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รายงานประจ าปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2560 

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 

เมื่อปี พ.ศ. 2514 นายจ ารูญ  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับพ่อค้าประชาชน และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ท าหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งวิทยาลัย
ครูขึ้นโดยอ้างเหตุผล  ดังนี้  

1. จังหวัดเพชรบูรณ์ก าลังเร่งรัดพัฒนาทุกด้าน   โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้นยังขาดแคลนครู เป็น
จ านวนมาก 

2. จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศ และมีจังหวัดอื่นๆ ล้อมรอบถึง 7 จังหวัด คือ
พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และเลย ซึ่งหากได้จัดตั้งสถาบันชั้นสูงขึ้นแล้ว
นักเรียนจากจังหวัดใกล้เคียง จะเดินทางมาศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย  

3. จังหวัดมีที่ดินจะมอบให้หลายร้อยไร่ เป็นที่ดินในเขตผังเมือง ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484 ออก
ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ส่งให้กรมการฝึกหัดครู มาส ารวจ
ท าแผนผังที่ดิน   ติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร  มีเนื้อที่
ประมาณ 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา 
 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยประกาศตั้งเมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2516 และได้แต่งตั้งให้ นายน้อย สีป้อ อาจารย์เอกวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก มา
รักษาราชการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2516 และ ได้รับนักศึกษารุ่น
แรกในปีการศึกษา 2519 โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร 
 วันที่ 19 สิงหาคม 2518 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518” วิทยาลัย
ครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ต่อมา พ.ศ. 2535   โดยกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ  ได้น าความกราบบังคับทูลพระกรุณา 
ขอพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระองค์ท่านก็ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม ว่า  “ สถาบันราชภัฏ ” แก่วิทยาลัยครู 36 แห่ง วิทยาลัยครู
เพชรบูรณ์จึงมีชื่อใหม่ว่า “ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ” ซึ่งแนวโน้มจะต้องปรับเปลี่ยน สภาพให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัต ิสถาบันราชภัฏ  มาตรา 7  คือ ให ้สถาบันราชภัฏ เป็นนิต ิบ ุคคล มีฐานะเป็นกรมใน
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู ส่งเสริมวิทย
ฐานะครู และบุคลากรประจ าการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และ นักศึกษาบุคลากรประจ าการ 
(กศ.บป.) ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ปี(หลังอนุปริญญา) และปริญญาตรี 4 ปี 
 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดชมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  
“โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ” ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 
2547  เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน ตราเป็นพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ”  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าให้ “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ 
”  ยกฐานะเป็น“ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ” นับตั้งแต่บัดนั้น และในการแบ่งส่วนราชการภายในของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นั้น ได้มีการด าเนินการตาม  กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549  ดังนี้   
 1. ส านักงานอธิการบดี   
      -  กองกลาง       

     -  กองนโยบายและแผน      
     -  กองพัฒนานักศึกษา 

 2.  คณะครุศาสตร์  
      - ส านักงานคณบดี 
 3.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
      - ส านักงานคณบดี 
 4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
      - ส านักงานคณบดี 
 5.  คณะวิทยาการจัดการ 
           - ส านักงานคณบดี 

6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
          - ส านักงานคณบดี 

7.  สถาบันวิจัยและพัฒนา   
              - ส านักงานผู้อ านวยการ 

8.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           - ส านักงานผู้อ านวยการ 

9.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
             - ส านักงานผู้อ านวยการ 

10.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
              - ส านักงานผู้อ านวยการ 
 
2.  ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาพปัจจุบัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้
ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งพบว่าเป็นคณะที่ตั้งขึ้นมาพร้อม ๆ กันกับภารกิจตั้งสถาบัน  
ในระยะเริ่มต้นนี้  เรียกว่า  หมวดวิทยาศาสตร์  โดยท าหน้าที่ในการผลิตครูรุ่นแรกในปี พ.ศ.  2519 และมีการ
พัฒนาเรื่อยมาตามล าดับ 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้พัฒนาจากหมวดวิทยาศาสตร์ มาเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลให้สามารถท าการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตได้ 
และปรับเปลี่ยนสถานภาพตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538   ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภาควิชาในสังกัด 9 ภาควิชาคือภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่ วไป  ภาควิชาเคมี  
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ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาคณิตศาสตร์  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์และภาควิชาเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2539  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้ปรับระดับขึ้นเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพ่ือรองรับการแบ่ง
ส่วนราชการใหม่ ขณะนั้นจึงมีภาควิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียง  8  ภาควิชา 

พ.ศ. 2542  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับเปลี่ยนการบริหารที่แต่เดิมเป็นภาควิชามาเป็น การ
บริหารแบบโปรแกรมวิชา ตามประกาศสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่องการยกเลิกภาควิช าตั้งแต่วันที่ 17 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  โดยจัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.)  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี  ชีววิทยาประยุกต์   
วิทยาการคอมพิวเตอร์  สุขศึกษา  การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลักสูตรส าขา
วิทยาศาสตร์ อนุปริญญา 2 ปี (อ.วท.) ได้แก่สาขาวิชาโลหะ ก่อสร้าง  อาหาร 
 2. หลักสูตรสาขาการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป สุขศึกษา คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์ โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุ
ศาสตร์ 

พ.ศ. 2543  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  ได้แก่ 
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) 

 1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.)  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์ สุขศึกษา   
วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 1.2 หลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี (อ.วท.)  ได้แก่สาขาวิชาโลหะ  ก่อสร้าง  และอาหาร 

2. หลักสูตรสาขาการศึกษา (ค.บ.) เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  ชีววิทยา  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป   สุขศึกษา   คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์  โดยจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2544  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  ได้แก่ 
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.)  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์  

วิทยาการคอมพิวเตอร์ สุขศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์  
อนุปริญญา 2 ปี (อ.วท.)  ได้แก่สาขาวิชาโลหะและก่อสร้าง     
 2. หลักสูตรสาขาการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา  คณิตศาสตร์  
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สุขศึกษา  คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์ โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
คณะครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2545  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  ได้แก่ 
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) 

 1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  สุขศึกษา  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

      1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง ได้แก่สาขาการผลิต ไฟฟ้า  ก่อสร้าง การจัดการอุตสาหกรรม 
 2. หลักสูตรสาขาการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คอมพิวเตอร์ศึกษา  คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์โดยจัดการเรียนการสอนร่ว มกับ
คณะครุศาสตร์ 
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พ.ศ. 2546  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  ได้แก่    
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) 

 1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาประยุกต์ สถิติประยุกต์ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
      1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง ได้แก่สาขาการผลิต  ไฟฟ้า  ก่อสร้าง  การจัดการอุตสาหกรรม 
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. หลักสูตรสาขาการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชา ฟิสิกส์   ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์  โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
คณะครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2547 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ได้ย้ายไปสังกัด
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ท าให้มีโปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ) 4 ปี  ได้แก่  โปรแกรมวิชาเคมี  ฟิสิกส์  สาธารณสุขชมชน  
ชีววิทยาประยุกต์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2548 - 2549  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสอน ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
ดังต่อไปนี้ 
 1. ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)  ในโปรแกรมวิชาต่างๆดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชาเคมี   
  2. โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  
  3. โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์    

