. อรวรรณ ริ้วทอง สายวิชาการ            
49 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ศันสนีย แสนศิริพันธ สายวิชาการ            
50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. วนิดา วอนสวัสดิ์ สายวิชาการ            
51 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. สาริสา ปนคํา สายวิชาการ            
52 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. พรรณทิพย กาหยี สายวิชาการ            
53 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. นฤมล บุญมั่น สายวิชาการ            
54 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. คมกฤช รัตตะมณี สายวิชาการ            
55 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. คณิตดา ทองขาว สายวิชาการ            
56 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. วลัยพร ผอนผัน สายวิชาการ            
57 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. วชิราภรณ พิกุลทอง สายวิชาการ            
58 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. ณิช วงศสองจา สายวิชาการ            
59 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. ฤทัยรัตน สิริวัฒนรัชต สายวิชาการ            
60 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ปยดา วงศวิวัฒน สายวิชาการ            
61 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ธนิดา ฉั่วเจริญ สายวิชาการ            
62 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. ไพลิน ชยาภัม สายวิชาการ            
63 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. ชูสิทธิ์ หงษกุลทรัพย สายวิชาการ            
64 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. ปญชลี พัฒนิบูลย สายวิชาการ            
65 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง กิตติยา พูนศิลป สายวิชาการ            
66 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รศ. ศิวพันธุ ชูอินทร สายวิชาการ            
67 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ชัชพล ชอบวิทยาคุณ สายวิชาการ            
68 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. รุจิจันทร วิชิวานิเวศน สายวิชาการ            
69 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว กัญญา บวรโชคชัย สายวิชาการ            



ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 ม.ีค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 ม.ิย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64
ลําดับ หนวยงาน คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล สายบุคลากร

เรื่องที่รับรูจากการประชุม กบม. (เดือน)

70 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง นันทยง เฟองขจรฟุง สายวิชาการ            
71 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ณัฐกมล พึ่งสําราญ สายวิชาการ            
72 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว นันทพร อัคนิจ สายวิชาการ            
73 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว สุพัฒนชลี สิริโชควรกิตติ์ สายวิชาการ            
74 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว พัชรากร โรจนสุวกุล สายวิชาการ 
75 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. อเสข ขันธวิชัย สายวิชาการ            
76 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ณรัล ลือวรศิริกุล สายวิชาการ            
77 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ภาณุ วราภรณ สายวิชาการ            
78 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. นภดล แชมชอย สายวิชาการ            
79 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว สกุลตรา ค้ําชู สายวิชาการ            
80 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจารย ดร. ปทมา หิรัญโญภาส สายวิชาการ            
81 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ชเนศ วรรณะ สายวิชาการ            
82 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว จิราพร วีณุตตรานนท สายวิชาการ            
83 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว กานตชนา สิทธิ์เหลาถาวร สายวิชาการ            
84 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ธนาเดช โพธิ์ศรี สายวิชาการ            
85 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ศิริรัตน พักปากน้ํา สายวิชาการ            
86 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว สมฤดี พงษเสนา สายวิชาการ            
87 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว กัญญาพัชร เพชราภรณ สายวิชาการ            
88 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ณัฐพล ประเทิงจิตต สายวิชาการ            
89 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ภาณุพล รัตนปนัดดา สายวิชาการ            
90 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว สุนิสา ราชิวงค สายวิชาการ            
91 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว จุฑามาศ มูลวงศ สายวิชาการ            
92 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ธิดารัตน แสนพรม สายวิชาการ            
93 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว จรสพร ปสสาคํา สายวิชาการ            
94 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ทศพล ชูโชติ สายวิชาการ            
95 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย จตุรภุช บุษรา สายวิชาการ            
96 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. Mohammad  Bagher Javadi nobandegani สายวิชาการ            
97 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. สุริยัน สมพงษ สายวิชาการ            
98 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. Ha Thanh Dong สายวิชาการ         
99 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว เมลานี อุระสนิท สายวิชาการ            
100 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย กฤษณธร สาเอี่ยม สายวิชาการ            
101 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง สุริยาภา โสภณวสุ สายสนับสนุนวิชาการ            
102 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง ประจักษ มาตรพันธ สายสนับสนุนวิชาการ   
103 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง มาลี ทองพิมพ สายสนับสนุนวิชาการ            
104 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ทิวา ศักดิ์ศรี สายสนับสนุนวิชาการ            
105 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว เสาวลักษณ อุดมเจริญพรผล สายสนับสนุนวิชาการ            
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106 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง กาญจนา ไตรยางค สายสนับสนุนวิชาการ   
107 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง นวลศรี แมนรักษ สายสนับสนุนวิชาการ            
108 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง กอบกูล ขําสุวรรณ สายสนับสนุนวิชาการ            
109 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย กิตติศักดิ์ ภูอมร สายสนับสนุนวิชาการ            
110 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ไกรวุธ สุขสวาง สายสนับสนุนวิชาการ            
111 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย อําพร ชิราพฤกษ สายสนับสนุนวิชาการ            
112 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว รดาศา โพธิ์จาด สายสนับสนุนวิชาการ            
113 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว สวาท พินิจผล สายสนับสนุนวิชาการ            
114 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว วิภาวดี วงศพุฒิเลิศ สายสนับสนุนวิชาการ            
115 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย อิทธิเชษฐ กาฬสุวรรณ สายสนับสนุนวิชาการ            
116 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ทัศนียา มีเปยมสมบูรณ สายสนับสนุนวิชาการ            
117 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว วิรงรอง ทําโย สายสนับสนุนวิชาการ            
118 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ปาณิสรา นิตุธร สายสนับสนุนวิชาการ            
119 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ขจรวงศ ศรีวารีรัตน สายสนับสนุนวิชาการ            
120 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย วรงค ชื่นครุฑ สายสนับสนุนวิชาการ            
121 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาที่ ร.ต. พัฒนพงษ คําใส สายสนับสนุนวิชาการ            
122 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว จีรนันท ปตตพงษ สายสนับสนุนวิชาการ            
123 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ศุภกิจ ขจรกิตติมศักดิ์ สายสนับสนุนวิชาการ            
124 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว พิลาวรรณ กองทองนอก สายสนับสนุนวิชาการ            
125 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง ยุพา มวงงาม สายสนับสนุนวิชาการ   
126 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว วรากร โฉมโสภา สายสนับสนุนวิชาการ            
127 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว สุมิตรา พรหมขุนทอง สายสนับสนุนวิชาการ            
128 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย เทวาพล ณ ตะวัน สายสนับสนุนวิชาการ            
129 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ปวิตร คงประเสริฐ สายสนับสนุนวิชาการ            
130 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย ศุภพล คําชื่น สายสนับสนุนวิชาการ            
131 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย วรุฒ พานโฮม สายสนับสนุนวิชาการ            
132 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว สุภัสสร ฉิมเฉิด สายสนับสนุนวิชาการ            
133 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ธนัญภรณ คงขาว สายสนับสนุนวิชาการ            
134 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว อริสรา สิทธิศักดิ์ สายสนับสนุนวิชาการ            
135 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว กชกร ชิราพฤกษ สายสนับสนุนวิชาการ            
136 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย นฤดม จิ๋วประดิษฐกุล สายสนับสนุนวิชาการ            
137 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. พิมลพร พงศทองคํา สายวิชาการ          
138 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว เบญจศิลป เหลาวงษี สายวิชาการ          
139

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว พัชราภรณ สีลาดเลา สายสนับสนุนวิชาการ     



 

140 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.ดร. อาณัติ ตะปนตา สายวิชาการ    ยายออกจากคณะวิทย ม.ค.64

ยายมาสังกัดคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ม.ค.64

เขางาน 1 ธ.ค. 63

เขางาน 1 ธ.ค. 63
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141 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร. ณัฐณิชา กลีบบัวบาน สายวิชาการ    
142 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย พงศธร ผลพัฒนาสกุลชัย สายสนับสนุนวิชาการ   
143 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว โยษิตา ดีไพร สายสนับสนุนวิชาการ   
144 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาง ทิฆัมพร อิสริยอนันต สายสนับสนุนวิชาการ    
145 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว นภาพร ทองรัตนชาติ สายสนับสนุนวิชาการ      
146 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว วรัทยา ยาลังกาญจน สายสนับสนุนวิชาการ      
147 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ. ณัฐภัทร แกวรัตนภัทร สายวิชาการ   
148 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจารย ดร. ธนากร อุยพานิชย สายวิชาการ   
149 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ณัฐชา วัฒนประภา สายวิชาการ   
150 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ทัศนันต ชูโตศรี สายวิชาการ   
151 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย พงพิสิษฐ เลี้ยงอยู สายวิชาการ   
152 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาย พงศกร กิ่งสุวรรณกุล สายวิชาการ

153 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว วรรณรัตน บรรจงเขียน สายวิชาการ

154 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจารย ดร. จารุมน หนูคง สายวิชาการ   
155 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาว ภาชญา เชี่ยวชาญ สายวิชาการ   ยายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแต 1 ก.ค. 2564

ยายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแต 1 ก.ค. 2564

ยายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแต 1 ก.ค. 2564

ยายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแต 1 ก.ค. 2564

ยายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแต 1 ก.ค. 2564

ยายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแต 1 ก.ค. 2564

ยายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เม.ย. 64

ยายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแต 1 ก.ค. 2564

ยายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแต 1 ก.ค. 2564

ยายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแต 1 ก.ค. 2564

ยายออกจากคณะวิทย เม.ย. 64

ยายออกจากคณะวิทย  ก.พ. 64

ยายออกจากคณะวิทย ม.ค.64

ยายออกจากคณะวิทย  ก.พ. 64

ยายออกจากคณะวิทย ม.ค.64
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25) ศูนยการศึกษา จ. นครปฐม

26) ศูนยการศึกษา จ. สุมทรสงคราม

27) ศูนยการศึกษา จ. ระนอง

28) ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแล

29) โรงเรียนสาธิต

ระดับมหาวิทยาลัย

19) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

20) สถาบันวิจัยและพัฒนา

21) สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

22) สสสร.

23) หนวยงานตรวจสอบภายใน

24) สํานักทรัพยสินและรายได

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

16) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

17) สํานักงานอธิการบดี

18) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

1.8.1 จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตามพันธกิ ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ กองกลาง รอบ 12 เดือน

หนวยงาน เปาหมาย

จํานวนขอรอเรียนที่ไมไดรับการแกไขใหแลวเสร็จตามเวลา

คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย



รายละเอียดตัวชี้วัด 1.8.1 จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

หนวยงานเจาภาพ กองกลาง
นายกมล หรั่งทอง โทร. 097-352-6219

อาคาร

สถานที่

สิ่งอํานวยความ

สะดวก
อื่นๆ

ยังไมได

แกไข

อยูระหวาง

ดําเนินการ

แกไขแลว

เสร็จ

คณะไมพบขอรองเรียน

วันที่ดําเนินการ

แลวเสร็จ

สถานะการดําเนินการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

แกไข

ประเภทเรื่องรองเรียน

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน

ลําดับ เรื่องขอเรียน
ชองทางการ

รองเรียน
วันที่รับเรื่อง

วันที่

กําหนดแลว

เสร็จ

รายละเอียดการแกไข



ตัวชี้วัด

น.ส.ศิวิมล  เชื้อรุง โทร. 064-657-1082

คาไฟ คาน้ํา รวม คาไฟ คาน้ํา รวม

พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน 1.00

≥ 5.00   2,707,831.99   34,934,187.19   37,642,019.18    2,162,870.71    21,092,987.09   23,255,857.80 38.22 5.0000  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000  1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 
≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 
พื้นที่จังหวัดนครปฐม

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 
พื้นที่จังหวัดระนอง

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

≥ 5.00 0 0 0.00 0.0000 

ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ กองกลาง รอบ 12 เดือน

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1.8.2 รอยละของการประหยัดงบประมาณจากการใชไฟฟาและน้ําเมื่อเทียบกับปที่ผานมา

4) คณะวิทยาการจัดการ

หนวยงาน เปาหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คิดเปนรอยละ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

22) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

11) สํานักงานอธิการบดี

12) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ

13) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

14) สถาบันวิจัยและพัฒนา

15) สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

16) สสสร.

17) หนวยงานตรวจสอบภายใน

18) สํานักทรัพยสินและรายได

19) โรงเรียนสาธิต

20) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

21) วิทยาเขต นครปฐม

10) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

29) ศูนยการศึกษา จ. ระนอง

ระดับมหาวิทยาลัย

23) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

24) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

25) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

26) ศูนยการศึกษา จ. สุมทรสงคราม

27) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

28) ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแล



รายละเอียดตัวชี้วัด 1.8.2 รอยละของการประหยัดงบประมาณจากการใชไฟฟาและน้ําเมื่อเทียบกับป

หนวยงานเจาภาพ กองกลาง
น.ส.ศิวิมล  เชื้อรุง โทร. 064-657-1082

คาน้ํา มิเตอร คาไฟ มิเตอร คาน้ํา มิเตอร คาไฟ มิเตอร

1 ตุลาคม 333,742.46   19251 4,803,989.32 1075295 300,848.53   17125 3,654,866.15   829733

2 พฤศจิกายน 295,214.43   16366 4,284,990.56 955114 317,061.15   18052 2,687,099.49   558926

3 ธันวาคม 286,890.78   15864 2,967,432.26 637981 236,139.52   13253 2,069,615.64   455101

4 มกราคม 255,103.64   14067 4,310,777.11 968771 163,680.79   8369 940,563.72     226689

5 กุมภาพันธ 306,579.20   17779 4,175,507.75 915764 177,213.08   9842 1,809,838.51   407896

6 มีนาคม 288,965.53   16452 3,135,721.33 689185 199,913.71   11232 2,979,650.63   681452

7 เมษายน 208,018.46   11342 1,696,333.98 405310 211,784.22   11852 1,532,700.51   328833

8 พฤษภาคม 140,475.06   9416 2,261,244.50 529480 145,178.70   7704 1,171,001.54   273239

9 มิถุนายน 163,265.18   11291 2,515,606.83 579082 143,764.54   7716 1,127,415.55   260575

10 กรกฎาคม 160,033.56   12355 3,655,320.53 822739 142,151.27   7517 1,481,970.08   380271

11 สิงหาคม 269,543.69   15704 4,094,695.28 945556 125,135.20   6450 1,638,265.27   417879

12 กันยายน 287,787.12   16740 4,044,695.28 944551

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน

ลําดับ เดือน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564



ตัวชี้วัด

น.ส.วลัยพรรณ รัตนธรรมมณี โทร. 02-160-1367

ดานการบริการวิชาการ ดานวิจัย รวม
หนวยงานจัดการศึกษา + ศูนยอุดรฯ

≥ 20,000.00                             -                                 -   0.0000  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน 3,000.00   

≥ 20,000.00                938,288.00            12,981,658.75            13,919,946.75 106                   131,320.25 5.0000  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

≥ 20,000.00                             -                                 -   0.0000       8,000.00   11,000.00   14,000.00   17,000.00   20,000.00

≥ 20,000.00                             -                                 -   0.0000 

≥ 20,000.00                             -                                 -   0.0000  หนวยงานสนับสนุน

≥ 20,000.00                             -                                 -   0.0000  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน 10,000.00  

≥ 20,000.00                             -                                 -   0.0000  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

≥ 20,000.00                             -                                 -   0.0000     60,000.00   70,000.00   80,000.00   90,000.00  100,000.00

≥ 20,000.00                             -                                 -   0.0000 

≥ 20,000.00                             -                                 -   0.0000  มหาวิทยาลัย

≥ 20,000.00                             -                                 -   0.0000  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน 50,000.00  

≥ 20,000.00                             -                                 -   0.0000  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

≥ 20,000.00                             -                                 -   0.0000    150,000.00 ######## ######## ########  350,000.00

≥ 20,000.00                             -                                 -   0.0000 

≥ 20,000.00                             -                                 -   0.0000 

≥ 20,000.00                             -                                 -   0.0000 
≥ 100,000.00                             -                                 -   0.0000 

≥ 100,000.00                             -                                 -   0.0000 

≥ 100,000.00                             -                                 -   0.0000 

≥ 100,000.00                             -                                 -   0.0000 

≥ 100,000.00                             -                                 -   0.0000 

≥ 100,000.00                             -                                 -   0.0000 
≥ 100,000.00                             -                                 -   0.0000 

≥ 100,000.00                             -                                 -   0.0000 

≥ 100,000.00                             -                                 -   0.0000 

≥ 100,000.00                             -                                 -   0.0000 
≥ 100,000.00                             -                                 -   0.0000 

≥ 350,000.00           938,288.00       12,981,658.75       13,919,946.75 106             131,320.25 1.0000 

23) สํานักทรัพยสินและรายได

24) ศูนยการศึกษา จ. นครปฐม

25) ศูนยการศึกษา จ. สุมทรสงคราม

26) ศูนยการศึกษา จ. ระนอง

27) ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแล

ระดับมหาวิทยาลัย

17) สํานักงานอธิการบดี

18) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ

19) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

20) สถาบันวิจัยและพัฒนา

21) สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

22) สสสร.

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

16) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยตออาจารยประจํา ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ สํานักทรัพยสินและรายได รอบ 12 เดือน

หนวยงาน เปาหมาย

งบรายไดจากโครงการจัดหารายได จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด (เฉพาะที่

ปฏิบัติงานจริง)

เฉลี่ยตอคน / บาท



รายละเอียดตัวชี้วัด

หนวยงานเจาภาพ สํานักทรัพยสินและรายได
น.ส.วลัยพรรณ รัตนธรรมมณี โทร. 02-160-1367

ดานการบริการวิชาการ ดานวิจัย รวม

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการอบรม หลักสูตร "ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา" 36,000.00 36,000.00                  

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Project Title: Investigating the use of nanobubble technology in

     ี่ 

1,422,742.75 1,422,742.75              

3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษาปจจัยทุนทางสังคมกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบ

่    

486,450.00 486,450.00                 

4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการ "การจัดสอบใหกับผูขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพ

 โ โ ี   ี่ 

136,500.00 136,500.00                 

5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการ “การบริการใหคําปรึกษาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และบริการ

 

10,000.00 10,000.00                  

6 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการการพัฒนาระบบตนแบบหองสมุดออนไลน เพื่อสนับสนุนการเปน

ใ ้ ่  ่   

5,222,466.00 5,222,466.00              

7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการจัดจางที่ปรึกษาดําเนินการติดตามผล ประเมินผล และปรับปรุง

ื่ ไ ใ  

3,150,000.00 3,150,000.00              

8 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําดื่มและน้ําประปา เทศบาลนครนนทบุรี 48,800.00 48,800.00                  

9 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการบริการใหคําปรึกษาธุรกิจอาหารและบริการสถานที่ 5,000.00 5,000.00                    

10 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการรับบริการวิเคราะหตัวอยางทางวิทยาศาสตร 156,488.00 156,488.00                 

11 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการวิจัยการ ศึกษาผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดลอมของพื้นที่เสี่ยง

ใ ี่ ่ ี ี  ื

2,400,000.00 2,400,000.00              

12 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการเสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงาน หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ



528,000.00 528,000.00                 

13 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย โครงการ

ี่

3,500.00 3,500.00                    

14 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการอบรม หลักสูตร "ผูจัดการสิ่งแวดลอม" 14,000.00 14,000.00                  

15 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี-สาขาวิชา

 โ โ

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม เรื่องการ

โ ่ ไ ่

300,000.00 300,000.00                 

938,288.00               12,981,658.75          13,919,946.75          รวมทั้งสิ้น

1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัตออาจา ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน

ลําดับ หนวยงาน โครงการ
งบรายไดจากโครงการจัดหารายได



ตัวชี้วัด

น.ส.อนุธิดา แสงใส โทร. 02-160-1343 ตอ 19

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม

≥ 60.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0000 

≥ 60.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 60.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 60.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 60.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 60.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 60.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 60.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 60.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 60.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 60.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 60.00 4 1 12 5 87 109 0.80 0.40 7.20 4.00 87.00 99.40 110 90.36 5.0000 

≥ 60.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 60.00 4 1 12 5 87 109 0.80 0.40 7.20 4.00 87.00 99.40 110 90.36 5.0000 

≥ 60.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 60.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 60.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0000 
≥ 60.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 60.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

≥ 60.00 4 1 12 5 87 109 0.80 0.40 7.20 4.00 87.00 99.40 102 97.45 5.0000 

≥ 60.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0000 
0.00 0.0000 
0.00 0.0000 

≥ 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

28) โรงเรียนสาธิต

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

12) บัณฑิตวิทยาลัย (กลุมวิทยาศาสตรฯ)

13) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

7) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

6) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

10) บัณฑิตวิทยาลัย (กลุมมนุษยศาสตรฯ)

11) ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี

1. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1) คณะครุศาสตร

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3) คณะวิทยาการจัดการ

4) คณะศิลปกรรมศาสตร

ระดับมหาวิทยาลัย

หนวยงาน เปาหมาย

   9) บัณฑิตวิทยาลัย

27) ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแล

14) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  15) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

3. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

16) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

17) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

รวม

11.1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

11.2) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

11.3) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

8) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

9) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน

2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 

หนวยงานเจาภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา

จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ เผยแพร จําแนกตามระดับคุณภาพ (1)
คิดเปนรอยละ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

ผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร (2)
จานวน

อาจารย

ประจํา



รายละเอียดตัวชี้วัด 2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 

หนวยงานเจาภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
น.ส.อนุธิดา แโทร. 02-160-1343 ตอ 19

ลําดับ ประเภทชิ้นงานและการเผยแพร
คาน้ําหนักงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ฐานขอมูล

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/แหลงที่
เผยแพร/หนวยงานประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ/
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

วาจางใหดําเนินการ

วัน/เดือน/ป ที่ตีพิมพ
ชื่อ-สุกล เจาของ

ผลงาน
สังกัด

1 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q3 Ilkogretim Online - Elementary 

Education Online, 2021; 20 (1): 

pp. 1317-1323

มกราคม 2564 ดร.ธนากร อุยพานิชย

อาจารยทัศนันท ชูโตศรี

อาจารยพงพิสิษฐ เลี้ยงอยู

อาจารยพงศกร กิ่ง

สุวรรณกุล

อาจารยณัฐชา วัฒนประภา

อาจารยวรรณรัตน บรรจง

เขียน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 ISI MULTIDISCIPLINARY JOURNAL 

FOR EDUCATION SOCIAL AND 

TECHNOLOGICAL SCIENCES 

ISSN: 2341-2593 หนา 14-29

เมษายน 2564 ดร.จารุมน หนูคง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS-SJR Q4 PSYCHOLOGY AND EDUCATION 

(2021) vol. 58 no.2 หนา 

3147-3153

กุมภาพันธ 2564 อาจารยพงพิสิษฐ เลี้ยงอยู

ดร.ธนากร อุยพานิชย

อาจารยทัศนันท ชูโตศรี

อาจารยพงศกร กิ่ง

สุวรรณกุล

อาจารยวรรณรัตน บรรจง

เขียน

อาจารยณัฐชา วัฒนประภา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน

ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร/ผลงานทางวิชาการ/สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร/โครงการวิจัยวาจางให
ดําเนินการ

China Word: Vocabulary Quiz Game for 

Promoting Chinese Vocabulary Memory 

among 10th Grade Students

Effects of AL-MIAP-based Learning 

Management to

Promote Digital Intelligence for 

Undergraduate Students

THE DEVELOPMENT OF APPLICATION TO 

PROMOTE THE KNOWLEDGE OF PHYSICAL 

THERAPY TO PREVENT FROZEN JOINTS 

SYNDROME IN ELDERLY AGE



ลําดับ ประเภทชิ้นงานและการเผยแพร
คาน้ําหนักงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ฐานขอมูล

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/แหลงที่
เผยแพร/หนวยงานประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ/
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

วาจางใหดําเนินการ

วัน/เดือน/ป ที่ตีพิมพ
ชื่อ-สุกล เจาของ

ผลงาน
สังกัด

ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร/ผลงานทางวิชาการ/สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร/โครงการวิจัยวาจางให
ดําเนินการ

4 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS-SJR Q4 PSYCHOLOGY AND EDUCATION 

(2021) vol. 58 no.2 หนา 

3013-3019

กุมภาพันธ 2564 อาจารยพงศกร กิ่ง

สุวรรณกุล

อาจารยพงพิสิษฐ เลี้ยงอยู

ดร.ธนากร อุยพานิชย

อาจารยทัศนันท ชูโตศรี

อาจารยวรรณรัตน บรรจง

เขียน

อาจารยณัฐชา วัฒนประภา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS-SJR Q4 PSYCHOLOGY AND EDUCATION 

(2021) vol. 58 no.4 หนา 

3013-3019

เมษายน 2564 อาจารยทัศนันท ชูโตศรี

อาจารยพงศกร กิ่ง

สุวรรณกุล

ดร.ธนากร อุยพานิชย

อาจารยพงพิสิษฐ เลี้ยงอยู

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS-SJR Q4 PSYCHOLOGY AND EDUCATION 

(2021) vol. 58 no.2 หนา 

3013-3019

กุมภาพันธ 2564 ดร.ธนากร อุยพานิชย

อาจารยพงศกร กิ่ง

สุวรรณกุล

อาจารยพงพิสิษฐ เลี้ยงอยู

อาจารยทัศนันท ชูโตศรี

อาจารยวรรณรัตน บรรจง

เขียน

อาจารยณัฐชา วัฒนประภา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7 2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

นําเสนอระดับนานาชาติ

0.4 11th ASEAN Conference on 

Humanities and Social Sciences

2-4 พฤศจิกายน 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร.

