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 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดดําเนินกิจกรรมตามพันธกิจหลัก

ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดแก การพัฒนาทองถ่ิน การผลิตและพัฒนา

ครู    การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยมุงเนนความเปนเลิศทาง

วิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปประยุกตแกไข

ปญหาและพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม อีกท้ังมีการบริการวิชาการเชิงสรางสรรค

ผสานภูมิปญญาพัฒนาทองถ่ิน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรักษาความเปนอัตลักษณของทองถ่ิน 

รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในทุกๆ ดาน โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลและการพ่ึงพาตนเอง

อยางยั่งยืน

 รายงานประจําปการศึกษา 2563 ฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงาน และความกาว

หนาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรอบปการศึกษาท่ีผานมา ภารกิจท้ังหลายท่ีสําเร็จลุลวง

มาดวยดี เปนผลเน่ืองมาจากความรวมแรงรวมใจของผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน ตลอด

จนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ในนามคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความขอบคุณทุกทานดวยความจริงใจ มา ณ โอกาสน้ี

(ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว)
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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	 มหาวิิทยาลัยร์าชภััฏธนบุุรี์ ได้ก่ัอต้�งขึ�นจากัโร์งเรี์ยนฝึึกัห้ดครู์สตรี์อาชีั้วิศึกัษา กัร์มอาชีั้วิศึกัษา

ทำากัาร์สอนคร้์�งแร์กัเม่�อว้ินที� 8 กัร์กัฎาคม พ.ศ. 2491 โดยร์ะยะแร์กัร้์บุเฉพาะน้กัศึกัษาหญิง ต่อมาได้โอน

มาส้งก้ัดกัร์มกัาร์ฝึึกัห้ดครู์ตามนโยบุายของกัร์ะทร์วิงศึกัษาธิกัาร์ เม่�อ พ.ศ. 2498 และได้เปลี�ยนช่ั้�อมา

เป็นโร์งเรี์ยนฝึึกัห้ดครู์ธนบุุรี์ เม่�อว้ินที� 12 พฤษภัาคม พ.ศ. 2504 ได้เริ์�มร้์บุน้กัศึกัษาชั้ายโดยเปิดสอนเป็น

สหศึกัษา ตามหล้กัสูตร์ปร์ะกัาศนียบุ้ตร์วิิชั้ากัาร์ศึกัษาเป็นคร้์�งแร์กัเม่�อ พ.ศ. 2512 และเม่�อว้ินที� 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2513 ได้ยกัฐานะเป็นวิิทยาล้ยครู์ธนบุุรี์ และเปิดร้์บุน้กัศึกัษาร์ะด้บุปร์ะกัาศนียบุ้ตร์ วิิชั้ากัาร์

ศึกัษาช้ั้�นสูงเป็นคร้์�งแร์กัเม่�อ พ.ศ. 2514 โดยเปิดสอน 4 วิิชั้าเอกัค่อ ส้งคมศึกัษา ภัาษาไทย ภัาษาอ้งกัฤษ

และวิิทยาศาสตร์์ท้�วิไป หมวิดวิิทยาศาสตร์์จึงเริ์�มต้นขึ�นในปี พ.ศ. 2514 และใน พ.ศ. 2518 ได้ขยาย

หล้กัสูตร์เปิดสอนวิิทยาศาสตร์์ท้ �วิไปร์ะด้บุอนุปร์ิญญา และปร์ิญญาตร์ีในสาขาวิิชั้ากัาร์ศึกัษาและ

เปลี�ยนช่ั้�อจากัหมวิดวิิทยาศาสตร์์ เป็น คณะวิิทยาศาสตร์์

 พ.ศ.	2527 พร์ะร์าชั้บุ้ญญ้ติวิิทยาล้ยครู์ฉบุ้บุที� 2 ได้ร้์บุกัาร์แก้ัไขเพิ�มเติมโดยขยายหล้กัสูตร์ให้

วิิทยาล้ยคร์ูสามาร์ถเปิดสอนสาขาวิิชั้าอ่�นนอกัเหน่อจากัสาขาวิิชั้ากัาร์ศึกัษา และได้เปลี�ยนชั้่�อจากั

คณะวิิทยาศาสตร์์เป็น  คณะวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์  

 พ.ศ.	2534 คณะวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์เริ์�มเปิดสอนโปร์แกัร์มวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์

 พ.ศ.	2535 พร์ะบุาทสมเด็จพร์ะเจ้าอยู่ห้วิทร์งพร์ะกัรุ์ณาโปร์ดเกัล้าฯ พร์ะร์าชั้ทานนามสถาบุ้น

ร์าชั้ภั้ฏแทนวิิทยาล้ยคร์ู เม่�อวิ้นที� 1 กัุมภัาพ้นธ์ พ.ศ. 2535 และปร์ะกัาศใชั้้พร์ะร์าชั้บุ้ญญ้ติสภัาสถาบุ้น

ร์าชั้ภ้ัฏ เม่�อ พ.ศ. 2538 ทำาให้สถาบุ้นร์าชั้ภ้ัฏทุกัแห่งมีฐานะเป็นสถาบุ้นอุดมศึกัษา ทำาหน้าที�ผลิตบุ้ณฑิิต

สาขาวิิชั้ากัาร์ศึกัษาและสาขาวิิชั้าอ่�น สถาบุ้นร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ีเปิดสอน 3 สาขาวิิชั้า ค่อ สาขาวิิชั้ากัาร์ศึกัษา 

สาขาวิิชั้าศิลปศาสตร์์ สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์ และเปลี�ยนชั้่�อจากั คณะวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์ เป็นคณะวิิทยา

ศาสตร์์และเทคโนโลยี  

 พ.ศ.	2541	พ.ศ.	2542	และ	พ.ศ.	2543 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีเร์ิ �มเปิดสอน

โปร์แกัร์มวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ โปร์แกัร์มวิิชั้าชั้ีวิวิิทยาปร์ะยุกัต์ และโปร์แกัร์มวิิชั้า

วิิทยาศาสตร์์สิ�งแวิดล้อม ตามลำาด้บุ

 พ.ศ.	2545 เร์ิ�มเปิดสอนโปร์แกัร์มวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ท้�วิไป และโปร์แกัร์มวิิชั้าเทคโนโลยี

อุตสาหกัร์ร์ม สาขากัาร์จ้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์มในคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

 พ.ศ.	2546 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ได้ร์่วิมกั้บุคณะคร์ุศาสตร์์ เปิดสอนโปร์แกัร์มวิิชั้า

คณิตศาสตร์์ หล้กัสูตร์ 4 ปี 

ประวััติิคณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี
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 พ.ศ.	 2547 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีร่์วิมก้ับุคณะครุ์ศาสตร์์ เปิดสอนโปร์แกัร์มวิิชั้า

คณิตศาสตร์์ หล้กัสูตร์ 5 ปี เป็นคร้์�งแร์กั และเปิดสอนโปร์แกัร์มวิิชั้าเทคโนโลยีอุตสาหกัร์ร์ม (กัาร์จ้ดกัาร์

อุตสาหกัร์ร์ม) ภัาค กัศ.บุป. ที�ศูนย์กัาร์ศึกัษาโร์งเรี์ยนร้์ตนโกัสินทร์์สมโภัชั้บุางขุนเทียน มิถุนายน พ.ศ. 

2547 พร์ะบุาทสมเด็จพร์ะเจ้าอยู่ห้วิภัูมิพลอดุลยเดชั้ ทร์งพร์ะกัรุ์ณาโปร์ดเกัล้าฯ ให้สถาบุ้นร์าชั้ภ้ัฏ 

เปลี�ยนแปลงสถานภัาพเป็นสถาบุ้นอุดมศึกัษาที�เป็นนิติบุุคคล ด้งน้�นสถาบุ้นร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์จึงเปลี�ยนฐานะ

เป็นมหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์ ต้�งแต่ว้ินที� 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

 พ.ศ.	 2548 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ได้จ้ดกัาร์เรี์ยนกัาร์สอนสาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์ 

โปร์แกัร์มวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์ โปร์แกัร์มวิิชั้าเทคโนโลยีสาร์สนเทศ โปร์แกัร์มวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์

สิ�งแวิดล้อม โปร์แกัร์มวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ โปร์แกัร์มวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ท้�วิไป  

โปร์แกัร์มวิิชั้าเทคโนโลยีอุตสาหกัร์ร์ม สาขาไฟฟ้าอุตสาหกัร์ร์ม สาขาอิเล็กัทร์อนิกัส์ และสาขากัาร์จ้ดกัาร์

อุตสาหกัร์ร์ม

 26	พฤษภัาคม	พ.ศ.	2549	 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์   โดย

ผู้ช่ั้วิยศาสตร์าจาร์ย์อารี์ย์ วิชิั้ร์วิร์ากัาร์ อธิกัาร์บุดี ได้ลงนามในกัาร์ตกัลงควิามช่ั้วิยเหล่อทางวิิชั้ากัาร์ก้ับุ

คุณธ้ญล้กัษณ์ ไชั้ยกั้ณหา ผู ้อำานวิยกัาร์โร์งเร์ียนร์ามบุร์ิร์้กัษ์ ในกัาร์เปิดร์้บุน้กัศึกัษาหล้กัสูตร์วิิชั้า

วิิทยาศาสตร์์สุขภัาพ (กัาร์ส่งเสริ์มพ้ฒนากัาร์เด็กัและส่งเสริ์มสุขภัาพผู้สูงอายุ)

 ในปีีการ์ศึกษา	 2549 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มีน้กัศึกัษาเข้ามาเร์ียนในหล้กัสูตร์

วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต หล้กัสูตร์ปร้์บุปรุ์ง พ.ศ. 2549 สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยี

สาร์สนเทศ สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์สิ�งแวิดล้อม สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ สาขา

วิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีอุตสาหกัร์ร์ม และได้ร์้บุน้กัศึกัษาสาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์

คอมพิวิเตอร์์  และสาขาวิิชั้าเทคโนโลยีอุตสาหกัร์ร์มเป็นปีแร์กัที�ศูนย์อุดมศึกัษาสมุทร์ปร์ากัาร์  

 ปีีการ์ศึกษา	 2550 และปีีการ์ศึกษา	 2551 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ร้์บุน้กัศึกัษา

หล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีสาร์สนเทศ สาขา

วิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ สาขาวิิชั้าไฟฟ้าอุตสาหกัร์ร์ม และ

สาขาวิิชั้ากัาร์จ้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม นอกัจากันี�ในปีกัาร์ศึกัษา 2551 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีได้

สร้์างหล้กัสูตร์ปริ์ญญาโท วิิทยาศาสตร์มหาบุ้ณฑิิต สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์จ้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม น้บุเป็น

หล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์มหาบุ้ณฑิิตสาขาแร์กัของ คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏ

ธนบุุรี์ ที�พ้ฒนาขึ�นเพ่�อเป็นกัาร์ตอบุสนองควิามต้องกัาร์ของชุั้มชั้นและท้องถิ�น  

 ปีีการ์ศึกษา		2552	–	2554 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มีน้กัศึกัษาสาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์

คอมพิวิเตอร์์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีสาร์สนเทศ สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์สิ�งแวิดล้อม 
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สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีอุตสาหกัร์ร์ม  สาขาวิิชั้าเทคโนโลยี

ไฟฟ้า สาขาวิิชั้ากัาร์จ้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม และสาขาวิิชั้าเทคโนโลยีอิเล็กัทร์อนิกัส์  นอกัจากันี�ในปี 2554 

– 2555 ทุกัสาขาวิิชั้าได้มีกัาร์พ้ฒนาและปร์้บุปร์ุงหล้กัสูตร์ตามกัร์อบุมาตร์ฐานคุณวิุฒิร์ะด้บุอุดมศึกัษา 

(TQF) หล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์สิ�งแวิดล้อม ได้ร้์บุควิามเห็นชั้อบุจากัสภัา

มหาวิิทยาล้ยเป็นหล้กัสูตร์แร์กัของคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เม่�อว้ินที� 26 ธ้นวิาคม พ.ศ. 2554 

หล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์ ได้ร้์บุควิามเห็นชั้อบุจากัสภัามหาวิิทยาล้ย 

เม่�อว้ินที� 30 มกัร์าคม พ.ศ. 2555 และหล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ เอกั

อุตสาหกัร์ร์มอาหาร์ และเอกักัาร์จ้ดกัาร์ธุร์กิัจอาหาร์ ได้ร้์บุควิามเห็นชั้อบุจากัสภัามหาวิิทยาล้ย เม่�อว้ินที� 27 

กุัมภัาพ้นธ์ พ.ศ. 2555 ส่วินหล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีอุตสาหกัร์ร์ม เอกัเทคโนโลยี

ไฟฟ้า  เทคโนโลยีอิเล็กัทร์อนิกัส์ และเทคโนโลยีคอมพิวิเตอร์์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีสาร์สนเทศ สาขาวิิชั้า   

คหกัร์ร์มศาสตร์์ อยู่ในร์ะหว่ิางกัาร์ดำาเนินกัาร์ ส่วินหล้กัสูตร์ที�มีกัาร์พ้ฒนาขึ�นใหม่ ค่อ หล้กัสูตร์วิิทยา

ศาสตร์บุ้ณฑิิต สาขาวิิชั้าอาชีั้วิอนาม้ยและควิามปลอดภ้ัย สาขาวิิชั้ากัาร์จ้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม  หล้กัสูตร์

ต่อเน่�องเทคโนโลยีบุ้ณฑิิต (ทล.บุ.) สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีอุตสาหกัร์ร์ม เอกัเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกัร์ร์ม 

เทคโนโลยีอิเล็กัทร์อนิกัส์อุตสาหกัร์ร์ม และเทคโนโลยีกัาร์จ้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม   และหล้กัสูตร์คร์ุศาสตร์

บุ้ณฑิิต (ค.บุ.) สาขาวิิชั้าอุตสาหกัร์ร์มกัาร์ศึกัษา โดยทุกัหล้กัสูตร์เม่�อผ่านกัาร์อนุม้ติของสภัามหาวิิทยาล้ย

แล้วิก็ัจะเปิดสอนได้ต้�งแต่ปีกัาร์ศึกัษา 2555 เป็นต้นไป

 ปีีการ์ศึกษา	2558 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มีกัาร์ปร์้บุปร์ุงหล้กัสูตร์ตามกัร์อบุ

มาตร์ฐานคุณวุิฒิ ร์ะด้บุอุดมศึกัษาแห่งชั้าติ พ.ศ. 2552 ค่อ สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์

คอมพิวิเตอร์์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีสาร์สนเทศ และสาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ 

	 ปีีการ์ศึกษา	2560 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มีกัาร์ปร์้บุปร์ุงหล้กัสูตร์ตามกัร์อบุ

มาตร์ฐานคุณวิุฒิ ร์ะด้บุอุดมศึกัษาแห่งชั้าติ พ.ศ. 2558 ค่อ สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

สิ�งแวิดล้อม สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์จ้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม และสาขาวิิชั้าเทคโนโลยีไฟฟ้า

 ปีีการ์ศึกษา	2561 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มีกัาร์ปร์้บุปร์ุงหล้กัสูตร์ตามกัร์อบุมาตร์ฐาน

คุณวิุฒิ ร์ะด้บุอุดมศึกัษาแห่งชั้าติ พ.ศ. 2558 ค่อ สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ มีกัาร์เปลี�ยนแปลงอาจาร์ย์

ปร์ะจำาหล้กัสูตร์ (สมอ.08)

	 ปีีการ์ศึกษา	 2562 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เปิดร้์บุน้กัศึกัษาเข้าศึกัษาต่อในร์ะด้บุ

ปริ์ญญาตรี์ จำานวิน 3 หล้กัสูตร์ มี 8 สาขาวิิชั้า ได้แก่ั หล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต จำานวิน 5 สาขาวิิชั้า 

ค่อ สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีสาร์สนเทศ สาขาวิิชั้า

วิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์ และสาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีสิ�งแวิดล้อม หล้กัสูตร์เทคโนโลยีบุ้ณฑิิต 

จำานวิน 2 สาขาวิิชั้า ค่อ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์จ้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม และสาขาวิิชั้าเทคโนโลยีไฟฟ้า และ
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หล้กัสูตร์วิิศวิกัร์ร์มศาสตร์บุ้ณฑิิต จำานวิน 1 สาขาวิิชั้า ค่อ สาขาวิิชั้าวิิศวิกัร์ร์มไฟฟ้า