  4. โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน   
5. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 6. โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
 7. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
 

 2. ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
    พ.ศ. 2550 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 7 หลักสูตร ได้แก่ 
 1.  หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 

 2.  หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์   
 3.  หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์    
 4.  หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
               5.  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
 6.  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
 7.  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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     พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่
โดยเปิดสอน 

     1.  ระดับปริญญาตรี  จ านวน 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  ได้แก่ 
     1.1  หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 
 1.2  หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์   

 1.3  หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา  
 1.4  หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
               1.5  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
 1.6  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
 1.7  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.8  หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 1.9  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

 
2.  ระดับปริญญาโท   จ านวน  1 หลักสูตร  คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)   สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ศึกษา   
 
สถานที่ตั้ง : 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์  
(056) 717100 โทรสาร (056) 717110  อินเตอร์เน็ต http://www.pcru.ac.th ตั้งอยู่ริมถนนสายสระบุรี-
หล่มสัก   ทางด้านทิศตะวันตก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 856 ไร่ 3 งาน 57 
ตารางวา 
 
สีประจ าคณะ  คือ  สีเหลือง 
 
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
 อัตลักษณ์ “มีวินัย ใฝ่รู้  สู้งาน” 
 เอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นแหล่งองค์ความรู้  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 
 
3. ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมองค์กร 
 ปรัชญา   “บัณฑิตมีความรู้  คู่คุณธรรม น าปัญญาพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
 ปณิธาน    “องค์กรวิจัยและผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมาตรฐาน ” 
 วิสัยทัศน์   “ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐานสากล” 
   พันธกิจ 

 1) ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีได้มาตรฐาน 
 2) บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น 
 3) วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

http://www.pcru.ac.th/
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 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 
 5) พัฒนาองค์กรและเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลกรด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

 
 ค่านิยมองค์กร 

1) มุ่งสู่มาตรฐาน 
2) ท างานร่วมกัน 
3) แบ่งปันความสุข 
4) ศรัทธาจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
พันธกิจตามกฎหมาย 

พันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2547 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ยึดไว้ตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 อยู่ 8 ด้าน ได้แก่   

1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 

2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้อง
ให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ  

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การ
บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์   มูลศรี คณบดี ประธานคณะกรรมการ 
2.  นางสาวจิตรนันท์  ศรีเจริญ รองคณบดี รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวเสาวภา  ชูมณี รองคณบดี กรรมการ 
4.  นางสาวพิณทิพย์  แก้วแกมทอง รองคณบดี กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  เกิดมี ผู้แทนประธานหลักสูตร กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์  จงรักษ์  ผู้แทนประธานหลักสูตร กรรมการ  
7.  รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วรรณศรี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
8.  นายสนธยา  พ่ึงศิริ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ  
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุกฤษฎ์  พรรักษาดี   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
10.  นางสาวเครือวัลย์  พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
11.  นายสุรินทร์  มั่นประสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
12.  นางสาวอรพิน  นิยมญาติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
13.  นางสาวศิรดา  แสงนก หัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์  มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  นางสาวจิตรนันท์  ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3.  อาจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4.  นางสาวพิณทิพย์  แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน 
5.  นางศรัญญา  ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
6.  นางสาววิไลพร  ปองเพียร ประธานสาขาวิชาเคมี 
7.  อาจารย์ตรีนุช  เอลเลส ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 
8.  อาจารย์ธนาวรรณ  สุขเกษม ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์   จงรักษ์ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
10. นายมงคล  นราศรี ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
11. นางสาวพิณทิพย์  แก้วแกมทอง ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
12. นายอนุพงษ์  สุขประเสริฐ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นายเจษฏาพร  ปาค าวัง ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
14. นางสาวตรีชฎา  อุทัยดา ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯการอาหาร 
15. รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วรรณศรี ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ปริญญาโท) 
16. นางสาวศิรดา  แสงนก หัวหน้าส านักงานคณบดี 
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4.  โครงสร้างการบริหาร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้างานวิจัยและ
วางแผน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

คณบดี 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

คณะกรรมการบรหิารคณะฯ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นกัศกึษา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

หัวหน้างานบริหาร

การศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และประกันฯ 

หัวหน้างานศนูย์
วิทยาศาสตรแ์ละ

วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

หัวหน้างานบริหารและ
ธุรการ 

หน่วยวิชาการ 

หน่วยกิจการนักศึกษา 

หน่วยประชาสัมพันธ ์

 

หน่วยบริการสื่อ
โสตทัศนูปกรณ ์

หน่วยการประชุม 

 

หน่วยสารบรรณ 

หน่วยบุคคล 

 

หน่วยบัณฑิตศึกษา 

หน่วยฝกึประสบการณ์
วิชาชีพ 

หน่วยแผนและ
งบประมาณ 

หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หน่วยวิจยั 

หน่วยฝึกอบรมและบรกิาร
วิชาการ 

หน่วยบรกิารวิชาการ
และตรวจสอบคุณภาพ 

หน่วยฝกึอบรมระยะสั้น 

หน่วยวิเคราะห์วจิัย
ผลิตภัณฑ์ 

หน่วยสาธิต
ประสิทธิภาพพลังงาน 

หน่วยการเงิน 

หน่วยพัสด ุ

รองคณบดีฝ่ายศูนย์
วิทยาศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการฯ 

หน่วยท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมวิชาชีพ 

หน่วยปฏิบัติการสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอรแ์ละ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยปฏิบัติการ
เครื่องมือวิจัยสาขาเคมี
และเคมีประยุกต ์

หน่วยปฏิบัติการ
เครื่องมือวิจัยสาขา
ชีววิทยาและชวีวิทยา
ประยุกต ์

หน่วยปฏิบัติการสาขาวิชาเคม ี

 

หน่วยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ 

หน่วยปฏิบัติการ
เครื่องมือวิจัยสาขา
ฟิสิกส์และฟิสกิส์
ประยุกต ์

หน่วยปฏิบัติการสาขาวิชาชวีวิทยา 

หน่วยปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส ์
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5. บุคลากรของคณะ 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 
 

จ านวนอาจารย์ (จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชาและประเภท) 

หลักสูตรสาขาวิชา 

ประเภท 

ข้าราชการ 
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อ.ประจ าตาม 
สัญญาจ้าง 

(อ.ประจ าพิเศษ) 

 
รวม 

เคมี 2 3  5 
ชีววิทยา 1 5 1 7 
ฟิสิกส์ 3 3  6 
คณิตศาสตร์ 3 4  7 
สาธารณสุขศาสตร์  7  7 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 6  7 
วิทยาศาสตร์ฯการอาหาร  6  6 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 4  6 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3  6 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 7   7 
รวมทั้งสิ้น 22 41 1 64 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

จ านวนอาจารย์ (จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา และวุฒิการศึกษา) 