รัชฎา ฟองธนกิจ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ปยดา วงศวิวัฒน

บัณฑิตวิทยาลัย (กลุม

มนุษยศาสตรฯ)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus Journal of Physics: Conference 

Series, Vol.1627, No.1, Pages 1-6

ตุลาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร.

พิจิตรา จอมศรี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

RPG GAME DEVELOPMENT TO PROMOTE 

THE CORRECT USE OF LIBRARY

Augmente Reality Developmen of 

Christian Prayer HYMM

DEVELOPMENT OF MOBILE APPLICATION 

FOR PROMOTING SUAN SUNANDHA ROYAL 

CUISINE

Business Success with Scandinavian Long-

stay Tourism in Pattaya

Usability Evaluation for User Interface 

Design of Application for Recommender 

System to Enhance the Potential of 

   



ลําดับ ประเภทชิ้นงานและการเผยแพร
คาน้ําหนักงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ฐานขอมูล

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/แหลงที่
เผยแพร/หนวยงานประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ/
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

วาจางใหดําเนินการ

วัน/เดือน/ป ที่ตีพิมพ
ชื่อ-สุกล เจาของ

ผลงาน
สังกัด

ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร/ผลงานทางวิชาการ/สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร/โครงการวิจัยวาจางให
ดําเนินการ

9 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q3 วารสาร Indian Journal of 

Forensic Medicine & Toxicology, 

volume 14, Issue 4, Page 742-

749

ตุลาคม - ธันวาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ยุทธนา สุดเจริญ

	คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

10 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q4 International Journal of 

Advanced Trends in Computer 

Science and Engineering, 

Volume 9, No.5, Page 7597 - 

7601

กันยายน - ตุลาคม 2563 อาจารยสุวิมล คุปติวุฒิ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q4 International Journal of 

Advanced Science and 

Technology, Volume 29, No.4, 

Page 9655-9666

ตุลาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารยเสถียร

 จันทรปลา

อาจารย ดร.ชัยวัฒน จิว

พานิชย

ผูชวยศาสตราจารยนิศา

นาถ เตชะเพชรไพบูลย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

12 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q4 International Journal of 

Advanced Trends in Computer 

Science and Engineering 

Volume 9, No.5, Page 8866 - 

8872

กันยายน - ตุลาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

13 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q3 Journal of Virological Methods 

Volume 285, Article id 113920

พฤศจิกายน 2563 อาจารย ดร. Ha Thanh Doคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

14 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q 3 วารสารระดับนานาชาติ 

TELKOMNIKA 

Telecommunication, 

Computing, Electronics and 

Control Vol.18 No,6 หนาที่ 

3019-3025 ISSN: 1693-6930

 ธันวาคม  2563 อาจารย ดร.กิตติคุณ มี

ทองจันทร

อาจารย ดร.ธงไชย 

สุรินทรวรางกูร

	คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

PON1 Q192R gene polymorphism and 

pesticide exposure status of rice farmers, 

Suphan Buri, Thailand

Machine Learning Household Waste 

Disposal Behavior Related Factors

The Smart Power Outlet System by Using 

the NodeMCU and Blynk IoT Platform

The Model Development for Forecasting 

the NS1Ag Antigen Examination Results of 

Dengue Fever Patients Using the Multi-

Layer Perceptron Neural Network

Development of a SYBR Green 

quantitative PCR assay for detection of 

Lates calcarifer herpesvirus (LCHV) in 

 Vehicle logo recognition using histograms 

of oriented gradient descriptor and 

sparsity scote



ลําดับ ประเภทชิ้นงานและการเผยแพร
คาน้ําหนักงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ฐานขอมูล

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/แหลงที่
เผยแพร/หนวยงานประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ/
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

วาจางใหดําเนินการ

วัน/เดือน/ป ที่ตีพิมพ
ชื่อ-สุกล เจาของ

ผลงาน
สังกัด

ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร/ผลงานทางวิชาการ/สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร/โครงการวิจัยวาจางให
ดําเนินการ

15 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q3 วารสาร Indian Journal of 

Forensic Medicine & Toxicology 

volume 14, Issue 4, Page 2460-

2465

ตุลาคม - ธันวาคม 2563 อาจารย ดร.คณิตดา 

ทองขาว

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ยุทธนา สุดเจริญ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16 11 ตําราหรือหนังสือ 1.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 21 ตุลาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

17 11 ตําราหรือหนังสือ 1.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 21 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย ดร.โกมล ไคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

18 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q4 International Journal of 

Advanced Science and 

Technology Vol. 29, No. 4, 

(2020), pp. 10943–10954

พฤศจิกายน 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุ

มิตรา นวลมีศรี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

19 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q4 International Journal of Control 

and Automation, Vol. 13, No.2, 

(2020), pp. 1738 - 1746

ธันวาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

20 5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

0.8 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ป

ที่ 8 ฉบับที่ 5 หนา 1886-1898

กันยายน-ตุลาคม 2563 ดร.ณิช วงศสองจา

ผูชวยศาสตราจารย 

พล.ต.ท.ดร.ณรงค กุลนิเทศ

อาจารยทศพล ชูโชติ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย (กลุม

วิทยาศาสตรฯ)

21 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q3 Open Biotechnology Journal, 

No. 15, Page 124 - 133

ธันวาคม 2563 อาจารย Dr.Mohammad

 Bagher 

Javadinobandegani

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

22 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q1 วารสาร Environmental 

Geochemistry and Health หนา 

1-20

7 มกราคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร. รณบ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

23 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q1 Fish and Shellfish Immunology 

Vol.108 (2021), PP. 7–13

มกราคม 2564 อาจารย ดร.Ha Thanh Donคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

24 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q1 Aquaculture, Volume 534 

(2021),  Article id 736286

มกราคม 2564 อาจารย ดร.Ha Thanh Donคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Bacterial Cellulose from Food to 

Biomedical Products

Spatial distribution, sources and 

quantitative human health risk 

assessments of polycyclic aromatic 

      Systemic and mucosal antibody response 

of freshwater cultured Asian seabass 

(Lates calcarifer) to monovalent and 

    Ozone nanobubble treatment in 

freshwater effectively reduced pathogenic 

fish bacteria and is safe for Nile tilapia 

 

Larvicidal activity of Aedes aegypti from a 

simple preparation of cashew (Anacardium 

occidentale L.) nut shell extract for 

community level use

ตํารา พลังงานทดแทน

ตํารา แคลคูลัสเบื้องตน

Recommend Missing Information System 

in the Existing Application using SMOTE 

and Multi-Layer Perceptron Neural 

Network

Improving Rubber Cup Lump Production 

Process Efficiency Using IoT for Smart 

Farmers in Thailand

ทัศนคติ การรับรู แนวโนมเชิงพฤติกรรม และการ

มีสวนรวมในการรักษาวัตถุพยานที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มูลนิธิ

บรรเทาสาธารณภัย
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คาน้ําหนักงานวิจัยหรืองาน
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อนุสิทธิบัตร/โครงการวิจัยวาจางให
ดําเนินการ

25 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q4 วารสาร Pollution Research, 

volume 39, Issue 4 หนา 879-885

ธันวาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

26 4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.6 วารสารการจัดการธุรกิจ ม.บูรพา ปที่

 9 ฉบับที่ 2 หนา 66-85

กรกฏาคม-ธันวาคม 2563 อาจารยสมฤดี พงษเสนา

อาจารยกัญญา บวรโชคชัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.

อรวรรณ ริ้วทอง

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

27 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q1 Journal of Water Process 

Engineering Volume 40 (2021) 

101810

เมษายน 2564 รองศาสตราจารย ดร.รณบร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

28 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q2 International Journal of Artificial 

Intelligence

Volume 19, Issue 1, 2021, Pages 

109-122

มีนาคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิจิต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

29 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 ISI

Web of Science Core 

Collection

Engineering, Technology & 

Applied Science Research หนา 

6907-6911

เมษายน 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

30 9 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกร

ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ

1.0 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด 

(มหาชน)

มิถุนายน 2563-กุมภาพันธ

 2564

รองศาสตราจารยศิวพันธุ ชูอคิณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

31 9 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกร

ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ

1.0 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 28 กันยายน 2563 - 28 

มีนาคม 2564

รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

32 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q2 Microbial Pathogenesis Issue 

147 หนา 1-7

ตุลาคม 2563 Dr. Ha Thanh Dong คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

33 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q2 Microbial Pathogenesis issue 

149 หนา 1-8

ธันวาคม 2563 Dr. Ha Thanh Dong คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

34 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q4 International Journal of 

Innovative Technology and 

Exploring Engineering (IJITEE)  

Volume-10 Issue-4 หนา 172-177

กุมภาพันธ 2564 รองศาสตราจารย ดร.นลินี โคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Pesticide exposure of rice farmers and 

herbicide residue in paddy field, Suphan 

Buri, Thailand

ตัวแบบการพยากรณมูลคาการสงออกอัญมณีและ

เครื่องประดับของประเทศไทย

Aeromonas schubertii, a novel bacterium 

recovered from AHPND affected farm is 

lethal to whiteleg shrimp, Penaeus 

A Social Network Scrum Framework for 

Software Development under COVID-19 

Pandemic

Improved fixed bed models for correlating 

asymmetric adsorption breakthrough 

curves

Machine Learning Mechanism for Adaptive 

Tourist

Recommendation Using Bayesian 

Algorithm

Thai Water Buffalo Disease Analysis with 

the Application of Feature Selection 

Technique and MultiLayer Perceptron 

 โครงการศึกษาผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดลอม

ของพื้นที่เสี่ยงสุขภาพในประชาชนกลุมเสี่ยง

่  โครงการจัดจางที่ปรึกษาดําเนินการติดตามผล 

ประเมินผล และปรับปรุงระบบประเมินผลการ

่Synergistic infection of Ichthyophthirius 

multifiliis and Francisella noatunensis 

subsp. orientalis in hybrid red tilapia 

 



ลําดับ ประเภทชิ้นงานและการเผยแพร
คาน้ําหนักงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ฐานขอมูล

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/แหลงที่
เผยแพร/หนวยงานประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ/
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

วาจางใหดําเนินการ

วัน/เดือน/ป ที่ตีพิมพ
ชื่อ-สุกล เจาของ

ผลงาน
สังกัด

ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร/ผลงานทางวิชาการ/สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร/โครงการวิจัยวาจางให
ดําเนินการ

35 4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.6 วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 40 

ฉบับที่ 1 หนา 120-126

มกราคม-กุมภาพันธ 2564 รองศาสตราจารย ดร.

อมรา อิทธิพงษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.

วิชาญ เลิศลพ

อาจารยธนัฐ กรอบทอง

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

36 4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.6 Thai Environmental Engineering

 Journal Vol. 34 No. 3 (2020) 

หนา 23-32

กันยายน-ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารยศิวพันธุ 

ชูอินทร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

37 4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.6 วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 39 

ฉบับ 5 หนา 506-513

กันยายน-ตุลาคม 2563 ดร.มนัสวี เดชกลา

อาจารยนฤมล บุญมั่น

อาจารยศิริรัตน พักปากน้ํา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

38 1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

นําเสนอระดับชาติ

0.2 การประชุมเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้ง

ที่  10 ณ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

27 พฤศจิกายน 2563 อาจารย ดร.นฤมล บุญมั่น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

39 4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.6 วารสารวิทยาศาสตรการกีฬาและ

สุขภาพ ปที่ 21 ฉบับที่ 3 หนา 

391-404

กันยายน-ธันวาคม 2563 อาจารย ดร.สุริยัน สมพงษ

อาจารย ดร.คมกฤช รัต

ตะมณี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

40 4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.6 วารสารสิ่งแวดลอมสรรคสรางวินิจฉัย

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 

2563  ปที่ 19 ฉบับที่ 3 หนา 79-96

กันยายน-ธันวาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ทัศนาวลัย อุฑารสกุล

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

41 4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.6 วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติ

วิทยาศาสตร ปที่ 6 ฉบับที่ 2 หนา 

89-104  ISSN 2408-2430

กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 ดร.สาริสา ปนคํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

42 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q2 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

PHARMACEUTICAL RESEARCH 

Volume 12, Issue 4 หนา 

4936-4939

ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ยุทธนา สุดเจริญ

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

กัมมันตภาพรังสีในเบริลหลังถูกปรับปรุงคุณภาพ

โดยการฉายดวยลําอิเล็กตรอน

Indoor Air Quality of PM2.5 in Classrooms 

of Science

Building, Udon Thani Rajabhat University, 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากเอ็มบริโอของบัวหลวง

ชมพูและบัวหลวงขาวและการตรวจสอบความไว

ของตนกลาตอรังสีแกมมา

ฤทธิ์การตานสารอนุมูลอิสระของสารสกัดขาว

หอมมะลิแดง

การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาบนพื้นฐาน

สมรรถนะ กรณีศึกษา เจาหนาที่กองอํานวยการ 

นักกีฬาไทยในการแขงขันมหกรรมกีฬาระดับ

ิปจจัยทุนทางสิ่งแวดลอม ทุนทางสังคมและ

วัฒนธรรม และ

ทุนทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอกิจกรรมถนน

คนเดินขวงเมืองนาน จังหวัดนาน

การศึกษากระบวนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน

ในคดีทํารายรางกายของพนักงานสอบสวน ใน

สังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 1

The relationship of bone mineral density 

(BMD), age

and body mass index (BMI) among 

postmenopausal

 S  S kh  h l d
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43 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q2 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

PHARMACEUTICAL RESEARCH 

Volume 12, Issue 4 หนา 

4931-4935

ตุลาคม-ธันวาคม 2563 อาจารย ดร.คณิตดา 

ทองขาว

อาจารยนรินทร กากะทุม

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ยุทธนา สุดเจริญ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

44 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q2 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

PHARMACEUTICAL RESEARCH 

Volume 12, Issue 4 หนา 

4947-4950

ตุลาคม-ธันวาคม 2563 อาจารย ดร.คณิตดา 

ทองขาว

อาจารยนรินทร กากะทุม

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ยุทธนา สุดเจริญ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

45 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus IOP Conference Series: 

Materials Science and 

Engineering, Vol.1070 scopus 

ISSN: 17578981

กุมภาพันธ 2564 รองศาสตราจารย ดร.ณรงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

46 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus IOP Conference Series: 

Materials Science and 

Engineering, Vol.1070 scopus 

ISSN: 17578981

กุมภาพันธ 2564 รองศาสตราจารย ดร.ณรงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

47 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q2 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

PHARMACEUTICAL RESEARCH 

volume 13, Issue 1 issn 

0975-2366 หนา 5347-5351

มกราคม-มีนาคม 2564 ดร.คณิตดา ทองขาว

ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ยุทธนา สุดเจริญ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

48 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q2 Aquaculture International 

Volume 29, issue 2 issn 

1573143X หนา 527-538

เมษายน 2564 ดร.วัฒนา พันธุพืช

Dr.Ha Thanh Dong

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

49 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus Journal of Physics: Conference 

Series vol.1819 (2021) หนา 1-7

มีนาคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรัล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

50 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q1 Journal of Fish Disease Vol. 44 

ISSN:1365-2761 หนา 461–467

ตุลาคม 2563 ดร. Ha Thanh Dong คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Impact of SRFE process on electrical 

properties of P-N

photodetector

A novel to control defects of P-N 

semiconductor device by SRFE process

Bacterial contaminants and antimicrobial 

susceptibility pattern from tiny freshwater 

shrimp (Macrobranchium lanchesteri)

Ammonium sulfate improves sensitivity 

and avoids false negatives of polymerase 

chain

       Spectroscopic Properties and Judd-Ofelt 

Analysis of Eu3+ doped Ba-Na-B Glasses 

for Photonic Applications

Detection of scale drop disease virus from 

non-destructive samples and 

ectoparasites of Asian sea bass, Lates 

Antioxidant, anti-tyrosinase, anti-elastase 

and

cytotoxicity of ethanol extract from 

Cnidoscolus

chayamansa (Mc Vaugh) leaf extract

In vitro anti-inflammatory and anti-

microbial activities

of ethanol extract from Cnidoscolus 

chayamansa (Mc

Vaugh) leaves
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51 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q2 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

PHARMACEUTICAL RESEARCH 

Volume 13 , Issue 1 หนา 

5581-5587

มกราคม-มีนาคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

52 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q2 International Journal of Energy 

Economics and Policy, 2020, 

vol.10 issue 6, หนา 553-558

ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย ดร.ชัย

ศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน

รองศาสตราจารย ดร.

วิทยา เมฆขํา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

53 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q2 International Journal of Energy 

Economics and Policy, 2021, 

vol 11 issue 1,หนา 544-550

กุมภาพันธ 2564 รองศาสตราจารย ดร.ชัย

ศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน

รองศาสตราจารย ดร.

วิทยา เมฆขํา

ดร.ธรรมรักษ ศรีมารุต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

54 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q2 International Journal of Energy 

Economics and Policy, 2020, 

vol.10 issue.5 หนา 570-576

ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย ดร.ชัย

ศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน

รองศาสตราจารย ดร.

วิทยา เมฆขํา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

55 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q4 Suranaree Journal of Science 

Technology Vol.28 No.1 2021 

หนา 1-6

มกราคม-มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย ดร.ณรงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

56 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q4 Suranaree Journal of Science 

Technology Vol.28 No.1 2021 

หนา 1-4

มกราคม-มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย ดร.ณรงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

57 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus-SJR Q4 Science & Technology Asia 

ฉบับที่ 26 เลมที่ 1 หนา 189-198

มีนาคม 2564 ดร.ฤทัยรัตน สิริวัฒนรัชต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

58 4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.6 วารสารการเกษตรราชภัฏ คณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ปที่ 18 ฉบับที่ 2 หนา 

48-56

กรกฏาคม - ธันวาคม 2563 อาจารยนันทยง เฟองขจร

ฟุง

อาจารยจิราพร วีณุตรา

นนท

อาจารยธิดารัตน แสนพรม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

59 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus AIP Conference Proceedings 

ฉบับที่ 2279 หนา 060010

ตุลาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ณรัล ลือวรศิริกุล

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Ophidascaris baylisi (Nematoda: 

Ascarididae): Scanning Electron 

Microscopic Study of the Adult Surface 

    ผลของอุณหภูมิการแหงแบบลูกกลิ้งตอคุณภาพ

ของเครื่องดื่มน้ํานม

ขาวโพดขาวเหนียวสีมวงเสริมใยอาหารจากลูก

เดือย

Light-Emitting CaMoO4:Dy3+ Phosphors 

for Photonic Materials: Synthesis and 

Luminescence Properties

Health Risk Assessment of Arsenic in 

Groundwater from Tin Mining Area in 

Southern Thailand 

Nexus between Fuel Prices and Energy 

Consumption in ASEAN Region: Role of 

Coal, Gas and Oil Prices

Rethinking the Reasons of Greenhouse 

Gases Emission in ASEAN Countries: 

Finding Reasons in Urbanization, 

Industrialization and Population Growth

Seeing Domestic and Industrial Logistic in 

Context of CO2 Emission: Role of 

Container Port Traffic, Railway Transport, 

and Air Transport Intensity in Thailand

THE PHOTON NONPROPORTIONAL 

RESPONSES OF CaMoO4 AND GAGG:Ce 

SCINTILLATION MATERIALS

DOPING EFFECT FROM PT ATOM IN 

SILICON STRUCTURE AND TREATMENT BY 

ROENTGEN RADIATION FLASH EXPOSURE 
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ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Materials Today: Proceedings 

ฉบับ 43 (2021) หนา 2605–2611

2564 รองศาสตราจารย ดร.นิศากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

61 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 Scopus Materials Today: Proceedings 

ฉบับ 43 (2021) หนา 2484-2489

เมษายน 2564 ผูชวยศาสตราจารยนภดล

 แชมชอย

รองศาสตราจารย ดร.

นิศากร สังวาระนที

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

62 1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

นําเสนอระดับชาติ

0.2 การประชุมวิชาการระดับชาติการ

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้ง

ที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4 มีนาคม 2564 ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

63 1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

นําเสนอระดับชาติ

0.2 การประชุมวิชาการระดับชาติการ

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้ง

ที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4 มีนาคม 2564 ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

64 5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

0.8 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ป

ที่ 9 ฉบับที่ 2 หนา 794-805

มีนาคม - เมษายน 2564 รองศาสตราจารย ดร.

โกมล ไพศาล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุ

ดาวรรณ  สมใจ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย (กลุม

มนุษยศาสตรฯ)

65 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS International Journal of 

Engineering Trends and 

Technology vol.69 issue 6 หนา 

115-120 ISSN: 2231 – 5381

มิถุนายน 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

66 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS Materials Today: Proceedings 

vol.43 (2021) หนา 2484–2489

2564 ผูชวยศาสตราจารย นภดล

 แชมชอย

รองศาสตราจารย ดร.

ณรงค สังวาระนที

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

67 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS Materials Today: Proceedings 43

 (2021) หนา 2593–2598

2564 รองศาสตราจารย ดร.