 

 ปีีการ์ศึกษา	 2563 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เปิดร้์บุน้กัศึกัษาเข้าศึกัษาต่อในร์ะด้บุ

ปริ์ญญาตรี์ จำานวิน 3 หล้กัสูตร์ มี 9 สาขาวิิชั้า ได้แก่ั หล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต จำานวิน 6 สาขาวิิชั้า 

ค่อ สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีสาร์สนเทศ สาขาวิิชั้า

วิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์ สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีสิ�งแวิดล้อม      และสาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์

เคร่์�องสำาอาง หล้กัสูตร์เทคโนโลยีบุ้ณฑิิต มี 2 สาขาวิิชั้า ค่อ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์จ้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม 

และสาขาวิิชั้าเทคโนโลยีไฟฟ้า และหล้กัสูตร์วิิศวิกัร์ร์มศาสตร์บุ้ณฑิิต สาขาวิิชั้าวิิศวิกัร์ร์มไฟฟ้า นอกัจากั

นี�ในปีกัาร์ศึกัษา 2563 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ย้งมีกัาร์ปร้์บุปรุ์งหล้กัสูตร์ให้มีควิามท้นสม้ย 

สอดคล้องก้ับุควิามต้องกัาร์ของผู้ปร์ะกัอบุกัาร์และตลาดแร์งงาน จำานวิน 5 หล้กัสูตร์ ด้งนี� สาขาวิิชั้ากัาร์

จ้ดกัาร์สิ�งแวิดล้อม สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์  สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยี

ดิจิท้ล และสาขาวิิชั้าอุตสาหกัร์ร์มอาหาร์

 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มีภัาร์ะหน้าที�ในกัาร์จ้ดกัาร์ศึกัษาที�เน้นคุณภัาพ ตอบุสนอง

ควิามต้องกัาร์ของท้องถิ�นและปร์ะเทศชั้าติ เพ่�อพ้ฒนาทร์้พยากัร์มนุษย์ให้มีควิามงอกังามทางปัญญา   

แสวิงหาควิามรู้์อย่างต่อเน่�อง เป็นบุ้ณฑิิตที�มีคุณภัาพ เป็นน้กัวิิชั้าชีั้พที�ดี สร้์างองค์ควิามรู้์ และพ้ฒนางาน

ในหน้าที� ทำานุบุำาร์ุงศิลปวิ้ฒนธร์ร์ม และให้บุริ์กัาร์ทางวิิชั้ากัาร์เพ่�อกัาร์เรี์ยนรู้์ในข้�นอุดมศึกัษาอย่างต่อ

เน่�องตลอดมา
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ปรััชญา
 ก้ัาวิท้นวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ผลิตคนดีมีคุณธร์ร์ม น้อมนำาศาสตร์์ไปบูุร์ณากัาร์

 เพ่�อกัาร์พ้ฒนาท้องถิ�น 

วิิสััยทััศน์์
 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งศึกัษาที�ได้มาตร์ฐาน มุ่งผลิตบุ้ณฑิิตให้มีคุณภัาพ   

 คุณธร์ร์ม สร้์างสร์ร์ค์งานวิิจ้ย บุริ์กัาร์วิิชั้ากัาร์ และศิลปว้ิฒนธร์ร์มเพ่�อพ้ฒนาท้องถิ�น

พััน์ธกิิจ
 1.  ผลิตบุ้ณฑิิตสาขาวิิทยาศาสตร์์ให้มีคุณภัาพและมาตร์ฐาน

 2.  สร้์างสร์ร์ค์งานวิิจ้ยเพ่�อพ้ฒนาองค์ควิามรู้์สู่องค์กัร์และท้องถิ�น

 3.  บุริ์กัาร์วิิชั้ากัาร์สู่ท้องถิ�นตามแนวิเศร์ษฐกิัจพอเพียง

 4.  ทำานุบุำารุ์งศิลปว้ิฒนธร์ร์มและร้์กัษาสิ�งแวิดล้อม

 5.  พ้ฒนาองค์กัร์ให้เป็นแหล่งกัาร์ศึกัษาที�ได้มาตร์ฐาน

วัิตถุุปรัะสังค์์
 1.  เพ่�อผลิตบุ้ณฑิิตให้มีควิามรู้์ในวิิชั้าชีั้พได้ตามกัร์อบุมาตร์ฐานคุณวุิฒิร์ะด้บุอุดมศึกัษา

                แห่งชั้าติ (TQF : Hed) และเป็นไปตามควิามต้องกัาร์ของส้งคม

 2.  เพ่�อสร้์างสร์ร์ค์งานวิิจ้ยและพ้ฒนาองค์ควิามรู้์สู่องค์กัร์และท้องถิ�น

 3.  เพ่�อบุริ์กัาร์วิิชั้ากัาร์สู่ท้องถิ�นตามแนวิเศร์ษฐกิัจพอเพียง

 4.  เพ่�อทำานุบุำารุ์งศิลปว้ิฒนธร์ร์มและร้์กัษาสิ�งแวิดล้อม

 5.  เพ่�อพ้ฒนาคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีให้เป็นองค์กัร์ทางกัาร์ศึกัษาที�ได้มาตร์ฐาน

เป้าหมายกิารัพััฒน์า
 1.  บุ้ณฑิิตคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีมีควิามรู้์ควิามสามาร์ถในวิิชั้าชีั้พตามกัร์อบุ  

               มาตร์ฐานคุณวุิฒิร์ะด้บุอุดมศึกัษา (TQF : Hed) และเป็นไปตามควิามต้องกัาร์ของส้งคม

 2.  คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีมีงานวิิจ้ยและถ่ายทอดองค์ควิามรู้์สู่องค์กัร์และท้องถิ�น

 3.  คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งบุร์ิกัาร์วิิชั้ากัาร์แกั่ท้องถิ�นตามแนวิเศร์ษฐกัิจพอเพียง

 4.  คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีมีส่วินร่์วิมในกัาร์ส่บุสานศิลปว้ิฒนธร์ร์มและอนุร้์กัษ์

                สิ�งแวิดล้อม  

 5. คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีมีกัาร์บุริ์หาร์จ้ดกัาร์อย่างมีคุณภัาพ

ปรัชญา วิัสัยทัศน์ พัันธกิิจำ นโยบัาย เป้าหมายกิารพััฒนา
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โครงสร้างการบริหารงาน คณ
ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณ
บดี

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว

คณ
ะกรรมการประจําคณ

ะฯ
ที่ปรึกษาคณ

บดี

คณ
ะกรรมการบริหารคณ

ะฯ

ฝายวิชาการและกิจการ นักศึกษา

ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ภูสมมา

รองคณ
บดี

- งานบริหารและพัฒ
นาหลักสูตร

- งานจัดการเรียนการสอน
- งานสหกิจศึกษา/
   ฝกประสบการณ

วิชาชีพ
- งานกิจการนักศึกษา
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานโครงการสงเสริมเยาวชนฯ
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

- งานสารบรรณ
- งานการเงินและบัญ

ชี
- งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจาง
- งานรายงานประจําป
- งานวิจัยและสรางสรรค
- งานพัฒ

นาบุคลากร
- งาน 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
- งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- งานโครงการหารายได
- งานพัฒ

นาหลักสูตรระยะสั้น
- งานโครงการจัดการสิ่งแวดลอม
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

1. การจัดการสิ่งแวดลอม
   ผศ.ดร.ธิติมา  เกตุเกว
2. คหกรรมศาสตร
   อ.คศิอาภา  บุญ

คง
3. เทศโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   อ.ธนากร  เมียงอารมณ


4 . เทคโนโลยีดิจิทัล
   ผศ.วิวัฒ

น  จูวราหะวงศ
5 . เทคโนโลยีไฟฟา
   อ.ประยุทธ  นิสภกุล
6. วิทยาการคอมพิวเตอร
   อ.เสาวนีย  ปรัชญ

าเกรียงไกร
7. วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
   อ.เมธาวี  อุตตสุรดี
8. วิศวกรรมไฟฟา
   ผศ.วาที่รอยตรี ดร.ธเนศ  เกตุทอง
9. อุตสาหกรรมอาหาร
   ผศ.จันวิภา  สุปะกิ่ง

ฝายบริหารและวิจัย

ผศ.ดร.ธิติมา เกตุแกว

รองคณ
บดี

ฝายนโยบายและแผน

อ.ดร.นวลระหง เทพวิวัฒ
นจิต

รองคณ
บดี

ผูชวยคณ
บดี

ประธานหลักสูตร สาขาวิชา

- งานนโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานบริหารความเสี่ยงและ
  ตรวจสอบภายใน
- งานประชาสัมพันธ
- งานทํานุบํารุงศิลปวัฒ

นธรรม
- งานบริการวิชาการ
- งานโครงการพระบรมราโชบาย
- งานโครงการวารสารวิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยี
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

1. ฝายประกันคุณ
ภาพ

การศึกษา
    อ.เสาวนีย  ปรัชญ

าเกรียงไกร
2. ฝายพั

ฒ
นาภาษาอังกฤษ

    อ.พรทิพย  ธนรติกุล
3. ฝายศูนยทดสอบมาตรฐาน
   ฝมือแรงงาน ชางไฟ

ฟ
าใน

   อาคาร
   อ.ประยุทธ  นิสภกุล
4. ฝายภูมิทัศนและสถานที่
   อาคาร 7,12,14 สมุทรปราการ
   อ.ชาญ

ฉจิต  วรรณ
นุรักษ

นางพวงเพ็ชร  ศรีเย็น หัวหนาสํานักงานคณ
บดี...นางสาววันดี  ศรีสําอางค เลขานุการสํานักงานคณ

บดี...นางสาวสวีนา  ศรีแสง ผูชวยเลขานุการสํานักงานคณ
บดี
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ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ภูสมมา
รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา/กรรมการ

อ.ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒนจิต
รองคณบดีฝายแผนและนโยบาย/กรรมการ

อ.เสาวนีย  ปรัชญาเกรียงไกร
ผูชวยคณบดี/ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร/กรรมการ

อ.ประยุทธ  นิสภกุล
ผูชวยคณบดี/ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟา/กรรมการ

อ.พรทิพย  ธนรติกุล
ผูชวยคณบดี/กรรมการ

อ.ชาญฉจิต  วรรณนุรักษ
ผูชวยคณบดี/กรรมการ

อ.ศศิอาภา  บุญคง
ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร/กรรมการ

อ.ธนากร  เมียงอารมณ
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม/กรรมการ

ผศ.วิวัฒน  จูวราหะวงศ
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล/กรรมการ

อ.เมธาวี  อุตตสุรดี
ประธานหลักสูตร

วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง
กรรมการ

ผศ.วาที่รอยตรี ดร.ธเนศ  เกตุทอง
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา/กรรมการ

นางพวงเพ็ชร  ศรีเย็น 
เลขานุการ

นางสาววันดี  ศรีสำอางค
เลขานุการ

ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว
คณบดี/ประธาน

ผศ.ดร.ธิติมา  เกตุแกว
รองคณบดีฝายบริหารและวิจัย/ประธานหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม/

กรรมการ

ผศ.จันวิภา  สุปะกิ่ง
ประธานหลักสูตร

อุตสาหกรรมอาหาร/
กรรมการ

นางสาวสวีนา  ศรีแสง
ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร 

ศ.ดร.ปยะ  โควินททวีวัฒน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ทัศนีย  ลิ้มสุวรรณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิิ

รศ.ดร.พงษพิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว
ประธาน

ผศ.ดร.ธิติมา  เกตุแกว
กรรมการ

ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ภูสมมา 
กรรมการ

อ.ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒนจิต 
กรรมการ

ผศ.วาที่รอยตรี ดร.ธเนศ  เกตุทอง
กรรมการ

ผศ.จันวิภา  สุปะกิ่ง
กรรมการ

ผศ.วิวัฒน  จูวราหะวงศ
กรรมการ

อ.เสาวนีย  ปรัชญาเกรียงไกร
กรรมการ

อ.ประยุทธ  นิสภกุล
กรรมการ

นางพวงเพชร  ศรีเย็น
เลขานุการ

นางสาววันดี  ศรีสำอางค
ผูชวยเลขานุการ

นางสาวสวีนา  ศรีแสง
ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการประจําคณะ
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ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ภูสมมา
รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา/กรรมการ

อ.ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒนจิต
รองคณบดีฝายแผนและนโยบาย/กรรมการ

อ.เสาวนีย  ปรัชญาเกรียงไกร
ผูชวยคณบดี/ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร/กรรมการ

อ.ประยุทธ  นิสภกุล
ผูชวยคณบดี/ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟา/กรรมการ

อ.พรทิพย  ธนรติกุล
ผูชวยคณบดี/กรรมการ

อ.ชาญฉจิต  วรรณนุรักษ
ผูชวยคณบดี/กรรมการ

อ.ศศิอาภา  บุญคง
ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร/กรรมการ

อ.ธนากร  เมียงอารมณ
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม/กรรมการ

ผศ.วิวัฒน  จูวราหะวงศ
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล/กรรมการ

อ.เมธาวี  อุตตสุรดี
ประธานหลักสูตร

วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง
กรรมการ

ผศ.วาที่รอยตรี ดร.ธเนศ  เกตุทอง
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา/กรรมการ

นางพวงเพ็ชร  ศรีเย็น 
เลขานุการ

นางสาววันดี  ศรีสำอางค
เลขานุการ

ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว
คณบดี/ประธาน

ผศ.ดร.ธิติมา  เกตุแกว
รองคณบดีฝายบริหารและวิจัย/ประธานหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม/

กรรมการ

ผศ.จันวิภา  สุปะกิ่ง
ประธานหลักสูตร

อุตสาหกรรมอาหาร/
กรรมการ

นางสาวสวีนา  ศรีแสง
ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร 
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ข้อมูลบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขาราชการ 12 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย 40 คน  

ลูกจางประจํา  1 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย 9 คน  

บุคลากรสายวิชาการ 

บุคลากรสายสนับสนุน 
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เทคโนโลยีไฟฟา

เทคโนโลยีดิจิทัล

อุตสาหกรรมอาหาร
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อุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คหกรรมศาสตร

36

16

23
4

2
4

2

8

5

1

3

1

4

1
3

223
4

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

36

16

23
4

2
4

2

8

5

1

3

1

4

1
3

223
4

1

36

16

23
4

2
4

2

8

5

1

3

1

4

1
3

223
4

1

36

16

23
4

2
4

2

8

5

1

3

1

4

1
3

223
4

1

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

บุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ  

บุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  
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อ.ศศิอาภา  บุญคง
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ศตรัตน  ทิพยผอง อ.บุษกร  สุทธิประภา

อ.ขายทอง  ชุนหสุวรรณ อ.กนกวรรณ  ทองเกียว

หมายเหตุ : อาจารยศศิอาภา  บุญคง ไดรับการแตงต้ัง วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ครบวาระ 27 เมษายน พ.ศ. 2568

อ.ธนากร  เมียงอารมณ
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว ผศ.ดร.สุชาติ  หัตถสุวรรณ

ผศ.ดร.หฤทภัค  อภิรัตน อ.วรวิทย  ลีลาวรรณ

หมายเหตุ : อาจารยธนากร  เมียงอารมณ ไดรับการแตงต้ัง วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ครบวาระ 27 เมษายน พ.ศ. 2568

ผศ.จันวิภา  สุปะกิ่ง
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดวงดี  วิเชียรโหตุ อ.ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒนจิต

อ.ดร.ไกรรัช  เทศมี อ.พรทิพย  ธนรติกุล

หมายเหตุ : ผศ.จันวิภา สุปะก่ิง ไดรับการแตงต้ัง วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ครบวาระ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหาร

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.วิวัฒน  จูวราหะวงศ
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ศรีสวคนธ  แดงสอาด อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ

อ.ณัฐคมณ  ไพศาลวัสยศ อ.วรรณพร  จิตรสังวรณ

หมายเหตุ : ผศ.วิวัฒน จูวราหะวงศ ไดรับการแตงต้ัง วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ครบวาระ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัล

อ.ประยุทธ  นิสภกุล
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ภูสมมา ผศ.สถาพร  จำรัสเลิศลักษณ