หลักสูตรสาขาวิชา 
วุฒิการศึกษา 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
เคมี  3 3 
ชีววิทยา  5 1 
ฟิสิกส์  4 3 
คณิตศาสตร์  7  
สาธารณสุขศาสตร์  7 1 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  7  
วิทยาศาสตร์ฯการอาหาร  6  
วิทยาการคอมพิวเตอร์  4 1 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  7  
วิทยาศาสตร์ศึกษา   5 
รวมทั้งสิ้น  50 14 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 
 
จ านวนอาจารย์ (จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา และต าแหน่งทางวิชาการ) 

 
หลักสูตรสาขาวิชา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย์ 

เคมี 6    
ชีววิทยา 5  1  
ฟิสิกส์ 6 1   
คณิตศาสตร์ 5 2   
สาธารณสุขศาสตร์ 8    
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7    
วิทยาศาสตร์ฯการอาหาร 6    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 1   
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 1   
วิทยาศาสตร์ศึกษา 1 2 2  

รวมทั้งสิ้น 54  7 3  

  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทบุคคล (ถ้ามี) 
ประเภทบุคลากร จ านวน 

ข้าราชการพลเรือน 1 
ลูกจ้างประจ า 3 
พนักงานมหาวิทยาลัย 14 
พนักงานราชการ 1 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา  (ลูกจ้างชั่วคราว) 8 

รวม 27 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 

 
6. จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 

คณะ ประเภท รวม 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,022 145 1,167 
ร้อยละ 83.05 16.95 100 

  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 
 

 
   จ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามระดับการศึกษา 

คณะ ระดับการศึกษา  
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,167 39 1,206 
ร้อยละ 96.80 3.20 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 
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7. งบประมาณ และอาคารสถานที่  (งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2560) 
 งบด าเนินการ งบลงทุน และเงินรายรับทั้งหมด 
  งบประมาณแผ่นดิน 16,059,300 บาท     (รวมครุภัณฑ์ 10,707,700) 

งบประมาณ บกศ.  2,918,846 บาท 
งบประมาณ กศ.ปช.      65,370 บาท 
งบมหาบัณฑิต               170,000 บาท 

รวม           19,213,516 บาท 
  8. อาคารสถานที่            

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีจ านวนอาคารทั้งหมด 4 หลัง ได้แก่ อาคารสิรินธร   อาคาร
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  อาคารเป่าแก้ว  และอาคาร 4 

 
9. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
   คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คือ   บัณฑิตมีความรู้ คู่
คุณธรรม  มีทักษะชีวิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีจิตอาสา  ดังนั้น  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในปีการศึกษา  2555 - 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงมีความพอเหมาะและ
สมดุลกับกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบ  และเป้าหมายการจัดการศึกษาของคณะจึงมุ่งสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
      พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

1.1  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมในการประกอบวิชาชีพ 
1.2 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  วิชาชีพและสังคม  และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

    1.3 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรมและศีลธรรม  มีจิตสาธารณะ  มีความซื่อสัตย์สุจริต   
มีความรับผิดชอบ  มีความสามัคคี  มีความรัก  มีความเมตตากรุณาและมีระเบียบวินัย 
        1.4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  เกิดความต้องการ  ความสนใจและมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ 
              1.5 มีความเพียรพยายามในการท างาน มีความตั้งใจ อดทนขยันหมั่นเพียร  ควบคู่กับการใช้สติปัญญา
ในการแก้ปัญหาจนประสบผลส าเร็จ  มีความรับผิดชอบตามสถานการณ์ทั้งบุคคลและกลุ่ม 
              1.6 มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน  กตัญญูรู้คุณ  ประหยัด  สุขุม  รู้จักกาลเทศะ เป็นคนดี  และ
ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              1.7 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัด 
              1.8 มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม  รวมทั้งการแสดงออกทางการแต่ง
กายท่ีเหมาะสม 
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2. ความรู้ 
             พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 
         2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงของเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจ าวัน
โดยความเข้าใจในกลไกการท างานของสมองมนุษย์  

    2.2  มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา  สามารถประกอบอาชีพอิสสระ  ตลอดจนปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ 

    2.3  มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใฝ่ใจค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่อง รู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

    2.4  มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยใช้รูปแบบการคิดและทักษะต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีเหตุผล 
         2.5 มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล้อม  และแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งอย่างมีเหตุผล โดยใช้กระบวนการคิดเชิงตรรกะ กระบวนการคิดแบบอุปนัย กระบวนการคิดนิรนัย และ
กระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ 
       2.6 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยสามารถใช้
กระบวนการคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
     2.7 มีความรู้และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ระดับบุคคลและชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
   พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

     3.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบตามระบบการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงตรรกะ การ
คิดแบบอุปนัย การคิดแบบนิรนัย และการคิดแบบมีวิจารณญาณ 

3.2  พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
        3.3 มีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการวิจัยอันเป็นพ้ืนฐานในการ
ท างานหรือศึกษาต่อได้เป็นอย่างด ี
        3.4 มีทักษะทางการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่า 
        3.5 สามารถท าความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ความรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาได ้
        3.6 สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเด็นปัญหาได้ 
              3.7 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
              3.8 พัฒนาความสามารถและทักษะในการวางแผนงาน และปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ได้โดยการ
ยอมรับในการวางเงื่อนไขจ าเป็น และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ 
              3.9 สามารถน าความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
             พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้  

            4.1 พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้อ่ืน 
            4.2 พัฒนาทักษะของความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานกลุ่ม  
            4.3 พัฒนาทักษะการเรียนด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลา 
            4.4 พัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม 
            4.5 พัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีต่ออาจารย์ 

               4.6 มีบุคลิกภาพที่แสดงความเป็นมิตร กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ  มีความสุภาพ  เสียสละ อนุรักษ์และ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นและประจ าชาติ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

                5.1 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
                5.2 พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 
                5.3 ทักษะในการใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์  สถิติประยุกต์ต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
                5.4 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งการฟัง  การพูด  การเขียน การอ่านและตีความ โดยจัดท าเป็น
รายงาน และน าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
                5.5 ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ  เครื่องมือ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
                5.6 พัฒนาทักษะในการเผยแพร่ผลงาน 
 
10.  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ล าดับ สาขาวิชา หลักสูตร ผ่านสภา สกอ.รับรอง 
1 แพทย์แผนไทย ปริญญาตรี x x 
2 วิทยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาโท x x 

* อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 



16 

11.  กิจกรรมของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย 
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานวิชาชีพสากล 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วันเวลา/สถานที่ หมายเหตุ 
โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพชีววิทยา 

2.1  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง  
และฝึกทักษะการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
ของตน 
2.2  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้จาก
การเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ ในการฝึก
ประสบการณ์ 
2.3  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้และ
ทักษะประสบการณ์ที่ ได้ ไป เป็นแนวทาง
ประกอบอาชีพภายหลังส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 
2.4  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเลือกหัวข้อวิจัย
ของนักศึกษา 
2 . 5   เ พ่ื อ ถ่ า ย ท อ ด แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างนักศึกษา
และคณาจารย์ของหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 
ในคราวสัมมนาหลังฝึกงาน 