ณรงค สังวาระนที

ผูชวยศาสตราจารย นภดล

 แชมชอย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

68 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS Materials Today: Proceedings 43

 (2021) หนา 2498–2507

2564 รองศาสตราจารย ดร.ณรงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Comparative Study of Er3+ Ions Doped 

Phosphate Based Oxide and Oxy-fluoride 

Glasses for Lasers Applications

Antimicrobial Effects of Ozonated Water 

Against Gram-negative(E.Coli) bacteria

การพยากรณราคาทองคําแทงในประเทศไทย 

และอัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทกับดอลลารสหรัฐ

การเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาสูญหาย

สําหรับตัวแปรตามในการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ

รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อ

สงเสริมความสามารถในการคิดวิจารณญาณของ

เด็กปฐมวัย

Stroke Patients Classification Using 

Resampling Techniques and Decision Tree 

Learning

Antimicrobial Effects of Ozonated Water 

Against

Gram-negative (E. coli) bacteria

Influence of the Carbonization Conditions 

on Properties

of Tea Residue

White Light Emission of Bi2O3-B2O3-P2O5 

Glasses

Doped with Dy3+ Ion



ลําดับ ประเภทชิ้นงานและการเผยแพร
คาน้ําหนักงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ฐานขอมูล

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/แหลงที่
เผยแพร/หนวยงานประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ/
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

วาจางใหดําเนินการ

วัน/เดือน/ป ที่ตีพิมพ
ชื่อ-สุกล เจาของ

ผลงาน
สังกัด

ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร/ผลงานทางวิชาการ/สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร/โครงการวิจัยวาจางให
ดําเนินการ

69 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS Materials Today: Proceedings 43

 (2021) หนา 2554–2562

2564 รองศาสตราจารย ดร.ณรงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

70 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS Materials Today: Proceedings 43

 (2021) หนา 2574–2587

2564 รองศาสตราจารย ดร.ณรงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

71 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS Materials Today: Proceedings 43

 (2021) หนา 2635–2640

2564 รองศาสตราจารย ดร.ณรงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

72 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS Materials Today: Proceedings 43

 (2021) หนา 2641–2646

2564 รองศาสตราจารย ดร.ณรงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

73 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS Materials Today: Proceedings 43

 (2021) หนา 2569–2573

2564 รองศาสตราจารย ดร.ณรงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

74 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS-SJR Q2 International Journal of 

Pharmaceutical Research, 

volume 13, Issue 1 หนา 

6215-6218

มกราคม-มีนาคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ยุทธนา สุดเจริญ

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

75 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 ISI Journal of Pharmaceutical 

Research International หนา 

20-25 vol.33 issue.35A

กรกฏาคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ยุทธนา สุดเจริญ

อาจารยกัญญาพัชร เพ

ชราภรณ

อาจารยจุฑามาศ มูลวงศ

อาจารยพท.ป.นรินทร กา

กะทุม*

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาลัยสหเวชศาสตร*

76 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS International Journal of 

Engineering Trends and 

Technology Volume 69 Issue 7,

 หนา 51-55,

กรกฏาคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

77 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS International Journal of 

Engineering Trends and 

Technology Volume 69 Issue 7,

 หนา174-180,

กรกฏาคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Fabrication of potassium aluminium 

barium phosphate glasses doped with 

Sm3+ and their Judd-Ofelt analysis for 

   White Light Emission of Gadolinium 

Calcium Phosphate Oxide and Oxyfluoride 

Glasses Doped with Dy3

Physical and Optical Properties of Zinc 

Barium Borotellurite Glasses Doped with 

CeF3

Fabrication of Mn2+ doped Al2O3 bulk 

crystal by flame fusion technique and 

their properties

Study on physical and optical properties 

Sun Guard HP Clima Guard Neutral 70 and 

clear vision glasses

Osteoporosis  risk  in  postmenopausal  

women  with  

type  II  diabetic  mellitus,  Samut  

Songkhram,  Thailand

Biological Activities of Ethanol Extract from

Karanda (Carissa carandas L.) Fruits

 Improving the Prediction of Rotten Fruit 

Using Convolutional Neural Network

Marigold Flower Disease Prediction 

through Deep Neural Network with 

Multimodal Image



ลําดับ ประเภทชิ้นงานและการเผยแพร
คาน้ําหนักงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ฐานขอมูล

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/แหลงที่
เผยแพร/หนวยงานประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ/
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

วาจางใหดําเนินการ

วัน/เดือน/ป ที่ตีพิมพ
ชื่อ-สุกล เจาของ

ผลงาน
สังกัด

ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร/ผลงานทางวิชาการ/สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร/โครงการวิจัยวาจางให
ดําเนินการ

78 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS-SJR Q2 Journal of Fluorescence. (2021)

 Vol. 31 issue 4 หนา 1211-1218

กรกฏาคม 2564 ดร.จาริวัฒน พิษณุวงศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

79 5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

0.8 Srinakharinwirot science journal

 vol.37 no.1 หนา 71-85

มิถุนายน 2564 ดร. ฤทัยรัตน สิริวัฒนรัชต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

80 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS-SJR Q1-ISI Journal of Fish Diseases 2021 

หนา 1-21

8 มิถุนายน 2564 ดร. Ha Thanh Dong คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

81 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS-SJR Q1-ISI Fish and Shellfish Immunology 

vol.108 หนา 73-79

มกราคม 2564 ดร. Ha Thanh Dong คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

82 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS-SJR Q3-ISI Protein Expression and 

Purification vol.184 หนา 1-9

สิงหาคม 2564 ดร. Ha Thanh Dong คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

83 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS-SJR Q1-ISI Journal of Fish Diseases 2021 

หนา 1-13

8 มิถุนายน 2564 ดร. Ha Thanh Dong คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

84 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS-SJR Q1-ISI Fish and Shellfish Immunology 

vol.112 หนา 64-73

มีนาคม 2564 ดร. Ha Thanh Dong คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

85 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS-SJR Q1-ISI Journal of Fish Diseases 2021 

หนา 1-12

8 มิถุนายน 2564 ดร. Ha Thanh Dong คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

86 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 ISI Engineering, Technology & 

Applied Science Research Vol. 

11, No. 2, 2021, หนา 6986-6992

เมษายน 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

87 4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.6 PBRU SCIENCE JOURNAL ปที่ 18 

ฉบับที่ 1 หนา 42-51

มกราคม- มิถุนายน 2564 อาจารยธิดารัตน แสนพรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

88 1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

นําเสนอระดับชาติ

0.2 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัย

และนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9

เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู

นวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา Online Conference 

หนา 120-132

17-18 มิถุนายน 2564 อาจารย ดร.ณิช วงศสองจา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Antigenicity of hypothetical protein HP33 

of Vibrio harveyi Y6 causing scale drop 

and muscle necrosis disease in Asian sea 

Refolded recombinant major capsid 

protein (MCP) from Infectious Spleen and 

Kidney Necrosis Virus (ISKNV) effectively 

     Ozone nanobubble treatments improve 

survivability of Nile tilapia (Oreochromis 

niloticus) challenged with a pathogenic 

    Ozone nanobubble modulates the innate 

defense system of Nile tilapia 

(Oreochromis niloticus) against 

 Dissecting the localization of Tilapia 

tilapinevirus in the brain of the 

experimentally infected Nile tilapia, 

  Improving the Recognition Performance of 

Lip Reading Using the Concatenated 

Three Sequence Keyframe Image 

Technique

A Rhodamine-based Fluorescent 

Chemodosimeter for Au3+ in Aqueous 

Solution ang Living Cells

Species diversity of freshwater fish in the 

agriculture conservation areas of Eastern 

 Rapid genotyping of tilapia lake virus (TiLV) 

using Nanopore sequencing

ผลของปริมาณผงจิ้งหรีดตอคุณภาพทางเนื้อสัมผัส

 คุณภาพทางประสาทสัมผัสและคุณคาทาง

่ความรูความเขาใจบุคลากรของหนวยงานนิติเวช

ศาสตรเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนหลักฐานทางนิติ

วิทยาศาสตร
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89 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS-SJR Q2 Journal of Management 

Information and Decision 

Sciences Volume 24, Special 

Issue 1 หนา 1-8

มกราคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ทัศนาวลัย อุฑารสกุล

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

90 4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.6 วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปที่ 9 

ฉบับที่ 1 หนา 19-31

มกราคม-เมษายน 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.

มณฑารพ สุธาธรรม

อาจารยชเนศ วรรณะ

อาจารยศิริรัตน พักปากน้ํา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

91 4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.6 วารสารมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 หนา 109-126

มกราคม–มิถุนายน 2564 ดร.อเสข ขันธวิชัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

92 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS - SJR Q4 Design Engineering VOL 2021: 

ISSUE 04 หนา 1690-1696

2564 รองศาสตราจารย ดร.

ไพบูลย แจมพงษ

ดร.ชาญเดช เจริญวิริยะกุล

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย (กลุม

มนุษยศาสตรฯ)

93 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS - SJR Q4 - ISI Turkish Journal of 

Physiotherapy and 

Rehabilitation Volume 32, Issue

 3 หนา 13118-13131

สิงหาคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.

โสพิศ สวางจิตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ฒาลิศา เนียมมณี

ผูชวยศาสตราจารย ศรี

สุวรรณ เกษมสวัสดิ์

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

94 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS - SJR Q4 - ISI Turkish Journal of 

Physiotherapy and 

Rehabilitation Volume 32, Issue

 3 หนา 13104-13117

สิงหาคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.

รินรดา พัฒนใหญยิ่ง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.

โสพิศ สวางจิตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.

พรรณทิพย กาหยี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

95 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS - SJR Q4 - ISI Turkish Journal of 

Physiotherapy and 

Rehabilitation Volume 32, Issue

 3 หนา 13064-13076

สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย ดร.ชัย

ศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน

รองศาสตราจารย ดร.

วิทยา เมฆขํา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Application of agricultural products and 

waste materials to add value based on 

local knowledge

Promoting suitable plant varieties for 

agricultural areas with   Saltwater 

encroachment problems in Don Manora 

Sub-district Samut Songkhram Province

Management of water and agricultural 

products to add value based on local 

knowledge to international trade

MODEL OF ENVIRONMENTAL-FRIENDLY 

MARKET

FOR COMMUNITY-BASED TOURISM 

ENTERPRISES

 P A A G PRO C  A A Dผลของ BA ตอการเจริญและพัฒนาตาขางของ

กุหลาบหนู (Rosa chinesis Jacq.var.minima 

Voss) ในหลอดทดลอง

การสรางตลาดออนไลนเกษตรกรนาเกลือและนา

ขาวเพื่อยกระดับมูลคาและคุณคาผลิตภัณฑอัต

ลักษณ “วิถีวิธีบานดุง”

Mobile Commerce Acceptance Among 

Elderly in Bangkok
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96 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 ERIC International Education Studies;

 Vol. 14, No. 9 หนา 28-43

กันยายน 2564 ผูชวยศาสตราจารยณัฐ

ภัทร แกวรัตนภัทร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

97 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS - SJR Q3 - ISI TEM Journal, Vol. 10, No. 3 หนา

 1404-1417

สิงหาคม 2564 ผูชวยศาสตราจารยณัฐ

ภัทร แกวรัตนภัทร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

98 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS - SJR Q4 Journal of Advanced Research 

in Fluid Mechanics and Thermal

 Sciences 84, Issue 2 หนา 

152-158

สิงหาคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ศันสนีย แสนศิริพันธ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

99 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS - SJR Q1 Current Genetics Volume 67, 

issue 5 หนา 769-784

เมษายน 2564 Dr.Mohammad Bagher 

Javadinobandegani

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

100 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS - SJR Q4 - ISI Thai Journal of Mathematics 

vol.19 no.2 หนา 593-605

มิถุนายน 2564 ดร.อเสข ขันธวิชัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

101 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS - SJR Q1 - ISI Journal of Steroid Biochemistry

 and Molecular Biology vol.212

 หนา 1-14

กันยายน 2564 ดร.เสาวณีย คําพันธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

102 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS - SJR Q2 - ISI Radiation Physics and Chemistry 

vol.186 (2021) 109542

กันยายน 2564 รองศาสตราจารย ดร.

ณรงค สังวาระนที

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

103 5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

0.8 วารสารวิทยาศาสตรบูรพา vol.26 

issue.2 หนา 1096-1108

พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 อาจารยศิริรัตน พักปากน้ํา

ดร.มนัสวี เดชกลา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

104 5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

0.8 PSRU Journal of Science and 

Technology ปที่ 6 ฉบับที่ 1 หนา 

39-55

มกราคม-เมษายน 2564 ผูชวยศาสตราจารยนิธินาถ

 เจริญโภคราช

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

105 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS - SJR Q2 - ISI FRONTIERS IN GENETICS 

Volume: 12 Article No. 666897

มิถุนายน 2564 Dr.Ha Thanh Dong คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

The Virtual Learning Resource Center for 

the Digital Manpower

Augmented Reality Interactive Learning 

Model, using the Imagineering Process for 

the SMART Classroom

Effects of Coffee Form and Distributor 

Hole Angle on The Fluidization Behavior 

and Specific Energy Consumption in The 

Fluidized Bed Machine

Scale Drop Disease Virus (SDDV) and Lates 

calcarifer Herpes Virus (LCHV) Coinfection 

Downregulate

    

Computational characterizations of GDP-

mannose 4,6-dehydratase(NoeL) Rhizobial 

proteins

Binary Code Properties of Perfect 

Matching in

Hexagonal Graph

Ecdysteroid metabolism in mammals: The 

fate of ingested 20-hydroxyecdysone in 

mice and rats

Development of bismuth alumino 

borosilicate glass for radiation shielding 

material

การพัฒนาสียอมโครโมโซมจากสารสกัดขาว

เหนียวดํา (Oryza sativa var. indica)

ความหลากชนิด ความชุกชุม และความคลายคลึง

ของนกในถิ่นที่อยูอาศัยของนกบริเวณชายฝงทะเล

 เพื่อการอนุรักษและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ํ ื  ั ั
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106 4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.6 PBRU SCIENCE JOURNAL ปที่ 18 

ฉบับที่ 1 หนา 42-51

มกราคม-มิถุนายน 2564 อาจารยปทมา หิรัญโญภาส

อาจารยนันทยง เฟองขจร

ฟุง 

อาจารย จิราพร วีณุตตรา

นนท

อาจารยธิดารัตน แสนพรม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

107 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS - SJR Q4 EurAsian Journal of BioSciences

 vol 14 issue 2 หนา 7933-7941

กรกฏาคม - ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย ดร.ศิริ

ลักษณ นามวงษ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

108 3 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4 กรมทรัพยสินทางปญญา 9 มีนาคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ป

ยะดา อาชายุทธการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

109 6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.

1.0 SCOPUS - SJR Q2 - ISI International Journal of 

Mathematics and Computer 

Science Vol.16(2021), no. 4, 

หนา 1721–1727

2564 อาจารย ดร.ดุลยวิทย 

ปรางชุมพล

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลของปริมาณผงจิ้งหรีดตอคุณภาพทางเนื้อสัมผัส

 คุณภาพทางประสาทสัมผัสและคุณคาทาง

โภชนาการของบราวนี่ฟลาวมันสําปะหลัง

Genome sequencing identified a novel 

lasso peptide

เยลลี่มะมวงผง

The Efficiency of Ridge Estimations for 

Multicollinearity Multiple Linear 

Regression: A Monte-Carlo Simulation-

Based Study
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3) คณะศิลปกรรมศาสตร

5) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

6) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

4) บัณฑิตวิทยาลัย

7) วิทยาลัยการปกครองและการเมือง

8) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

1) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หนวยงาน เปาหมาย
จํานวน

ผูสําเร็จ
คิดเปนรอยละ

จํานวนผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร จําแนกตามระดับคุณภาพ (1) ผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร (2)

2.1.2 รอยละของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ บัณฑิตวิทยาลัย รอบ 12 เดือน



รายละเอียดตัวชี้วัด

หนวยงานเจาภาพ บัณฑิตวิทยาลัย
นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา โทร. 02-160-1174 ตอ 21

ลําดับ ประเภทชิ้นงาน

Journal 

ระดับการ

ตีพิมพ

Proceeding 

ระดับการ

นําเสนอ

คานาหนก

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่

ตีพิมพหรือ

เผยแพร

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/แหลงที่

เผยแพร/หนวยงานประเมินตําแหนง

ทางวิชาการ/หนวยงานหรือองคกร

ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ

วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพิมพ
เลมที่/หนา ชื่อ-สุกล เจาของผลงาน

ระดับ

การศึกษา
สังกัด สาขาวิชา

1 5 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 ระดับชาติ ระดับชาติ 0.6 วารสาร SSSTJ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโล  July ป 2021 หนา 36-41 นางสาวสุภัสสร ฉิมเฉิด ป.โท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดลอม

กรุณาเลือก กรุณาเลือก ระดับชาติ #N/A มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กรุณาเลือก ระดับชาติ กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก ระดับชาติ กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก #N/A

2.1.2 รอยละของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.3 รอยละของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนานาชาติ

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน

ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร /

ผลงานทางวิชาการ/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/

โครงการวิจัยวาจางใหดําเนินการ

Amount of macronutrients in vermicompost from 

    



ตัวชี้วัด

น.ส.อนุธิดา แสงใส โทร. 02-160-1343 ตอ 19

งานวิจัย นวัตกรรม
งาน

สรางสรรค
งานวิชาการ รวม

≥ 2 0 0.0000 
≥ 8 10 - - - 10 5.0000 
≥ 5 0 0.0000 
≥ 2 0 0.0000 
≥ 5 0 0.0000 
≥ 5 0 0.0000 
≥ 1 0 0.0000 
≥ 5 0 0.0000 
≥ 2 0 0.0000 
≥ 5 0 0.0000 
≥ 2 0 0.0000 
≥ 1 0 0.0000 
≥ 1 0 0.0000 
≥ 2 0 0.0000 
≥ 1 0 0.0000 

≥ 47 10 0 0 0 10 1.0000 ระดับมหาวิทยาลัย

หนวยงาน เปาหมาย

จํานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่

นําไปใชประโยชนฯ
คะแนนตัวชี้วัด

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

13) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

14) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

15) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

2.2.1 จํานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่นําไปใชประโยชนในกา ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 12 เดือน

การบรรลุเปาหมาย

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ



รายละเอียดตัวชี้วัด 2.2.1 จํานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งแล ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 12 เดือน
น.ส.อนุธิดา แสงใส โทร. 02-160-1343 ตอ 19

ลําดับ ประเภทผลงาน ปที่ผลิตผลงาน หนวยงานที่นําไปใชประโยชน รายละเอียดของการนําไปใชประโยชน
วัน/เดือน/ป

นําไปใชประโยชน
ชื่อ-สุกล เจาของผลงาน สังกัด

1 1 งานวิจัย 2563 ชุมชนในพื้นที่อําเภอบานดุง จังหวัด

อุดรธานี

ใชประโยชนพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและ

ยั่งยืน โดยถายทอดความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี

อีสานบนเว็บไซต Thailocalfestival.com ใหกับ

นักทองเที่ยวและบุคคลที่สนใจ การใชประโยชนดาน

พาณิชย ไดแก 1. เว็บไซตตลาดออนไลน 

“Taladthaiban.com” เปนการขายสินคาโดย ไมผาน

คนกลางสงผลทําใหมูลคาเพิ่มตอหนวยผลิตภัณฑอยาง

ชัดเจน 2. แอปพลิเคชั่น “เที่ยวอีสานตอนบน ไปตอ

ไหนด?ี” สามารถสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งสงผล

ทําใหสินคาและบริการตาง ๆ ในแหลงทองเที่ยว

เปาหมายมีมูลคาเพิ่มตอหนวยผลิตภัณฑ 3.เว็บไซต 

“Taladthaiban.com”

1 ตุลาคม 2563 - 16

 มีนาคม 2564

ดร.อเสข ขันธวิชัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 1 งานวิจัย 2563 ชุมชนในพื้นที่อําเภอบานดุง จังหวัด

อุดรธานี

ใชประโยชนพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและ

ยั่งยืน โดยสรางแอปพลิเคชันสามารถสงเสริมการ

ทองเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งสงผลทําให

สินคาและบริการตาง ๆ ในแหลงทองเที่ยวเปาหมายมี

มูลคาเพิ่มตอหนวยผลิตภัณฑ กอใหเกิดรายไดเพิ่มมาก

ขึ้น

1 ตุลาคม 2563 - 16

 มีนาคม 2564

ดร.อเสข ขันธวิชัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 1 งานวิจัย 2563 ชุมชนในพื้นที่อําเภอบานดุง จังหวัด

อุดรธานี

ใชประโยชนพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและ

ยั่งยืน โดย สรางเว็บไซตตลาดออนไลน “บานดุงแบ

รนด” เพื่อใหเปนชุมชนมีรายไดมากกขึ้นจากการขาย

สินคาโดยไมผานพอคาคนกลาง สงผลทําใหมูลคาเพิ่ม

ตอหนวยผลิตภัณฑอยางชัดเจน และเว็บไซตมี

รายละเอียดการใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับการ

ขายสินคาออนไลน รวมทั้งขาวสารความเปนไปดาน

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของอยูเสมอ

1 ตุลาคม 2563 - 16

 มีนาคม 2564

ดร.อเสข ขันธวิชัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4 1 งานวิจัย 2563 ชุมชนในพื้นที่อําเภอบานดุง จังหวัด

อุดรธานี

ใชประโยชนพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและ

ยั่งยืน โดยการเผยแพรคลิปวิดีโอถายทอดความรู

เกี่ยวกับเครือขายสังคม เพื่อใหมีการนําไปประยุกตใช

ในพื้นที่ตาง ๆ ผานเว็บไซต  และการใชประโยชนดาน

พาณิชย เนื่องจากเว็บไซตชวยถายทอดความรูขาวสาร 

และเทคโนโลยีใหม ๆ ใหกลุมเปาหมายผานขาวและ

บทความในเว็บไซต Thaibandung.com

1 ตุลาคม 2563 - 16

 มีนาคม 2564

ดร.อเสข ขันธวิชัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชื่องานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรือ

งานวิชาการที่นําไปใชประโยชนฯ

การพัฒนาสังคมรากหญา เศรษฐกิจภูมิปญญาอีสานดิจิทัล 

4.0 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุมน้ําโขง

การสรางแอปพลิเคชันเสนทางออนไลน และออฟไลนการ

ทองเที่ยวจากทะเลบัวแดงสูทะเลอีสานอาหารวัฒนธรรม

อุดรธานี

การสรางตลาดออนไลนเกษตรกรนาเกลือและนาขาวเพื่อ

ยกระดับมูลคาและคุณคาผลิตภัณฑอัตลักษณ “วิถีวิธีบาน

ดุง”

รูปแบบเครือขายสื่อออนไลนเพื่อยกระดับคุณภาพการ

ประชาสัมพันธสูสากลของการทองเที่ยว“วิถีวิธีบานดุง”



ลําดับ ประเภทผลงาน ปที่ผลิตผลงาน หนวยงานที่นําไปใชประโยชน รายละเอียดของการนําไปใชประโยชน
วัน/เดือน/ป

นําไปใชประโยชน
ชื่อ-สุกล เจาของผลงาน สังกัด

ชื่องานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรือ

งานวิชาการที่นําไปใชประโยชนฯ

5 1 งานวิจัย 2563 ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ใชประโยชนเชิงพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาประชาชน

และชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยชุมชนตําบลปากน้ํา

 อําเภอบางคลา เกิดความตระหนักรูในภูมิปญญา

ทองถิ่น ที่แสดงออกเปนเอกลักษณ ชุมชน เกิดความ

ตองการที่จะนําเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลคาแกผลิตผล และ

ของเหลือทิ้งทางการเกษตรในชุมชน เพื่อยกระดับรายได

 และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

10 ตุลาคม 2563 - 1

 มีนาคม 2564

ดร.พลอยทราย โอฮามา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6 1 งานวิจัย 2563 ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ใชประโยชนเชิงพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาประชาชน

และชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยเกิดการพัฒนา

ผลิตภัณฑบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพของ

ชุมชน

10 ตุลาคม 2563 - 1

 มีนาคม 2564

ดร.พลอยทราย โอฮามา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7 1 งานวิจัย 2563 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรสรางสรรค ใชประโยชนพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและ

ยั่งยืน โดยเกษตรกรสามารถปองกันหรือวางแผนรับมือ

กับผลกระทบจากการรุกล้ําของน้ําเค็มได ลดปริมาณ

ความเสียหายกับผลผลิตได มีการจัดการศัตรูพืชที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม และการลดปริมาณของเสียจากขยะ

การเกษตรจากการนําไปประยุกตใชประโยชนใหม

10 มีนาคม 2564 

เปนตนไป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสพิศ สวาง

จิตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8 1 งานวิจัย 2563 พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ใชประโยชนเชิงพัฒนาผลิตภัณฑและใชประโยชน

พัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยมี

แอปพลิเคชันแนะนําขอมูลทองเที่ยวจังหวัดพัทลุง ที่

เสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจการทองเที่ยวโดยชุมชน

แบบมีสวนรวม ซึ่งเปนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทําใหนักทองเที่ยวเขาถึงขอมูลจังหวัดพัทลุง