ผศ.พิสุทธิ์พงศ  คงรุงโชค

อ.ชาญฉจิต  วรรณนุรักษ

อาจารยชาลี  อินทรชัย

หมายเหตุ : อาจารยประยุทธ นิสภกุล  ไดรับการแตงต้ัง วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ครบวาระ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า
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บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.วิวัฒน  จูวราหะวงศ
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ศรีสวคนธ  แดงสอาด อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ

อ.ณัฐคมณ  ไพศาลวัสยศ อ.วรรณพร  จิตรสังวรณ

หมายเหตุ : ผศ.วิวัฒน จูวราหะวงศ ไดรับการแตงต้ัง วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ครบวาระ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัล

อ.ประยุทธ  นิสภกุล
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ภูสมมา ผศ.สถาพร  จำรัสเลิศลักษณ

ผศ.พิสุทธิ์พงศ  คงรุงโชค

อ.ชาญฉจิต  วรรณนุรักษ

อาจารยชาลี  อินทรชัย

หมายเหตุ : อาจารยประยุทธ นิสภกุล  ไดรับการแตงต้ัง วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ครบวาระ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า
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อ.เสาวนีย  ปรัชญาเกรียงไกร
ประธานหลักสูตร

ผศ.พันทิพย  คูอมรพัฒนะ อ.ดร.จุฑามาส  ศิริอังกูรวาณิช

อ.วิชัย  สีแกว อ.เอกรินทร  ตั้งนิธิบุญ

อ.ณภัทรกฤต  จันทวงศ อ.สุปราณี  หอมา

อ.ภูกิจ  คงเปยม อ.ลักษณา  รมยะสมิต

หมายเหตุ : อาจารยเสาวนีย  ปรัชญาเกรียงไกร ไดรับการแตงต้ัง วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ครบวาระ 27 เมษายน พ.ศ. 2568

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.วาที่รอยตรี ดร.ธเนศ  เกตุทอง
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ณัฐที  ถึงสุข อ.ดร.อัครกิตติ์  ไชยธนกุลวัฒน

ผศ.ธวัชชัย  สอนสนาม อ.วาที่รอยตรีธีรวุฒิ  แสวงบุญ

หมายเหตุ : ผศ.วาท่ีรอยตรี ดร.ธเนศ  เกตุทอง ไดรับการแตงต้ัง วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ครบวาระ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

อาจารยประจําสาขาว�ชา

ว�ศวกรรมไฟฟา

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อ.เมธาวี  อุตตสุรดี
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.เกรียง  กิจบำรุงรัตน   อ.ดร.พัชนี  เดชประเสริฐ

อ.ดร.ภาวิณี  อินนาค อ.รัชนัย  ไขแกว

อ.วิลาสินี  ปานนิล อ.ณัฐกฤช  อัสนี

หมายเหตุ : อาจารยเมธาวี  อุตตสุรดี ไดรับการแตงต้ัง วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ครบวาระ 27 เมษายน พ.ศ. 2568

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง

ผศ.ดร.ธิติมา  เกตุแกว
ประธานหลักสูตร

ผศ.กิติยา  โตะทอง อ.ดร.วิชชุดา  ประสาทแกว

อ.ดร.รัตนนุช  จันทรเพ็ญ อ.วงจันทร  นุนคง

อ.อมรรัตน  ชัยกฤษฎาการ

หมายเหตุ : ผศ.ดร.ธิติมา เกตุแกว ไดรับการแตงต้ัง วันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ครบวาระ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565

อาจารย์ประจําสาขาวิชา

การจัดการส่ิงแวดล้อม

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นางวราภรณ  เหมวิเชียร
เจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร

นางสาววรรณวิสาข  สุกปลั่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นางสาวอิสรีย  ขันทอง
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายจักรพงศ  วงษสาริกิจ
นักวิชาการพัสดุ

นางสาววันดี  ศรีสำอางค
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศรุดา  มูลสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวปราณี  แซเจ็ง
นักวิชาการศึกษา

นายภีมพัฒน  พลอยวิลัย
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสวีนา  ศรีแสง
นักวิชาการศึกษา

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีได้ดำาเนินโคร์งกัาร์ต่าง ๆ ในปีกัาร์ศึกัษา 2563 ซึึ่�งสอดคล้อง

ก้ับุแผนพ้ฒนาคณะและมหาวิิทยาล้ยปร์ะกัอบุด้วิย กัาร์ผลิตบุ้ณฑิิต กัาร์พ้ฒนาและปร้์บุปรุ์งกัร์ะบุวินกัาร์

เร์ียนกัาร์สอน กัาร์วิิจ้ย กัาร์บุร์ิกัาร์วิิชั้ากัาร์สู่ส้งคม กัาร์พ้ฒนาบุุคลากัร์ กัาร์อนุร์้กัษ์ศิลปวิ้ฒนธร์ร์ม

กัาร์อนุร้์กัษ์สิ�งแวิดล้อม และกัาร์บุริ์หาร์จ้ดกัาร์ตามหล้กัธร์ร์มมาภิับุาล

ด้้าน์กิารัผลิิตบััณฑิิต
 หล้กัสูตร์ที�เปิดสอนที�มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี กัร์ุงเทพมหานคร์ ในปีกัาร์ศึกัษา 2563 ได้แกั่ 

หล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต (วิท.บุ.) สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิิชั้าอุตสาหกัร์ร์มอาหาร์

สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีดิจิท้ล สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์ สาขาวิิชั้ากัาร์จ้ดกัาร์สิ �งแวิดล้อม 

วิิทยาศาสตร์์เคร์่ �องสำาอาง หล้กัสูตร์เทคโนโลยีบุ้ณฑิิต (ทล.บุ.) สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์จ้ดกัาร์

อุตสาหกัร์ร์ม สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีไฟฟ้า 

 หล้กัสูตร์ที�เปิดสอนที�มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี สมุทร์ปร์ากัาร์ ในปีกัาร์ศึกัษา 2563 ได้แกั่ 

หล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต (วิท.บุ.) สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์

สาขาวิิชั้ากัาร์จ้ดกัาร์สิ�งแวิดล้อม หล้กัสูตร์เทคโนโลยีบุ้ณฑิิต (ทล.บุ.) สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์จ้ดกัาร์

อุตสาหกัร์ร์ม สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีไฟฟ้า และหล้กัสูตร์วิิศวิกัร์ร์มศาสตร์บุ้ณฑิิต (วิศ.บุ.) สาขาวิิชั้า

วิิศวิกัร์ร์มไฟฟ้า

ร์ายช่�อหลักสูตร์ที�เปิีดสอน	ปีร์ะจำำาปีีการ์ศึกษา	2563

หลักสูตร์ที�เปิีดสอน		 	 	 		 	มร์ธ.กรุ์งเทพมหานคร์					มร์ธ.สมุทร์ปีร์าการ์

หลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บัุณฑิิต	ร์ะดับุปีริ์ญญาตรี์	4	ปีี   

คหกัร์ร์มศาสตร์์

อุตสาหกัร์ร์มอาหาร์ 

เทคโนโลยีดิจิท้ล 

วิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์

กัาร์จ้ดกัาร์สิ�งแวิดล้อม

วิิทยาศาสตร์์เคร่์�องสำาอาง 

หลักสูตร์เทคโนโลยีบัุณฑิิต	ร์ะดับุปีริ์ญญาตรี์	4	ปีี  

เทคโนโลยีกัาร์จ้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม

เทคโนโลยีไฟฟ้า

หลักสูตร์วิิศวิกร์ร์มศาสตร์บัุณฑิิต	ร์ะดับุปีริ์ญญาตรี์	4	ปีี  

วิิศวิกัร์ร์มไฟฟ้า

ผลกิารดำำาเนินงานประจำำาปีกิารศึกิษา 2563
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จำาน์วิน์นั์กิศึกิษา
 น้กัศึกัษาใหม่ปีกัาร์ศึกัษา 2563 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี 

มีจำานวินท้�งสิ�น 114 คน โดยแบุ่งเป็นน้กัศึกัษามหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์ กัรุ์งเทพมหานคร์ จำานวิน 81 คน 

และมหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์ สมุทร์ปร์ากัาร์ จำานวิน 33 คน 

  

สาขาวิิชา

กรุ์งเทพมหานคร์

หลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บัุณฑิิต	ร์ะดับุปีริ์ญญาตรี์	4	ปีี

คหกัร์ร์มศาสตร์์

อุตสาหกัร์ร์มอาหาร์ 

เทคโนโลยีดิจิท้ล

วิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์

กัาร์จ้ดกัาร์สิ�งแวิดล้อม

วิิทยาศาสตร์์เคร่์�องสำาอาง

หลักสูตร์เทคโนโลยีบัุณฑิิต	ร์ะดับุปีริ์ญญาตรี์	4	ปีี

เทคโนโลยีกัาร์จ้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม

เทคโนโลยีไฟฟ้า

       ร์วิม	กรุ์งเทพมหานคร์

สมุทร์ปีร์าการ์

หลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บัุณฑิิต	ร์ะดับุปีริ์ญญาตรี์	4	ปีี

วิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์

หลักสูตร์เทคโนโลยีบัุณฑิิต	ร์ะดับุปีริ์ญญาตรี์	4	ปีี

เทคโนโลยีกัาร์จ้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม

หลักสูตร์วิิศวิกร์ร์มศาสตร์บัุณฑิิต	ร์ะดับุปีริ์ญญาตรี์	4	ปีี

วิิศวิกัร์ร์มไฟฟ้า

          ร์วิม	สมุทร์ปีร์าการ์

                                                  ร์วิมทั�งหมด

ปีีที�	1

28

4

11

18

6

2

4

8

81

8

11

14

33

114

ปีีที�	2

 

41

-

-

18

-

-

-

-

59

15

14

19

48

107

ปีีที�	3

32

2

4

4

4

-

4

2

52

5

10

12

27

79

ปีีที�	4

 

40

8

7

15

9

-

8

7

94

13

14

19

46

140

ร์วิม

 

141

14

22

55

19

2

16

17

286

41

49

64

154

440

จำำานวินนักศึกษาภัาคปีกติทั�งหมดของคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี	ปีร์ะจำำาปีีการ์ศึกษา	2563
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ที�มา : ร์ายงานสถิติ จากัสำาน้กัส่งเสริ์มวิิชั้ากัาร์และงานทะเบีุยน ว้ินที� 20 พฤษภัาคม พ.ศ. 2564

ด้้าน์กิารัเงิน์แลิะงบัปรัะมาณ
 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีได้ร้์บุจ้ดสร์ร์งบุปร์ะมาณ ปร์ะจำาปี 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 

2562 – 30 ก้ันยายน พ.ศ. 2563) แบุ่งเป็นงบุปร์ะมาณแผ่นดิน และงบุร์ายได้ ได้แก่ั งบุปร์ะมาณบุำารุ์ง

กัาร์ศึกัษา และงบุปร์ะมาณโคร์งกัาร์จ้ดกัาร์ศึกัษาสำาหร้์บุภัาคพิเศษ เพ่�อสน้บุสนุนกัาร์ดำาเนินงานต่างๆ 

ตามภัาร์กิัจ

จำำานวินผูู้�สำาเร็์จำการ์ศึกษาของคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี	ร์ะดับุปีริ์ญญาตรี์	ปีีการ์ศึกษา	2563

จำำานวินผูู้�สำาเร็์จำการ์ศึกษา	(คน)

ปีีการ์ศึกษา	2563

ภัาคปีกติ

71

15

7

17

45

15

170

8

8

178

																														สาขาวิิชา

มร์ธ.กรุ์งเทพมหานคร์

หลักสูตร์วิิทยาศาสตร์บัุณฑิิต	ร์ะดับุปีริ์ญญาตรี์		4		ปีี

คหกัร์ร์มศาสตร์์

เทคโนโลยีอุตสาหกัร์ร์ม

เทคโนโลยีกัาร์อาหาร์

เทคโนโลยีสาร์สนเทศ

วิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์

กัาร์จ้ดกัาร์สิ�งแวิดล้อม

																																																																	ร์วิม

มร์ธ.สมุทร์ปีร์าการ์

หลักสูตร์วิิศวิกร์ร์มศาสตร์บัุณฑิิต	ร์ะดับุปีริ์ญญาตรี์	4	ปีี

วิิศวิกัร์ร์มไฟฟ้า

																																																																		ร์วิม

																																																									ร์วิมทั�งหมด

งบประมาณแผนดิน

จํานวน 29,995,800 บาท  

งบประมาณบํารุงการศึกษา

จํานวน 4,498,000 บาท  
(งบรายได)

งบประมาณ

โครงการจัดการศึกษาสําหรับภาคพิเศษ 

จํานวน 4,400,000 บาท (งบรายได)

รวม 38,893,800 บาท



26 I คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

 

ด้้าน์กิารัปรัะกัิน์คุ์ณภาพักิารัศึกิษา
 กัาร์ดำาเนินงานด้านปร์ะก้ันคุณภัาพกัาร์ศึกัษาของคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มีกัาร์จ้ดต้�ง

คณะกัร์ร์มกัาร์ปร์ะก้ันคุณภัาพของคณะขึ�น เพ่�อดำาเนินงานให้เป็นไปตามร์ะบุบุกัาร์ปร์ะก้ันคุณภัาพกัาร์

ศึกัษา โดยคณะได้ร้์บุกัาร์ตร์วิจปร์ะเมินคุณภัาพกัาร์ศึกัษาภัายในร์ะด้บุคณะ คร้์�งที� 20 (ว้ินที� 1 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 – 31 พฤษภัาคม พ.ศ. 2563) โดยปร์ะเมินคุณภัาพ จำานวิน 5 องค์ปร์ะกัอบุ 19 ต้วิบุ่งชั้ี� 

ผลกัาร์ปร์ะเมินคุณภัาพกัาร์ศึกัษาอยู่ในร์ะด้บุดี (คะแนนเฉลี�ย 4.15)

ตัวิบุ่งชี�คุณภัาพ

องค์ปีร์ะกอบุที�	1	การ์ผู้ลิตบัุณฑิิต

 1.1 ผลกัาร์บุริ์หาร์จ้ดกัาร์หล้กัสูตร์โดยร์วิม

 1.2 อาจาร์ย์ปร์ะจำาคณะที�มีคุณวุิฒิปริ์ญญาเอกั

 1.3 อาจาร์ย์ปร์ะจำาคณะที�ดำาร์งตำาแหน่งทางวิิชั้ากัาร์

 1.4 จำานวินน้กัศึกัษาเต็มเวิลาเทียบุเท่าต่อจำานวินอาจาร์ย์ปร์ะจำา

 1.5 กัาร์บุริ์กัาร์น้กัศึกัษาร์ะด้บุปริ์ญญาตรี์

 1.6 กิัจกัร์ร์มน้กัศึกัษาร์ะด้บุปริ์ญญาตรี์

 1.7 กัาร์ส่งเสริ์มสมร์ร์ถนะและท้กัษะด้านดิจิท้ล

 1.8 ร้์อยละของหล้กัสูตร์ที�น้กัศึกัษามีส่วินร่์วิมในกัาร์สร้์างสร์ร์ค์นว้ิตกัร์ร์ม

องค์ปีร์ะกอบุที�	2	การ์วิิจัำย

 2.1 ร์ะบุบุและกัลไกังานวิิจ้ย งานสร้์างสร์ร์ค์หร่์อนว้ิตกัร์ร์ม

 2.2 เงินสน้บุสนุนงานวิิจ้ยและงานสร้์างสร์ร์ค์

 2.3 ผลงานทางวิิชั้ากัาร์ของอาจาร์ย์ปร์ะจำาและน้กัวิิจ้ย

 2.4 ผลงานวิิจ้ย งานสร้์างสร์ร์ค์ หร่์อนว้ิตกัร์ร์มที�นำาไปใช้ั้ปร์ะโยชั้น์ต่อชุั้มชั้น

องค์ปีร์ะกอบุที�	3	การ์บุริ์การ์วิิชาการ์

 3.1 ร์ะบุบุและกัลไกักัาร์บุริ์กัาร์วิิชั้ากัาร์เพ่�อกัาร์พ้ฒนาท้องถิ�น ชุั้มชั้น หร่์อ

                  ส้งคม

 3.2 จำานวินชุั้มชั้นเป้าหมายที�ได้ร้์บุกัาร์พ้ฒนาอย่างต่อเน่�องตามแผนเสริ์มสร้์าง