ระหว่างวันที่  3  
เมษายน  2560  ถึง
วันที่ 21 กรกฎาคม  

2560 

สาขาวิชาชีววิทยา 

โครงการฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนามทางด้าน
พฤกษศาสตร์และ
อนุกรมวิธาน  
 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์มี
โลกทัศน์ที่กว้างขึ้น 
2.เพ่ือให้นักศึกษาน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
เรียนการสอนรายวิชาพฤกษศาสตร์และ
อนุกรมวิธาน 

19 ตุลาคม 2559 
ณ สวนรุกขชาติเมือง

ราด อ.หล่มสัก  
จ.เพชรบูรณ์ 

สาขาวิชาชีววิทยา 

โครงการแบ่งน้ าใจ ปัน
รอยยิ้ม สร้างความดีเพ่ือพ่อ 
 
 

1. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาร่วมกัน
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
2. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
ได้แนะน าและถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ 

10 กุมภาพันธ์ 
2560 

ณ โรงเรียนตาด
หมอกวิทยา ต.นาป่า 
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

 

โครงการฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนามทางด้าน
พฤกษศาสตร์และ
อนุกรมวิธาน    
 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติการในพ้ืน
จริง และมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น สร้างความผูกพัน
อันดีระหว่างนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ณ อาคารสิรินธร 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ม.
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

สาขาวิชาชีววิทยา 
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โครงการเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นนักเคมีในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

๑.เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจใน
เรื่องการตั้ งเป้าหมายที่มีประสิทธิผล และ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
ให้เข้ากับสถานการณ์ในศตวรรษท่ี ๒๑  

๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ห้องประชุม ๑ 
อาคารสิรินธร 

กิจกรรมอ าลาและแสดง
ความยินดีกับ 
รุ่นพี่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. เพ่ือเป็นการปลุกจิตส านึก เป็นขวัญก าลังใจ 
และความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา ตลอดจน
บุคลากรในสาขาวิชาเคมี  
๒. เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้มีส่วนร่วมใน
การสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
และเป็นการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวมหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
๓. เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ 
พัฒนาความเป็นผู้น า และสร้างความสามัคคีกัน
ในหมู่คณะของรุ่นน้องรุ่นพี่ 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ หอประชุมโรงเรียน 
วิทยานุกูลนารี 

โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ “การเตรียมความ
พร้อมการเป็นนักเคมีมือ
อาชีพและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม”   

๑. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสประสานแนวคิด
ทางวิชาการกับสภาพจริงที่ได้พบเห็นใน
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และเป็นการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรสาขา 
วิชาเคมี 
๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ และนักศึกษา
สาขาเคมี ได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และเสริม
ความรู้ในภาคปฏิบัติ นอกเหนือจากการเรียน
ภาคทฤษฏี 
๓. เพ่ือให้นักศึกษาใช้ความรู้และประสบการณ์
จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบ 
การ หรือหน่วยงานราชการ เพ่ือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางเคมีหรือ 
สหกิจศึกษา 

๑๑ - ๑๔ กรกฎาคม  
๒๕๖๐ 

- ศูนย์การเรียนรู้
พลังงานทดแทนบาง
จาก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
-องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.)   
จังหวัดปทุมธานี   
- วัดนาป่าพง 
จังหวัดปทุมธานี   
-บริษัท อูเบะเคมี
คอลล์ (เอเชีย) จ ากัด 
(มหาชน) 
จังหวัดระยอง     
-บริษัท ระยอง 
กล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
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-บริษัท คาโอ อินดัสเต
รียล (ประเทศไทย)
จ ากัด จังหวัดชลบุรี 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ภาคปกติและประชุม
ผู้ปกครอง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะเฉพาะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต 
๒. เพ่ือเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจใน
หลักสูตรสาขาวิชาและแนวทางในการเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาแก่นักศึกษาใหม่และ
ผู้ปกครอง 

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

ห้องประชุม ๑ 
อาคารปฏิบัติการทาง

ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
และคู่มือนักศึกษา ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

๑. เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ รหัส ๖๐ 
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติส าหรับ
นักศึกษาในด้านการเรียนและอ่ืนๆ ตลอด
ระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยจนส าเร็จ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

หอประชุม 
ประกายทอง 

โครงการอบรมวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

 ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

ห้องประชุมศรีชมภู 

โครงการรับน้องใหม่
สร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้อง
พ่ีเคมี ปี ๒๕๖๐ 

 ๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

อาคารเป่าแก้ว 

โครงการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 
 

๑. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และ ทักษะ
พ้ืนฐานที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ทางเคมี ในสถานประกอบการและการท างาน
ในอนาคต 
๒. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์และบูรณา
การความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ ในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการศึกษาวิชาอ่ืนๆ และใน
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
๓. เพ่ือให้นักศึกษาใช้ความรู้และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นข้อมูลเบื้องต้นใน

๘ , ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๐ 

ห้องประชุม ๑ 
อาคารสิรินธร 
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  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 
08.00-17.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์   เพ่ือส่งเสริมและเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เพื่อส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง
ประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้และสามารถ

การตัดสินใจเลือกสถานประกอบการเพ่ือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา การ
ท าโครงการวิจัย และการท างานในอนาคต   
๔. เพ่ือถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
และคณาจารย์ของหลักสูตรสาขาวิชาเคมี 

โครงการตอบปัญหาแข่งขัน
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 
FoSTAT Nestle’ Quiz 
Bowl 2017  

 ๑๖-๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

ศูนย์นิทรรศการการ
ประชุมกรุงเทพ (ไบ
เทค) บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

โครงการเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารใน
ศตวรรษท่ี ๒๑   

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพอาหาร และพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

อาคาร ๔  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

โครงการค่ายอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ 
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และบูรณาการ
เรียนรู้เพื่อท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่๓ 
“คิดดีท าดีส่งก าลังใจน้องพ่ีสู่
ชุมชน” 

 ๒๕-๒๗ มกราคม 
๒๕๖๐ 

ศูนยพั์ฒนาศาสนา
แคมป์สน และเขาค้อรี
สอร์ท อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง  และเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับการเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   กลุ่มเป้าหมายการด าเนินโครงการ  นักศึกษา ชั้นปีที่   4 
ทุกสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 180 คน  
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  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ใน
การประกอบอาชีพ  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมส านักวิทยบริการและ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และเพ่ือให้ศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพแนวทางในการปฏิบัติงานของตน
ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้น านักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา “ใช้ชีวิตให้ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพ
ติด”  วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์    
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เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพ่ือปลูกฝังส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นผู้น าในการต่อต้านและป้องกันยาเสพติด  และเพ่ือส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ และแนะน า
แนวทางในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันและ  อนาคต ในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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  โครงการค่ายอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และบูรณาการเรียนรู้เพ่ือ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 “คิดดีท าดีส่งก าลังใจน้องพ่ีสู่ชุมชน” ระหว่างวันที่  25 – 27  มกราคม 
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2560  ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน และเขาค้อรีสอร์ท  อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีการท ากิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม   เพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์  
และเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันท ากิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
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พันธกิจที่ 2  พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ประเภทวิจัยพื้นฐาน 