ไดมากขึ้น สงผลทําใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยวมาก

ขึ้น

1 ตุลาคม 2563 - 30

 กันยายน 2564

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิจิตรา 

จอมศรี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9 1 งานวิจัย 2563 ชุมชนตําบลหมากแขง อําเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี

ใชประโยชนเชิงพัฒนาผลิตภัณฑและใชประโยชน

พัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน โดย

พัฒนาผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจาก

ผลมะมวงหาวมะนาวโห และชวยกระจายโอกาสการสร

างรายไดใหกับชุมชนเพิ่มขึ้น สงผลใหเกษตรกรและกลุ

มวิสาหกิจชุมชนผูผลิตมีสวนรวมในการพัฒนาธุรกิจ 

Startup และ OTOP จากผลิตภัณฑจากผลมะมวงหาว

มะนาวโห

1 ตุลาคม 2563 - 31

 มีนาคม 2564

อาจารยชเนศ วรรณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

10 1 งานวิจัย 2563 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรสรางสรรค ใชประโยชนพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและ

ยั่งยืน โดยนําองคความรูไปพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อ

สรางแรงจูงใจและสรางมูลคาของตัวสินคาไดมากขึ้น

10 มีนาคม 2564 

เปนตนไป

อาจารยณัฐชา วัฒนประภา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มเชิงสุขภาพจากผล

มะมวงหาวมะนาวโห (Carissa carandas L.) สูการสราง

ความ

มั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบท

ชุมชนของไทย

นวัตกรรมน้ําตาลโตนดเชิงสุขภาพผสานวิถีชุมชน อําเภอ

บางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา

การพัฒนาตนแบบนวัตกรรมอาหารเพื่อการเพิ่มมูลคา และ

คุณคาเชิงสุขภาพของนํ้าตาลโตนด

การประยุกตใชผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุเหลือใชเพื่อ

เพิ่มมูลคาบนฐานภูมิปญญาทองถิ่น

การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําขอมูลอัจฉริยะเพื่อ

เสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจการทองเที่ยวโดยชุมชนแบบมี

สวนรวม จังหวัดพัทลุง

การยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑและตราสัญลักษณไปสู

ชองทางการตลาดอยางยั่งยืน



ตัวชี้วัด

น.ส.อนุธิดา แสงใส โทร. 02-160-1343 ตอ 19

อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร รวม
≥ 3 20 0 20 5.0000 
≥ 2 0 0.0000 
≥ 14 0 0.0000 
≥ 2 0 0.0000 

≥ 21 20 0 20 0.0000 

หนวยงาน เปาหมาย
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ยื่นจด

คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

2.3.1 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร ห ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 12 เดือน

1) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3) คณะศิลปกรรมศาสตร

4) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

ระดับมหาวิทยาลัย



รายละเอียดตัวชี้วัด 2.3.1 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 12 เดือน
น.ส.อนุธิดา แสงใส โทร. 02-160-1343 ตอ 19

ลําดับ ประเภทของผลงานที่ยื่นจด ว/ด/ป ที่ยื่นจด เลขที่คําขอ ชื่อ-สุกล เจาของผลงาน สังกัด
1 1 อนุสิทธิบัตร 20 ตุลาคม 2563 2003002809 อาจารยสกุลตรา ค้ําชู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 1 อนุสิทธิบัตร 20 ตุลาคม 2563 2003002810 อาจารยสกุลตรา ค้ําชู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 1 อนุสิทธิบัตร 30 ตุลาคม 2563 2003002949 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย

 แสนศิริพันธ

อาจารย ดร.พลอยทราย โอฮามา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4 1 อนุสิทธิบัตร 12 พฤศจิกายน 2563 2003003081 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา 

สุดเจริญ

อาจารย ดร.คณิตดา ทองขาว

อาจารยนรินทร กากะทุม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

5 1 อนุสิทธิบัตร 22 ธันวาคม 2563 2003003390 อาจารยชเนศ วรรณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6 1 อนุสิทธิบัตร 22 มกราคม 2564 2103000221 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา วอน	คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7 1 อนุสิทธิบัตร 9 มีนาคม 2564 2103000690 อาจารยสกุลตรา ค้ําชู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8 1 อนุสิทธิบัตร 9 มีนาคม 2564 2103000691 อาจารยสกุลตรา ค้ําชู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9 1 อนุสิทธิบัตร 9 มีนาคม 2564 2103000693 อาจารย ดร.วัฒนา พันธุพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

10 1 อนุสิทธิบัตร 9 มีนาคม 2564 2103000694 อาจารย ดร.วัฒนา พันธุพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11 1 อนุสิทธิบัตร 2 เมษายน 2564 2103000999 อาจารยชเนศ วรรณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สมุนไพรสกัดประสิทธิภาพสูงตานแมลงศัตรูพืช

สมุนไพรประสิทธิภาพสูงกําจัดเชื้อราและแบคทีเรียกอ

โรคพืช

ผงเครื่องดื่มมะนาวโหสําเร็จรูปผานกระบวนการทําแหง

แบบพนฝอย

ยาอมอํามฤควาทีผสมมะมวงหาวมะนาวโห ชนิดเม็ด

น้ําพริกมะนาวโหสําเร็จรูปชนิดแหงดวยเทคโนโลยีแบบแช

แข็ง

อุปกรณตรวจหาการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลา ไทฟมู

เลียมดวยความเขมสีและคาการนําไฟฟาในคราวเดียวกัน

น้ําพริกแกงเขียวหวาน

น้ําพริกแกงเผ็ด

เคกเนย

ชื่อผลงานที่ยื่นจด
คุกกี้เนย

กรรมวิธีการผลิตน้ําตาลโตนดผงสําเร็จรูปดวยวิธีการทํา

แหงแบบโฟมแมท และผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีนี้



ลําดับ ประเภทของผลงานที่ยื่นจด ว/ด/ป ที่ยื่นจด เลขที่คําขอ ชื่อ-สุกล เจาของผลงาน สังกัดชื่อผลงานที่ยื่นจด
12 1 อนุสิทธิบัตร 2 เมษายน 2564 2103001000 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรดา 

พัฒนใหญยิ่ง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสพิศ 

สวางจิตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

13 1 อนุสิทธิบัตร 8 กรกฎาคม 2564 2103001949 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรดา พัฒคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

14 1 อนุสิทธิบัตร 8 กรกฎาคม 2564 2103001950 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรดา พัฒคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

15 1 อนุสิทธิบัตร 8 กรกฎาคม 2564 2103001951 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรดา พัฒคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16 สูตรและกรรมวิธีการทําตมแซบปลาชอนใสผักแขยง 1 อนุสิทธิบัตร 20 สิงหาคม 2564 2103002608 อาจารยชเนศ วรรณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

17 1 อนุสิทธิบัตร 20 สิงหาคม 2564 2103002609 อาจารยชเนศ วรรณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

18 1 อนุสิทธิบัตร 20 สิงหาคม 2564 2103002610 อาจารยชเนศ วรรณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

19 1 อนุสิทธิบัตร 20 สิงหาคม 2564 2103002612 อาจารย ดร.วัฒนา พันธุพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

20 1 อนุสิทธิบัตร 20 สิงหาคม 2564 2103002614 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา 

อาชายุทธการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

กรุณาเลือก

สารจับใบนาไฮโดรคอลลอยดแบบชีวภาพ

คัพเคกกลวยเล็บมือนาง

สูตรและกรรมวิธีการทําตมแซบไกใสผักติ้ว

กระดาษซับเอทิลีนจากชานออยผสมผงถานกัมมันตชะลอ

การสุกผลกลวยหอมทอง

กรรมวิธีการผลิตแผนฟลมชีวภาพดูดซับสําหรับอาหารสด

ซึ่งมีคุณสมบัติในการตานจุลินทรียและผลิตภัณฑแผนฟลม

ชีวภาพดูดซับน้ําสําหรับอาหารสดซึ่งมีคุณสมบัติในกาตาน

จุลินทรีย

กรรมวิธีการผลิตแผนฟลมเพคตินตานจุลินทรียสําหรับ

รองบรรจุภัณฑผลไมสด/ผลไมตัดแตงและผลิตภัณฑ

แผนฟลมเพคตินตานจุลินทรียสําหรับรองบรรจุภัณฑ

ผลไม/ผลไมตัดแตง

กรรมวิธีการผลิตคีเฟอรน้ํามะพราว(coconut water 

kefir) และผลิตภัณฑคีเฟอรน้ํามะพราว

กรรมวิธีการผลิตสารเคลือบพูลลูแลนยืดอายุการเก็บ

รักษากลวยหอม และผลิตภัณฑสารเคลือบพูลลูแลนยืด

อายุการเก็บรักษากลวยหอม



ตัวชี้วัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา
น.ส.อนุธิดา แสงใส โทร. 02-160-1343 ตอ 19

เปาหมาย จํานวนผูมาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

≥ 100 0.0000 

≥ 100 666.00 5.0000 

≥ 100 0.0000 

≥ 100 0.0000 

≥ 100 0.0000 

≥ 100 0.0000 

≥ 100 0.0000 

≥ 100 0.0000 

≥ 100 0.0000 

≥ 100 0.0000 

≥ 100 0.0000 

≥ 100 0.0000 

≥ 100 0.0000 

≥ 100 0.0000 

≥ 100 0.0000 
≥ 100 0.0000 

≥ 100 0.0000 

≥ 100 0.0000 

≥ 100 0.0000 
≥ 100 0.0000 

≥ 1000 0.0000 

1) คณะครุศาสตร

2.4.1 จํานวนผูมาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

หนวยงาน

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

26) ศูนยการศึกษา จ. ระนอง

ระดับมหาวิทยาลัย

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

15) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

19) สถาบันวิจัยและพัฒนา

24) วิทยาเขตนครปฐม

25) ศูนยการศึกษา จ. สุมทรสงคราม



รายละเอียดตัวชี้วัด 2.4.1 จํานวนผูมาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 12 เดือน
น.ส.อนุธิดา แสงใส โทร. 02-160-1343 ตอ 19

walk in Online รวม walk in Online รวม walk in Online รวม walk in Online รวม walk in Online รวม walk in Online รวม walk in Online รวม walk in Online รวม walk in Online รวม walk in Online รวม walk in Online รวม walk in Online รวม

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 20

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 646 0 0 646

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666 666 0 0 0 0 0 0 666

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

กลุมภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

หมายเหตุ :            ชองสีมวง คือ องคความรูที่ดําเนินการตั้งแตเปนชื่อแหลงเรียนรูเดิม

มิถุนายน 2564
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

13)  วิทยาลัยโลจิสติกส
และซัพพลายเชน

14) วิทยาลัยสถาปตยกรรม
ศาสตร

15) วิทยาเขตนครปฐม

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร 
ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

ศูนยการเรียนรูวิทยาลัยสหเวชศาสตร
ณ หองคลินิกการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ชั้น 1วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

 

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

5) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 2563 มกราคม 2564 กุมภาพันธ 2564 มีนาคม 2564 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564หนวยงาน
รายชื่อแหลงเรียนรูที่เปดบริการทางวิชาการใหกับชุมชน

หรือบุคคลทั่วไป

1) คณะครุศาสตร แหลงเรียนรู ICT เพื่อการศึกษา
ณ อาคารสํานักงานคณะครุศาสตร ชั้น 1 
(หมายเหต"ุ ขอเปลี่ยนชื่อแหลงเรียนรูจาก แหลงเรียนรู

    ่  2) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

แหลงเรียนรูดานนวัตกรรม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ณ  อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงาน) 
ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตุลาคม 2563

1. ไซรัปน้ําตาลโตนด
2. COCONUT BIOWARE : 
ภาชนะรักษโลกจากเปลือก
มะพราวเหลือทิ้ง

การสรางนวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อการพัฒนาการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 : กลุมสาระการ

 พลังงานมีคา ขยะมีตังค การลดและนําขยะกลับมาใช
ประโยชน 3Rs (Reduce, 
Reuse, Recycle)

การลดใชพลาสติกและโฟม

การใชกิจกรรมสื่อการเรียนรู
ภาษาวัฒนธรรมเพื่อสงเสริม
ความคิดสรางสรรค

การสรางนวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อการพัฒนาการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 : ชุดเกมปลดทุกข

16) ศูนยการศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม

17) ศูนยการศึกษาจังหวัด
อุดรธานี

18) ศูนยการศึกษาจังหวัด
ระนอง

19) ศูนยการศึกษาจังหวัด
ศูนยแหงความเปนเลิศในการ
ดูแลผูสูงอายุ

21) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

ศูนยการเรียนรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ณ หองอเนกประสงค ชั้น 1 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

่  ่   

3) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

20)  สถาบันวิจัยและพัฒนา 1. ศูนยการเรียนรูวิจัย บริการวิชาการ และถายทอด
นวัตกรรมสูทองถิ่น บานคําชะโนด อําเภอบานดุง 
จังหวัดอุดรธานี

2. ศูนยการเรียนรู วิจัย บริการวิชาการ ถายทอด
นวัตกรรม เทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนและ
สิ่งแวดลอม ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัด

3. ศูนยการเรียนรู วิจัย บริการวิชาการ และถายทอด
นวัตกรรมสูการพัฒนาชุมชนเมือง วัดประชาระบือธรรม 
เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

4. ศูนยการเรียนรู วิจัย และบริการวิชาการและ
ถายทอดนวัตกรรมสูการพัฒนาทองถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล 

5. ศูนยการเรียนรู วิจัย และบริการวิชาการ เพื่ออนุรักษ
วิถีชีวิตชุมชน ตลาดน้ําบางนอย มรภ.สวนสุนันทา

องคความรูดานการพัฒนา
ทักษะการผลิตเนื้อหาผานสื่อ
ดิจิทัล

องคความรูการตลาดยุคดิจิทัล 
4.0

องคความรูดานการเสริมสราง
ทักษะทางการสื่อสารดาน
ภาษาในยุค Thailand 4.0

การสรางนิตยสารรูปแบบ 
e-magazine การทองเที่ยว
ของชุมชนตลาดน้ําทานา (ทา

 

การสรางสื่อประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑชุมชน

การออกแบบและพัฒนาแอป
พลิเคชันเพื่อการเผยแพรองค
ความรู

การจัดการความเครียดใน
ผูสูงอายุ

องคความรูในการปองกัน
ภาวะการซึมเศราในผูสูงอายุ

การปองกันเยาสพติดของ
เยาวชน

วิธีการพิจารณาคุณภาพวารสาร สมุนไพรแพทยแผนไทยตํารับ
ชาววัง

ภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับ
บุคคลทั่วไป

การใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
การใหบริการในธุรกิจโรงแรม
และที่พัก

การใชภาษาเกี่ยวกับการ
ใหบริการในภัตตาคาร

การบริหารจัดการเคลื่อนยาน
อุปกรณภายในคลังสินคา (รถ
ฟอรคลิฟท)

องคความรูดานความปลอดภัย
และกฏจราจรในการขนสงทาง
ถนน ศูนยการเรียนรู

ความปลอดภัยและกฎจราจร
ในการบริหารการขนสงสินคา
ทางถนน

การสรางพัฒนาคิวอารโคดพืช
สมุนไพรในจังหวัดสมุทรสงคราม

การบริหารรางกายดวยฤๅษีดัด
ตน

1) วิธีการทํายาดมสมุนไพร 
2) วิธีการทําแชมพูมะกรูด 
3) วิธีการทําสบูแตงกวา

การสรางสตอรี่ในอาหาร1. การออกแบบโลโก
2. E-Marketing เพื่อสงเสริม
การขายสินคา

การตัดตอภาพยนตรสั้น : การ
ตัดตอ Editing

การสรางปฏิทินวัฒนธรรม
ทองถิ่นคําชะโนด

การบันทึกลายเสน
สถาปตยกรรมศาสตร 
Vernadoc (Vernacular 

เทคนิคการปฏิบัติการถายทอด
การนําเสนอผลงานบนวัสดุ
กระดาษสี

การผลิตไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตย

การติดตั้งเสาไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย

การผลิตเกลือขัดผิวและสลิ
ปปงมารคจากสารสกัดแตงกวา

การทําครีมและสครับจากสาร
สกัดวานนางคํา

การจัดการคลังสินคา

1. การผลิตยาดมสมุนไพร
2. การผลิตสุคนธบําบัด 
(พิมเสนน้ํา)

 ้  การทําผลิตภัณฑทางแพทย
แผนไทยและแพทยพื้นบาน

การพัฒนามัคคุเทศกนอยการทําขันหมากเบ็งคูบารมี

- -

สมุนไพรปราบศัตรูพืช - -

-

กระบวนการจัดการวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร

การผลิตยาดมสมุนไพรการทําหลักสูตรการนวดกดจุด
ฝาเทา

เทคนิคการระบายสีโปสเตอร
ขั้นพื้นฐาน

เทคนิคการแรเงาขั้นพื้นฐานเทคนิคการระบายสีชอลคเพื่อ
การแขงขัน

แหลงการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. ศูนยการเรียนรู วิจัย และบริการวิชาการ บานสารภี 
ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

่ ่    

การผลิตเชื้อชีวภาพไลแมลง

การทําไอศกรีมมะมวงหาว
มะพราวหวาน

การผลิตสุคนธบําบัด (พิมเสน
น้ํา)

การบริหารจัดการรานคา
ภัฏพัฒน

แหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะทางสถาปตยกรรม 
(Architecture Leaning Center :ALC)

ศูนยการเรียนรูการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย

ศูนยการเรียนรู วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษวิถี
ชีวิตชุมชนตลาดน้ําบางนอย ตําบลกระดังงา อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม

แหลงเรียนรูสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  
โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ศูนยการเรียนรู วิจัย และบริการวิชาการวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ
ณ อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (อาคาร 37) 
้  

หองเรียนชุมชน เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ

หองเรียนชุมชนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ

ศูนยการเรียนรูปฏิบัติการดานโลจิสติกส วิทยาลัยโลจิ
สติกสและซัพพลายเชน
ณ วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราช

 

แหลงเรียนรู "ไทดํา" บานไผหูชาง จังหวัดนครปฐม

ชื่อองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ  ประจําปงบประมาณ

สถานะผูเขาเยี่ยมชม

แหลงเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและ
เตรียมความพรอมสูอาเซียน
ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศูนยการเรียนรูเพื่อการพัฒนาและการศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา
ณ หอง 2159 อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 5

ศูนยการเรียนรู ศิลปะและงานสรางสรรค 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร

แหลงเรียนรูวิจัย บริการวิชาการ และถายทอด
เทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน ตําบลคลองโยง อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ศูนยการเรียนรูดานบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตรสูชุมชน 
ณ หองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน (อาคาร 34) ชั้น 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เทคนิคการสรางเยาวชนให
พรอมสูยุค Thailand 4.0

การคนหาทุนมนุษย

การสรางสื่อเพื่อใชในการ
สื่อสารฐานความรูของชุมชน

การประดิษฐวัสดุเหลือใชจาก
ขวดพลาสติก เพื่อใหเกิดมูลคา

การทํากระดาษสาหรายในนา
กุงเพื่อประยุกตใชออกแบบ
เปนผลิตภัณฑตกแตงบาน

การดีไซนผลิตภัณฑสรางสรรค
ที่จัดแสดงนิทรรศการผลงาน
ออกแบบ ภายใตธีม Keep 

 ่  ่

ทักษะการวาดออกแบบเครื่อง
กายแตงกาย

รวมทั้งสิ้น

จํานวนผูมาเยี่ยมชม

กรกฎาคม 2564 สิงหาคม 2564 กันยายน 2564
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แหลงทุนภายนอก

งบประมาณรายได งบประมาณแผนดิน รวม งบประมาณภายนอก

    25,000                           -                             -                       -                             -                             -   0 0.00 0.0000 
     25,000                     -                             -   0.00 0.0000 
     25,000                     -                             -   0.00 0.0000 
     25,000                     -                             -   0.00 0.0000 
     25,000                     -                             -   0.00 0.0000 

     25,000                     -                             -   0.00 0.0000 
     25,000                     -                             -   0.00 0.0000 
     25,000                     -                             -   0.00 0.0000 
     25,000                     -                             -   0.00 0.0000 
     25,000                     -                             -   0.00 0.0000 
     25,000                     -                             -   0.00 0.0000 
     25,000                           -                             -                       -                             -   0.00 0.0000 

                    -   0.00 0.0000 
                    -   0.00 0.0000 

-                  0.00 0.0000 
-                  0.00 0.0000 

    60,000             1,222,159.90             6,949,604.60       8,171,764.50            14,534,484.65            22,706,249.15 98                 231,696.42 5.0000 
-                         0.00 0.0000  

     60,000             1,222,159.90             6,949,604.60       8,171,764.50            14,534,484.65            22,706,249.15 106                 214,209.90 5.0000 
-                  0.00 0.0000 

     60,000 -                  0.00 0.0000 
    50,000 -                  0.00 0.0000 
     50,000 -                  0.00 0.0000 
     50,000 -                  0.00 0.0000 

1,222,159.90            6,949,604.60                  8,171,764.50 14,534,484.65                      22,706,249.15 98                 231,696.42

                          -                             -                       -                             -                             -   0                             -   0.0000 

3.กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

15) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

16) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

รวม

10) บัณฑิตวิทยาลัย (กลุมมนุษยศาสตร

8) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

การบรรลุเปาหมายแหลงทุนภายใน
รวม

1.กลุมสาขาวชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
1) คณะครุศาสตร

3) คณะวิทยาการจัดการ

4) คณะศิลปกรรมศาสตร

5) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

6) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

7) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

12) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

13) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   14) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

95) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

10.1) บัณฑิตวิทยาลัย (กลุมมนุษยศาสตรฯ)

11) ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี

11.1) ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี

11.2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

11.3) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

11.4) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

2.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

10.2)  บัณฑิตวิทยาลัย (กลุมวิทยาศาสตรฯ)

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน เปาหมาย

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
จานวนอาจารยประจา

ทั้งหมด

(ไมนับรวมลาศึกษาตอ)

(3)

เงินสนับสนุนงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคตอ

อาจารยประจําและนักวิจัย

คะแนนตัวชี้วัด

รอบ 12 เดือนหนวยงานเจาภาพ



รายละเอียด
ตวัชี้วัด 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ตอ่อาจารยป์ระจ าและนักวิจัย

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

สถาบนัวิจัยและพัฒนา

น.ส.อนุธดิา แสงใส โทร. 02-160-1343 ต่อ 20

อาจารย์ ดร.ชูเกยีรติ ผุดพรมราช 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,050.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร จนัทร์ปลา 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,100.00

งบประมาณภายใน (แผ่นดิน) อาจารย์ ณัฐชา วฒันประภา 90% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 987,930.00
ดร.จารุมน หนูคง 3% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32,931.00

อาจารย์ พงพิสิษฐ์ เล้ียงอยู่ 3% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32,931.00

อาจารย์ ทัศนันท์ ชูโตศรี 2% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21,954.00

อาจารย์ พงศกร กิ่งสุวรรณกลุ 2% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21,954.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41,530.00

งบประมาณภายใน (แผ่นดิน) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก อาจารย์ ณัฐชา วฒันประภา 90% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,797,273.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐภทัร แกว้รัตนภทัร์ 3% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59,909.10

อาจารย์ ธนากร อยุพานิชย์ 2% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39,939.40

งบประมาณภายใน (แผ่นดิน) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก อาจารย์ ณัฐชา วฒันประภา 90% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 838,044.00
อาจารย์ ภาชญา เช่ียวชาญ 3% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27,934.80
อาจารย์ วรรณรัตน์ บรรจงเขียน 2% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18,623.20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  20% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 84,440.00                       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  20% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 535,400.00                     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิาญ เลิศลพ 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,175.00
อาจารย์ ทศพล ชูโชติ 25%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,815.50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภทัร แกว้รัตนภทัร์ 5% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 750.80                           
อาจารย์ ดร.กติติคุณ มีทองจนัทร์10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,544.00
อาจารย์ นันท์ยง เฟื่องขจรฟุ้ง 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,544.00

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก อาจารย์ ศศิธร เจตานนท์ 90%  วทิยาลัยการจดัการอตุสาหกรรม 13,514.40อาจารย์ ดร.ชินวฒัน์ ศาสนนันทน์ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,501.60

อาจารย์โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ 75%  วทิยาลัยการจดัการอตุสาหกรรม 18,750.00อาจารย์สกลุตรา ค้้าชู 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,250.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา วงศ์ววิฒัน์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 926,023.85
อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจา้ 20% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62,666.40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน  20% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62,666.40

A63-1-(3)-001งบประมาณภายนอก ส้านักงาน
คณะกรรมการ

ภาครัฐ ส้านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง 
กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม

15 โครงการส่งเสริมและสร้างการับรู้นวตักรรมด้านการปลูกและการผลิต
พืชสมุนไพรและกญัชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุ่มอาชีพ

กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9325/256414 แนวทางพัฒนาการจดัการศักยภาพโรงแรมน้้าแร่ขนาดเล็กในจงัหวดั
ระนอง

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก

13 การสร้างศักยภาพในการจดัการท่องเท่ียวเชิงวถิีชุมชนอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา ต้าบลคลองโยง อา้เภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9628/2564

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9976/2564
กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9473/2564

12 การพัฒนาแบบตราสินค้าและบรรจภุณัฑ์สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชนของ
ศูนย์รวมอาชีพคนพิการจงัหวดันครปฐม

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก
11 นวตักรรมการใหบ้ริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในยุค digital disruption
งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก

9552/256410 ผู้พ้นโทษกบัปัญหาในการท้างาน : ผลสะท้อนจากเง่ือนไขทางกฎหมาย งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา
9693/25649 การยกระดับอตัลักษณ์ต้นทุนทางวฒันธรรมของเคร่ืองเบญจรงค์ไทย

จงัหวดัสมุทรสงคราม
งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

ภาครัฐ ส้านักงานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.) สัญญาเลขท่ี วช.อว.(อ) 
(กปจ)/877/2563

8 การจดัการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติในพื้นท่ี
ภาคกลางด้วยงานวชิาการเพื่อท้องถิ่น

งบประมาณภายนอก ร่วมมือ ระดับชาติ ส้านักงานการวจิยัแหง่ชาติ(วช.)