                  ควิามส้มพ้นธ์ก้ับุชุั้มชั้น

องค์ปีร์ะกอบุที�	4	การ์ทำานุบุำารุ์งศิลปีะและวัิฒนธร์ร์ม

 4.1 ร์ะบุบุและกัลไกัด้านศิลปว้ิฒนธร์ร์มและควิามเป็นไทย

 4.2 ผลล้พธ์ด้านศิลปว้ิฒนธร์ร์มและควิามเป็นไทย 1 เร่์�อง

องค์ปีร์ะกอบุที�	5	การ์บุริ์หาร์จัำดการ์

 5.1 กัาร์จ้ดกัาร์เรี์ยนรู้์แบุบุบูุร์ณากัาร์ก้ับุกัาร์ทำางาน

 5.2 กัาร์บุริ์หาร์ของคณะเพ่�อกัาร์กัำาก้ับุติดตามผลล้พธ์ตามพ้นธกิัจ กัลุ่มสถาบุ้น

                 และเอกัล้กัษณ์ของคณะ

 5.3 ร์ะบุบุกัำาก้ับุกัาร์ปร์ะก้ันคุณภัาพหล้กัสูตร์

	 	 	 	 	 	 						เฉลี�ยร์วิมทุกตัวิบุ่งชี�	

เป้ีาหมาย

3.30

3.25

1.60

5.00

5.00

3.00

2.00

2.00

4.00

3.70

2.80

3.00

5.00

2.00

5.00

1 เร่์�อง

3.00

5.00

5.00

คะแนน

3.45

3.90

2.14

5.00

5.00

5.00

5.00

3.75

4.00

3.11

5.00

5.00

5.00

3.57

5.00

1.00

4.00

5.00

5.00

4.15
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ด้้าน์กิารัวิิจัย
 บุุคลากัร์ของคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีได้ร์้บุทุนสน้บุสนุนงานวิิจ้ย ในปีงบุปร์ะมาณ 2563

ด้งนี� 

ร์ายช่�องานวิิจัำยที�ได�รั์บุทุนสนับุสนุนในปีีงบุปีร์ะมาณ	2563

งบุปีร์ะมาณ	ปีี	2563ช่�องานวิิจัำย

แอปพลิเคช้ั้นเกัมภัาษาไทย-ภัาษาม่อไทย

สำาหร้์บุเด็กัหูหนวิกั

กัาร์ศึกัษาข้อมูลเคร่์อข่ายร์ะด้บุตำาบุล

ด้านสิ�งแวิดล้อมและแนวิทางกัาร์จ้ดกัาร์

สิ�งแวิดล้อม : กัร์ณีศึกัษาอำาเภัอบุางพลี

จ้งหว้ิดสมุทร์ปร์ากัาร์

นว้ิตกัร์ร์มกัาร์อบุแห้งปลาสลิดจากัพล้งงาน

ควิามร้์อนร่์วิมสำาหร้์บุกัาร์แปร์รู์ปอาหาร์

ในอุตสาหกัร์ร์มเกัษตร์เพ่�อเสริ์มสร้์าง

เศร์ษฐกิัจชุั้มชั้นพ่�นที�จ้งหว้ิดสมุทร์ปร์ากัาร์

ศูนย์กัาร์เรี์ยนรู้์และกัาร์ถ่ายทอด

นว้ิตกัร์ร์มกัาร์อบุลูกัจากัและปลาสลิด

เพ่�อเสริ์มสร้์างเศร์ษฐกิัจชุั้มชั้นในพ่�นที�

จ้งหว้ิดสมุทร์ปร์ากัาร์

ปัญหา ผลกัร์ะทบุ และกัาร์ปร้์บุต้วิ

ของชั้าวิชุั้มชั้นม้สยิดบุ้านสมเด็จ

ต่อสถานกัาร์ณ์โร์คติดเช่ั้�อไวิร้์สโคโร์นา 2019

(COVID - 19)

กัาร์พ้ฒนาหุ่นยนต์เคล่�อนที�อ้จฉริ์ยะ

เพ่�อฆ่่าเช่ั้�อโร์คด้วิยแสงยูวีิตามเส้นทาง

อ้ตโนม้ติ กัร์ณีโร์คอุบุ้ติใหม่เช่ั้�อไวิร้์สโควิิท-19

ผูู้�วิิจัำย

ผศ.ดร์.ศรี์สวิคนธ์  แดงสอาด

อ.อมร์ร้์ตน์  ช้ั้ยกัฤษฎากัาร์

ผศ.ดร์.กิัตติ  กัอบุ้วิแก้ัวิ

อ.ปร์ะยุทธ  นิสภักุัล

ผศ.กิัติยา  โต๊ะทอง

อ.ว่ิาที�ร้์อยตรี์ธีร์วุิฒิ  แสวิงบุุญ

งบุแผู่้นดินงบุร์ายได�
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ร์ายช่�อผูู้�ที�ได�รั์บุร์างวัิล

ผศ.จ้นวิิภัา  สุปะกิั�ง

อ.เสาวินีย์  ปร้์ชั้ญาเกัรี์ยงไกัร์ 

ผศ.ดร์.ธิติมา  เกัตุแก้ัวิ

ผศ.จ้นวิิภัา  สุปะกิั�ง

อ.เอกัริ์นทร์์  ต้�งนิธิบุุญ

ช่�อร์างวัิล

น้กัวิิจ้ยดีเด่น

ปร์ะเภัท

น้กัวิิจ้ยท้�วิไป

น้กัวิิจ้ยดีเด่น

ปร์ะเภัท

น้กัวิิจ้ยรุ่์นใหม่

แต่งกัายผ้าไทย

ช่�องาน

โคร์งกัาร์เชิั้ดชูั้เกีัยร์ติน้กัวิิจ้ย

เน่�องในว้ินคล้ายว้ินสถาปนา

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์

คร์บุร์อบุปีที� 72

โคร์งกัาร์เชิั้ดชูั้เกีัยร์ติน้กัวิิจ้ย

เน่�องในว้ินคล้ายว้ินสถาปนา

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์

คร์บุร์อบุปีที� 72

ธนบุุรี์ศรี์นพมาศ

สถานที�

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์

กัรุ์งเทพฯ

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์

กัรุ์งเทพฯ

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์

กัรุ์งเทพฯ

อาจำาร์ย์ที�ได�รั์บุร์างวัิล

งานปีร์ะชุม

กัาร์ปร์ะชุั้มวิิชั้ากัาร์

ร์ะด้บุชั้าติ “พะเยา

คร้์�งที� 10”

มหกัร์ร์มงานวิิจ้ยแห่งชั้าติ 2536

(Thailand Research Expo :

Symposium 2020)

กัาร์ปร์ะชุั้มวิิชั้ากัาร์ร์ะด้บุชั้าติ

คร้์�งที� 12 มหาวิิทยาล้ย

ร์าชั้ภ้ัฏนคร์ปฐม

(The 12th NPRU

National Academic

Conference) ภัายใต้ห้วิข้อ

“ศาสตร์์พร์ะร์าชั้า และ

กัาร์วิิจ้ยเพ่�อสร้์างดุลยภัาพชีั้วิิต

ในยุค Disruptive Technology”

ร์ะยะเวิลา

28-29 ม.ค. 2564

5 ส.ค. 2563

9-10 กั.ค. 2563

สถานที�

มหาวิิทยาล้ยพะเยา

จ้งหว้ิดพะเยา

โร์งแร์มเซ็ึ่นทาร์าแกัร์นด์

และบุางกัอกัคอนเวินช้ั้�น

เซ็ึ่นเตอร์์ เซ็ึ่นทร้์ลเวิิลด์ 

จ้งหว้ิดกัรุ์งเทพฯ

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏ

นคร์ปฐม

จ้งหว้ิดนคร์ปฐม

ผูู้�วิิจัำย

ผศ.ธว้ิชั้ช้ั้ย  สอนสนาม

อ.บุุษกัร์  สุทธิปร์ะภัา

อ.ข่ายทอง  ชุั้นหสุวิร์ร์ณ

อ.วิงจ้นทร์์  นุ่นคง

การ์นำาเสนอผู้ลงานวิิจัำยร์ะดับุชาติ	และนานาชาติ
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นักศึกษาที�ได�รั์บุทุนการ์ศึกษา

ช่�อทุน
ทุนคณะกัร์ร์มกัาร์ส่งเสริ์มกิัจกัาร์
มหาวิิทยาล้ย 

ทุนกัาร์ศึกัษาให้เปล่า (ไม่ต่อเน่�อง)
ทุนสมาคมศิษย์เก่ัามหาวิิทยาล้ย
ร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์ (ไม่ต่อเน่�อง)
ทุนกัาร์ศึกัษาให้เปล่า จากั
คุณชั้านนท์  เชั้าว์ิจิร์พ้นธ์ุ
(ไม่ต่อเน่�อง)
ทุนโคร์งกัาร์สน้บุสนุนเงินอุดหนุน
ทางกัาร์ศึกัษาสำาหร้์บุนิสิต น้กัศึกัษา
พิกัาร์ในร์ะด้บุอนุปริ์ญญาและร์ะด้บุ
ปริ์ญญาตรี์
ทุนมูลนิธินายห้างโร์งปูน ทุน
อุปกัาร์ะกัาร์ศึกัษาต่อเน่�อง
ทุนมูลนิธิชิั้น โสภัณพณิชั้

ทุนกัาร์ศึกัษามูลนิธิป่อเต็กัตึ�ง

ทุนโคร์งกัาร์กัองทุนกัาร์ศึกัษา
ร์ะด้บุอุดมศึกัษา
โคร์งกัาร์ทุนอุดมศึกัษาเพ่�อจ้งหว้ิด
ชั้ายแดนภัาคใต้
โคร์งกัาร์ทุนกัาร์ศึกัษาพร์ะร์าชั้ทาน
ม.ท.ศ.
ทุนมูลนิธินิว้ิตไกัร์ฤกัษ์

ร์ายช่�อ
1. นายจีร์เมธ  ตรี์กิัจจำารู์ญ
2. นางสาวินิตยา  เจริ์ญร้์มย์
3. นางสาวิกัฤติพร์  วิอทอง
4. นางสาวิอนงค์ล้กัษณ์  สุวิร์ร์ณ์
5. นางสาวิณ้ฐทิกัานต์  บุุญเกิัดร้์มย์
6. นางสาวิพิมพ์ทอง  วิงศ์คำา 
7. นางสาวิศศิวิร์ร์ณ  กัาญจนศรี์สมุทร์
8. นายเชั้าว์ิว้ิฒน์  คำาแก้ัวิ 
9. นางสาวิอร์อนงค์  สีลาร้์กัษ์ 
10. นางสาวิสุก้ัญญา  ศรี์สิงห์ 
นางสาวินริ์ศร์า  มณีร้์ตน์
1. นายศุภัช้ั้ย  พ้นชั้ารี์ 
2. นางสาวิสุภัาวิริ์น  สว่ิางเนตร์
1. นางสาวิพร์นภ้ัส  ทองปร์ะทุม
2. นางสาวินฤมล  อิสโร์ 
3. นางสาวิวิร์ร์ณร้์ตน์  ห้ตถกัร์ร์ม
1. นายน้นทิว้ิฒน์  วิงษ์สุมาลี
2. นางสาวิธมลวิร์ร์ณ  นะกัะร้์มย์

1. นายปฏิพล  ใจเย็น  
2. นายสกุัลพงศ์  พุ่มจ้นทร์์ 
1. นางสาวิจุฑิามาศ  สุขช้ั้ย   
2. นางสาวิศุภัสุตา  ผลาทร์
1. นางสาวิวิร์ร์ณร้์ตน์  ห้ตถกัร์ร์ม
2. นายเชั้าว์ิว้ิฒน์  คำาแก้ัวิ 
นางสาวิสุวิดี  ขว้ิญกัล้บุ

นางสาวิซึ่รี์นา  จิริ์ดี

นายนพร้์ตน์  จ้กัร์มา

นายนร์าธิป  ปึกัขาวิ

สาขา
วิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีสิ�งแวิดล้อม
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีสิ�งแวิดล้อม
คหกัร์ร์มศาสตร์์
คหกัร์ร์มศาสตร์์
คหกัร์ร์มศาสตร์์
คหกัร์ร์มศาสตร์์
คหกัร์ร์มศาสตร์์
คหกัร์ร์มศาสตร์์
คหกัร์ร์มศาสตร์์
คหกัร์ร์มศาสตร์์
คหกัร์ร์มศาสตร์์
วิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีสิ�งแวิดล้อม
คหกัร์ร์มศาสตร์์
คหกัร์ร์มศาสตร์์
เทคโนโลยีไฟฟ้า
คหกัร์ร์มศาสตร์์

วิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์  
คหกัร์ร์มศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีสิ�งแวิดล้อม
คหกัร์ร์มศาสตร์์
คหกัร์ร์มศาสตร์์
คหกัร์ร์มศาสตร์์
เทคโนโลยีกัาร์จ้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม 
(สมุทร์ปร์ากัาร์)   
เทคโนโลยีกัาร์อาหาร์

เทคโนโลยีกัาร์ไฟฟ้า

เทคโนโลยีกัาร์จ้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม 
(สมุทร์ปร์ากัาร์)
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อาจำาร์ย์ที�ได�รั์บุเชิญเป็ีนวิิทยากร์	ผูู้�ทร์งคุณวุิฒิ	กร์ร์มการ์ตร์วิจำผู้ลงาน	ผูู้�เชี�ยวิชาญ	ที�ปีรึ์กษาภัายนอก

มหาวิิทยาลัย

ร์ายช่�อ

อ.ดร์.ร้์ตนนุชั้  จ้นทร์์เพ็ญ

ผศ.ดร์.กิัตติ  กัอบุ้วิแก้ัวิ

ผศ.ดร์.หฤทภ้ัค  อภิัร้์ตน์

งาน/โคร์งการ์

กัาร์บุร์ร์ยายในห้วิข้อ Bioassays for 

environmental monitoring สำาหร้์บุ

ร์ายวิิชั้า ICEN 343 : Environmental 

Quality Analysis II

กัาร์ปร์ะชุั้มวิิชั้ากัาร์ร์ะด้บุชั้าติกัาร์วิิจ้ย

ปร์ะยุกัต์ คร้์�งที� 3 ปร์ะจำาปี 2564

(The 3rd NCAR NBU : National

Conference in Applied Research)

ภัายใต้ห้วิข้อ “วิิถีชีั้วิิตใหม่ในส้งคมที�

เปลี�ยนแปลง” (New Ways of Life in

a Society of Changing)

กัาร์พ้ฒนาหล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต 

สาขาวิิชั้าเคมีปร์ะยุกัต์และว้ิสดุศาสตร์์

สถานที�

คณะสิ�งแวิดล้อมและทร้์พยากัร์

ศาสตร์์ มหาวิิทยาล้ยมหิดล

จ้งหว้ิดนคร์ปฐม

มหาวิิทยาล้ยนอร์์ทกัรุ์งเทพ

วิิทยาเขตร้์งสิต

จ้งหว้ิดปทุมธานี

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏกัาญจนบุุรี์

จ้งหว้ิดกัาญจนบุุรี์



การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ท่ี
การพัฒนาท้องถ่ิน

คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี l 31 
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สาขาวิัชาวิัทยากิารคอมพิัวัเติอร์ จ้ดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์ กัาร์นำา social media มาใช้ั้
เพ่�อเพิ�มศ้กัยภัาพทางกัาร์ตลาดให้ก้ับุกัาร์ทำากัาร์
ค้าของชุั้มชั้น : ด้วิยกัาร์เพิ�มมูลค่าผลิตภ้ัณฑ์ิชุั้มชั้น
โดยใช้ั้เทคโนโลยี เม่�อว้ินที� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ ศูนย์กัาร์เรี์ยนรู้์ ICT บุ้านบุางปลากัด ตำาบุลใน
คลองบุางปลากัด อำาเภัอพร์ะสมุทร์เจดีย์ จ้งหว้ิด
สมุทร์ปร์ากัาร์ เพ่�อเป็นกัาร์ให้ควิามร์ู้กั้บุบุุคคล
ที�สนใจและผ ู ้ปร์ะกัอบุกัาร์ในชั้ ุมชั้น อ ำาเภัอ
พร์ะสมุทร์เจดีย์ จ้งหวิ้ดสมุทร์ปร์ากัาร์

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัน์ำา social media มาใช้เพ่ั�อเพิั�มศักิยภาพัทัางกิารัตลิาด้
ให้กัิบักิารัทัำากิารัค้์าของชุมชน์ ด้้วิยกิารัเพิั�มมูลิค์�า
ผลิิตภัณฑ์ิชุมชน์โด้ยใช้เทัค์โน์โลิยี



คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี l 33 

สาขาวิัชาวิัทยาศาสติร์เคร่�องสำาอาง จ้ด
โคร์งกัาร์อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์ “กัาร์พ้ฒนายาสีฟัน
สมุนไพร์” เม่�อวิ้นที� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ 
วิ้ดใหญ่บุางปลากัด อำาเภัอพร์ะสมุทร์เจดีย์ จ้งหว้ิด
สมุทร์ปร์ากัาร์ เพ่�อเป็นกัาร์พ้ฒนาผลิตภ้ัณฑ์ิยาสีฟัน

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัพััฒน์ายาสีัฟััน์สัมุน์ไพัรั
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สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร  จ้ดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “กัาร์ขอร์้บุร์องมาตร์ฐาน
ผลิตภั้ณฑิ์ชัุ้มชั้น (มผชั้.)” เม่�อวิ้นที� 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 แกั่ผู้ปร์ะกัอบุกัาร์กัลุ่มวิิสาหกัิจชัุ้มชั้น
พ้ฒนาอาชั้ีพ ณ ตำาบุลบุางพลีน้อย อำาเภัอบุางบุ่อ 
จ้งหวิ้ดสมุทร์ปร์ากัาร์ เพ่�อยกัร์ะด้บุคุณภัาพของ
ผลิตภ้ัณฑ์ิชุั้มชั้นให้มีคุณภัาพ เป็นไปตามมาตร์ฐาน
ที�กัฎหมายกัำาหนด และสอดคล้องก้ับุนโยบุาย OTOP 

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัขอรัับัรัองมาตรัฐาน์ผลิิตภัณฑ์ิชุมชน์ (มผช.)
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โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัขอรัับัรัองมาตรัฐาน์ผลิิตภัณฑ์ิชุมชน์ (มผช.)
โคร์งการ์คุณธร์ร์มจริ์ยธร์ร์ม

สัร้ัางจิตสัำานึ์กิรัักิษ์ค์วิามเป็น์ไทัย สั�งเสัริัมปรัะชาธิปไตยแลิะ
ต�อต้าน์ยาเสัพัติด้

คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี  จ้ดโคร์ง
กัาร์คุณธร์ร์มจร์ิยธร์ร์ม สร์้างจิตสำานึกัร์้กัษ์ควิาม
เป็นไทย ส่งเสริ์มปร์ะชั้าธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด 
เม่�อว้ินที� 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง 14207 
และห้อง 14208 อาคาร์เรี์ยนร์วิม 4 มหาวิิทยาล้ย
ร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์ (สมุทร์ปร์ากัาร์) เพ่�อพ้ฒนาคุณธร์ร์ม 
จริ์ยธร์ร์ม สร์้างควิามภัาคภัูมิใจและร์้กัษ์ในควิาม
เป็นไทย ส่งเสร์ิมและสร์้างภัูมิคุ้มกั้นทางจิตใจให้
น้กัศึกัษาห่างไกัลจากัยาเสพติดในทุกัรู์ปแบุบุ และ
ปลูกัจิตสำานึกัสร้์างควิามเล่�อมใสกัาร์ปกัคร์องใน
ร์ะบุอบุปร์ะชั้าธิปไตยอ้นมีพร์ะมหากัษ้ตริ์ย์ทร์ง
เป็นปร์ะมุขให้แก่ัให้น้กัศึกัษา
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี   จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “กัาร์ส่งเสร์ิมควิามร์ู้ให้
เยาวิชั้น และชัุ้มชั้นเข้าใจสิทธิและบุทบุาทหน้าที�
ของตนเอง  ด้านกัาร์อนุร์ ้กัษ์สิ �งแวิดล้อมและ
บุำาเพ็ญปร์ะโยชั้น์ต่อส้งคม”  เม่�อว้ินที� 19 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 ณ ห้อง 14207 และห้อง 14208
อาคาร์เร์ียนร์วิม 4 มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี 
(สมุทร์ปร์ากัาร์) 

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัสั�งเสัริัมค์วิามรู้ัให้เยาวิชน์ แลิะชุมชน์เข้าใจสิัทัธิแลิะ
บัทับัาทัหน้์าทีั�ของตน์เอง ด้้าน์กิารัอนุ์รัักิษ์สิั�งแวิด้ล้ิอมแลิะ
บัำาเพ็ัญปรัะโยชน์์ต�อสัังค์ม
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สาขาวัิชาวิัทยาศาสติร์เคร่�องสำาอาง   
จ้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “กัาร์พ้ฒนา
ผลิตภ้ัณฑ์ิสบูุ่” เม่�อว้ินที� 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ บุริ์ษ้ท โคโค่ดี โคโคน้ท 1970 จำาก้ัด ตำาบุล
บุางแก้ัวิฟ้า อำาเภัอนคร์ช้ั้ยศรี์ จ้งหว้ิดนคร์ปฐม

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัพััฒน์าผลิิตภัณฑ์ิสับูั�
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สาขาวัิชาวิัทยาศาสติร์เคร่�องสำาอาง    
จ้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์ “กัาร์พ้ฒนาสูตร์
ผลิตภ้ัณฑ์ิสบูุ่กัากักัาแฟ” เม่�อว้ินที� 26 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 ณ กัลุ่มส้มมาชีั้พบุ้านบุางกัร์ะสอบุ หมู่ 2 
ตำาบุลบุางกัร์ะสอบุ อำาเภัอพร์ะปร์ะแดง จ้งหว้ิด
สมุทร์ปร์ากัาร์

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัพััฒน์าสูัตรัผลิิตภัณฑ์ิสับูั�กิากิกิาแฟั
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สาขาวัิชาวิัทยาศาสติร์เคร่�องสำาอาง    
จ้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “กัาร์พ้ฒนา
ผลิตภ้ัณฑ์ินำ�ายาล้างจาน” เม่�อว้ินที� 5 ก้ันยายน 
พ.ศ. 2563 ณ วิิสาหกิัจชุั้มชั้นไอริ์ชั้ ตำาบุลเทพาร้์กัษ์ 
อำาเภัอเม่อง จ้งหว้ิดสมุทร์ปร์ากัาร์

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัพััฒน์าผลิิตภัณฑ์ิน์ำ้ายาล้ิางจาน์
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โคร์งการ์อบร์ม

แน์วิทัางกิารัพััฒน์าวิิสัาหกิิจชุมชน์ให้ยั�งย่น์

สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร    จ ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์ม “แนวิทางกัาร์พ้ฒนาวิิสาหกัิจชัุ้มชั้น
ให้ย้�งย่น”  เม่�อว้ินที� 3 ธ้นวิาคม พ.ศ. 2564 ให้แก่ั
กัล ุ ่มวิ ิสาหกั ิจชั้ ุมชั้นปร์ะสานม ิตร์ผ ู ้ผล ิตชั้า
ใบุหม่อนเพ่ �อให้ควิามร์ู ้เกัี �ยวิกั้บุแนวิทางสร์้าง
ควิามเข้มแข็งชัุ้มชั้นสู่กัาร์ทำางานอย่างมีควิามสุข  
และกัาร์สร์้างร์ายได้ให้เติบุโตอย่างต่อเน่�อง และ
ย้�งย่น ในกัาร์นี�ได้ร้์บุเกีัยร์ติจากั ผศ.ว่ิาที� ร์.ต.สุชั้าติ 
คุ ้มสุทธิ � ผศ.ดร์.พงษ์พ้ชั้ร์ินทร์์ พุธวิ้ฒนะ และ
อ.ภ้ัทร์านิษฐ์ ศุภักิัจโกัศล เป็นวิิทยากัร์ 
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สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์ม “แนวิทางกัาร์ปร์้บุปร์ุงสถานที�ผลิตชั้า
ใบุหม่อนตามเกัณฑ์ิ GMP” เม่�อว้ินที� 8 ธ้นวิาคม 
พ.ศ. 2564 เพ่�อให้ควิามรู้์พ่�นฐาน GMP กัาร์ขอ
ตร์วิจปร์ะเมินสถานที�ผลิตเพ่�อขอขึ�นทะเบีุยน อย. 
และแนวิทางกัาร์ปร้์บุปร์ุงสถานที�ผลิตชั้าใบุหม่อน
ตามเกัณฑิ์ GMP ให้แกั่กัลุ ่มวิิสาหกัิจชัุ้มชั้น
ปร์ะสานมิตร์ผู ้ผลิตชั้าใบุหม่อน ในกัาร์นี�ได้ร์้บุ
เกีัยร์ติจากั อ.น.สพ.ดร์.สมเกีัยร์ติ ศีลสุทธิ� อ.ดร์.
นวิลร์ะหง เทพวิิว้ิฒน์จิต และคุณสุพจน์ ทองทา 
เป็นวิิทยากัร์

โคร์งการ์อบร์ม

แน์วิทัางกิารัปรัับัปรุังสัถุาน์ทีั�ผลิิตชาใบัหม�อน์
ตามเกิณฑ์ิ GMP
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์เพิ�มคุณภัาพชีั้วิิต
ปร์ะชั้ากัร์สูงอายุและบุุคคลท้�วิไปในชุั้มชั้น คร้์�งที� 1 
เม่�อว้ินที� 19 ธ้นวิาคม พ.ศ. 2563  เพ่�อฝึึกัปฏิบุ้ติ
กัาร์ทำาพุดดิ�งนำ�าเต้าหู้ฟรุ๊์ตสล้ด และกัาร์นำาถ้�วิเหล่อง
มาปร์ะยุกัต์ใชั้้หร์่อสร์้างสร์ร์ค์เมนูเพ่�อสุขภัาพ ณ 
ชัุ้มชั้นม้สยิดบุ้านสมเด็จ ในกัาร์นี�ได้ร้์บุเกีัยร์ติจากั 
อ.สุน้นทา ชั้าแสน และผศ.จ้นวิิภัา สุปะกิั�ง เป็น
วิิทยากัร์

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัเพิั�มคุ์ณภาพัชีวิิตปรัะชากิรัผู้สูังอายุ
แลิะบุัค์ค์ลิทัั�วิไปใน์ชุมชน์ ค์รััง้ทีั� 1
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สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร  จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มกัาร์ปร้์บุปรุ์งกัร์ะบุวินกัาร์ผลิตชั้าใบุหม่อน
และกัาร์ควิบุคุมคุณภัาพตามมาตร์ฐานผลิตภ้ัณฑ์ิ
ชัุ้มชั้น เม ่ �อวิ ้นที �  18 กั ุมภัาพ้นธ ์ พ.ศ. 2564
ณ วิิสาหกัิจชัุ้มชั้นปร์ะสานมิตร์ เขตธนบุุร์ ี 
กัร์ุงเทพมหานคร์

โคร์งการ์อบร์ม

กิารัปรัับัปรุังกิรัะบัวิน์กิารัผลิิตชาใบัหม�อน์แลิะกิารัค์วิบัคุ์ม
คุ์ณภาพัตามมาตรัฐาน์ผลิิตภัณฑ์ิชุมชน์
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สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “แนวิทางกัาร์พ้ฒนา
ผลิตภ้ัณฑ์ิทอฟฟี�ลูกัจากัและบุร์ร์จุภ้ัณฑ์ิที�เหมาะสม” 
เม่ �อวิ้นที � 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วิิสาหกัิจ
ชัุ้มชั้นบุ้านคลองนาเกัล่อ อำาเภัอพร์ะสมุทร์เจดีย์ 
จ้งหว้ิดสมุทร์ปร์ากัาร์ ได้ร้์บุเกีัยร์ติจากั ผศ.จ้นวิิภัา  
สุปะกิั�ง และ อ.ณ้ฐกัาญ  ธีร์บุวิร์กุัล เป็นวิิทยากัร์

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

แน์วิทัางกิารัพััฒน์าผลิิตภัณฑ์ิทัอฟัฟีั� ลูิกิจากิแลิะบัรัรัจุภัณฑ์ิ
ทีั�เหมาะสัม
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สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “กัาร์พ้ฒนาผลิตภั้ณฑิ์
ทอฟฟี�ลูกัจากั คร้์�งที� 1” เม่�อว้ินที� 27 มีนาคม พ.ศ. 
2564 ณ วิิสาหกิัจชุั้มชั้นบุ้านคลองนาเกัล่อ อำาเภัอ
พร์ะสมุทร์เจดีย์ จ้งหว้ิดสมุทร์ปร์ากัาร์ ได้ร้์บุเกีัยร์ติ
จากั ผศ.จ้นวิิภัา  สุปะกิั�ง เป็นวิิทยากัร์

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัพััฒน์าผลิิตภัณฑ์ิทัอฟัฟีั� ลูิกิจากิ ค์รััง้ทีั� 1
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สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์แนวิทางกัาร์พ้ฒนา
ผลิตภ้ัณฑ์ิชั้าใบุหม่อน เม่�อว้ินที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2563 ณ ห้องปฏิบุ้ติกัาร์แปร์รู์ป อาคาร์ 1 ช้ั้�น 4  
มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี เพ่�อเป็นกัาร์พ้ฒนา
ศ้กัยภัาพสมาชั้ิกัของชัุ้มชั้นปร์ะสานมิตร์ แขวิง
หิร้์ญรู์จี เขตธนบุุรี์ กัรุ์งเทพมหานคร์ ให้สามาร์ถ
พ้ฒนาผลิตภั้ณฑิ์ชั้าใบุหม่อนของชัุ้มชั้นตนเอง
ให้เป็นที�ต้องกัาร์ของตลาดได้ 

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

แน์วิทัางกิารัพััฒน์าผลิิตภัณฑ์ิชาใบัหม�อน์



คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี l 47 

สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “กัาร์ย่ดอายุกัาร์เกั็บุ
ร์้กัษาผลิตภั้ณฑิ์นำ�าพร์ิกัตะไคร์้ผ้ด” เม่ �อวิ้นที� 4 
กัร์กัฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วิิสาหกิัจชุั้มชั้นพ้ฒนา
อาชีั้พตำาบุลบุางพลีน้อย อำาเภัอบุางบุ่อ จ้งหว้ิด
สมุทร์ปร์ากัาร์ เพ่�อพ้ฒนาสินค้า OTOP

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัย่ด้อายุกิารัเก็ิบัรัักิษาผลิิตภัณฑ์ิน์ำ้าพัริักิตะไค์ร้ัผัด้
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โคร์งการ์อบร์ม

พััฒน์าสิัน์ค้์าผลิิตภัณฑ์ิชุมชน์ด้้วิยวิิทัยาศาสัตร์ัแลิะ
เทัค์โน์โลิยี กิลุิ�มไม�ส้ิัน์จากิ

สาขาวิัชากิารจัำดำกิารสิ�งแวัดำล้อม จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มพ้ฒนาสินค้าผลิตภั้ณฑิ์ชั้ ุมชั้นด้วิย
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี กัลุ ่มไม่ส ิ �นจากั
คุ้งบุางกัร์ะเจ้า จ้งหวิ้สมุทร์ปร์ากัาร์ เม่�อวิ้นที� 31
กัร์กัฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องปฏิบุ้ติกัาร์วิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีส ิ �งแวิดล้อม อาคาร์ 1 ชั้ ้ �น 6 
มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์ เพ่�อพ้ฒนาผลิตภ้ัณฑ์ิสบูุ่
ลูกัจากัที �ผลิตขึ �นจากัทร์้พยากัร์ธร์ร์มชั้าติที �ม ี
ในท้องถิ�นของจ้งหว้ิดสมุทร์ปร์ากัาร์ 
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มกัาร์เพิ�มคุณภัาพชีั้วิิตปร์ะชั้ากัร์สูงอายุ 
คร้์�งที� 3 เม่�อว้ินที� 18 กัร์กัฎาคม พ.ศ. 2563 ณ 
ชุั้มชั้นม้สยิดบุ้านสมเด็จ เพ่�อฝึึกัปฏิบุ้ติกัาร์ทำาปั�น
ขลิบุทอดและสาคูแคนตาลูปนมสด ได้ร์้บุเกัียร์ติ
จากั อ.สุน้นทา ชั้าแสน และ อ.ดร์.ไกัร์ร้์ชั้ เทศมี 
เป็นวิิทยากัร์