ชื่อ – สกุล เรื่อง งบประมาณ ประเภท 
อาจารย์ศศิกานต์  ปานปราณีเจริญ คุณสมบัติทางเคมีและกระบวนการหมักเอ

ทานอลจากมันพ้ืนเมืองสกุล Dioscorea sp. 
225,300   วิจัยพื้นฐาน 

อาจารย์ดวงจันทร์  สีหราช การศึกษาทรัพยากรชุมชน  เพ่ือเป็นฐานการ
เสริมสร้างทรัพยากรที่ส าคัญของจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

150,000   วิจัยพื้นฐาน 

อาจารย์ดวงจันทร์  สีหราช การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการเกษตรด้าน
พืชที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

388,600   วิจัยพื้นฐาน 

อาจารย์สุรเชษฐ  เอ่ียมส าอาง การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
ข้าวด้วยล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl  

187,800   วิจัยพื้นฐาน 

อาจารย์กมล  อยู่สุข กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดลูปินิฟอลิน 
จากล าต้นชะเอมเหนือต่อการต้านเชื้อสแตฟ
ฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อต่อยาเมทิชิลลิน 

232,000   วิจัยพื้นฐาน 

อาจารย์มณีรักษ์  กาญจนรางกูร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ า 

180,000   วิจัยพื้นฐาน 

อาจารย์สุรางค์รัตน์  พันแสง การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและ
ฤทธิ์ทางภูมิคุ้มกันที่ได้จากสมุนไพรบางชนิด
ในหนู BALB/cMlac 

400,200   วิจัยประยุกต์ 

อาจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ การพัฒนาเทคนิคการขับไล่นกก่อความ
ร าคาญด้วยวิธีทางกายภาพและชีวเคมี 

419,200   วิจัยประยุกต์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์  มูล
ศร ี

การไพโรไลซิสชีวมวลจากพืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือใช้ประโยชน์
ด้านเกษตรอินทรีย์ 

420,000   วิจัยประยุกต์ 

อาจารย์เขมปริต  ขุนราชเสนา พัฒนาหนังสือที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสริมส าหรับการเรียนการสอนเรื่อง
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 

150,000   วิจัยประยุกต์ 

อาจารย์ชูเกียรติ  โพนแก้ว การประมาณค่าผลรวมประชากรในการ
ส ารวจตัวอย่างเมื่อมีข้อมูลสูญหาย 

50,000   วิจัยประยุกต์ 

อาจารย์ ดร.ตรีนุช  เอลลิส การค านวณค่ารังสีรวมของดวงอาทิตย์จาก
ข้อมูลอุตุนิยมาวิทยา ส าหรับจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

142,000   วิจัยประยุกต์ 
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ชื่อ – สกุล เรื่อง งบประมาณ ประเภท 
อาจารย์จิตรนันท์  ศรีเจริญ พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
140,000   วิจัยประยุกต์ 

อาจารย์เพชรธยา  แป้นวงษา ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการ
บริหารร่างกายแบบมณีเวชเพ่ือลดการปวด
หลังในนักศึกษา 

68,000   วิจัยประยุกต์ 

 

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ชื่อ – สกุล เรื่อง งบประมาณ 
อาจารย์อัคกะบัทคาน  ปาทาน การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสู่วิถี

ชีวิตต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียว 
297,000 

อาจารย์รุจิรา  คุ้มทรัพย์ การหาวิธีที่เหมาะสมในการสกัดและการวิเคราะห์
ปริมาณสารแอนทราควิโนนและเมธิลแอนทรานิเลท
จากพืช 

174,000 

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา  แก้วกรม การทดสอบไคโตซานจากปู้น้ าจืดเพื่อส่งเสริมการ
เจริญและควบคุมเชื้อท่ีก่อโรคโคนเน่าของข้าวและ
พืชผัก 

200,000 

 

โครงการทุนวิจัยสนับสนุนสถาบัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ชื่อ – สกุล เรื่อง งบประมาณ 

นางรุ่งนภา  สนุ่นดี การใช้ระบบค้นคนืสารสนเทศเพ่ือลดรอบการท างาน
ด้านการสืบค้นข้อมูลของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9,000 

นางสาววรินธร  ชาติสุภาพ การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายจาก
ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10,000 
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พันธกิจที่  3  การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ประเภท 
โครงการ STEM Education 
อาจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณี 

45,000 โครงการหลักสูตรระยะสั้น 

โครงการแหล่งเรียนรู้พลังงาน 
อาจารย์พิณทิพย์  แก้วแกมทอง 

30,000 
โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
อาจารย์อภิวัฒน์  ค าภีระ 

25,000 โครงการทั่วไป 

โครงการพี่สอนน้อง 
อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ 

25,000 โครงการทั่วไป 

โครงการเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ครั้งที่ 2  / อาจารย์ ดร.ศศิกานต์  ปานปราณีเจริญ 

25,000 โครงการทั่วไป 

โครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
อาจารย์ขนิษฐา  ศรีนวล 

25,000 โครงการทั่วไป 

โครงการพฤกษาต้านโรค 
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา  แก้วกรม 

25,000 โครงการทั่วไป 

โครงการอบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) ตาม
แบบการสอนโอเน็ตส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  เกิดมี 

25,000 โครงการทั่วไป 

โครงการคลินิกสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
อาจารย์พรทวี  กองร้อย 

25,000 โครงการทั่วไป 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อสังคมออนไลน์แก่ประชาชน 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้น าในชุมชน 
อาจารย์เจษฎาพร  ปาค าวัง 

25,000 โครงการทั่วไป 

โครงการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
อาจารย์พิณทิพย์  แก้วแกมทอง 

10,000 โครงการทั่วไป 

โครงการอาหารสมุนไพรประจ าธาตุเจ้าเรือน 
อาจารย์สุภาพร  วิสุงเร 

12,500 โครงการทั่วไป 
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ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ประเภท 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตาม
วัฒนธรรมไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ 
อาจารย์นฤมล  จันทร์มา 

12,500 โครงการทั่วไป 

 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษาแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2  ระหว่างวันที่  3 - 4 มิถุนายน  
2560  ณ ห้องประชุม ๑ อาคารสิรินธร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความเข้าใจการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ     
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การอบรมวันที่ 4 มิถุนายน 2560 โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนนัท์  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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  โครงการค่ายผู้น าเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1   วันที่ 19  สิงหาคม พ.ศ.2560  ณ ห้องประชุมสีทอง   
อาคารส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อเยาวชน    เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถน า 
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นแนวทางการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
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  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจ าปี 2560  ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม  2560   
ณ หอประชุมประกายทอง  และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในฐานนะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  เพ่ือเทิดพระเกียรติและพระปรีชา 
สามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในฐานะทรงเป็น  
“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  เพ่ือเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาชาติไทย  และเพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ต่างๆ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งผู้สอนและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยมี 
การจัดกิจกรรมแข่งขันและการฝึกอบรมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่หลากหลายทั้งภายในมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพกิจกรรมพิธีเปิดและมอบโล่รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นและผู้มีจิตอาสา ประจ าปี 2560 
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 ภาพกิจกรรมตามประเพณีพิธีสงฆ์ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 “ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”   
 และ ภาพนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชการที่ 9 “ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ”                         