7 การส้ารวจการปรับตัวของชุมชนวถิีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควดิ-19 จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทา

งบประมาณภายนอก ร่วมมือ ระดับชาติ ส้านักงานการวจิยัแหง่ชาติ(วช.)ภาครัฐ ส้านักงานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.) สัญญาเลขท่ี RUC63-32

6 ระบบบูรณาการการท่องเท่ียวอจัฉริยะเสน่หว์ถิีไทยเฉพาะถิ่น : 
นวตักรรมภมิูปัญญาสร้างสรรค์บนฐานศาสตร์พระราชา

ทุนวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม 
(ววน.)

งป 10070/2564

งป 10051/2564

5 แพลตฟอร์มตลาดอาหารริมทางอจัฉริยะและการจดัการข้อมูลขนาด
ใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวระดับโลก

ทุนวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม 
(ววน.)

งป 10056/2564

ทุนวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม 
(ววน.)

งป 10050/2564

4 นวตัวถิีอาหารสตรีทฟู๊ดสู่การส่งเสริมสร้างเศรษฐกจิฐานรากชุมชน
เมืองกรุงเทพมหานครเพื่อการท่องเท่ียวระดับโลก

งบประมาณภายใน (แผ่นดิน) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก ทุนวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม 
(ววน.)

3 การพัฒนาระบบน้าเท่ียวอจัฉริยะเพื่อยกระดับการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพและศิลปวฒันธรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 
จงัหวดัอดุรธานี

กรุณาเลือก กรุณาเลือก
มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9920/25642 การพัฒนานักศึกษาครูด้วยการเรียนรู้เชิงรุกในยุคดิจทัิล งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9903/25641 การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิง
รุกร่วมกบัวดิีทัศน์ต้นแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนและ

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก
หน่วยงานที่สนับสนุนทุน เลขที่สัญญา

ผลการด าเนินงาน

รอบ 12 เดอืน

ล าดบั ชื่อผลงาน แหล่งทุน งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ว่มมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครฐั หรอืภาคบรกิารใน
ระดบัชาตแิละระดบันานาชาตติอ่ผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ทั้งหมด

ชื่ออาจารยท์ี่เปน็เจ้าของผลงานวิจัย
สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
 จ านวนเงนิ



หน่วยงานที่สนับสนุนทุน เลขที่สัญญาล าดบั ชื่อผลงาน แหล่งทุน งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ว่มมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครฐั หรอืภาคบรกิารใน
ระดบัชาตแิละระดบันานาชาตติอ่ผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ทั้งหมด

ชื่ออาจารยท์ี่เปน็เจ้าของผลงานวิจัย
สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
 จ านวนเงนิ

อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ ค้าพันธ ์  20% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จติรลดา ชูมี   20% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200,000.00

งบประมาณภายใน (แผ่นดิน) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก อาจารย์ ชเนศ วรรณะ 80%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 878,160.00
ดร. นฤมล บุญม่ัน 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54,885.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54,885.00

อาจารย์ ดร. มนัสว ีเดชกล้า 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54,885.00
อาจารย์ ศิริรัตน์ พักปากน้้า 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54,885.00

งบประมาณภายใน (แผ่นดิน) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 50%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 504,945.00

อาจารย์ จฑุามาศ มูลวงศ์ 19%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 191,879.10
อาจารย์ กญัญาพัชร เพชราภรณ์ 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 201,978.00
อาจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,989.00

งบประมาณภายใน (แผ่นดิน) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก อาจารย์ ชเนศ วรรณะ 80%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 744,928.00
อาจารย์ ดร. นฤมล บุญม่ัน 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46,558.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46,558.00

อาจารย์ ดร. มนัสว ีเดชกล้า 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46,558.00
อาจารย์ ศิริรัตน์ พักปากน้้า 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46,558.00

กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก 	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจติรา จอมศรี 40% 	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,785,315.20                   
อาจารย์ ดร.ดุลยวทิย์ ปรางชุมพล 30% 	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,088,986.40                   
	อาจารย์กติติยา พูนศิลป์ 30% 	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,088,986.40                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิจติรา จอมศรี 60%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุมิตรา นวลมีศรี 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
อาจารย์ ดร.ดุลยวทิย์ ปรางชุมพล 15%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

อาจารย์ ดร.บุศรินทร์ เอี่ยมธนากลุ 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
อาจารย์ ชัชพล ชอบวทิยาคุณ 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดาวรรณ เกษเมธกีา
รุณ 5%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจติรา จอมศรี 50%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20,775.00
อาจารย์ ดร.ดุลยวทิย์ ปรางชุมพล 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,310.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย 
10%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,155.00

อาจารย์ ดร.บุศรินทร์ เอี่ยมธนากลุ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,155.00
อาจารย์ กติติยา พูนศิลป์ 2%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 831.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรวรรณ ร้ิวทอง 2%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 831.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุมิตรา นวลมีศรี 2%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 831.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีดาวรรณ เกษเมธกีา
รุณ 2%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 831.00

อาจารย์ ชัชพล ชอบวทิยาคุณ 2%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 831.00
24 งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก อาจารย์ ดร.อเสข ขันธวชัิย 100%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9447/2564
25 งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก อาจารย์ สมฤดี พงษ์เสนา  40% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11,872.00 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9515/2564

อาจารย์ กญัญารัตน์ บุษบรรณ  20% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,936.00
อาจารย์ กญัญา บวรโชคชัย  20% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,936.00

การสร้างและเปรียบเทียบเครือข่ายสังคมเกษตรกรต้นแบบ ในพื้นท่ี
จงัหวดัอดุรธานี เพื่อขยายผลไปสู่การสร้างและพัฒนาเครือข่าย

เกษตรกรท่ีมีประสิทธภิาพในประเทศไทย : กรณีศึกษา อ้าเภอบ้านดุง
 จงัหวดัอดุรธานี

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9357/2564

การสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายสังคมด้านเกษตรกรรมพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9316/2564

23 การพัฒนาระบบตรวจวนิิจฉัยโรคใบของดาวเรืองด้วยเทคโนโลยีไอโอที
เพื่อรองรับการเป็นเกษตรอจัฉริยะ

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก

22 การพัฒนาต้นแบบการตรวจวนิิจฉัยโรคใบของดาวเรืองอตัโนมัติด้วย
เทคโนโลยีเกษตรอจัฉริยะ

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก

20 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารป่าตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อความม่ันคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

ทุนวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม 
(ววน.)

งป 10065/2564

21 โครงการการพัฒนาระบบต้นแบบหอ้งสมุดออนไลน์เพื่อสนับสนุนการ
เป็นเมืองอจัฉริยะในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

งบประมาณภายใน (แผ่นดิน) ส้านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง 
กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม
แหง่ชาติ

A 62-1-(2)-005

ทุนวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม 
(ววน.)

งป 10045/2564

19 การพัฒนาอตัลักษณ์และความสามารถทางการแข่งขันอาหารสตรีท
ฟูดส์

ทุนวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม 
(ววน.)

งป 10060/2564

18 ศักยภาพทางโภชนาการอาหารพื้นบ้านเพื่อความม่ันคงทางอาหารและ
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

17 โครงการยกระดับการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในผืนป่า
รอยต่อ ๕ จงัหวดั เพื่อรองรับการเติบโตของเขตพื้นท่ีเศรษฐกจิพิเศษ
ภาคตะวนัออก

หน่วยบริหารและ
จดัการทุนด้านการ
เพิ่มความสามารถ

หน่วยบริหารและจดัการทุนด้านการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

สัญญาเลขท่ี 
C10F640043
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ชื่ออาจารยท์ี่เปน็เจ้าของผลงานวิจัย
สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
 จ านวนเงนิ

อาจารย์ ทศพล ชูโชติ  25%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,815.50
อาจารย์ ณิช วงศ์ส่องจา้  25%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,815.50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสพิศ สวา่งจติร  55%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง  
25%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

รองศาสตราจารย์ ดร. นิศากร สังวาระนที  5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล แช่มช้อย  5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ สังวาระนที 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม  
5%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสพิศ สวา่งจติร  75%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23,850.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง  
10%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,180.00

รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ สังวาระนที 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,590.00
รองศาสตราจารย์ ดร. นิศากร สังวาระนที   5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,590.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,590.00

อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี   60%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,100.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ฉัตรทอง  70%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11,872.00

รองศาสตราจารย์ ดร.กลัยณัฎฐ์ กหุลาบเพ็ชรท
อง  30%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,088.00

31 งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก อาจารย์ ดร. นฤมล บุญม่ัน 40%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,784.00 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9649/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ฉัตรทอง   35% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,936.00

รองศาสตราจารย์ ดร.กลัยณัฎฐ์ กหุลาบเพ็ชรท
อง  25%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,240.00

9553/2564

การพัฒนาเม็ดโยเกร์ิตเพื่อใช้สอดไส้เยลล่ี

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9859/2564

30 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เยลล่ีผงฟักข้าว งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 1538/2564

29 ประสิทธผิลของการออกก้าลังกาย ด้วยร้าวงมาตรฐานต่อสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก

28 การสังเคราะหอ์นุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยวธิเีคมีสีเขียวและฤทธิต้์าน
แบคทีเรียกอ่โรคในอาหาร

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก

9557/2564

27 การควบคุมจลิุนทรีย์ในเน้ือสัตวโ์ดยใช้นวตักรรมท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9642/2564

26 ผู้บริหารภาคเอกชนกบัการยอมรับใหแ้กไ้ขกฎหมายในการส่งเสริมให้
ผู้พ้นโทษได้ท้างานตามประสบการณ์ฝีมือแรงงานท่ีได้รับจากการอบรม

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา
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สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
 จ านวนเงนิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อฑุารสกลุ  
70%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24,500.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ เกษมสวสัด์ิ  20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,000.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธนิาถ เจริญโภคราช  10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,500.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ  
90%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26,712.00

อาจารย์ ณัฐพล ประเทิงจติต์  5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,484.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์ 
 5%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,484.00

29,680.00

ผู้ฃ่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ เกษมสวสัด์ิ  70%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,904.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี  15%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,908.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อฑุารสกลุ  
15%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,908.00

12,720.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธนิาถ เจริญโภคราช  80%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11,872.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,484.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณบรรจบ อภริติกลุ  
50%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี  30%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี ธาราสวสัด์ิพิพัฒน์
  20%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

37 งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณบรรจบ อภริติกลุ  
80%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,192.00 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9974/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณทิพย์ กาหยี  
10%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,774.00

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี ธาราสวสัด์ิพิพัฒน์
  10%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,774.00

37,740.00

กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9973/256436 การประเมินคุณภาพอากาศภายในมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก

การเปรียบเทียบ ปริมาณ PM 2.5 จากการวเิคราะหด้์วยวธิต่ีางๆ

9969/2564

35 ความหลากชนิดของส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศป่าชายเลนพื้นท่ีป่าในเมือง 
เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จ. สมุทรสงคราม

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9970/2564

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9965/2564

34 ความเส่ือมโทรมของคุณภาพน้้าจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในพื้นท่ี  ต.
คลองโคลน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9843/2564

33 การพัฒนาผลิตภณัฑ์คัพเค้กเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วย งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก

32 การส่งเสริมศักยภาพการจดักจิกรรมการท่องเท่ียวสีเขียวในพื้นท่ี
ท่องเท่ียวชุมชน คลองลัดโนด จงัหวดัระนอง

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา นวลมีศรี  65%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27,007.50

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดาวรรณ เกษเมธกีา
รุณ  5%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,077.50

อาจารย์ ชัชพล ชอบวทิยาคุณ  5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,077.50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิจติรา จอมศรี  5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,077.50
อาจารย์ ดร. ดุลยวทิย์ ปรางชุมพล  5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,077.50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,077.50

อาจารย์ ดร.บุศรินทร์ เอี่ยมธนากลุ  5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,077.50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภทัร แกว้รัตนภทัร์  5% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,077.50

39 งบประมาณภายนอก ร่วมมือ ระดับชาติ บริษัท ทีพีไอ โพลีน 
เพาเวอร์ จ้ากดั 
(มหาชน)

ภาคอตุสาหกรรม รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ ์ชูอนิทร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,400,000.00 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ้ากดั (มหาชน) H177349 (P/R 199109)

40 งบประมาณภายนอก ร่วมมือ ระดับชาติ ส้านักงานสภาความม่ันคงแหง่ชาติภาครัฐ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจม่พงษ์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,500,000.00 ส้านักงานสภาความม่ันคงแหง่ชาติ 22/2563
อาจารย์เมลานี อรุะสนิท 82%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16,400.00
อาจารย์จรสพร คนชุม  6%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,200.00
อาจารย์ภาณุพล รัตนปนัดดา  3%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 600.00
อาจารย์จตุรภชุ บุษรา   3%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 600.00
อาจารย์ธนาเดช โพธิศ์รี  3%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 600.00
อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี  3%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 600.00

42 งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก อาจารย์จริาพร วณุีตตรานนท์ 100%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       12,720.00 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9502/2564
43 งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก อาจารย์ธดิารัตน์ แสนพรม 100%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       12,720.00 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9546/2564

44 งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก อาจารย์รัตนชัย ไทยประทุม 100%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       19,080.00 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9632/2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน 60%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       18,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อฑุารสกลุ 
40%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       12,000.00

อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า 45%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       17,100.00
อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ ค้าพันธ ์10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         3,800.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนขวญั บุษบัน 40%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         8,480.00
อาจารย์กานต์ชนา สิทธิเ์หล่าถาวร 30%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         6,360.00
อาจารย์ศิริรัตน์ พักปากน้้า 30%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         6,360.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ฉัตรทอง 60%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                  -   
รองศาสตราจารย์ ดร.กลัยณัฎฐ์ กหุลาบเพ็ชรท
อง 20%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                  -   

อาจารย์ ดร. นฤมล บุญม่ัน 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                  -   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ 40%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                  -   
อาจารย์จฑุามาศ มูลวงศ์ 30%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                  -   
อาจารย์กญัญาพัชร เพชราภรณ์ 30%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                  -   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ 80%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       16,960.00
อาจารย์จฑุามาศ มูลวงศ์ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         2,120.00
อาจารย์กญัญาพัชร เพชราภรณ์ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         2,120.00

51 งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก อาจารย์กญัญาพัชร เพชราภรณ์ 80%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16,960.00
อาจารย์จฑุามาศ มูลวงศ์ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,120.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,120.00

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9646/2564

กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9633/256450 การพัฒนาคุกกี้โดยใช้แป้งเมล็ดขนุนทดแทนแป้งสาลีบางส่วน งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก

การผลิตสโคนโดยการใช้แป้งมันเทศสีม่วงทดแทนแป้งสาลีบางส่วน

9521/2564

49 การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งจากวตัถุดิบธรรมชาติเพื่อใช้ท้าขนมอบเบ
เกอร่ี

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9596/2564

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 10022/2564

48 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เยลล่ีเพื่อสุขภาพ งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9875/2564

47 การประยุกต์ใช้ IAA-producing endophytic bacteria ในการงอก
ของรากข้าวสายพันธุ ์กข 6 ในหลอดทดลอง

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9802/2564

46 การพัฒนาผ้ามัดย้อมบัวแดง งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9870/2564

การเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอสิระในผลิตภณัฑ์เส้นพาสต้าจากฟ
ลาวมันส้าปะหลังเสริมผงใบหม่อนการเพิ่มปริมาณกรดไขมันกลุ่มโอเมกา้ 3 ในเค้กจากฟลาวมัน
ส้าปะหลังเสริมงาขี้ม้อนด้วยการใช้ไมโครเวฟในการอบ

การพัฒนาชุดส้ารวจตัวยับยั้งเอนไซม์กลูโคซิเดสส้าเร็จรูปเพื่อยัง
ประโยชน์แกผู้่ป่วยเบาหวาน45 การพัฒนารูปแบบการจดัการกจิกรรมการท่องเท่ียวสีเขียวด้วยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน คลองลัดโนด จงัหวดัระนอง

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก

9407/2564

โครงการศึกษาผลกระทบสุขภาพและส่ิงแวดล้อมของพื้นท่ีเส่ียง
สุขภาพในประชาชนกลุ่มเส่ียงสุขภาพและส่ิงมีชีวติประเภทพืชผักและ
ผลไม้ หอยท่ีบริโภค รวมท้ังดินและน้้าท่ีประชาชนสัมผัสเป็นประจ้า 
และการจดัท้าแผนท่ีความเส่ียงสุขภาพและการติดตามสภาวะสุขภาพโครงการจดัจา้งท่ีปรึกษาด้าเนินการติดตามผล ประเมินผล และ
ปรับปรุงระบบประเมินผลการขับเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดั41 ผลของการฝึกเสริมพลังโอเมตริกด้วยน้้าหนักท่ีมีต่อการพัฒนา
ความเร็วของนักกฬีาวอลเลย์บอลหญิง

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก

38 การพัฒนาการคัดแยกโรคพืชในต้นดาวเรืองด้วยเทคนิคการเรียนรู้ภาพ
เชิงลึกบนสมาร์ตโฟน

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา



หน่วยงานที่สนับสนุนทุน เลขที่สัญญาล าดบั ชื่อผลงาน แหล่งทุน งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ว่มมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครฐั หรอืภาคบรกิารใน
ระดบัชาตแิละระดบันานาชาตติอ่ผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ทั้งหมด

ชื่ออาจารยท์ี่เปน็เจ้าของผลงานวิจัย
สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
 จ านวนเงนิ

อาจารย์ ดร.มนัสว ีเดชกล้า 40%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,480.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนขวญั บุษบัน 40%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,480.00
อาจารย์จาริวฒัน์ พิษณุวงศ์ 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,240.00

21,200.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ 
90%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนัทนา กาญจน์กมล 
5%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุวรรณ
 5%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

อาจารย์จฑุามาศ มูลวงศ์ 80%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16,960.00
อาจารย์กญัญาพัชร เพชราภรณ์ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,120.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,120.00

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี ธาราสวสัด์ิพิพัฒน์
 60%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,618.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณบรรจบ อภริติกลุ 
20%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,206.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณทิพย์ กาหยี 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,206.00

56 งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณทิพย์ กาหยี 80%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29,848.00 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9975/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณบรรจบ อภริติกลุ 
10%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,731.00

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี ธาราสวสัด์ิพิพัฒน์
 10%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,731.00

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9971/2564

ปริมาณโลหะหนักในอนุภาคฝุ่น PM2.5 ภายในมหาวทิยาลัยราชภฏั
สวนสุนันทา.

กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9967/2564

55 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการน้้าในพื้นท่ีวกิฤต จงัหวดั
สมุทรสงคราม

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก

54 การพัฒนาผลิตภณัฑ์คุกกี้จากแป้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีบางส่วน งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก

9887/2564

53 การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วย งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9964/2564

52 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ท่ีคัดแยกจากพืชในการ
ผลิตกรดอนิโดแอซิติก เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของรากพืช

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา



หน่วยงานที่สนับสนุนทุน เลขที่สัญญาล าดบั ชื่อผลงาน แหล่งทุน งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ว่มมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครฐั หรอืภาคบรกิารใน
ระดบัชาตแิละระดบันานาชาตติอ่ผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ทั้งหมด

ชื่ออาจารยท์ี่เปน็เจ้าของผลงานวิจัย
สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
 จ านวนเงนิ

อาจารย์นันท์ยง เฟื่องขจรฟุ้ง 50%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,360.00
อาจารย์ธดิารัตน์ แสนพรม 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,544.00
อาจารย์จริาพร วณุีตตรานนท์ 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,544.00
อาจารย์ปัทมา หรัิญโญภาส 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,272.00

12,720.00

อาจารย์นันท์ยง เฟื่องขจรฟุ้ง 50%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
อาจารย์ปัทมา หรัิญโญภาส 30%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
อาจารย์จริาพร วณุีตตรานนท์ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
อาจารย์ธดิารัตน์ แสนพรม 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

0.00

รองศาสตราจารย์ ดร. โกมล ไพศาล 40%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16,112.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิาญ เลิศลพ 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,056.00
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา อทิธพิงษ์ 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,056.00
อาจารย์ ดร.ไพลิน ชยาภมั 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,056.00

อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า 25%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ ์25%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ ค้าพันธ ์25%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
อาจารย์ ดร.จติรลดา ชูมี 25%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง 
80%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25,440.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสพิศ สวา่งจติร 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,180.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล แช่มช้อย 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,590.00
อาจารย์สุวมิล คุปติวฒิุ 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,590.00

62 งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก ผู้ช่วยสาสตราจารย์วลัยพร ผ่อนผัน 70%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24,500.00 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9810/2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณทิพย์ กาหยี  
10%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,500.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฒาลิศา เนียมมณี 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,500.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนาวลัย อฑุารสกลุ 
10%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,500.00

35,000.00

9686/2564

61 การพัฒนาแผ่นดูดซับความช้ืนต้านจลิุนทรีย์จากวสัดุชีวภาพท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อยืดอายุการเกบ็รักษาเน้ือสัตว์

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9736/2564

รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการกจิกรรม
การท่องเท่ียวสีเขียว คลองลัดโนด จงัหวดัระนอง

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9555/2564

60 การสร้างมูลค่าเพิ่มแกผ่ลผลิตมะพร้าวไทยด้วยนวตักรรม งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9393/2564

59 การวเิคราะหเ์ครือข่ายสังคมของการวจิยัเกษตรกรรมด้านพืชเศรษฐกจิ
เพื่อน้าผลไปสู่การปฏบิัติจริงในภาคเกษตรกรรมของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก

58 การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภณัฑ์อาหารจากฟลาวมัน
ส้าปะหลังเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก

57 การพัฒนาผลิตภณัฑ์บราวน่ีฟลาวมันส้าปะหลังโปรตีนสูงจากผงจิ้งหรีด งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9310/2564



หน่วยงานที่สนับสนุนทุน เลขที่สัญญาล าดบั ชื่อผลงาน แหล่งทุน งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ว่มมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครฐั หรอืภาคบรกิารใน
ระดบัชาตแิละระดบันานาชาตติอ่ผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ทั้งหมด

ชื่ออาจารยท์ี่เปน็เจ้าของผลงานวิจัย
สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
 จ านวนเงนิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฒาลิศา เนียมมณี 70%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11,872.00

รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ ์ชูอนิทร์ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,696.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจม่พงษ์ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,696.00
อาจารย์กญัญา บวรโชคชัย 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,696.00

16,960.00

อาจารย์ ดร.กติติคุณ มีทองจนัทร์ 50%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12,720.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์
 10%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,544.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร จนัทร์ปลา 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,088.00
อาจารย์สุวมิล คุปติวฒิุ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,544.00

อาจารย์ธนัฐ กรอบทอง 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,272.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนขวญั บุษบัน 50%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
อาจารย์กานต์ชนา สิทธิเ์หล่าถาวร 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
อาจารย์ ดร. มนัสว ีเดชกล้า 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
อาจารย์ศิริรัตน์ พักปากน้้า 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
อาจารย์ ดร.จาริวฒัน์ พิษณุวงศ์ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวสัด์ิพิพัฒน์ 
20%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ เกษมสวสัด์ิ 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

ผ็ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยพร ผ่อนผัน 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธนิาถ เจริญโภคราช 
20%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

อาจารย์ณัฐพล ประเทิงจติต์ 70%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20,181.00
อาจารย์กญัญาพัชร เพชราภรณ์ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,883.00
อาจารย์จฑุามาศ มูลวงศ์ 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,441.50
ดร.ณิช วงศ์ส่องจา้ 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,441.50
ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,441.50
ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,441.50

28,830.00

68 งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ ค้าพันธ ์30%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9,801.00 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9764/2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,267.00

อาจารย์ ดร. พลอยทราย โอฮาม่า 15%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,900.50
อาจารย์ ดร.จติรลดา ชูมี 15%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,900.50
อาจารย์ ดร.ชินวฒัน์ ศาสนนันทน์ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,267.00
อาจารย์ ดร. สาริสา ปิ่นค้า 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,267.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยพัฒน์ แสงสุวรรณ
 10%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,267.00

32,670.00

ไซรัปน้้าตาลมะพร้าว

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9966/2564

กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9968/2564

67 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ราวโิอรีโดยการใช้แป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์
ทดแทนแป้งสาลี

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก

66 การจดัการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนจงัหวดัสมุทรสงคราม

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก

9977/2564

65 การประยุกต์ใช้ IAA-producing endophytic bacteria ในการงอก
ของรากข้าวสายพันธุไ์ทยในหลอดทดลอง

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9853/2564

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9982/2564

64 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการตลาดออนไลน์สินค้า
ผลิตภณัฑ์ชุมชนของศูนย์รวมอาชีพคนพิการจงัหวดันครปฐมแบบเพิ่ม
ยอดขายได้จริง

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

63 ชนิดและปริมาณขยะท่ีเกดิจากนักท่องเท่ียวบริเวณดอนหอยหลอด 
อ้าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ปี 2564

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก



หน่วยงานที่สนับสนุนทุน เลขที่สัญญาล าดบั ชื่อผลงาน แหล่งทุน งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ว่มมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครฐั หรอืภาคบรกิารใน
ระดบัชาตแิละระดบันานาชาตติอ่ผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ทั้งหมด

ชื่ออาจารยท์ี่เปน็เจ้าของผลงานวิจัย
สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
 จ านวนเงนิ

อาจารย์ ดร.กติติคุณ มีทองจนัทร์ 40% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์
 10%

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

ผู้ข่วยศาสตราจารย์เสถียร จนัทร์ปลา 10% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
อาจารย์นันท์ยง เฟื่องขจรฟุ้ง 10% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
อาจารย์ธนัฐ กรอบทอง 5% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ แสนศิริพันธ ์
50%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26,000.00
อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า 30%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,600.00
อาจารย์ ดร. เสาวณีย์ ค้าพันธ ์10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,200.00

อาจารย์ ดร.สาริสา ปิ่นค้า 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,200.00

52,000.00
อาจารย์ ดร. พลอยทราย โอฮาม่า 80%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41,600.00
อาจารย์ ดร.จติรลดา ชูมี 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,200.00
อาจารย์ ดร. เสาวณีย์ ค้าพันธ ์10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,200.00
อาจารย์ ดร. จติรลดา ชูมี 50%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26,000.00
อาจารย์ ดร. พลอยทราย โอฮาม่า 30%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,600.00
อาจารย์ ดร. เสาวณีย์ ค้าพันธ ์20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,400.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา วอนสวสัด์ิ 90%

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 130,500.00
อาจารย์ ดร.จาริวฒัน์ พิษณุวงศ์ 10% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวสัด์ิ 50%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

อาจารย์ ดร.จาริวฒัน์ พิษณุวงศ์ 25%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
อาจารย์ รัตนชัย ไทยประทุม 25%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00

อาจารย์ ดร.จาริวฒัน์ พิษณุวงศ์ 80%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16,960.00
อาจารย์ ดร.ชินวฒัน์ ศาสนนันทน์ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,120.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุวรรณ
 10%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,120.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวสัด์ิ 60%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13,992.00

อาจารย์ กานต์ชนา สิทธิเ์หล่าถาวร 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,664.00
อาจารย์ กญัญารัตน์ บุษบรรณ 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,664.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ ์
50%

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,000.00

อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า 20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,000.00
อาจารย์ ดร.สาริสา ปิ่นค้า 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัล ลือวรศิริกลุ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,000.00

อาจารย์ กญัญารัตน์ บุษบรรณ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,000.00

30,000.0078 งบประมาณภายนอก ระดับชาติ ร่วมมือ ส้านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรมภาครัฐ อาจารย์ ดร.วฒันา พันธุพ์ืช 25% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 820,000.00 ส้านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม สัญญาเลขท่ี 162/2564

อาจารย์ ผศ.ดร.พิจติรา จอมศรี  15% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 492,000.00

อาจารย์ ดร.ปัญชลี พัฒนิบูลย์  15% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 492,000.00
อาจารย์ ดร.ชูเกยีรติ ผุดพรมราช 15% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 492,000.00

9438/2564

77 น้้ามะพร้าวน้้าหอมอดัเม็ด งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9744/2564

โครงการจา้งท่ีปรึกษาเพื่อด้าเนินกจิกรรมใหค้้าปรีกษาแนน้าด้านการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์จากงานวจิยั เทคโนโลยีและนวตักรรมและให้
ค้าปรึกษาแนะน้าเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อใหเ้กดิต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์จากการเช่ือมโยงงานวจิยัเทคโนโลยี และนวตักรรม 
เตรียมพร้อมสู่เชิงพาณิชย์

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9742/2564

76 อปุกรณ์ตรวจวดัสารบ่งช้ีโรคไตแบบกระดาษเคลือบด้วยไฮโดรเจล งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9436/2564

75 การสังเคราะหอ์นุพันธข์องโรดามีนบีไฮดราไซด์ท่ีใหสี้และแสงฟลูออ
เรสเซนซ์เพื่อใช้ตรวจจบัไอออนโลหะ

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก

74 การพัฒนาชุดตรวจวดัเพื่อวถิีชีวติแบบอจัฉริยะและการด้ารงชีวติแบบ
มีคุณภาพในยุคความปกติใหม่

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก

10021/2564

73 อปุกรณ์ทดสอบเช้ือ ซัลโม ไทฟี งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 10082/2564

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 10020/2564

72 วสัดุคอมโพสิตดินผสมถ่านกมัมันต์ส้าหรับบ้าบัดน้้า งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 10019/2564

71 คาร์บอนโฟมยางพาราส้าหรับก้าจดัการร่ัวไหลของน้้ามัน งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก

70 การพัฒนาต้นแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมส้าเร็จรูปอญัชันและน้้าตาล
โตนดผง

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก

69 การพัฒนาแบบตราสินค้าและบรรจภุณัฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด
ออนไลน์ผลิตภณัฑ์ชุมชนศูนย์รวมอาชีพคนพิการจงัหวดันครปฐม

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9526/2564



หน่วยงานที่สนับสนุนทุน เลขที่สัญญาล าดบั ชื่อผลงาน แหล่งทุน งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ว่มมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครฐั หรอืภาคบรกิารใน
ระดบัชาตแิละระดบันานาชาตติอ่ผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ทั้งหมด

ชื่ออาจารยท์ี่เปน็เจ้าของผลงานวิจัย
สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
 จ านวนเงนิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 340.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย 5%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 340.00

อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 250.00
อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี 10% คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 850.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,000.00

อาจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว 10%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,000.00

9763/2564
81 การพัฒนารูปแบบการออกก้าลังกายส้าหรับผู้สูงอายุ ด้วยร้าวง

มาตรฐาน
งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9776/2564

80 ร้าวงมาตรฐาน : การออกก้าลังกายท่ีเหมาะสมกบัสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

กรุณาเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9668/256479 การออกแบบต้นแบบผังพื้นและสภาพแวดล้อมในอาคารพักอาศัยท่ี
เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุท่ีปราศจากผู้ดูแล กรณีศึกษาอาคารพักอาศัย 4 
ประเภท ในจงัหวดัสมุทรสงคราม

งบประมาณภายใน (รายได้) กรุณาเลือก กรุณาเลือก



ตัวชี้วัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา
น.ส.อนุธิดา แสงใส โทร. 02-160-1343 ตอ 19

เปาหมาย
จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองาน

สิทธิบัตรที่นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

≥ 1 0.0000 
≥ 1 3.00 5.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 

≥ 14 0.0000 ระดับมหาวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

13) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

2.5.2 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

หนวยงาน

1) คณะครุศาสตร



รายละเอียดตัวชี้วัด 2.5.2 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 12 เดือน
น.ส.อนุธิดา แสงใส โทร. 02-160-1343 ตอ 19

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน ปที่ไดรับทุน
ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่

นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
ประเภท

ของผลงาน
ประเภทของ

ผลงาน
ประเภทของ

ผลงาน
ชื่อ-สุกล เจาของผลงาน สังกัด

การนําไปใชประโยชนเชิง
พาณิชย

ว/ด/ป และสถานที่ดําเนินการ ภาพประกอบการดําเนินงาน

1 โครงการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ
อาหารและเครื่องดื่มเชิงสุขภาพ
จากผลมะมวงหาวมะนาวโห 
(Carissa carandas L.) สูการ
สรางความมั่นคงทางอาหารบน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและ
บริบทชุมชนของไทย

งบประมาณภายใน (แผนดิน) 2563 1.น้ําพริกมะมวงหาวมะนาวโห
2.น้ําพริกอบแหงมะมวงหาวมะนาวโห
3.เครื่องดื่มมะมวงหาวมะนาวโห

ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสิทธิบัตร อาจารยชเนศ วรรณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นิทรรศการงาน “การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ภายใตแผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
สมาชิก ในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup 
Champions Model” สูการยกระดับและพัฒนา ขีด
ความสามารถในการแขงขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ําบน
ฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม)
ระหวางวันที่  1-31 กรกฏาคม 2564
ณ Face book Online งานวิจัยขายได “นวัตกรรม 
ผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย ออนไลน”

16 อุปกรณทดสอบเชื้อ ซัลโม ไทฟ 
SamoTyphi Test

งบประมาณภายใน (รายได) 2564 อุปกรณทดสอบเชื้อ ซัลโม ไทฟ SamoTyphi 
Test

ผลงานวิจัย นวัตกรรม อนุสิทธิบัตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา วอ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1. การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ
2. การแปรรูปงานวิจัย
3. สรางอาชีพ
4. ผูประกอบการ

นิทรรศการออนไลน บูทมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ในงาน “งานมหกรรมทรัพยสินทางปญญา ประจําป
 2564” หรือ “IP Fair 2021” ผานชองทาง “จําลอง
สภาพแวดลอมจริง” หรือ “Virtual Event” ผาน
เว็บไซต www.thailandipfair.com ในระหวาง วันที่ 
“15 – 19 กันยายน 2564”

17 วัสดุคอมโพสิตดินผสมถานกัม
มันตสําหรับบําบัดน้ํา KALA CLAY
 : CLAY-CARBON COMPOSITE 
FOR WATER TREATMENT

งบประมาณภายใน (รายได) 2564 วัสดุคอมโพสิตดินผสมถานกัมมันตสําหรับบําบัด
น้ํา KALA CLAY : CLAY-CARBON 
COMPOSITE FOR WATER TREATMENT

ผลงานวิจัย นวัตกรรม อนุสิทธิบัตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตรลดา   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1. การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ
2. การแปรรูปงานวิจัย
3. สรางอาชีพ
4. ผูประกอบการ

นิทรรศการออนไลน บูทมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ในงาน “งานมหกรรมทรัพยสินทางปญญา ประจําป
 2564” หรือ “IP Fair 2021” ผานชองทาง “จําลอง
สภาพแวดลอมจริง” หรือ “Virtual Event” ผาน
เว็บไซต www.thailandipfair.com ในระหวาง วันที่ 
“15 – 19 กันยายน 2564”



ตัวชี้วัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา
น.ส.อนุธิดา แสงใส โทร. 02-160-1343 ตอ 19

 TCI  กลุม1  TCI  กลุม2
≥ 1 0.0000 
≥ 1 วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
10 มกราคม พ.ศ. 2563 TCI  กลุม 2 คณะวิทยาศาสตร 5.00 5.0000 

≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 
≥ 1 0.0000 

≥ 11 0.0000 
14) สถาบันวิจัยและพัฒนา

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

ระดับมหาวิทยาลัย

หนวยงาน เปาหมาย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

13) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

2.6.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ

ชื่อวารสารที่ไดรับการยอมรับในฐาน 
TCI

ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

การบรรลุเปาหมาย

1) คณะครุศาสตร

กลุม หนวยงานเจาของ
วารสาร

ผลการดําเนินงาน คะแนนตัวชี้วัดวันที่ไดรับการยอมรับ



ตัวชี้วัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา
น.ส.อนุธิดา แสงใส โทร. 02-160-1343 ตอ 19

เปาหมาย
จํานวนโครงการบริการ

วิชาการที่มีการบูรณาการฯ
จํานวนโครงการบริการ

วิชาการทั้งหมด
คิดเปนรอยละ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

≥ 90.00 0.00 0.0000 

≥ 90.00 3.00 3 100.00 5.0000 

≥ 90.00 0.00 0.0000 

≥ 90.00 0.00 0.0000 

≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 

≥ 90.00 0.00 0.0000 

≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 
≥ 90.00 0.00 0.0000 

≥ 90.00 3 3 100.00 5.0000 

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

16) สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับมหาวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

2.7.1 รอยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

หนวยงาน

1) คณะครุศาสตร



รายละเอียดตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน
หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

น.ส.อนุธิดา แสงใส โทร. 02-160-1343 ตอ 19

การเรียน

การสอน
การวิจัย 1/2563 2/2563

 EVS 2104 การควบคุมและ

การจัดการขยะมูลฝอย
  - นําเนื้อหาวิชาการควบคุมและการจัดการขยะมูลฝอยมาสังเคราะห

เปนองคความรูเพื่อเผยแพรใหแกผูเขาชมในงานนิทรรศการองค

ความรูและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดความรูและ

นําไปใชประโยชน

 -

 EVS3217 การจัดการ

สิ่งแวดลอมชุมชน
  - นําเนื้อหาวิชาการการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนมาสังเคราะหเปน

องคความรูเพื่อเผยแพรใหแกผูเขาชมในงานนิทรรศการองคความรู

และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดความรูและนําไปใช

ประโยชน

 -

 HEC 1202 หลักการประกอบ

อาหาร
  - บูรณาการรายวิชากับกิจกรรมการอบรมใหความรูแกชาวบานใน

ชุมชน และผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูในการประกอบ

อาหารไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่มีอยู หรือ ปรับปรุง

สูตรอาหารใหมีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อยกระดับรายไดกับผูเขารวม

โครงการ

 -

 INT3517 การตลาด

อินเทอรเน็ต
  - จัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาด

ออนไลน ทําใหผูเขารวมสามารถขยายฐานลูกคาและสงเสริมการ

เขาถึงฐานลูกคาและการขายไดจากการใชสื่อทางอินเตอรเนต

 -

วิธีการเชื่อมโยงกับ

การเรียนการสอน

วิธีการเชื่อมโยงกับ

การวิจัย

3 โครงการเพิ่มจํานวนองคความรูใน

แหลงเรียนรู : องคความรูและ

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร

งานวิจัยที่

บูรณาการ
กิจกรรม/โครงการลําดับ หนวยงาน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4 โครงการยกระดับรายไดโดยใช

วัตถุดิบเอกลักษณพื้นถิ่นจังหวัด

สมุทรสงคราม

2.7.1 รอยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียดการบูรณาการ

รายวิชาที่บูรณาการ

ภาคเรียนที่นําไปใช



ตัวชี้วัด

กองนโยบายและแผน
วาที่ ร.ต. หญิงคณิศร บุญเรือง โทร. 02-160-1038

ดาน 1 ดาน 2 ดาน 3 ดาน 4 ดาน 5 รวม ดาน 1 ดาน 2 ดาน 3 ดาน 4 ดาน 5 รวม

≥ 80.00 0 0 0 0 0 8 16 5 7 36 0.00 0.0000 

≥ 80.00 6 15 5 7 33 8 16 5 7 36 91.67 5.0000 

≥ 80.00 0 0 0 0 0 9 15 5 7 36 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 0 0 0 7 16 5 7 35 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 0 0 0 7 16 5 7 35 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 0 0 0 10 11 5 7 33 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 0 0 0 7 16 4 7 34 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 0 0 0 11 16 5 7 39 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 0 0 0 8 16 5 7 36 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 0 0 0 11 16 5 7 39 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 0 0 0 10 16 5 7 38 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 0 0 0 8 11 5 7 31 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 0 8 3 11 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0 0 0 4 7 11 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 6 6 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 3 3 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 4 4 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 5 5 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 3 3 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0 0 2 2 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 0 3 1 4 0.00 0.0000 

คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมายเปาหมาย

21) สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

3.1.1 รอยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

คิดเปนรอยละ

23) หนวยงานตรวจสอบภายใน

24) สํานักทรัพยสินและรายได

จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด

22) สสสร.

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

17) สํานักงานอธิการบดี

18) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ

19) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

20) สถาบันวิจัยและพัฒนา

จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
หนวยงาน

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

16) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี



ดาน 1 ดาน 2 ดาน 3 ดาน 4 ดาน 5 รวม ดาน 1 ดาน 2 ดาน 3 ดาน 4 ดาน 5 รวม

คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมายเปาหมาย คิดเปนรอยละ
จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมดจํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย

หนวยงาน

≥ 80.00 0 0 3 3 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 3 3 0.00 0.0000 

≥ 80.00 0 0 3 3 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0 0 2 2 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0 0 4 4 0.00 0.0000 

≥ 80.00 3 2 0 0 0 5 14 17 8 8 1 48 10.42 1.0000 ระดับมหาวิทยาลัย

25) ศูนยการศึกษา จ. นครปฐม

26) ศูนยการศึกษา จ. สุมทรสงคราม

27) ศูนยการศึกษา จ. ระนอง

28) ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแล

29) โรงเรียนสาธิต



3.1.1 รอยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

วาที่ ร.ต. หญิงคณิศร บุญเรือง

มหาวิทยาลัย หนวยงาน

1)
 ค

รุ

2)
 ว

ิทย


3)
 ม

นุษ
ย

4)
 ว

จก

5 )
 เท

คโ
น

6)
 ศ

ิลป
กร

รม

7 )
 บ

ัณ
ฑ

ิต

8)
 น

วัต
กร

รม

9)
 พ

ยา
บา

ล

10
) ส

หเ
วช

11
) โ

ลจ
ิสต

ิกส


12
) ส

ถา
ปต

ยฯ

13
) ก

าร
เม

ือง

14
) อ

ุตส
าห

กร
รม

บร
ิกา

ร

15
) น

ิเท
ศศ

าส
ตร



16
) ศ

ูนย
อุด

ร

17
) ส

นอ
.

18
) ส

ําน
ักว

ิทย
ฯ

19
)  ส

ําน
ักศ

ิลป
ะ

20
) ว

ิจัย

21
)  G

E

22
) ส

สส
ร.