โคร์งการ์อบร์ม

กิารัเพิั�มคุ์ณภาพัชีวิิตปรัะชากิรัสูังอายุ ค์รััง้ทีั� 3
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สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “อาหาร์เพ่�อสุขภัาพสู่
ชุั้มชั้น” เม่�อว้ินที� 18 กัร์กัฎาคม พ.ศ. 2563 ณ 
อาคาร์อเนกัปร์ะสงค์ ชุั้มชั้นถนนสายลวิด อำาเภัอ
เม่องสมุทร์ปร์ากัาร์ จ้งหวิ้ดสมุทร์ปร์ากัาร์ เพ่�อ
ให้กัาร์บุร์ิโภัคอาหาร์อย่างปลอดภั้ย และกัาร์
แปร์รู์ปอาหาร์เพ่�อสุขภัาพ ได้แก่ั แหนมเห็ดโพร์ไบุ
โอติกั และนำ�าสล้ดเต้าหู้เพ่�อสุขภัาพ ได้ร้์บุเกีัยร์ติ
จากั ผศ.ดวิงดี วิ ิเชั้ ียร์โหตุ อ.ดร์.นวิลร์ะหง 
เทพวิิว้ิฒน์จิต ผศ.จ้นวิิภัา สุปะกิั�ง และ อ.พร์ทิพย์ 
ธนร์ติกุัล เป็นวิิทยากัร์ให้ควิามรู้์พ่�นฐานโภัชั้นากัาร์ 

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

อาหารัเพ่ั�อสุัขภาพัสูั�ชุมชน์
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สาขาวิัชากิารจัำดำกิารสิ�งแวัดำล้อม จ้ดโคร์ง
กัาร์ฝึึกัอบุร์มให้ควิามร์ู้แกั่ปร์ะชั้าชั้นตามแนวิทาง
ใช้ั้ว้ิสดุธร์ร์มชั้าติและว้ิสดุเหล่อใช้ั้ มาสร้์างปร์ะโยชั้น์
เม่�อวิ้นที� 24 กัร์กัฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วิิสาหกัิจ
ชัุ้มชั้นบุางปลานวิ้ตวิิถี (บุ้านบุางกัะอี�) เพ่�อมุ่งเน้น
ในกัาร์สร์้างผลิตภั้ณฑิ์ที�มีคุณค่า และชั้่วิยลดผล
กัร์ะทบุในเร่์�องปัญหาขยะ

โคร์งการ์อบร์ม

ให้ค์วิามรู้ัแกิ�ปรัะชาชน์ตามแน์วิทัางใช้วัิสัดุ้ธรัรัมชาติแลิะ
วัิสัดุ้เหล่ิอใช้ มาสัร้ัางปรัะโยชน์์
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สาขาวิัชากิารจัำดำกิารสิ�งแวัดำล้อม จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์ลด ค้ดแยกั ขยะมูลฝึอย 
และส่งเสร์ิมผลิตภั้ณฑิ์ที�เป็นมิตร์กั้บุสิ�งแวิดล้อม
ในชัุ้มชั้น จ้งหวิ้ดสมุทร์ปร์ากัาร์ เม่ �อวิ้นที � 29 
กัร์กัฎาคม พ.ศ. 2563 ณ เทศบุาลเม่องบุางแกั้วิ 
อำาเภัอบุางพลี จ้งหว้ิสมุทร์ปร์ากัาร์ เพ่�อเป็นส่วินหนึ�ง
ในกัาร์สร์้างสร์ร์ค์สิ�งแวิดล้อมที�ดีให้กั้บุชัุ้มชั้น

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัลิด้ คั์ด้แยกิ ขยะมูลิฝอย แลิะสั�งเสัริัมกิารัใช้ผลิิตภัณฑ์ิ
ทีั�เป็น์มิตรัต�อสิั�งแวิด้ล้ิอมใน์ชุมชน์
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โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

ปฏิิบััติกิารั กิารัลิด้ คั์ด้แยกิ ขยะมูลิฝอย แลิะสั�งเสัริัม
กิารัใช้ผลิิตภัณฑ์ิทีั�เป็น์มิตรัต�อสิั�งแวิด้ล้ิอมใน์ชุมชน์

สาขาวิัชากิารจัำดำกิารสิ�งแวัดำล้อม จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ กัาร์ลด ค้ดแยกั ขยะ
มูลฝึอย และส่งเสริ์มกัาร์ใช้ั้ผลิตภ้ัณฑ์ิที�เป็นมิตร์ต่อ
สิ�งแวิดล้อมในชัุ้มชั้น เขตกัร์ุงเทพ เม่�อวิ้นที� 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องปร์ะชัุ้มวิิทยธนบุุร์ี 
อาคาร์ 1 ช้ั้�น 7 คณะวิิทยาศาสต์และเทคโนโลยี 
เพ่�อส่งเสริ์มกัาร์ค้ดแยกัขยะอย่างมีปร์ะสิทธิภัาพ
ในชัุ้มชั้น และลดปัญหาสิ �งแวิดล้อมด้วิยกัาร์ใชั้้
ผลิตภ้ัณฑ์ิที�เป็นมิตร์ต่อสิ�งแวิดล้อม 
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สาขาวิัชาคหกิรรมศาสติร์ จ้ดโคร์งกัาร์อบุร์ม
เชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์พ้ฒนาคุณภัาพและมาตร์ฐาน
ผลิตภ้ัณฑ์ิกัะปิและผลิตภ้ัณฑ์ิจากักัะปิกึั�งสำาเร็์จรู์ป 
คร้์�งที� 1 เม่�อว้ินที� 26 กุัมภัาพ้นธ์ พ.ศ. 2564 ณ 
วิิสาหกิัจชุั้มชั้น กัลุ่มผลิตกัะปิชุั้มชั้น หมู่ 9 ตำาบุล
คลองด่าน อำาเภัอบุางบุ่อ จ้งหว้ิดสมุทร์ปร์ากัาร์

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัพััฒน์าคุ์ณภาพัแลิะมาตรัฐาน์ผลิิตภัณฑ์ิกิะปิแลิะ
ผลิิตภัณฑ์ิจากิกิะปิกึิ�งสัำาเร็ัจรูัป ค์รััง้ทีั� 1
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สาขาวิัชาคหกิรรมศาสติร์ จ้ดโคร์งกัาร์อบุร์ม
เชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์พ้ฒนาคุณภัาพและมาตร์ฐาน
ผลิตภ้ัณฑ์ิกัะปิและผลิตภ้ัณฑ์ิจากักัะปิกึั�งสำาเร็์จรู์ป 
คร้์�งที� 2 เม่�อว้ินที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ 
วิิสาหกิัจชุั้มชั้น กัลุ่มผลิตกัะปิชุั้มชั้น หมู่ 9 ตำาบุล
คลองด่าน อำาเภัอบุางบุ่อ จ้งหว้ิดสมุทร์ปร์ากัาร์

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัพััฒน์าคุ์ณภาพัแลิะมาตรัฐาน์ผลิิตภัณฑ์ิกิะปิแลิะ
ผลิิตภัณฑ์ิจากิกิะปิกึิ�งสัำาเร็ัจรูัปค์รััง้ทีั� 2
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สาขาวิัชาคหกิรรมศาสติร์ จ้ดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์ปร์ะกัอบุอาหาร์ในชัุ้มชั้น
คร์้�งที� 1 เม่�อวิ้นที� 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง
ปฏิบุ้ติกัาร์คหกัร์ร์มศาสตร์์ อาคาร์ 1 ชั้้�น 8 คณะ
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัปรัะกิอบัอาหารัใน์ชุมชน์ ค์รััง้ทีั� 1
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สาขาวิัชาคหกิรรมศาสติร์ จ้ดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ ้ต ิกัาร์กัาร์พ้ฒนาคุณภัาพและ
มาตร์ฐานผลิตภั้ณฑิ์กัะปิและผลิตภั้ณฑิ์จากักัะปิ
กัึ�งสำาเร์็จร์ูป คร์้�งที� 3 เม่�อวิ้นที� 27 มีนาคม พ.ศ. 
2564 ณ วิิสาหกัิจชัุ้มชั้น กัลุ ่มผลิตกัะปิชัุ้มชั้น
หมู ่ 9 ตำาบุลคลองด่าน อำาเภัอบุางบุ่อ จ้งหวิ้ด
สมุทร์ปร์ากัาร์

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัพััฒน์าคุ์ณภาพัแลิะมาตรัฐาน์ผลิิตภัณฑ์ิกิะปิแลิะ
ผลิิตภัณฑ์ิจากิกิะปิกึิ�งสัำาเร็ัจรูัป ค์รััง้ทีั� 3



58 I คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

สาขาวิัชากิารจัำดำกิารสิ�งแวัดำล้อม จ้ดโคร์ง
กัาร์เพิ�มมูลค่าผลิตภ้ัณฑ์ิกัลุ่มสปาจากัลูกัจากัอย่าง
ย้�งย่น เม่�อว้ินที� 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ คุ้ง
บุางกัร์ะเจ้า จ้งหวิ้ดสมุทร์ปร์ากัาร์ เพ่�อให้ควิามรู้์
เกีั�ยวิก้ับุกัาร์พ้ฒนาผลิตภ้ัณฑ์ิจากัลูกัจากัอย่างเป็น
มิตร์ต่อสิ�งแวิดล้อม ตลอดจนกัาร์สร์้างเอกัล้กัษณ์
ของผลิตภั้ณฑิ์เพ่�อควิามย้�งย่น ได้ร์้บุเกัียร์ติจากั 
อ.ดร์.ร้์ตนนุชั้ จ้นทร์์เพ็ญ และ อ.วิงจ้นทร์์ นุ่นคง 
เป็นวิิทยากัร์

โคร์งการ์

เพิั�มมูลิค์�าผลิิตภัณฑ์ิกิลุิ�มสัปาจากิลูิกิจากิอย�างยั�งย่น์
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โคร์งการ์อบร์ม

ซ่� อมเค์ร่ั�องใช้ไฟัฟ้ัาให้กัิบัช� างซ่� อมบัริักิารัใน์ชุมชน์ 

คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี จ้ดโคร์ง
อบุร์มกัาร์ซ่ึ่อมเคร่์�องใช้ั้ไฟฟ้าให้ก้ับุช่ั้างซ่ึ่อมบุริ์กัาร์
ในชัุ้มชั้น ได้ทำากัาร์อบุร์มกัาร์ซึ่่อมเคร์่�องใชั้้ต่างๆ
เป็นจำานวิน 6 คร้์�ง คร์อบุคลุมเคร่์�องใช้ั้ไฟฟ้าหลากั
หลายชั้นิด เชั้่น พ้ดลม ทีวิี เคร์่�องซึ่้กัผ้า เคร์่�อง
ปร์้บุอากัาศ ตู ้เย็น เป็นต้น เพ่ �อมุ ่งเน้นพ้ฒนา
ทร้์พยากัร์บุุคคลให้มีควิามรู้์ ควิามเข้าใจเทคโนโลยีใหม่
ในเคร์่ �องใชั้้ไฟฟ้าต่างๆ ท้ �งทางด้านทฤษฎีและ
สามาร์ถลงม่อปฏิบุ้ติได้จริ์ง  



การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ท่ี
การพัฒนาท้องถ่ิน
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์  “กัาร์จ้ดกัาร์เรี์ยนกัาร์สอน
ร์าย วิิชั้าศึ กัษา ท้� วิ ไปกั ลุ่ม วิิชั้าคณิตศาสต ร์์ 
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี คณะวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยี” เม่ �อวิ้นที� 23 มิถุนายน พ.ศ. 
2563 ณ ห้องปร์ะชุั้มวิิทยธนบุุรี์ อาคาร์ 1 ช้ั้�น 7 
เ พ่� อป ร้์บุป รุ์ ง เ น่� อหากัาร์ เรี์ยน รู้์ ใ ห้ ท้นส ม้ย 
สอดคล้องกั้บุสถานกัาร์ณ์ปัจจุบุ้น ได้ร์้บุเกัียร์ติ
จากั ผศ.พูนทร้์พย์ มิตร์ส้มพ้นธ์ ผศ.ปรี์ชั้า แสงโชั้ติ 
และ ผศ.ร์ะวีิวิร์ร์ณ วุิฒิปร์ะสิทธิ� เป็นวิิทยากัร์

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัจัด้กิารัเรีัยน์กิารัสัอน์รัายวิิชาศึกิษาทัั�วิไป
กิลุิ�มวิิชาค์ณิตศาสัตร์ั วิิทัยาศาสัตร์ัแลิะเทัค์โน์โลิยี
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์พ้ฒนาศ้กัยภัาพ
คณาจาร์ย์ เพ่�อกัาร์จ้ดกัาร์เร์ียนกัาร์สอน : กัาร์
จ้ดกัาร์เรี์ยนกัาร์สอนแบุบุออนไลน์ เม่�อว้ินที� 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องส่บุค้นอินเตอร์์เน็ต 
อาคาร์ 2 ช้ั้�น 11 มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์ ได้ร้์บุ
เกัียร์ติจากั ผศ.แอนนา พายุพ้ด และทีมงาน 
E-learning เป็นวิิทยากัร์

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัพััฒน์าศักิยภาพัค์ณาจารัย์ เพ่ั�อกิารัจัด้กิารัเรีัยน์
กิารัสัอน์ : กิารัจัด้กิารัเรีัยน์กิารัสัอน์ แบับัออน์ไลิน์์
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สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ กัาร์พ้ฒนาศ้กัยภัาพ
คณาจาร์ย์เพ่�อกัาร์จ้ดกัาร์เรี์ยนกัาร์สอนและเข้าสู่
ตำาแหน่งทางวิิชั้ากัาร์ : สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์
อาหาร์ เม่�อว้ินที� 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง
ปร์ะชัุ้มวิิทยธนบุุร์ี อาคาร์ 1 ช้ั้�น 7 เพ่�อแนะนำา
เทคนิคกัาร์ทำาผลงานวิิชั้ากัาร์ ท้�งงานวิิจ้ยและกัาร์
เขียนตำาร์า/หน้งส่อ ได้ร์ ้บุเกัียร์ติจากั ร์ศ.ดร์.
ชั้าลีดา บุร์มพิช้ั้ยชั้าติกุัล เป็นวิิทยากัร์ 

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัพััฒน์าศักิยภาพัค์ณาจารัย์เพ่ั�อกิารัจัด้
กิารัเรีัยน์กิารัสัอน์แลิะเข้าสูั�ตำาแหน์�งทัางวิิชากิารั
สัาขาวิิชาเทัค์โน์โลิยีกิารัอาหารั
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สาขาวิัชากิารจัำดำกิารสิ�งแวัดำล้อม จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ กัาร์พ้ฒนาศ้กัยภัาพ
คณาจาร์ย์เพ่�อกัาร์จ้ดกัาร์เรี์ยนกัาร์สอนและกัาร์เข้า
สู่ตำาแหน่งทางวิิชั้ากัาร์  เม่�อวิ้นที�  26  สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องปร์ะชัุ้มวิิทยธนบุุร์ี อาคาร์ 1 
ชั้้�น 7 เพ่�อแนะนำาเทคนิคกัาร์ทำาผลงานวิิชั้ากัาร์ 
ท้�งงานวิิจ้ยและกัาร์เขียนตำาร์า/หน้งส่อได้ร้์บุเกีัยร์ติ
จากั ร์ศ.ดร์.อาวีิวิร์ร์ณ ปัญญาโกัเมศ เป็นวิิทยากัร์

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัพััฒน์าศักิยภาพัค์ณาจารัย์เพ่ั�อกิารัจัด้กิารัเรีัยน์
กิารัสัอน์แลิะกิารัเข้าสูั�ตำาแหน์�งทัางวิิชากิารั
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ เทคนิคกัาร์สอนสำาหร์้บุ
ผู้สอนม่ออาชีั้พและกัาร์เขียนแผนบุริ์หาร์ควิามเสี�ยง 
เม่�อว้ินที� 16 – 18 ธ้นวิาคม พ.ศ. 2563 ณ โร์งแร์ม
เซ็ึ่นทร์า บุายเซ็ึ่น ทาร์า ชั้ะอำาบีุชั้ รี์สอร์ท์ ห้วิหิน 
จ้งหว้ิดเพชั้ร์บุุรี์ 

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

เทัค์นิ์ค์กิารัสัอน์สัำาหรัับัผู้สัอน์ม่ออาชีพัแลิะกิารัเขียน์แผน์
บัริัหารัค์วิามเสีั�ยง



การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ท่ี
การพัฒนาท้องถ่ิน
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สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “กัาร์ผลิตผลิตภั้ณฑิ์
อาหาร์ฮาลาลเพ่�อสุขภัาพ” เม่�อว้ินที� 8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563  ณ ห้องปฏิบุ้ติกัาร์แปร์ร์ูปอาหาร์ 
อาคาร์ 1 ช้ั้�น 4 เพ่ �อส่งเสร์ิมกัาร์เร์ียนร์ู ้ด ้าน
เทคโนโลยีกัาร์อาหาร์แกั่ผู ้ที �สนใจในทุกัร์ะด้บุ
ได้ร้์บุเกีัยร์ติจากั อ.นิซุึ่ปยาน นิมะมิง เป็นวิิทยากัร์ 

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัผลิิตผลิิตภัณฑ์ิอาหารัฮาลิาลิเพ่ั�อสุัขภาพั
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สาขาวิัชาวิัทยากิารคอมพิัวัเติอร์ จ้ดโคร์ง
กัาร์แข่งข ้นกัาร์เข ียนโปร์แกัร์มคอมพิวิเตอร์ ์ 
น้กัเร์ียนร์ะด้บุม้ธยมศึกัษาในพ่�นที�สมุทร์ปร์ากัาร์ 
ปร์ะจำาปีกัาร์ศึกัษา 2563 เม่�อวิ้นที� 19 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องฝึึกัอบุร์มคอมพิวิเตอร์์ 4203 และ 
4206 มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์ สมุทร์ปร์ากัาร์ 
เพ่�อให้น้กัเรี์ยนร์ะด้บุม้ธยมได้พ้ฒนากัร์ะบุวินกัาร์
คิดอย่างเป็นร์ะบุบุ สามาร์ถแสดงออกัซึึ่�งควิามรู้์ใน
กั า ร์แ ก้ั ไข ปัญหา ด้ วิยกั า ร์ เ ขี ยน โปร์แกัร์ม
คอมพิวิเตอร์์ได้ ฝึึกัคิดร่์วิมก้ันอย่างมีเหตุผล ต้ดสิน
ใจและแกั้ปัญหาในเวิลาที�จำากั้ด โดยมีโร์งเร์ียนที�
เข้าร์่วิมได้แกั่ โร์งเร์ียนอ้สส้มชั้้ญสมุทร์ปร์ากัาร์ 
โร์งเร์ ียนหาดอมร์าอ้กัษร์ล้กัษณ์วิ ิทยา และ
วิิทยาล้ยเทคนิคสมุทร์ปร์ากัาร์ ร์วิมท้�งสิ�น 13 ทีม 
โดยปร์ะเภัทกัาร์แข่งข้นมีด้งนี� ปร์ะเภัทที� 1 แข่งข้น
กัาร์เขียนโปร์แกัร์มคอมพิวิเตอร์์พ่�นฐาน  ปร์ะเภัท
ที� 2  กัาร์แข่งข้นกัาร์เขียนโปร์แกัร์มภัาษาคอม
พิวิเตอร์์สำาหร์้บุพ้ฒนาเวิ็บุแอพพลิเคชั้้�น ปร์ะเภัท
ที� 3 กัาร์เขียนโปร์แกัร์มภัาษาคอมพิวิเตอร์์สำาหร้์บุ
พ้ฒนาแอพพลิเคช้ั้�นบุนอุปกัร์ณ์เคล่�อนที�

โคร์งการ์แข่่งขั่น

กิารัเขียน์โปรัแกิรัมค์อมพิัวิเตอร์ั นั์กิเรีัยน์รัะดั้บัมัธยมศึกิษา
ใน์พ้่ัน์ทีั�สัมุทัรัปรัากิารั ปรัะจำาปีกิารัศึกิษา 2563
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สาขาวิัชาเทคโนโลยีดิำจิำทัล จ้ดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์เรี์ยนรู้์ในยุคดิจิท้ล สำาหร้์บุ
กัาร์ใช้ั้งานที�เหมาะสมและปลอดภ้ัย เม่�อว้ินที� 20 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โร์งเรี์ยนว้ิดหงส์ร้์ตนาร์าม

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัเรีัยน์รู้ัใน์ยุค์ดิ้จิทััลิ สัำาหรัับักิารัใช้งาน์ทีั�เหมาะสัม
แลิะปลิอด้ภัย
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี จ้ดโคร์งกัาร์
กัาร์ฝึึกัอบุร์มมาตร์ฐานช่ั้างไฟฟ้าภัายในอาคาร์ 
เม่�อว้ินที� 9 ก้ันยายน พ.ศ. 2563 ณ อาคาร์เรี์ยน
ร์วิม 4 ตึกั 14 มหาวิ ิทยาล ้ยร์าชั้ภั ้ฏธนบุุร์ ี 
สมุทร์ปร์ากัาร์ เพ่�อให้บุุคคลท้�วิไปและชั้่างไฟฟ้า
สามาร์ถต่อยอดจากักัาร์พ้ฒนาท้กัษะควิามรู้์และ
ควิามสามาร์ถทางด้านชั้่างไฟฟ้า ร์วิมถึงสามาร์ถ
นำาควิามร์ู้ควิามสามาร์ถไปปร์ะกัอบุอาชั้ีพ อย่าง
ถูกัต้องตามกัฎหมาย

โคร์งการ์การ์ฝึึกอบร์ม

มาตรัฐาน์ช� างไฟัฟ้ัาภายใน์อาค์ารั
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี จ้ด
โคร์งกัาร์แนวิทางกัาร์พ้ฒนาหล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์
บุ้ณฑิิต คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เม่�อว้ินที� 
5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องปร์ะชุั้มวิิทยธนบุุรี์ 
อาคาร์ 1 ช้ั้�น 7 เพ่�อให้ควิามร์ู้กั้บุบุุคลากัร์คณะ
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ได้ร้์บุเกีัยร์ติจากัคุณ
นุชั้นภัา ร่์�นอบุเชั้ย ที�ปร์ึกัษาด้านมาตร์ฐานกัาร์
ศึกัษา กัร์ะทร์วิงกัาร์อุดมศึกัษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจ้ย
และนว้ิตกัร์ร์ม เป็นวิิทยากัร์

โคร์งการ์

แน์วิทัางกิารัพััฒน์าหลัิกิสูัตรัวิิทัยาศาสัตรับััณฑิิต
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สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร จ้ดโคร์งกัาร์
วิิพากัษ์เพ่�อปร้์บุปร์ุงหล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต 
สาขาวิิชั้าอุตสาหกัร์ร์มอาหาร์ ฉบุ้บุปร้์บุปรุ์ง พ.ศ. 
2564 เม่�อว้ินที� 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง
คลินิกัวิิชั้ากัาร์ อาคาร์ 1 ช้ั้�น 7 ได้ร้์บุเกีัยร์ติจากั 
ผศ.ดร์.ปฏิวิิทย์ ลอยพิมาย ผศ.ดร์.สุภัาณี ด่านวิิริ์ยะกุัล
คุณอภิันิหาร์ ผิวิพร์ร์ณ และคุณศร์้ญญา เผ่อกัมี 
ร่์วิมให้ข้อเสนอแนะในกัาร์วิิพากัษ์หล้กัสูตร์

โคร์งการ์วิิพากษ์์

เพ่ั�อปรัับัปรุังหลัิกิสูัตรัวิิทัยาศาสัตรับััณฑิิต สัาขาวิิชา
อุตสัาหกิรัรัมอาหารั
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สาขาวิัชากิารจัำดำกิารสิ�งแวัดำล้อม จ้ดโคร์ง
กัาร์วิิพากัษ์เพ่�อพ้ฒนาหล้กัสูตร์วิิทยาศาสตบุ้ณฑิิต
สาขาวิิชั้ากัาร์จ้ดกัาร์สิ �งแวิดล้อม เม่ �อวิ้นที � 21 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องปร์ะชัุ้มวิิทยธนบุุร์ี 
อาคาร์ 1 ชั้้ �น 7 ได้ร์้บุเกัียร์ติจากั ผศ.ดร์.สร์ณ์ 
สุวิร์ร์ณโชั้ติ ร์่วิมให้ข้อเสนอแนะในกัาร์วิิพากัษ์
หล้กัสูตร์

โคร์งการ์วิิพากษ์์

พััฒน์าหลัิกิสูัตรัวิิทัยาศาสัตรับััณฑิิต สัาขาวิิชากิารัจัด้กิารั
สิั�งแวิด้ล้ิอม 
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สาขาวิัชาเทคโนโลยีดิำจิำทัล จ้ดโคร์งกัาร์
วิิพากัษ์เพ่�อพ้ฒนาหล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต  
สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีดิจิท้ล ฉบุ้บุปร้์บุปรุ์ง พ.ศ. 2564
เม่�อว้ินที� 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องปร์ะชุั้ม
วิิทยธนบุุรี์ อาคาร์ 1 ช้ั้�น 7 ได้ร้์บุเกีัยร์ติจากั ผศ.ดร์.
สมคิด  สุทธิธาร์ธวิ้ชั้  ผศ.อาร์ีร์้ตน์  แกั้วิปร์ะดิษฐ์ 
และคุณฐกัร์ณ์พล ชั้่ �นชั้ม ร์่วิมให้ข้อเสนอแนะ
ในกัาร์วิิพากัษ์หล้กัสูตร์

โคร์งการ์วิิพากษ์์

พััฒน์าหลัิกิสูัตรัวิิทัยาศาสัตรับััณฑิิตสัาขาวิิชาเทัค์โน์โลิยี
ดิ้จิทััลิ
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สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “ท้กัษะกัาร์ใชั้้กัล้อง
จุลทร์ร์ศน์ในงานด้านเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์” เม่�อ
วิ้นที� 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพ่�อสอนกัาร์ใชั้้
กัล้องจุลทร์ร์ศน์และกัาร์เตรี์ยมต้วิอย่างสำาหร้์บุ
กัาร์ศึกัษาโคร์งสร์้างเซึ่ลล์ด้วิยกัล้องจุลทร์ร์ศน์ ณ 
ห้องปฏิบุ้ติกัาร์ชั้ีวิวิิทยา อาคาร์ 1 ชั้้�น 5 ได้ร์้บุ
เกีัยร์ติจากั คุณวิร์าภัร์ณ์ เหมวิิเชีั้ยร์ เป็นวิิทยากัร์

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

ทัักิษะกิารัใช้กิล้ิองจุลิทัรัรัศน์์ใน์งาน์ด้้าน์เทัค์โน์โลิยีกิารั
อาหารั
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สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร จ้ดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ เร่์�อง กัาร์ทดสอบุกัาร์ปน
เป้ �อนของจุลินทร์ีย์บุนผิวิส้มผ้สอาหาร์ (Swab 
test) เม่�อว้ินที� 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง
ปฏิบุ้ติกัาร์จุลชีั้วิวิิทยา อาคาร์ 1 ช้ั้�น 5 

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัทัด้สัอบักิารัปน์เป้่อน์ของจุลิิน์ทัรีัย์บัน์ผิวิสััมผัสัอาหารั 
(Swab test)
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สาขาวิัชาเทคโนโลยีดิำจิำทัล จ้ดโคร์งกัาร์
ไอทีพี�สอนน้อง : Disruptive Technology กัาร์
อยู่ร์อดของคนยุคดิจิท้ล เม่�อว้ินที� 17 มีนาคม พ.ศ. 
2564 ณ ห้องปฏิบุ้ติกัาร์คอมพิวิเตอร์์ อาคาร์ 5 
ช้ั้�น 3 ได้ร์้บุเกัียร์ติจากั  คุณสุดาร์้ตน์ ปส้นธนาทร์  
เป็นวิิทยากัร์

โคร์งการ์

ไอทีัพีั�สัอน์น้์อง : Disruptive Technology กิารัอยู�รัอด้
ของค์น์ยุค์ดิ้จิทััลิ
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สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร จ้ดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์ผลิตภ้ัณฑ์ินำ�าพริ์กัคลุกั เม่�อว้ินที� 
25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องปฏิบุ้ติกัาร์แปร์ร์ูป
อาหาร์ อาคาร์ 1 ช้ั้�น 4 ได้ร้์บุเกีัยร์ติจากั อ.สุน้นทา
ชั้าแสง เป็นวิิทยากัร์

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

ผลิิตภัณฑ์ิน์ำ้าพัริักิค์ลุิกิ



การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ท่ี
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี จ้ดโคร์งกัาร์
วิิทย์คิดสนุกั เม่�อวิ้นที� 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องปฏิบุ้ติกัาร์วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เพ่�อ
ใ ห้ น้กัเรี์ยนไ ด้ ฝึึกัท้กัษะปฏิ บุ้ ติกัาร์ทางด้ าน
วิิทยาศาสตร์์ในด้านต่างๆ และสามาร์ถนำาไปร์ะยุกัต์
ต่อยอดในกัาร์ศึกัษาได้

โคร์งการ์

วิิทัย์คิ์ด้สันุ์กิ
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี จ้ดโคร์งกัาร์
โคร์งงานวิิทย์คิดสนุกัส้ญจร์ คร้์�งที� 1 เม่�อว้ินที� 20 
สิงหาคม พ.ศ. 2563  ณ โร์งเรี์ยนว้ิดบุวิร์มงคล

โคร์งการ์

โค์รังงาน์วิิทัย์คิ์ด้สันุ์กิสััญจรั ค์รััง้ทีั� 1
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี ได้ออกั
แนะแนวิกัาร์ศึกัษาและอาชั้ีพ ณ โร์งเร์ียนม้ธยม
วิ้ดหนองแขม โร์งเร์ียนไชั้ยฉิมพลีวิิทยาคม และ
โร์งเรี์ยนว้ิดทร์งธร์ร์ม

โคร์งการ์

แน์ะแน์วิกิารัศึกิษาแลิะอาชีพั
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี เข้าร่์วิม
จ้ดแสดงผลงานวิิจ้ย และสิ�งปร์ะดิษฐ์ ในงานว้ิน
นิทร์ร์ศกัาร์โร์งเรี์ยนนายร้์อยพร์ะจุลจอมเกัล้า เม่�อ
ว้ินที� 23 – 24 พฤศจิกัายน พ.ศ. 2563 ณ โร์งเรี์ยน
นายร้์อยพร์ะจุลจอมเกัล้า จ้งหว้ิดนคร์นายกั โดยมี
คณบุดีคณะวิิทยาศาสตร์์และคณาจาร์ย์นำา
น้กัศึกัษาเข้าร์่วิมแสดงผลงาน

ร่์วิมจัดแสดงผลงานวิิจัย และส่ิงปร์ะดิษ์ฐ์์

งาน์วัิน์นิ์ทัรัรัศกิารั โรังเรีัยน์น์ายร้ัอยพัรัะจุลิจอมเกิล้ิา
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สาขาวัิชาวิัทยาศาสติร์เคร่�องสำาอาง       
จ้ดโคร์งกัาร์เตรี์ยมควิามพร้์อมวิิทยาศาสตร์์สู่
มหาวิิทยาล้ย เม่�อว้ินที� 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ 
ห้อง 1101 อาคาร์ 1 ช้ั้�น 10 มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์

โคร์งการ์

เตรีัยมค์วิามพัร้ัอมวิิทัยาศาสัตร์ัสูั�มหาวิิทัยาลัิย



โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกิัจและส้งคมร์าย

ตำาบุลแบุบุบูุร์ณากัาร์ (1 ตำาบุล 1 

มหาวิิทยาล้ย) 

มหาวิิทยาล้ยสู่ตำาบุล สร้์างร์ากัแก้ัวิให้

ปร์ะเทศ (U2T)

โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม
รายตําบลแบบบูรณาการ
(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัยสู่ตําบล
สร้างรากแก้วให้ประเทศ
(U2T)
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มหาวิัทยาลัยราชภััฏธนบุัรี ได้จ้ดโคร์งกัาร์

ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกิัจและส้งคมร์ายตำาบุลแบุบุบูุร์ากัาร์

(1 ตำาบุล 1 มหาวิิทยาล้ย) มหาวิิทยาล้ยสู่ตำาบุล 

สร์้างร์ากัแกั้วิให้ปร์ะเทศ ซึ่ึ �งคณะวิิทยาศาสตร์์

และเทคโนโลย ีร์ ้บุผ ิดชั้อบุในพ ่ �นท ี � จ ้ งหวิ ้ด

กัร์ุงเทพมหานคร์ จำานวิน 5 แขวิง ได้แกั่ แขวิง

คลองต้นไทร์ แขวิางบุางจากั แขวิงคลองขวิาง 

แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ และแขวิงศิร์ิร์าชั้ ส่วินในจ้งหวิ้ด