และ “ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย “ 

 

  

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 ภาพนิทรรศการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาค้อ) กรมวิชาการเกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพนิทรรศการสะเต็มศึกษาจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
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 ภาพนิทรรศการพลังงานจังหวัด 
 

 

 1. ภาพกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม                                                          
Geometer's Sketchpad  
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 2. ภาพกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                    
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 3. ภาพกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
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 4. ภาพกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์                                                               
( Science Show ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหารร่วมชมการแข่งข้น  Science Show คณะกรรมการตดัสินการแข่งขัน  Science Show     

และผูเ้ข้าร่วมชมการแข่งขัน 
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การแข่งข้น  Science Show  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

การแข่งข้น  Science Show  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 5. ภาพกิจกรรมการแข่งขันยิงเป้าด้วยขีปนาวุธจรวดขวดน้ าประเภทความแม่นย า  
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 6. ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
                                                     

   

 

   

 

   

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

7. ภาพกิจกรรมการแข่งขันการสร้างงาน 3 มิติ ตามแนวทาง STEM ด้วย Pirnter 3D  
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 8. ภาพกิจกรรมการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา  
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 9. ภาพกิจกรรมการแข่งขันชุดแต่งกายรีไซเคิล (RECYCLE) 
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  นิทรรศการในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2560”  วันที่  4 – 5  กุมภาพันธ์  2560  
ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการ ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้
ทราบถึงภารกิจหลักของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์   เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆและเทคโนโลยีที่เป็นผลงานของอาจารย์และนักศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ทราบ  และเพ่ือให้  
หลักสูตรสาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีส่วนร่วมกับจังหวัดในการ
จัดงานประเพณีงานกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์   ประจ าปี 2560    
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พันธกิจที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสืบสานภูมิปัญญาสร้างสรรค์ท้องถิ่น 

โครงการท าบุญปีใหม่ ชาววิทย์ สุขใจ 2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. 
ณ อาคารใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
วัตถุประสงค์ 

-เพ่ือให้นักศึกษา  คณาอาจารย์   และบุคลากร  เห็นคุณค่า ตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญตา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเข้าใจในหลักค าสอนของพุทธศาสนา 

- เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนนักศึกษาทุกหลักสูตรสาขาของคณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- เพ่ือสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักศึกษา บุคลากรอาจารย์ และผู้บริหาร 
กลุ่มเป้าหมายการด าเนินโครงการ 

     - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 60 คน  
     - นักศึกษาทุกชั้นปีทุกสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 200 คน 
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พันธกิจที่ 5 การบริหารคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วันเวลา สถานที่ 
โครงการทัศนศึกษาดูงานและ
ฝึกอบรมนอกสถานที่ทางด้าน
ชีววิทยา 
บุคลากร สาขาวิชาชีววิทยา 
 
 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์บุคลากร 
นักศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาได้เสริม
ความรู้ในภาคปฏิบัติ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้ประสบการณ์ 
มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น 
3. เพื่อให้นักศึกษาใช้ความรู้
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาเป็น
ข้อมูลในการเลือกสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ 

19-20 มกราคม 
2560 

-ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าภูหลวง จ.เลย 
-สถานีประมงน้ าจีด   
จ.เลย  
-บ.ชาโต้ เดอ เลย เรื่อง
เทคโนโลยยีและการ
ผลิตไวน์ จ.เลย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่าย
วิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชา
รัฐ”   
อาจารย์สุรเชษฐ  เอ่ียมส าอาง 

 19-20 ธันวาคม 
2559 

ณ สุรสัมนาคาร  
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

อบรมเทคนิคการปฏิบัติการด้าน
ชีววิทยา ในหัวข้อ Basic Real 
time PCR Technique for 
Gene Quantification and 
Detection  
 อาจารย์สุรเชษฐ  เอ่ียมส าอาง 

 28-29 มีนาคม 
2560 

บริษัท กิบไทย จ ากัด 
สาขาขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ ณ ห้องสัมมนา
เอกาทศรส 209 ชั้น 2 อาคาร
เอกาทศรส มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 
 อาจารย์สุรเชษฐ  เอ่ียมส าอาง 

 28-29 สิงหาคม 
2560 

ส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
และการใช้ถังหมักเพ่ือผลิต

เพ่ือให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมได้
ทราบถึงประโยชน์และความส าคัญของ
งานด้านการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ทาง
เศรษฐกิจ นั้น 

18-19 
พฤษภาคม 
2560 

ณ อาคารเรียน               
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วันเวลา สถานที่ 
จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ 
อาจารย์ปอแก้ว  พรมเพชร 
อาจารย์ธนาวรรณ  สุขเกษม 
นางสาวแสงจันทร์  สอนสว่าง 
นางสาวสมเพียร ฟักทอง 
โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพอาจารย์ตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 
อาจารย์ปอแก้ว  พรมเพชร 

 11,18 มกราคม 
2560 
 1 กุมภาพันธ์ 
2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

โครงการสัมมนาในหลักสูตรการ
วิเคราะห์ Proximate Analysis 
อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม 
อาจารย์ปอแก้ว  พรมเพชร 
นางสาวสมเพียร ฟักทอง 

เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้
งานของเครื่องดังกล่าว ของ บริษัทไซ 
แอนติ ฟิค 

28-29 สิงหาคม 
2560 

ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ 
จังหวัดพิษณุโลก 
 

น าเสนอบทความวิจัย เรื่อง การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการ
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้ง
ที่ ๔” (4th Rajabhat 
University National and 
International Research and 
Academic Conference: 
RUNIRAC IV)  

 ๒๒ - ๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บุรีรัมย์ 

น าเสนอบทความวิจัย เรื่อง การ
วิจัยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดการใช้
สารเคมีปราบวัชพืชโดยใช้สารที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์  ใน
งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา

 ๘ - ๙ ธันวาคม  
๒๕๕๙ 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ใน 

พระบรมราชูปถัมภ์ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วันเวลา สถานที่ 
ระดับชาติครั้งที่ ๔๑ และระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ ๕ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
อย่างไรให้ได้แหล่งทุนภายนอก 
และขอต าแหน่งทางวิชาการ  

 ๘ - ๙ ธันวาคม  
๒๕๕๙ 

 

ห้องประชุมสีทอง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๑  

 ๑๙ – ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

จังหวัดนครราชสีมา 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสให้กับบุคลากรของมหา
วิทยา 
ลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ๒ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐ 

ห้องประชุมศรีชมภู   

อบรมเชิงปฏิบัติ 
การในการจัดท าระบบบริหารงาน
คุณภาพของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ 
ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ 