23
) ต

รว
จส

อบ

24
)  ท

รัพ
ยส

ิน

25
) ว

ิทย
าเ

ขต
นค

รป
ฐม

26
)  ศ

ูนย
สม

ุทร
สง

คร
าม

27
) ศ

ูนย
ระ

นอ
ง

28
)  ศ

ูนย
คว

าม
เป

นเ
ลิศ

29
) ส

าธ
ิต

 1. ดานวิชาการและการเรียนการสอน กองบริการการศึ  
เปาหมาย 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ผลการดําเนินงาน 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94

จน. อ. ทั้งหมด 103 103

จน. อ. ตางชาติ 2 2

การบรรลุ             
เปาหมาย 50 30 8 60 2 10 200

ผลดําเนินงาน 0

การบรรลุ       
เปาหมาย 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

ผลการดําเนินงาน 0.00 58.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.25

จน. อ. ทั้งหมด 103 103

ป.เอก 60 60

การบรรลุ             
เปาหมาย 200

ผลดําเนินงาน

การบรรลุ 
เปาหมาย 115

ผลดําเนินงาน

การบรรลุ 
เปาหมาย 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 2000

ผลดําเนินงาน 150 150

การบรรลุ             
เปาหมาย 1 1 1 1 7

ผลดําเนินงาน 0

การบรรลุ     
เปาหมาย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8

ผลดําเนินงาน 4 4

การบรรลุ             
เปาหมาย 1 1 1 1 3

ผลดําเนินงาน 0

การบรรลุ     
เปาหมาย 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ผลดําเนินงาน 1 1

การบรรลุ             
เปาหมาย 1 1 3

ผลดําเนินงาน 0

การบรรลุ   
เปาหมาย 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ผลดําเนินงาน 3 3

การบรรลุ            
เปาหมาย 2 2 2 2 2 2 2

ผลดําเนินงาน 0 0

1.10 จํานวนหนวยกิตที่จัดใหนักศึกษาทํากิจกรรมดาน

การบริการวิชาการแกสังคมในหนึ่งหลักสูตร 

(UMultirank)

3 หนวยกิต/

หลักสูตร

1.11 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปนสอนเปน

ภาษาตางประเทศ (UMultirank)

3 หลักสูตร

1.12 จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีที่ทํารวมกับ

องคกรเอกชนระดับภูมิภาค (UMultirank)

2 เรื่อง

1.9 จํานวนหลักสูตรไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่

เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาประเทศ (QS Stars)

3 หลักสูตร

1.4 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนตางชาติที่เขามาศึกษา

ในมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ภาคการศึกษา (Inbound) 

(QS Stars, UMultirank)

200 คน

1.5 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวไทยที่ไปศึกษาใน

ตางประเทศ อยางนอย 1 ภาคการศึกษา (Outbound) 

(QS Stars

115 คน

1.6 จํานวนผูทรงคุณวุฒิที่รับทราบขอมูลทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย (หลักสูตร/ งานวิจัย หรือขอมูลอื่น) 

(QS Stars)

2,000 คน

1.13 จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทที่ทํารวมกับ

องคกรเอกชนระดับภูมิภาค (UMultirank)

2 เรื่อง

1.3 รอยละของอาจารยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอก (PhD) (QS Stars, UMultirank)

รอยละ 48

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

โทร. 02-160-1038

1.7 จํานวนหลักสูตร joint degree program กับ

มหาวิทยาลัยที่อยูในอันดับ 500 ของ QS (QS Stars)

3 หลักสูตร

1.8 จํานวนสัญชาติของนักศึกษาชาวตางชาติที่ศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเต็มหลักสูตร (QS Stars)

8 สัญชาติ

มหาวิทยาลัย

รายละเอียดตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

รอบ 12 เดือน

1.1 รอยละของอาจารยชาวตางชาติที่มีสัญญาจางเต็ม

เวลา (QS Ranking, UMultirank)

รอยละ 4

1.2 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติลงทะเบียนเรียนเต็ม

หลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรนานาชาต)ิ (QS Ranking)

200 คน
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เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

หนวยงาน

การบรรลุ       
เปาหมาย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผลดําเนินงาน 1 1

การบรรลุ            
ตัวชี้วัดทั้งหมด 8 8 9 7 7 10 7 11 8 11 10 8 14

ตัวชี้วัดที่บรรลุ 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2. ดานวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
เปาหมาย 7 7 8 7 7 7 7 6 7 7 2 84

ผลดําเนินงาน 27 27

การบรรลุ            
เปาหมาย 21 45 45 37 21 20 25 37 12 13 23 6 6 329

ผลดําเนินงาน 70 70

การบรรลุ              
เปาหมาย 9 12 12 12 9 8 10 6 6 10 1 107

ผลดําเนินงาน 26 26

การบรรลุ            
เปาหมาย 12 17 17 16 12 8 12 14 8 13 13 6 3 169

ผลดําเนินงาน 34 34

การบรรลุ              
เปาหมาย 7 9 9 8 5 4 5 6 5 5 6 3 2 82

ผลดําเนินงาน 47 47

การบรรลุ              
เปาหมาย 3 8 7 5 5 17 3 6 3 6 5 2 1 77

ผลดําเนินงาน 16 16

การบรรลุ              
เปาหมาย 3 5 5 4 3 2 2 4 2 3 4 2 1 44

ผลดําเนินงาน 39 39

การบรรลุ              
เปาหมาย 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

ผลดําเนินงาน 32 32

การบรรลุ            
เปาหมาย 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 36

ผลดําเนินงาน 5 5

การบรรลุ             
เปาหมาย 4 4 8

ผลดําเนินงาน 0

การบรรลุ   
เปาหมาย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

ผลดําเนินงาน 2 2

การบรรลุ             
เปาหมาย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ผลดําเนินงาน 11 11

การบรรลุ           
เปาหมาย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ผลดําเนินงาน 24 24

การบรรลุ           
เปาหมาย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 122.14 จํานวนบทความที่รวมกับหนวยงาน

 ่

      

 

12 เรื่อง/ป

2.11 จํานวนความรวมมือดานการวิจัยเชิงกลยุทธ 

(UMultirank)

14 MOU/ป

2.12 จํานวนบทความที่รวมกับหนวยงานตางชาติ 

ตีพิมพในวารสารววิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล Web 

of Science Core Collection (ISI) (UMultirank)

12 เรื่อง/ป

2.13 จํานวนบทความที่รวมกับหนวยงานในภูมิภาค 

ตีพิมพในวารสารววิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล Web 

of Science Core Collection (ISI) (UMultirank)

12 เรื่อง/ป

2.8 จํานวนบทความที่ตีพิมพใน Web of Science 

Core Collection (ISI) (UMultirank)

14 เรื่อง/ป

2.9 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ชวยเหลือสังคม

และชุมชน ในพื้นที่ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย (QS Stars)

36 โครงการ/ป

2.10 จํานวนผลงานทางวิชาการดานศิลปะ 

(UMultirank)

8 เรื่อง/ป

2.5 จํานวนบทความที่ตีพิมพในฐาน Google Scholar 

โดยมีผูรวมผลงานเปนนักวิจัยชั้นนําจากภายนอก 

(Webometrics)

82 เรื่อง/ป

2.6 จํานวนผลงานนวัตกรรมที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร (QS Stars, UMultirank)

70 ผลงาน/ป

2.7 จํานวนบทความที่ตีพิมพใน Scopus โดยมีผูรวม

ผลงานที่มาจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน (QS Stars)

40 เรื่อง/ป

2.2 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารที่อยูในฐาน 

Scopus (QS Ranking)

320 เรื่อง/ป

2.3 จํานวนบทความที่ตีพิมพรวมกับนักวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยใน 500 อันดับแรกของ QS ในฐานขอมูล 

Scimago/ Scopus (QS Ranking)

100 เรื่อง/ป

2.4 จํานวนบทความที่มีนักวิจัยชั้นนําจากภายนอก รวม

ตีพิมพในฐาน Scimago/ Scopus (Webometrics/ QS

 Ranking)

160 เรื่อง/ป

1.14 ฐานขอมูลสถานฝกประสบการณวิชาชีพ ที่มี

สถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพของทุกสาขาวิชา และมี

ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย

   

1 ฐานขอมูล

รวมดานที่ 1

2.1 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารที่อยูใน

ฐานขอมูล SCOPUS และ SJR Q1, Q2 (QS Ranking)

84 เรื่อง/ป
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เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

หนวยงาน

ผลดําเนินงาน 3 3

การบรรลุ          
เปาหมาย 50000 6,700.00         50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 100,000.00   

ผลดําเนินงาน 0 0

การบรรลุ             
เปาหมาย 1000000 3,000,000.00    1000000 2000000 3000000 1000000 1000000 1000000 2500000 2500000 2000000 3000000 #########

ผลดําเนินงาน 8,445,243.00    8445243

การบรรลุ             
เปาหมาย 1000000 4,000,000.00    1000000 3000000 4000000 1000000 1000000 1000000 2500000 2500000 3000000 4000000 #########

ผลดําเนินงาน 8,445,243.00    8445243

การบรรลุ             
ตัวชี้วัดทั้งหมด 16 16 15 16 16 11 16 16 16 16 16 11 8 17

ตัวชี้วัดที่บรรลุ 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ สํานักวิทย  

เปาหมาย 10,000,000.00  #########

ผลดําเนินงาน -             

การบรรลุ  
เปาหมาย 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 248 248 248 248 248 248 248 144 248 248 248 248 248 368 8,640          

ผลดําเนินงาน 373 373             

การบรรลุ                           
เปาหมาย 6000 6,000              6000 6000 6000 6000 6000 5000 5000 5000 5000 5000 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 500 2400 2400 2400 2400 2400 5000 111,300       

ผลดําเนินงาน 8,672              8,672          

การบรรลุ                           
เปาหมาย 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 4 4 4 30 30 492

ผลดําเนินงาน 30 30              

การบรรลุ                  
เปาหมาย 741 1,274              1495 1183 741 611 1222 663 754 637 143 10,062         

ผลดําเนินงาน 1,325              1,325          

การบรรลุ            
เปาหมาย 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 280

ผลดําเนินงาน 15 15              

การบรรลุ                         
เปาหมาย 550,000  550,000       

ผลดําเนินงาน -             

การบรรลุ  
เปาหมาย 10,000   10,000         

ผลดําเนินงาน -             

การบรรลุ  
ตัวชี้วัดทั้งหมด 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 6 3 4 5 3 2 3 3 3 3 2 4 8

ตัวชี้วัดที่บรรลุ 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. ดานกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ กองพัฒน  
เปาหมาย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12

ผลดําเนินงาน 1 1

การบรรลุ              
เปาหมาย 63 63

ผลดําเนินงาน 0

การบรรลุ  

รวมดานที่ 3

4.1 จํานวนการจัดกิจกรรมแนะนําดานอาชีพใหกับ

นักศึกษาหรือบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (QS Stars)

12 ครั้ง

4.2 จํานวนชมรมนักศึกษา (QS Stars) 63 ชมรม/ป

3.6 จํานวนการฝากลิงคของมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน

ภายนอก (Webometrics)

280 link

3.7 จํานวนการเขาเว็บไซตหนวยงาน (Webometrics) 550,000 ครั้ง

3.8 จํานวนหนังสือ สื่อการสอน หรือสื่ออินเตอรเน็ตที่

จัดซื้อภายใน 12 เดือน (QS Stars)

10,000 เลม

3.3 จํานวนหนาเพจของแตละคณะ/วิทยาลัย/ศูนย/

สํานัก (Webometrics)

110,000 หนา

3.4 จํานวนการผลิตสื่อมัลติมีเดียของหนวยงาน 

(Webometrics)

480 ไฟล

3.5 จํานวนไฟลเอกสาร ไฟลวีดีโอ ที่เผยแพรใน SSRU 

Academic Search (Webometrics)

7,500 ไฟล

2.17 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก

ระดับชาติ (UMultirank)

30,000,000 

บาท/ป

รวมดานที่ 2

3.1 จํานวนครั้งที่นักศึกษาทํากิจกรรมการเรียนการ

สอนผานระบบออนไลน GE (Webometrics)

10,000,000 

ครั้ง

3.2 จํานวนขาวหรือกิจกรรมที่เผยแพรบนเว็บไซต และ

นํา Link ขาวบนเว็บไซตแชรลงบน Social Media 

(Webometrics)

8,600 Link

 

ภาคอุตสาหกรรม ตีพิมพในวารสารววิชาการที่ปรากฎ

ในฐานขอมูล Web of Science Core Collection (ISI)

 

 

2.15 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกระดับ

นานาชาติ (UMultirank)

100,000 

บาท/ป

2.16 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกใน

ภูมิภาค (UMultirank)

25,000,000 

บาท/ป
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย

มหาวิทยาลัย

หนวยงาน

เปาหมาย 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26

ผลดําเนินงาน 2 2

การบรรลุ             
เปาหมาย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 18

ผลดําเนินงาน 1 1

การบรรลุ              
เปาหมาย 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 50

ผลดําเนินงาน 2 2

การบรรลุ              
เปาหมาย 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 360 500

ผลดําเนินงาน 25 25

การบรรลุ              
เปาหมาย 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72 100

ผลดําเนินงาน 2 2

การบรรลุ              
เปาหมาย 200,000  200,000               200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  1,200,000  4,200,000     

ผลดําเนินงาน 560,000.00          560000

การบรรลุ              
ตัวชี้วัดทั้งหมด 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8

ตัวชี้วัดที่บรรลุ 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. ดานการจัดหารายไดและพัฒนาผูประกอบการ สํานัก  

เปาหมาย 5 5

ผลดําเนินงาน 0

การบรรลุ  
ตัวชี้วัดทั้งหมด 1 1

ตัวชี้วัดที่บรรลุ 0

ตัวชี้วัดทั้งหมด 36 36 36 35 35 33 34 39 36 39 38 31 11 11 6 3 4 5 3 2 4 3 3 3 2 4 48

ตัวชี้วัดที่บรรลุ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

คิดเปนรอยละ 0 91.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.4166667

รวมดานที่ 5

รวมทุกดาน

4.7 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย คนละไมนอยกวา 10,000 บาท (QS Stars)

100 คน

4.8 จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัยชวยเหลือสังคมและชุมชน

 (หนวยงานละ 200,000 บาท) (QS Stars)

4,200,000 

บาท

รวมดานที่ 4

5.1 จํานวนผูประกอบธุรกิจรายใหม (startup) ที่

ดําเนินการจดทะเบียนการคา (QS Stars, UMultirank)

5 ราย

4.4 จํานวนการจัดแสดงดนตรีที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัย 

(QS Stars)

18 ครั้ง

4.5 จํานวนการแสดงผลงานและการจัดนิทรรศการ 

(หนวยงานละ 2 ครั้ง) (QS Stars)

50 ครั้ง

4.6 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาจากแหลงทุน

ภายนอกมหาวิทยาลัย (QS Stars)

500 คน

4.3 จํานวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยใหการชวยเหลือดาน

การกุศล และองคกรการกุศลระดับชาติหรือนานาชาติ 

(QS Stars)

26 กิจกรรม



ตัวชี้วัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา
น.ส.อนุธิดา แสงใส โทร 02-160-1343 ตอ 19

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
จํานวนงานวิจัยฯ

ที่ไดรางวัล

≥ 3.50 0 0.00 0.0000 

≥ 3.50 0 5 5 106 4.72 5.0000 

≥ 3.50 0 0.00 0.0000 

≥ 3.50 0 0.00 0.0000 

≥ 3.50 0 0.00 0.0000 

≥ 3.50 0 0.00 0.0000 

≥ 3.50 0 0.00 0.0000 

≥ 3.50 0 0.00 0.0000 

≥ 3.50 0 0.00 0.0000 

≥ 3.50 0 0.00 0.0000 

≥ 3.50 0 0.00 0.0000 

≥ 3.50 0 0.00 0.0000 

≥ 3.50 0 0.00 0.0000 

≥ 3.50 0 0.00 0.0000 

≥ 3.50 0 0.00 0.0000 

≥ 3.50 0 0.00 0.0000 

≥ 3.50 0 5 5 106 4.72 5.0000 

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

3.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

1) คณะครุศาสตร

จํานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค 

สิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัล จํานวนอาจารย

ทั้งหมด
คิดเปนรอยละ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมายเปาหมาย

ระดับมหาวิทยาลัย

หนวยงาน

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

16) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ



รายละเอียดตัวชี้วัด 3.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 12 เดือน
น.ส.อนุธิดา แสงใส โทร 02-160-1343 ตอ 19

ลําดับ ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่ใหรางวัล ระดับรางวัล ระบุดานของรางวัล วัน/เดือน/ป ที่ตีพิมพ ชื่อ-สกุลผูไดรับรางวัล สังกัดคณะ/วิทยาลัย
1 Silver Medal 2020 International Innovation & 

Invention Competition (2020IIIC) ณ  

The Ambassador Hotel-Taipei

ระดับนานาชาติ งานวิจัย 19 พฤศจิกายน 2563 อาจารย ดร.มณฑารพ  สุธาธรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 Gold Medal 2020 IIDC Hong Kong International 

Invention and Design Competition

ระดับนานาชาติ งานวิจัย 2-4 ธันวาคม 2563 อาจารย ดร.จิตรลดา ชูมี

อาจารย ดร.พลอยทราย โอฮามา

อาจารย ดร.เสาวณีย คําพันธ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 Silver Medal 2020 IIDC Hong Kong International 

Invention and Design Competition

ระดับนานาชาติ งานวิจัย 2-4 ธันวาคม 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย แสนศิริพันธ

อาจารย ดร.พลอยทราย โอฮามา

อาจารย ดร.เสาวณีย คําพันธ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4 Gold Medal XXIII Moscow International Salon of 

Inventions and Innovation 

Technologies «ARCHIMEDES–2021» ณ 

Congress-Exhibition Centre "Sokolniki",

 Pavilion no. 4 กรุงมอสโควประเทศ

สหภาพโซเวียตรัสเซีย

ระดับนานาชาติ งานวิจัย 23-26 มีนาคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์

อาจารย ดร.จาริวัฒน พิษณุวงศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5 International Invention Innovation 

Competition in Canada, iCAN 2021  ณ 

เมือง Toronto ประเทศแคนาดา

ระดับนานาชาติ งานวิจัย 28 สิงหาคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิตดา ทองขาว

อาจารย ดร.นรินทร กากะทุม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก กรุณาเลือก

กรุณาเลือก กรุณาเลือก

Floral muse

ชื่อผลงานที่ไดรับรางวัล

KALA CLAY : CLAY-CARBON COMPOSITE FOR 

WATER TREATMENT

INSTANT PALM SUGAR DRINK FROM PALMYRA AND 

BUTTERFLY PEA FLOWER EXTRACT

SalmoTyphi Test

Klear-Throat: Traditional Thai herbal lozenges 



ตัวชี้วัด

กองพัฒนานักศึกษา
น.ส.พจนีย อนุศรี โทร. 02-160-1348 

เปาหมาย
จํานวนเครือขายที่มี

ผลผลิตที่เปนประโยชนฯ
จํานวน

เครือขายทั้งหมด
คิดเปนรอยละ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

≥ 80.00 0.00 0.0000  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน 5.00

≥ 80.00 7 8 87.50 5.0000  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

≥ 80.00 0.00 0.0000  60.00 65.00 70.00 75.00 80.00

≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 

≥ 80.00 7 8 87.50 5.0000 

3.2.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

หนวยงาน

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

18) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

16) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

17) สํานักงานอธิการบดี

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ระดับมหาวิทยาลัย

19) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

20) สถาบันวิจัยและพัฒนา

21) สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

22) สสสร.

23) วิทยาเขตนครปฐม

24) ศูนยการศึกษา จ. สุมทรสงคราม

25) ศูนยการศึกษา จ. ระนอง



ตัวชี้วัด

กองบริการการศึกษา
โทร. 02-160-1380

เปาหมาย

จํานวนนักเรียนที่เขามาศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

(รายงานตัวเขาศึกษา)

แผนรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ
คิดเปนรอยละ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

≥ 70.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 514 580 88.62 5.0000 
≥ 70.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 0.00 0.0000 
≥ 70.00 0.00 0.0000 

≥ 70.00 514 580 88.62 5.0000 

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.3.1 รอยละของนักเรียนที่เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตอแผนรับนักศึกษาประจําป ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

หนวยงาน

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ระดับมหาวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

16) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร



รายละเอียดตัวชี้วัด 3.3.1 รอยละของนักเรียนที่เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตอแผนรับนักศึกษาประจําป

หนวยงานเจาภาพ กองบริการการศึกษา
น.ส.แคชรินทร ทับทิมเทศ โทร. 02-160-1027

แผนรับ สมัคร รายงานตัว แผนรับ สมัคร ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว แผนรับ สมัคร ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว แผนรับ สมัคร ผานเกณฑ ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว แผนรับ สมัคร
ผาน

สัมภาษณ
รายงานตัว

1 คณะครุศาสตร #REF! #REF! #REF!

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 580 404 606 327 292 4 4 1 1 120 127 63 57 570 1,113 258 198 360 169 167 57 2,019 816 605 514

3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร #REF! #REF! #REF!

4 คณะวิทยาการจัดการ #REF! #REF! #REF!

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #REF! #REF! #REF!

6 คณะศิลปกรรมศาสตร #REF! #REF! #REF!

7 วิทยาลัยนานาชาติ #REF! #REF! #REF!

8 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ #REF! #REF! #REF!

9 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ #REF! #REF! #REF!

10 วิทยาลัยสหเวชศาสตร #REF! #REF! #REF!

11 วิทยาลัยการภาพยนตรฯ #REF! #REF! #REF!

12 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน #REF! #REF! #REF!

13 วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร #REF! #REF! #REF!

ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี #REF! #REF! #REF!

ศูนยการศึกษาจังหวัดชลบุรี #REF! #REF! #REF!

ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง #REF! #REF! #REF!

รวมทั้งสิ้น 580 404 606 #REF! 292 4 4 1 1 120 127 63 57 570 1,113 258 198 360 169 167 57 #REF! #REF! 605 514

จํานวน

นักศึกษาที่

ชําระเงิน
ยืนยันสิทธิ์

รวมจํานวน

รายงานตัว

Portfolio (รอบ 1) ทุนเพชร (รอบ 2) โควตา (รอบ 2) Admission1 & 2  (รอบ3 และรอบ 4 รวมกัน)

ลําดับ

ผลการดําเนินงาน

รอบ 12 เดือน

รับตรงอิสระ (รอบ 5) รวม

จํานวน

สมัคร

คณะ/วิทยาลัย/ศูนย แผนรับ



ตัวชี้วัด

กองพัฒนานักศึกษา
น.ส.พจนีย อนุศรี โทร. 02-160-1348

เปาหมาย
จํานวนเครือขายภายในประเทศ

ที่มีการจัดกิจกรรมรวมกัน
จํานวนเครือขาย

ภายในประเทศทั้งหมด
คิดเปนรอยละ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

≥ 80.00 0.00 0.0000  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน 5.00

≥ 80.00 7 8 87.50 5.0000  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

≥ 80.00 0.00 0.0000  60.00 65.00 70.00 75.00 80.00

≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 
≥ 80.00 0.00 0.0000 

≥ 80.00 7 8 87.50 5.0000 

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

3.5.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกัน ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

หนวยงาน

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

20) สถาบันวิจัยและพัฒนา

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

17) สํานักงานอธิการบดี

18) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ

19) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

16) ศูนยการศึกษา จ. อุดรธานี

13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร

25) ศูนยการศึกษา จ. ระนอง

ระดับมหาวิทยาลัย

21) สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

22) สสสร.

23) วิทยาเขตนครปฐม

24) ศูนยการศึกษา จ. สุมทรสงคราม



ตัวชี้วัด

กองกลาง
น.ส.นุชนารถ เพ็งสุริยา โทร. 02-160-1251

เปาหมาย
จํานวนเครือขายตางประเทศที่มี

การจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย
จํานวนเครือขาย

ตางประเทศทั้งหมด
คิดเปนรอยละ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเปาหมาย

≥ 50.00 0.00 0.0000 

≥ 50.00 0 3 0.00 0.0000 

≥ 50.00 0.00 0.0000 

≥ 50.00 0.00 0.0000 

≥ 50.00 0.00 0.0000 

≥ 50.00 0.00 0.0000 

≥ 50.00 0.00 0.0000 

≥ 50.00 0.00 0.0000 

≥ 50.00 0.00 0.0000 

≥ 50.00 0.00 0.0000 

≥ 50.00 0.00 0.0000 

≥ 50.00 0.00 0.0000 

≥ 50.00 0.00 0.0000 

≥ 50.00 0.00 0.0000 

≥ 50.00 0 3 0.00 0.0000 

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

3.6.1 รอยละของเครือขายความรวมมือตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกัน ผลการดําเนินงาน

หนวยงานเจาภาพ รอบ 12 เดือน

หนวยงาน

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

11) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

12) วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร

ระดับมหาวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร



รายละเอียดตัวชี้วัด 3.2.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย

3.5.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกัน

3.6.1 รอยละของเครือขายความรวมมือตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกัน

หนวยงานเจาภาพ กองพัฒนานักศึกษา/กองกลาง รอบ 12 เดือน
น.ส.พจนีย อนุศรี โทร. 02-160-1348 น.ส.นุชนารถ เพ็งสุริยา โทร. 02-160-1251
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1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศิษยเกาคณะวิทยาศาสรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ป พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 1. กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางเครือขายให
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
 2. ผลักดันใหมีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
 3 ระดมทุนเพื่อเปนทุนการศึกษาใหกับ
นักศึกษาในปจจุบัน

โครงการเครือขายศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสัมพันธ  เพื่อใหเครือขายมี
สวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่
ดีกับคณะและมหาวิทยาลัย และระดมทุน
จากศิษยเกาเพื่อเปนทุนการศึกษาใหกับศิษย
ปจจุบันม

ระหวางเดือน 
กรกฎาคม-สิงหาคม

 2564

ระดมทุนการศึกษาจากศิษยเกา 
จํานวน 1 ทุน มอบแก ประธานสโมส
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ทุนการศึกษาแกศิษยปจจุบัน

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชุมชนพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ตค. 63 - 30 กย.64 1. ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อสราง
ความรวมมือกับชุมชน                        
2.ยกระดับรายไดบครัวเรือในชุมชน ไมนอย
กวารอยละ 40

โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
(ประจําปงบประมาณ 2564) ยกระดับรายได
โดยใชวัตถุดิบเอกลักษณพื้นถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม

1 ตค. 63 - 30 กย.64 1.ดําเนินจัดกิจกรรมใหกับชุมชน       
2. ดําเนินการเบิกจาย ในไตรมาส 2 
รอยละ 1.98

เปนแหลงเรียนรูและบริการทางวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยจัดสอบใหแกผูที่จะขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ควบคุม

 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ       
เทคโนโลยี (สชวท.)