ห้องประชุม ๒ 
อาคารสิรินธร 

การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษา  
ครั้งที่ ๕  

 ๒ - ๔ มีนาคม  
๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

ประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้าน
มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ  
 

 ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๐   

อาคารเอกาทศรถ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จังหวัดพิษณุโลก 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วันเวลา สถานที่ 
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของหลักสูตรสาขาวิชาเคมี 

 ๑๑ - ๑๔ 
กรกฎาคม  
๒๕๖๐ 

- ศูนย์การเรียนรู้
พลังงานทดแทน 
บางจาก  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
-องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.)  จ.ปทุมธานี   
- วัดนาป่าพง 
จ.ปทุมธานี   
-บริษัท อูเบะเคมีคอลล์ 
(เอเชีย) จ ากัด 
(มหาชน) จ.ระยอง     
-บริษัท ระยอง 
กล๊าส อินดัสทรี จ ากัด  
จ.ระยอง     
-บริษัท คาโอ อินดัสเต
รียล (ประเทศไทย)
จ ากัด  จ.ชลบุร ี

การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
สารบรรณและการเขียนหนังสือ
ราชการ 

 ๑๒ กรกฎาคม  
๒๕๖๐ 

ห้องประชุมสีทอง 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการ 
ศึกษาระดับอุดมศึกษา  (CHE 
QA Online for ๓ Degrees 
Levels : CHE ๓D)  

 ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

ห้องประชุม IT ๑๖๐ 
ชั้น ๑  อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และศึกษาดูงานของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๒๕ - ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

- มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 



66 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วันเวลา สถานที่ 
- ศูนย์การศึกษาและ
พัฒนาห้วยทรายอัน 
เนื่องมาจากพระราช 

ด าริ  จ.เพชรบุรี 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ใหม่ ๔.๐” 

๑. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท หน้าที่ในการก ากับดูแล
ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับกระบวนการเรียน
การสอน กิจกรรมของนักศึกษา 
๒. เป็นสื่อกลางในการน ากฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบ
และปฏิบัติ 
๓. เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางการปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นผลดี
ต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑๙ - ๒๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

ห้องประชุม IT ๑๖๐ 
ชั้น ๑  อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑. เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๓ สิงหาคม  
๒๕๖๐ 

ห้องประชุม ๑ 
อาคารสิรินธร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
Innovative development of 
new kamaboko products for 
promoting nutritional status 
of elderly with dysphagia 

เพ่ือได้รับความรู้และเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย 

๒-๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 
 

โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ 
จังหวัดเชียงใหม่ และ
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

การอบรม การเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเริ่มธุรกิจอาหาร:ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและ
กฎหมายอาหาร 

๑) ให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตอาหาร 
๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
ในการประกอบธุรกิจอาหาร 
๓) เกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตผลิต
อาหาร 

๓๐ พฤศจิกายน 
– ๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วันเวลา สถานที่ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การประยุกต์ใช้
ผลิตภัณฑ์นมในการแปรรูปเบเกอ
รี่ขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือได้รับความรู้ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นมในการแปรรูปเบเกอรรี่ขั้นพ้ืนฐาน 

๖-๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ 
 

ศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

โครงการศึกษาดูงานโรงงาน
อุตสาหกรรม หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
 

๑) เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์และ
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยา ศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารได้เยี่ยมชม
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารประเภท
ต่างๆ ได้รับรู้ประสบการณ์  เปิดโลก
ทัศน์ที่กว้างขึ้น และเป็นการเสริมความรู้
ในภาคปฏิบัติ 
๒) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้ประสบการณ์ 
และมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น 
๓) เพ่ือให้นักศึกษาใช้ความรู้และประสบ 
การณ์จากการศึกษาดูงานเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการตัดสินใจ       เลือกสถาน
ประกอบ การเพ่ือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการท างานในอนาคต   
๔) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษาต่ออาจารย์ของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
๕) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับหลักในการ
ด าเนินชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๒๒-๒๔ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ 

๑) หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก 
๒) ศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมปศุสัตว์  
จังหวัดเชียงใหม่ 
๓) มูลนิธิโครงการ
หลวง จังหวัดเชียงใหม่ 
๔) บริษัท เชียงใหม่
เฮลตี้โปรดักส์ จ ากัด 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

โครงการฝึกอบรม การจัดเตรียม
ค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร/การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 ๙-๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๐ 
 

อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วันเวลา สถานที่ 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ในการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ ๓ 

 ๑๙-๒๐ 
กรกฎาคม   
๒๕๖๐ 
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 
๖๐ ปี         
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

การอบรม เรื่อง การลดปริมาณ
เกลือโซเดียมเพ่ือสุขภาพ 

 ๗ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

โรงแรมมณีนาราคร 
อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

การอบรม เรื่อง แนวทางการใช้ 
Food Additive ในผลิตภัณฑ์
อาหาร 

 ๘ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

โรงแรมมณีนาราคร 
อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธที่  23   
สิงหาคม 2560  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ๑  อาคารสิรินธร  โดยมีวัตถุประสงค์   เพ่ือทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ของคณะให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย   เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์กับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน    ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี   ฉบับที่ 2   และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  และเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนการด าเนินงานต่าง ๆ   
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  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้และการน างานวิจัยสู่
การตีพิมพ์ และการน างานวิจัยไปขอต าแหน่งทางวิชาการ  วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 
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  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีวิทยาศาสตร์ (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจ าปี 2560)   
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและ
คอมพิวเตอร์   โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือจัดกิจกรรมแนะน าการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรสาขาวิชา  
เพ่ือให้นักศึกษามีแนวทางในการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวทางในการศึกษา รวมถึงการบูรณาการ
ความรู้ ทักษะคุณธรรม จริยธรรมไปสู่กระบวนการประยุกต์แนวความคิดท่ีได้ไปใช้การเรียนและในชีวิตประจ าวัน  
และเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้ปกครอง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร
สาขาวิชา 
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  โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 4–7  กรกฏาคม 
2560 
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  โครงการศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2560  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานเกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข 
พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน เรียนรู้การสร้างทีมงานและการท างานเป็น
ทีม   และเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้งผู้สอนและบุคลากรที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัด
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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  โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  ระดับคณะ  ในวันที่  11  กันยายน 
2560  และระดับสาขาวิชา ในวันที่ 2 – 4 และ 16 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุม อาคารสิรินธร  โดยมี
วัตถุประสงค์   เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชา ตามระบบคุณภาพและ กลไกท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน  เพ่ือให้หลักสูตรสาขาวิชา ทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนด
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและ
เป็นสากล   เพื่อให้หลักสูตรสาขาวิชาทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะใน การ
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง และเพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่าหลักสูตรสาขาวิชา สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามท่ีก าหนด 

ผลคะแนนงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา  
ล าดับที่ สาขาวิชา คะแนน ระดับ 

1 คณิตศาสตร์ 3.72 ดี 
2 เคมี 3.30 ปานกลาง 
3 ฟิสิกส์ 3.20 ปานกลาง 
4 วิทยาศาสตร์ศึกษา 3.03 ปานกลาง 
5 ชีววิทยา 3.37 ปานกลาง 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.38 ปานกลาง 
7 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.10 ปานกลาง 
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.08 ปานกลาง 
9 สาธารณสุขศาสตร์ 3.05 ปานกลาง 

10 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.26 ปานกลาง 
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ผลคะแนนงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  มีผลคะแนน  4.39  ระดับ  ดี  โดยแยกเป็นตัวบ่งชี้ 
ดังต่อไปนี้ 

 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 

คณะกรรมการ 

 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่

ระบุใน SAR) 

 

ตัวบ่งช้ีที่  1.1  
ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูร
โดยรวม 

3.51  
คะแนน 

32.49/10 = 
3.25 

บรรล ุ 3.25 3.25  

 

ตัวบ่งช้ีที่  1.2 
อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
15 

21.95 X 5 / 40 = 
2.74  

บรรล ุ 2.74 2.74  

 

ตัวบ่งช้ีที่  1.3 
อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
15 

16.27 X 5 / 60 = 
1.36 

บรรล ุ 1.36 1.36  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 
จ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า   

ร้อยละ 
15 

-9.35 บรรล ุ 5.00 5.00  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  

การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี   

5 ข้อ 6  ข้อ บรรล ุ 5.00 5.00 ข้อที่ 1-6 
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องค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 

คณะกรรมการ 

 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่

ระบุใน SAR) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

5 ข้อ 6  ข้อ บรรล ุ 5.00 5.00 ข้อที่ 1-6 
 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1  

(รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้/6) 
3.73 3.73  

 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

5 ข้อ 

 
6  ข้อ บรรล ุ 5.00 5.00 ข้อที่ 1-6 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่  2.2   
เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

45,000  
บาท 

 

65,369.23 X 5 
/60,00 = 

5.44 
บรรล ุ 5.00 5.00  

 

ตัวบ่งช้ีที่  2.3   
ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ร้อยละ 15  

 

27.97 x 5/30 
= 4.66 

บรรล ุ 5.00 4.66  

มีงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่จ านวน 4 เรื่อง
ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 
2560 จึงไม่สามารถ
น ามานับในปี 2559 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  

(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/3) 
5.00 4.89  

 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
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องค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 

คณะกรรมการ 

 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่

ระบุใน SAR) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  

การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

5 ข้อ 6  ข้อ  5 5 ข้อที่ 1-6 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3  

(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/1) 
5 5  

 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  

ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 

 
6  ข้อ  5 5 ข้อที่ 1-6 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4  

(รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/1) 
5 5  

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  

การบริหารของ
คณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และ
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

5 ข้อ 

 
7  ข้อ  5 5 ข้อที่ 1-7 

 

 

 

 

 

 



79 

องค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 

คณะกรรมการ 

 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่

ระบุใน SAR) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
ระบบก ากับการ
ประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

5 ข้อ 

 
6  ข้อ  5 5 ข้อที่ 1-6 

 

 

 

 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 (รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้/2) 5 5   

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ (รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี/13) 4.41 4.39   
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ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด) 

ระดบัคณุภาพ 

0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรงุ
เร่งด่วน 

1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 

2.51 – 3.50  การด าเนนิงานระดับพอใช ้

3.51 – 4.50  การด าเนนิงานระดับด ี

4.51 – 5.00  การด าเนนิงานระดับดมีาก 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

1. การผลติบัณฑติ 6 3.03 5.00 3.25 3.73 ระดับด ี

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 4.66 4.89 ระดับดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

1 - 5.00 - 
5.00 

ระดับดีมาก 

5. การบริหารจดัการ 2  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

รวมตัวบ่งช้ี 13 4 7 2   

ผลการประเมินเฉลี่ย 3.53 5.00 3.96 4.39  

ระดับคุณภาพ ดี ดีมาก ดี ดี การด าเนินงานระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 



81 

จุดเด่นและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป ก าหนดวิธีการส่งเสริมทุกตัวบ่งชี้ให้มีผลการ
ประเมินมากข้ึน โดยเฉพาะตัวบ่งชี้กระบวนการ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรสังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินทุกหลักสูตร  

2. จัดเตรียมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้
ทุกหลักสูตรได้ด าเนินการ  เช่น การพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น 

3. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มีการ
ก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนเป็น
ระยะ 

4. ควรวางแผนการประชาสัมพันธ์ร่วมกับทุก
หลักสูตรในเชิงลึก 

1. น าผลจากการสังเคราะห์เพ่ือปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินในปีต่อไป 

2.  จัดท าโครงการที่ตอบสนองกิจกรรมต่าง ๆ
ของทุกหลักสูตร  เพื่อตอบแต่ละตัวบ่งชี้ 

3. มอบให้ทุกหลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลในด้านคุณวุฒิ ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

4. ก าหนดวิธีการประชาสัมพันธ์เชิงลึกร่วมกับ
ทุกหลักสูตร  เพื่อให้รับนักศึกษา เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะมีผลการด าเนินงานทั้ง จ านวนงานวิจัย และ
เงินสนับสนุนการวิจัย อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

 

 

คณะควรจัดระบบกลไกในการพัฒนาอาจารย์ ที่มี
ผลงานวิจัย เพ่ือสู่การตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า
น้ าหนักสูงขึ้น เช่น วารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 
หรือ วารสารในระดับนานาชาติ เพื่อสู่การของ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

 

- 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- คณะควรก าหนดพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
และการใช้ประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ โดย
ก าหนดแผนตามกรอบระยะเวลาเพื่อให้ได้แหล่ง
ความรู้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่ใช้ประโยชน์ให้กับ
นักศึกษา ชุมชน และสังคม ซึ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอท้ังระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย 

 

คณะควรน าเสนอผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ หรือใน
รูปแบบมัลติมีเดียผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือให้
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและเรียนรู้พันธกิจด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกันกับคณะ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การปรับปรุงแผนกลยุทธ์การเงิน 
2. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. แผนพัฒนาอาจารย์ 

1. คณะควรให้ความส าคัญกับแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่นอกเหนือจากการก าหนดเรื่องของ
การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  ควรให้
ความส าคัญกับการหารายได้  เช่น รายได้จาก
การวิจัย รายได้จากการบริการวิชาการ 
รายได้จากงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 

2. ในการก าหนดประเด็นในเรื่องของความเสี่ยง
ควรก าหนดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยที่
ควบคุมไม่ได้และมาจากปัจจัยภายนอก และ
ปัจจัยในต้องส่งผลให้การด าเนินการตามพันธ
กิจของคณะดีขึ้น เช่น  ประเด็นเรื่องของ
จ านวนนักศึกษาที่ลดลงเป็นต้น 

3. คณะอาจจัดให้มีการท าแผนพัฒนาอาจารย์
รายบุคคลเพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์
ในระดับคณะ โดยก าหนดกลไกและวิธีการใน
การก ากับติดตามเป็นรูปธรรม เพื่อเร่งรัดการ
เพ่ิมคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น  
รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพของอาจารย์ให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากข้ึน  
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