อนุญาตตั้งแต มิถุนายน 2559 เปนหนวยจัดสอบใหแกผูที่จะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีควบคุม สําหรับการทํางานดานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดาน
วิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ ซึ่งมีสาขา
ยอย 6 สาขา ไดแก 
1. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน
2. วิทยาศาสตรการควบคุมมลพิษทางน้ํา 
3. การควบคุมมลพิษทางอากาศ
4. การควบคุมมลพิษทางเสียงและการ
สั่นสะเทือน 
5. การควบคุมของเสียอันตราย 
6. การควบคุมดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการ 
“การจัดสอบใหกับผูขอรับใบอนุญาตเพื่อ
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (ดาน
วิทยาศาสตร) ”

8-พ.ย.-63 มีผูเขารวม 104 คน เขาสอบ 102 คน     เปนหนวยจัดสอบใหแกผูที่จะขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม 
และนักศึกษาไดรับรูขอมูลในดานวิชาชีพ และเปนการ
จัดหารายไดเขาสูมหาวิทยาลัย

1. สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพ
และ/หรือสหกิจศึกษาแกนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ โดยบริษัท
จะใหการสนับสนุนสถานที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพและ/หรือสหกิจศึกษาแกนักศึกษา 
สวนมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาที่มีความรูความสามารถและความ
รับผิดชอบเพื่อไปฝกประสบการณวิชาชีพ
และ/หรือสหกิจศึกษา ณ สถานที่ที่บริษัท

จัดเตรียมไวให                                       
    

2.พัฒนานักศึกษาใหตรงตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต

ผลการดําเนินงาน

ลําดับ สังกัดคณะ/วิทยาลัย
ชื่อเครือขาย 

(ระบุชื่อเครือขายตาม MOU)

กลุมเครือขาย

หนวยงานเจาของเครือขาย
(ระบุคณะ/วิทยาลัย/ศูนย/

สํานัก/สถาบัน)

ชวงระยะเวลาของการ
เปนเครือขายรวมกัน 

(... ป พ.ศ. ... - พ.ศ. ...)

ระบุขอตกลงที่จะดําเนินการรวมกัน
ตาม MOU

ว/ด/ป ที่
ดําเนินการ

ระบุผลผลิตที่เปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย

กิจกรรมที่ไดดําเนินการรวมกัน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดําเนินงานของการจัด
กิจกรรม

กรอกหลังจากที่มีการจัดกิจกรรมแลว

4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับ
บริษัท ทิปโก ทาวเวอร จํากัด (เอเทรียม)

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 ป  (14 พ.ย.2562 -        
14 พ.ย. 2567)

 มหาวิทยาลัยและบริษัทไดรวมกันสนับสนุน
การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาและพัมนานักศึกษาใหตรงตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต

1 กรกฎาคม 2563 -
 30 ตุลาคม 2563

มีนศ.สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
และสุขภาพเขาฝกประสบการณวิชาชีพ
 จํานวน 3 คน ไดแก           
1. นายนฐกรณ แฝงแดง              
2. นายวัชรินทร ยาชะรัด            
3. นางสาวธัญมล  ธาปยานนท

1.สงเสริมดานการศึกษา การวิจัย การแลกเปลี่ยน
วิทยากร และการพัฒนานักศึกษาใหตรงตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิต
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ลําดับ สังกัดคณะ/วิทยาลัย
ชื่อเครือขาย 

(ระบุชื่อเครือขายตาม MOU)

กลุมเครือขาย

หนวยงานเจาของเครือขาย
(ระบุคณะ/วิทยาลัย/ศูนย/

สํานัก/สถาบัน)

ชวงระยะเวลาของการ
เปนเครือขายรวมกัน 

(... ป พ.ศ. ... - พ.ศ. ...)

ระบุขอตกลงที่จะดําเนินการรวมกัน
ตาม MOU

ว/ด/ป ที่
ดําเนินการ

ระบุผลผลิตที่เปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย

กิจกรรมที่ไดดําเนินการรวมกัน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดําเนินงานของการจัด
กิจกรรม

3.แลกเปลี่ยนวิทยากรเพื่อใหความรูตาม
หัวขอที่ทั้งสองฝายเห็นสมควร ตามกรอบ
ความสามารถและศักยภาพของทั้งสองฝาย

4.จัดทําความรวมมือโครงการศึกษาวิจัย 
รวมทั้งโครงการตางๆ ตามที่ทั้งสองฝาย
เห็นสมควร

5.สนับสนุนและประชาสัมพันธทั้งในสวนของ
บริษัทและมหาวิทยาลัยผานทางเวปไซต 
เฟสบุค หรือวารสารของทั้งสองฝาย

6.สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรการกีฬาและ
สุขภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ใหสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนางานวิจัยใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ตามที่ทั้งสองฝายทําการตกลงและ
เห็นสมควร

1. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกัน
สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสห
กิจศึกษา ใหแกนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โดย
บริษัทใหการสนับสนุนสถานที่ฝก
ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา รวมถึง
คาเบี้ยเลี้ยงในอัตรา 70% ของคาแรงขั้นต่ํา
ตอวัน สวนมหาวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร ที่มีความรูความสามารถในดานการ
ผลิต การตรวจวิเคราะห การควบคุมระบบ
คุณภาพ การบริหารจัดการโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อไปฝกประสบการณ
วิชาชีพ ณ บริษัท เปนระยะเวลาอยางนอย 
๒๗๐ ชั่วโมง หรือฝกสหกิจศึกษา ณ บริษัท 
เปนระยะเวลา อยางนอย ๕๔๐ ชั่วโมง

 2. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกันพัฒนา
นักศึกษาใหตรงตามความตองการของผูใช
บัณฑิต ไดแก บริษัทผูผลิต ผูจัดจําหนาย ผู
ใหบริการดานอาหารและสินคาบริโภค

3.มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกัน
แลกเปลี่ยนวิทยากรใหความรูตามหัวขอที่ทั้ง
สองฝายเห็นสมควร โดยเปนไปตามกรอบ   
ความสามารถและศักยภาพของทั้งสองฝาย

4. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกัน
สนับสนุนการจัดทําโครงการวิจัยของอาจารย
และนักศึกษา ทางดานวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหารตามที่ทั้งสองฝาย
เห็นสมควร

 
    

             
  

    
   

               
                
              
   

  
 

5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ

ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กับบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 ป ( 15 ม.ิย 2561 - 15 ม.ิย
  2566)

 มหาวิทยาลัยและบริษัทไดรวมกันสนับสนุน
การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ของนักศึกษา

1 ธันวาคม 2563 - 1
 กุมภาพันธ 2564  
และ 4 มกราคม 
2564 - 1 มีนาคม 
2564

มีนศ.สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร เขาฝก
ประสบการณวิชาชีพ จํานวน 5 คน 
ไดแก
1. นางสาวจุฬารัตน  เสมาเพชร        
 2. นางสาวเอื้องฟา ยอดคํา             
3 นายบุญทวี สุขแสง                       
4. นายยุทธนา เสงี่ยมทรัพย              
5. นางสาวปยะดา บุญศรี

1.สงเสริมดานการศึกษา การวิจัย การแลกเปลี่ยน
วิทยากร และการพัฒนานักศึกษาใหตรงตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต                                     
 2.การสนับสนุนสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ
และสหกิจศึกษา รวมถึงคาเบี้ยเลี้ยงในอัตรา 70% 
ของคาแรงขั้นต่ําตอวัน
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ลําดับ สังกัดคณะ/วิทยาลัย
ชื่อเครือขาย 

(ระบุชื่อเครือขายตาม MOU)

กลุมเครือขาย

หนวยงานเจาของเครือขาย
(ระบุคณะ/วิทยาลัย/ศูนย/

สํานัก/สถาบัน)

ชวงระยะเวลาของการ
เปนเครือขายรวมกัน 

(... ป พ.ศ. ... - พ.ศ. ...)

ระบุขอตกลงที่จะดําเนินการรวมกัน
ตาม MOU

ว/ด/ป ที่
ดําเนินการ

ระบุผลผลิตที่เปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย

กิจกรรมที่ไดดําเนินการรวมกัน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดําเนินงานของการจัด
กิจกรรม

1. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกัน
สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสห
กิจศึกษา ใหแกนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาเคมี สาขาจุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาวิชาขีววิทยา 
โดยบริษัทใหการสนับสนุนสถานที่ฝก
ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา         
สวนมหาวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารที่มี
ความรูความสามารถเพื่อไปฝกประสบการณ
วิชาชีพ ณ สถานที่ที่บริษัทจัดเตรียมไวให

1 ธันวาคม 2563-  
26 กุมภาพันธ 2564

นศ.สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
 จํานวน 6 คน ไดแก      
1. นางสาวดรุณี ปฏิตัง                  
2.นางสาวกชกร อยูเปนสุข            
3. นางสาวภัทริยา ดูสันเทียะ         
4. นายพัฒนศาสตร สุดหลา         
 5.นายศุภกิต อารีย                        
6. นายสิรวิชญ ดํารงครักษ

 2. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกันพัฒนา
นักศึกษาใหตรงตามความตองการของผูใช
บัณฑิต

20 เมษายน 2564 -
18 มิถุนายน 2564

นศ.สาขาวิชาเคม ีจํานวน 1 คน ไดแก
1.นางสาวเมธาวี ทองเหลือง

3.มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกัน
แลกเปลี่ยนวิทยากรใหความรูตามหัวขอที่ทั้ง
สองฝาเห็นสมควรตามกรอบความสามารถ
และศักยภาพของทั้งสองฝาย

4. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกัน
สนับสนุนการทําโครงการศึกษาวิจัยรวมทั้ง
โครงการตางๆ ของทางบรษัทตามที่ทั้งสอง
ฝายเห็นสมควร

5. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกัน
ดําเนินงานดานการวิเคราะหตัวอยางทาง
สิ่งแวดลอม หรือตัวอยางทางวิทยาศาสตร
อื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝายเห็นสมควร

3.มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกัน
แลกเปลี่ยนวิทยากรใหความรูตามหัวขอที่ทั้ง
สองฝาเห็นสมควรตามกรอบความสามารถ
และศักยภาพของทั้งสองฝาย

 6. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกันสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใหสามารถรองรับการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนางานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ

ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กับบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็น

จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 ป 15 ม.ิย 2561 -        15
 ม.ิย  2566

1.มหาวิทยาลัยและบริษัทไดรวมกันสนับสนุน
การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ของนักศึกษา               
2.บริษัทไดเปนวิทยากรอบรมใหความรูเรื่อง 
ISO ใหกับนักศึกษาและบคุลากรในคระ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.สงเสริมดานการศึกษา การวิจัย การแลกเปลี่ยน
วิทยากร และการพัฒนานักศึกษาใหตรงตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต                                      
2.บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดรับความรูเรื่อง ISO

1 ธันวาคม 2563-  
31 มกราคม 2564

สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จํานวน
 2 คน ไดแก                       1.
นางสาวสุจิรา ประเสริฐสุโข         2.
นางสาวสุธิตา ศุลีธร
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ลําดับ สังกัดคณะ/วิทยาลัย
ชื่อเครือขาย 

(ระบุชื่อเครือขายตาม MOU)

กลุมเครือขาย

หนวยงานเจาของเครือขาย
(ระบุคณะ/วิทยาลัย/ศูนย/

สํานัก/สถาบัน)

ชวงระยะเวลาของการ
เปนเครือขายรวมกัน 

(... ป พ.ศ. ... - พ.ศ. ...)

ระบุขอตกลงที่จะดําเนินการรวมกัน
ตาม MOU

ว/ด/ป ที่
ดําเนินการ

ระบุผลผลิตที่เปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย

กิจกรรมที่ไดดําเนินการรวมกัน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดําเนินงานของการจัด
กิจกรรม

1. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกัน
สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพใหแก
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
โดยบริษัทใหการสนับสนุนสถานที่ฝก
ประสบการณวิชาชีพและเบี้ยเลี้ยงขณะฝก
ประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษาจํานวนคนละ
 5,000 บาท ตอเดือน สวนมหาวิทยาลัยจะ
คัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรที่มี
ความรูความสามารถในการพัฒนาซอฟแวร 
เพื่อไปฝกประสบการณวิชาชีพ ณ บริษัท เปน
ระยะเวลาอยางนอย  ๓๖๐ ชั่วโมง  การฝก
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาตามวรรค
หนึ่ง บริษัทจะเปนผูจัดหาเจาหนาที่ผูดูแล
นักศึกษาตลอดระยะเวลาในการฝก หาก
นักศึกษาที่เขารวมโครงการฝาฝนไมปกิบัติ
ตามกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติของบริษัท 
บริษัทจะแจงใหอาจารยนิเทศของนักศึกษา
หรือผูประสานงานของมหาวิทยาลัยทราบ
ภายใน 7 วัน เพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
รวมกัน

2. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกันพัฒนา
นักศึกษาใหตรงตามความตองการของบริษัท
ผูพัฒนาซอฟแวร

3. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกัน
แลกเปลี่ยนวิทยากรใหความรูตามหัวขอที่ทั้ง
สองฝายเห็นสมควรตามกรอบความสามารถ
และศักยภาพของทั้งสองฝาย

4. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกัน
สนับสนุนการจัดทําโครงการวิจัยของนักศึกษา
 และพัฒนาซอฟแวรตามที่ทั้งสองฝาย
เห็นสมควร

1. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกัน
สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพและ/
หรือสหกิจศึกษาแกนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทจะใหการ
สนับสนุนสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ
และ/หรือสหกิจศึกษาแกนักศึกษา สวน
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่
มีความรูความสามารถและความรับผิดชอบ
เพื่อไปฝกประสบการณวิชาชีพและ/หรือสห
กิจศึกษา ณ สถานที่ที่บริษัทจัดเตรียมไวให    
                                       

วันที่ 16 มีนาคม 
2563-16 มีนาคม

 2564

มีนศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เขาฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 4 
คน ไดแก 
1. นายอริญชัย อังควิชัย            

2. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกันจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการและ
คณะทํางานที่สนับสนุนโครงการ โดยมี
องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร
โครงการและคณะทํางานที่มาจากทั้งสองฝาย

วันที่ 1 กันยายน 
2563-31 ธันวาคม 
2563

2. นายวิกรม วงพุทธา     

N/A 1. นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรไดมี
ประสบการณในการฝกปฏิบัติงาน ณ บริษัท 
ซอฟตแวรชั้นนํา ทําใหจบไปเปนบัณฑิตมีคุณภาพ มี
ความรูในการพัฒนาซอฟแวร                                
  2. ไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณทางดาน
งานวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัยและผูเชี่ยวชาญ
จากบริษัท                                                      
       3. ไดแลกเปลี่ยนวิทยากรเพื่อชวยสงเสริมการ
เรียนการสอนของนักศึกาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรระดับปริญญาตรี

 1.มหาวิทยาลัยและบริษัทไดรวมกัน
สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสห
กิจศึกษาของนักศึกษาและเบี้ยเลี้ยงขณะฝก
ประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษาจํานวนคนละ
 5,000 บาท ตอเดือน สวนมหาวิทยาลัยจะ
คัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรที่มี
ความรูความสามารถในการพัฒนาซอฟแวร 
เพื่อไปฝกประสบการณวิชาชีพ ณ บริษัท เปน
ระยะเวลาอยางนอย  ๓๖๐ ชั่วโมง              
                         
 2. มหาวิทยาลัยและบริษัทไดแลกเปลี่ยนกัน
เปนวิทยากร เพื่อชวยสงเสริมการเรียนการ
สอนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
ระดับปริญยาตรี

N/A7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ

ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กับบริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมมือกันดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ                                         
  2. เพื่อมความสามารถในการผลิตบัณฑิตทาง
ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
3. เกิดการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหกับประเทศ                                     
4. นักศึกษาไดประสบการณทํางานจริงในระหวางเรียน

5 ป 22 ส.ค.2560 - 22 ส.ค.
 2565

8 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ

ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 ป 24 ม.ค. 2562-    24 
ม.ค. 2567

1.มหาวิทยาลัยและบริษัทไดรวมกันสนับสนุน
การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ของนักศึกษา
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ลําดับ สังกัดคณะ/วิทยาลัย
ชื่อเครือขาย 

(ระบุชื่อเครือขายตาม MOU)

กลุมเครือขาย

หนวยงานเจาของเครือขาย
(ระบุคณะ/วิทยาลัย/ศูนย/

สํานัก/สถาบัน)

ชวงระยะเวลาของการ
เปนเครือขายรวมกัน 

(... ป พ.ศ. ... - พ.ศ. ...)

ระบุขอตกลงที่จะดําเนินการรวมกัน
ตาม MOU

ว/ด/ป ที่
ดําเนินการ

ระบุผลผลิตที่เปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย

กิจกรรมที่ไดดําเนินการรวมกัน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดําเนินงานของการจัด
กิจกรรม

3. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกันพัมนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อผลิต
บัณฑิตใหเปนบุคลากรที่มีความพรอมในการ
ทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งภายในและตางประเทศ

4. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกันจัด
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่เปนสวนหนึ่งของ
การเรียนการสอนใหกับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และการถายทอดเทคโนโลยี
ใหกับบุคลากรภายนอกที่สนใจ เชนการจัด
อบรม การสัมมนา การฝกงาน เปนตน โดย
การมอบหมาย งานตองไมกระทบกับการ
ดําเนินงานของแตละหนวยงานที่มี
วัตถุประสงคกําหนดไวชัดเจนแลว

5. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกันจัดสรรท
รพยากร เชน สถานที่ อุปกรณ เครือขาย 
อินเทอรเน็ต และบุคลากร         เพื่อ
ประโยชนในการดําเนินโครงการภายใต
ขอตกลงนี้

6. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกันเผยแพร
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
ภายใตขอตกลงนี้ใหแกสาธารณะชนตามที่ทั้ง
สองฝายเห็นชอบ

7. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะรวมกัน
พิจารณาหลักเกณฑและ/หรือเงิน
ทุนการศึกษารวมทั้งงานวิจัยพัฒนาใหกับ
นักศึกษาที่เขารวม

 

                                         
   

                  
 

                                     
 

3.นายกิตติพงษ จีรโกวิทยภาส          
4.นายณัฐสิทธ จุนคลาย

 

      

         
 

วันที่ 4 มกราคม 
2564-30 

เมษายน 2564-
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Suan Sunandha Rajabhat University 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

 
แผนปรบัปรุงตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเปา้หมาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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97 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 
แผนผลักดันตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการที่มีความก้าวหน้าท่ีไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100.00 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
ผล 

รอบ 12 เดือน 
แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา ผู้ก ากับดูแล/ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/

ผู้ด าเนินการ 
1.3.3 จ ำนวนผลงำนวิจัยของ
นักศึกษำที่ผำ่นกำรคัดเลือกเป็น
ตัวแทนของหน่วยงำนไปน ำเสนอใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ 

≥5 
บทควำม 

3 บทควำม 1. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมส่งผลงำนวิจัย เพื่อ
น ำเสนอในระดับชำติและนำนำชำติของนักศึกษำ 
2. ก ำหนดกรอบระยะเวลำกำรน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยรวมถึงระยะเวลำกำรเผยแพร่บทควำม
ที่ชัดเจน ให้สอดคล้องกับกำรรำยงำนตวัชี้วัด 
3. จัดโครงกำรสนับสนนุกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย
ในระดับชำติหรือนำนำชำติของนักศึกษำ 
 

มกรำคม - 
พฤษภำคม 

2565 

ผู้ก ำกับดูแล: ผศ.ดร.โสพิศ สว่ำงจิตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล: นำยปวิตร คงประเสริฐ 
ผู้ด ำเนนิกำร: นำยปวิตร  คงประเสริฐ 

1.3.4 ร้อยละนักศึกษำที่สอบผ่ำน
มำตรฐำนภำษำอังกฤษ CEFR ระดับ 
B1 หรือมำตรฐำนอ่ืนที่เทียบเทำ่ 

≥ร้อยละ 
20 

13.78 1. ส่งเสริมกำรเข้ำสอบ และเข้ำอบรม CEFR 
Oxford ผ่ำนอำจำรย์ประจ ำสำชำวชิำ 
2. จัดโครงกำรอบรมเพิ่มศักยภำพควำมพร้อมเข้ำ
รับกำรทดสอบ CEFR Oxford 
 

มกรำคม - 
เมษำยน 2565 

ผู้ก ำกับดูแล: ผศ.ดร.โสพิศ สว่ำงจิตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล: นำยปวิตร คงประเสริฐ 
ผู้ด ำเนนิกำร: 1. นำยวรงค์  ชืน่ครุฑ 
                2. นำยปวิตร  คงประเสริฐ 

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ำยควำม
ร่วมมือต่ำงประเทศที่มีกำรจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

3 3 1. ผู้บริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มี
กำรประชุมตัวแทนผู้รบัผิดชอบเครือข่ำยควำม
ร่วมมือต่ำงประเทศกับสำขำวชิำต่ำงๆ 
 

ตุลำคม 2564  
– สิงหำคม 

2565 

ผู้ก ำกับดูแล: ผศ.ดร.โสพิศ สว่ำงจิตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล: นำยวรงค์  ชื่นครุฑ 
ผู้ด ำเนนิกำร:  นำยวรงค์  ชื่นครุฑ  
                 ผู้รับผิดชอบกำร
ประสำนงำนเครือข่ำย 

336 



 
 

98 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผล 
รอบ 12 เดือน 

แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา ผู้ก ากับดูแล/ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/
ผู้ด าเนินการ 

2. กำรด ำเนินนโยบำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ
สถำนศึกษำใหม่และต่อสัญญำควำมร่วมมือกับ
เครือข่ำยต่ำงประเทศเก่ำที่หมดสัญญำแล้ว 
3. มอบหมำยผู้รับผิดชอบกำรท ำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ 
4. ด ำเนินกำรน ำเสนอกิจกรรม ควำมร่วมมือกับ
เครือข่ำยต่ำงประเทศในรูปแบบใหม่ เช่น กำรเชิญ
เป็นผู้บรรยำยกำรเรียนผำ่นสื่อออนไลน์ กำรสร้ำง
ชั้นเรียนของกำรเรียนวิชำต่ำงๆ ร่วมกันของ
นักศึกษำทั้งสองสถำนที ่
 

                 สำขำวชิำตำ่งๆทีด่ ำเนิน
กิจกรรม 

 
 
 
 

ลงนำม ....................................................................... 

ช่ือ-สกุล รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยศรี  ธำรำสวัสดิ์พิพัฒน์ 

ต ำแหน่ง คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

                                                                                                                                                                                          พฤศจิกำยน 2564 
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คณะผูจัดทาํ 
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186 

Suan Sunandha Rajabhat University 

ท่ีปรึกษา 
 

รศ.ดร.ชัยศรี   ธาราสวัสดิ์พิพัฒน คณบดี 
ผศ. ดร.ชินวัฒน   ศาสนนันทน รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
ผศ.ดร.ฒาลิศา   เนียมมณี รองคณบดีฝายบริหาร 
ผศ.ดร. โสพิศ   สวางจิตร รองคณบดีฝายวิชาการ 
ผศ.ดร.รินรดา  พัฒนใหญยิ่ง รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผศ. ดร. คมกฤช   รัตตะมณี รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
รศ.ดร.นิศากร   สังวาระนที หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร 
ผศ.เสถียร   จันทรปลา หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
รศ. ศิวพันธุ   ชูอินทร ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร 
นางสุริยาภา   โสภณวส ุ รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี 
นางสาวรดาศา   โพธิ์จาด รักษาการหัวหนาฝายบริหาร 
นายวรงค   ชื่นครุฑ หัวหนาฝายบริการการศึกษา 
นางสาวทัศนียา   มีเปยมสมบูรณ หัวหนาฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
นางสาวปาณิสรา   นิตุธร รักษาการหัวหนาฝายพัฒนางานวิจัยและบริการ 
  วิชาการ 
นายศุภกิจ         ขจรกิตติมศักดิ์   รักษาการหัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
นางกอบกูล   ขําสุวรรณ หัวหนาฝายคลังและพัสดุ 
 
ผูรวบรวม/เรียบเรียง/รูปเลม 
 

นางสาวสุมิตรา   พรหมขุนทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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