สมุทร์ปร์ากัาร์ จำานวิน 3 ตำาบุล ได้แกั่ ตำาบุล

บุางกัอบุ้วิ ตำาบุลบุางกัร์ะสอบุ และตำาบุลบุางห้วิเส่อ

โดยได้ดำาเนินกัาร์สำาร์วิจและปร์ะเมินศ้กัยภัาพ

ตำาบุล เพ่�อวิางแผนในกัาร์จ้ดโคร์งกัาร์/กัิจกัร์ร์ม

พ้ฒนาชุั้มชั้นที�ร้์บุผิดชั้อบุ

โคร์งการ์

ยกิรัะดั้บัเศรัษฐกิิจแลิะสัังค์มรัายตำาบัลิแบับับูัรัณากิารั
(1 ตำาบัลิ 1 มหาวิิทัยาลัิย) มหาวิิทัยาลัิยสูั�ตำาบัลิ
สัร้ัางรัากิแก้ิวิให้ปรัะเทัศ
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี จ้ดโคร์ง

กัาร์อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์ดำาเนินโคร์งกัาร์

มหาวิิทยาล้ยสู่ตำาบุลสร์้างร์ากัแกั้วิให้ปร์ะเทศ 

(U2T) คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เม่�อว้ินที� 

11 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคาร์ 14 ช้ั้�น 2 

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์ สมุทร์ปร์ากัาร์ และ

ห้องปร์ะชุั้ม 50 ปี ร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์ อาคาร์ 1 ช้ั้�น 15 

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุรี์ เพ่�อให้ผู้ร้์บุจ้างเหมา

ของร้์ฐมีควิาม รู้์ควิามเข้าใจด้านกัาร์ดำา เ นิน

โคร์งกัาร์ U2T และสามาร์ถดำาเนินโคร์งกัาร์ U2T 

ได้

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัด้ำาเนิ์น์โค์รังกิารัมหาวิิทัยาลัิยสูั�ตำาบัลิสัร้ัางรัากิแก้ิวิให้
ปรัะเทัศ (U2T)
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สาข า วิั ช า เ ทค โ น โ ล ยี กิ า ร จัำ ดำกิา ร
อุติสาหกิรรม จ้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์
ทำาเจลแอลกัอฮอล์ล้างม่อ เม่�อวิ้นที� 24 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 ณ ชัุ้มชั้นร์าชั้มนตร์ีร์่วิมใจ แขวิงคลอง
ขวิาง เขตภัาษีเจร์ิญ จ้งหวิ้ดกัร์ุงเทพมหานคร์
เพ่�อป้องกั้นโร์คร์ะบุาดโควิิด 19 ให้กั้บุปร์ะชั้าชั้น
ในชุั้มชั้น   

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

เจลิแอลิกิอฮอล์ิล้ิางม่อ 
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สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “กัาร์พ้ฒนาผลิตภั้ณฑิ์
นำ�ายาล้างจานเพ่�อพ้ฒนาส้มมาชั้ีพในชัุ้มชั้น” เม่�อ
ว้ินที� 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์กัาร์เรี์ยนรู้์
ชัุ้มชั้นวิ้ดวิิจิตร์กัาร์นิมิตร์ แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ เขต
ภัาษีเจริ์ญ จ้งหวิ้ดกัร์ุงเทพมหานคร์ เพ่�อเป็นกัาร์
ลดร์ายจ่ายเสร์ิมร์ายได้ให้กั้บุคร์อบุคร์้วิ นำาไป
สู่กัาร์พ้ฒนาเพ่�อแกั้ไขปัญหาควิามยากัจน 

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัพััฒน์าผลิิตภัณฑ์ิน์ำ้ายาล้ิางจาน์เพ่ั�อพััฒน์าสััมมาชีพั
ใน์ชุมชน์
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สาขาวิัชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จ้ดโคร์งกัาร์
ทำาเจลแอลกัอฮอล์ เม่ �อวิ้นที � 27 มีนาคม พ.ศ. 
2564 ณ ชุั้มชั้นศิริ์นทร์์ แขวิงบุางจากั เขตภัาษีเจริ์ญ
จ้งหวิ้ดกัร์ุงเทพมหานคร์ เพ่�อป้องกั้นโร์คร์ะบุาด
โควิิด 19 ให้ก้ับุปร์ะชั้าชั้นในชุั้มชั้น

โคร์งการ์

ทัำาเจลิแอลิกิอฮอล์ิ  
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สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร จ้ดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์ชีั้วิิตสดใสว้ิยผู้สูงอายุ เม่�อว้ินที� 
28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์กัาร์เรี์ยนรู้์ชุั้มชั้น
ว้ิดวิิจิตร์กัาร์นิมิตร์ แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษีเจริ์ญ 
จ้งหวิ้ดกัร์ุงเทพมหานคร์ เพ่�อส่งเสร์ิมและสร์้าง
สุขภัาพที�ดีให้แก่ัปร์ะชั้าชั้นในชุั้มชั้น 

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

ชีวิิตสัด้ใสัวัิยผู้สูังอายุ
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สาขาวิัชาเทคโนโลยีดิำจิำทัล จ้ดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์ทำาตะไคร้์หอมก้ันยุงต้าน
ภั้ยโร์คไข้เล่อดออกั เม่�อว้ินที� 29 มีนาคม พ.ศ. 
2564 ณ องค์กัาร์บุร์ิกัาร์ส่วินตำาบุลบุางกัร์ะสอบุ 
อำาเภัอพร์ะปร์ะแดง จ้งหว้ิดสมุทร์ปร์ากัาร์ เพ่�อให้
ควิามร์ู้กั้บุชัุ้มชั้นในกัาร์จ้ดทำาตะไคร์้หอมกั้นยุง ได้
ร้์บุเกีัยร์ติจากัคุณนิศาชั้ล ขุนหม่�นวิงษ์ เป็นวิิทยากัร์ 

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์การ์

ตะไค์ร้ัหอมกัิน์ยุงต้าน์ภัยโรัค์ไข้เล่ิอด้ออกิ  
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สาขาวิัชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จ้ดทำาโคร์งกัาร์
ทำาสเปร์ย์ก้ันยุง กัลิ�นสมุนไพร์ เม่�อว้ินที� 29 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 ณ แขวิงบุางจากั เขตภัาษีเจริ์ญ จ้งหว้ิด
กัรุ์งเทพมหานคร์ เพ่�อแจกัจ่ายให้ก้ับุปร์ะชั้าชั้น

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

สัเปรัย์กัิน์ยุง กิลิิ�น์สัมุน์ไพัรั 
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สา ข าวัิ ช า เ ทค โ น โ ลยี กิ า รจำั ดำ กิ า ร
อุติสาหกิรรม จ้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์
สบูุ่จากักัากักัาแฟ เม่�อว้ินที� 3 เมษายน พ.ศ. 2564 
ณ ชัุ้มชั้นร์าชั้มนตร์ีร์ ่วิมใจ  แขวิงคลองขวิาง
เขตภัาษีเจริ์ญ จ้งหว้ิดกัรุ์งเทพมหานคร์

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์การ์

สับูั�จากิกิากิกิาแฟั  



กิจกรรมอ่ืนๆ
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี จ้ดโคร์ง
กัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “กัาร์พ้ฒนาข้อเสนอ
โคร์งกัาร์วิิจ ้ยเกั ี �ยวิกั้บุกั้ญชั้า” เม่ �อวิ ้นที �  13 
กัร์กัฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องปร์ะชัุ้มวิิทยธนบุุร์ี 
อาคาร์ 1 ชั้ ้ �น 7 ในกัาร์น ี � ได ้ร์ ้บุเกั ียร์ต ิจากั 
ผศ.อาร์ีย์ วิชั้ิร์วิร์ากัาร์ นายกัสภัามหาวิิทยาล้ย 
เป็นปร์ะธานเปิดงาน โดยกัาร์จ้ดกัาร์อบุร์มคร์้�งนี� 
ผศ.ดร์.ยุวิล้กัษณ์ เวิชั้วิิทยาขล้ง ร์้กัษาร์าชั้กัาร์
แทนอธิกัาร์บุดี คุณวิิทวิ้ส บุุญญสถิตย์ สมาชั้ิกั
วิุฒิสภัาภัาควิิชั้ากัาร์ และคุณยศ บุุญญสถิตย์ 
กัร์ร์มกัาร์สภัามหาวิิทยาล้ย ผู้ทร์งคุณวุิฒิให้เกีัยร์ติ
เข้าร่์วิมฟังกัาร์บุร์ร์ยายจากั ร์ศ.ดร์.วีิร์ช้ั้ย พุทธวิงศ์ 
อาจาร์ย์สาขาเคมีอินทร์ีย์ คณะวิิทยาศาสตร์์และ
ศิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาล้ยเกัษตร์ศาสตร์์ พร์้อม
ทีมงานให้ควิามรู้์ก้ับุคณาจาร์ย์ 

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารัพััฒน์าข้อเสัน์อโค์รังกิารัวิิจัยเกีิ�ยวิกัิบักัิญชา  



คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี l 97 

สาขาวิัชากิารจัำดำกิารสิ�งแวัดำล้อม ได้ร์้บุเชั้ิญ
เป็นวิิทยากัร์ในโคร์งกัาร์กัาร์บุร์ิหาร์จ้ดกัาร์ขยะ
มูลฝึอย และกัาร์อนุร์้กัษ์สิ �งแวิดล้อมในชัุ้มชั้น
ตามโคร์งกัาร์ค้ดแยกัขยะปี 2563 เม่�อวิ้นที� 28 
ส ิงหาคม พ.ศ. 2563 จ ้ดโดยเทศบุาลตำาบุล
คลองด่าน อำาเภัอบุางบุ่อ จ้งหวิ้ดสมุทร์ปร์ากัาร์ 
โดยได้นำาควิามร์ู้ในกัาร์ค้ดแยกัขยะ กัาร์จ้ดกัาร์
ขยะอินทร์ีย์ และกัาร์ใชั้้บุร์ร์จุภั้ณฑิ์ที�เป็นมิตร์ต่อ
สิ�งแวิดล้อมไปถ่ายทอดให้กั้บุชัุ้มชั้นคลองด่านผ่าน
กิัจกัร์ร์มต่างๆ

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

กิารับัริักิารัจัด้กิารัขยะมูลิฝอย แลิะกิารัอนุ์รัักิษ์สิั�งแวิด้ล้ิอม
ใน์ชุมชน์ 
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สาขาวิัชากิารจัำดำกิารสิ�งแวัดำล้อม ได้ร้์บุเชิั้ญ
เป็นวิิทยากัร์ในโคร์งกัาร์กัาร์บุริ์หาร์จ้ดกัาร์ขยะ
มูลฝึอย และกัาร์อนุร้์กัษ์สิ�งแวิดล้อมในชุั้มชั้น คร้์�ง
ที� 2 ตามโคร์งกัาร์ค้ดแยกัขยะปี 2563 จ้ดโดย
เทศบุาลตำาบุลคลองด่าน เม่�อว้ินที� 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 ณ ศาลเจ้าต้�วิปุ้นเท้า อำาเภัอบุางบุ่อ 
จ้งหว้ิดสมุทร์ปร์ากัาร์ โดยมี อ.ดร์.วิิชั้ชุั้ดา ปร์ะสาทแก้ัวิ 
อ.ดร์.ร้์ตนนุชั้ จ้นทร์์เพ็ญ และ อ.วิงจ้นทร์์ นุ่นคง 
เป็นวิิทยากัร์บุร์ร์ยายควิามรู้์เกีั�ยวิก้ับุกัาร์ค้ดแยกัขยะ 
กัาร์จ้ดกัาร์ขยะอินทร์ีย์ และกัาร์ใชั้้บุร์ร์จุภั้ณฑิ์ที�
เป็นมิตร์ต่อสิ�งแวิดล้อมให้ก้ับุชั้าวิคลองด่านผ่าน
กิัจกัร์ร์มต่างๆ

โคร์งการ์

กิารับัริัหารัจัด้กิารัขยะมูลิฝอย แลิะกิารัอนุ์รัักิษ์สิั�งแวิด้ล้ิอม
ใน์ชุมชน์ ค์รััง้ทีั� 2  
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี   จ้ดกัาร์
ปร์ะชัุ้ มสภัาคณบุดี คณะ วิิทยาศาสต ร์์และ
เทคโนโลยี มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏแห่งปร์ะเทศไทย 
เม่ �อวิ้นที � 10-11 กั้นยายน พ.ศ. 2563  ณ ห้อง
ปร์ะชัุ้มธนบุุร์ีลอดจ์ มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี 
สมุทร์ปร์ากัาร์ โดยกัาร์จ้ดปร์ะชุั้มคร์าวินี�มีคณบุดี
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มหาวิิทยาล้ย
ร์าชั้ภ้ัฏเข้าร่์วิมปร์ะชุั้ม 28 แห่ง

จัดการ์ปร์ะชุิม

สัภาค์ณบัดี้ค์ณะวิิทัยาศาสัตร์ัแลิะเทัค์โน์โลิยี
มหาวิิทัยาลัิยรัาชภัฏิแห�งปรัะเทัศไทัย  
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สาขาวิัชากิารจัำดำกิารสิ�งแวัดำล้อม  ได้ร์้บุเชั้ิญเป็นวิิทยากัร์ในโคร์งกัาร์กัาร์บุริ์หาร์จ้ดกัาร์ขยะ
มูลฝึอย และกัาร์อนุร้์กัษ์สิ�งแวิดล้อมในชุั้มชั้น คร้์�งที� 3 ตามโคร์งกัาร์ค้ดแยกัขยะปี 2563 จ้ดโดยเทศบุาล
ตำาบุลคลองด่าน เม่�อว้ินที� 16 ก้ันยายน พ.ศ. 2563 ณ ว้ิดเจริ์ญวิร์าร์าม อำาเภัอบุางบุ่อ จ้งหว้ิด
สมุทร์ปร์ากัาร์ โดยมี อ.ดร์.วิิชั้ชุั้ดา ปร์ะสาทแก้ัวิ อ.ดร์.ร้์ตนนุชั้ จ้นทร์์เพ็ญ และ อ.วิงจ้นทร์์ นุ่นคง เป็น
วิิทยากัร์บุร์ร์ยายควิามรู้์เกีั�ยวิก้ับุกัาร์ค้ดแยกัขยะ กัาร์จ้ดกัาร์ขยะอินทรี์ย์ และกัาร์ใช้ั้บุร์ร์จุภ้ัณฑ์ิที�เป็น
มิตร์ต่อสิ�งแวิดล้อมให้ก้ับุชั้าวิคลองด่านผ่านกิัจกัร์ร์มต่างๆ

โคร์งการ์

กิารับัริัหารัจัด้กิารัขยะมูลิฝอย แลิะกิารัอนุ์รัักิษ์สิั�งแวิด้ล้ิอม
ใน์ชุมชน์ ค์รััง้ทีั� 3   



คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี l 101 

สาขาวิัชากิารจัำดำกิารสิ�งแวัดำล้อม ได้ร์้บุเชั้ิญ
เป็นวิิทยากัร์ในโคร์งกัาร์อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์
อาสาสม้คร์ท้องถิ�นร้์กัษ์โลกัและปร์ะชั้าชั้น ในห้วิข้อ
“กัาร์บุริ์กัาร์จ้ดกัาร์ขยะมูลฝึอย และกัาร์อนุร์้กัษ์
สิ�งแวิดล้อมในชัุ้มชั้น” ตามโคร์งกัาร์ค้ดแยกัขยะ
ปี 2563 จ้ดโดยเทศบุาลตำาบุลคลองด่าน เม่�อว้ินที� 
17 ก้ันยายน พ.ศ. 2563 ณ ลานอเนกัปร์ะสงค์ 
หน้าอาคาร์ทะเบุียนร์าษฎร์์ สำาน้กังานเทศบุาล
ตำาบุลคลองด่าน อำาเภัอบุางบุ่อ จ้งหว้ิดสมุทร์ปร์ากัาร์
โดยมี อ.ดร์.วิิชั้ชัุ้ดา ปร์ะสาทแกั้วิ อ.ดร์.ร้์ตนนุชั้ 
จ้นทร์์เพ็ญ และ อ.วิงจ้นทร์์ นุ่นคง เป็นวิิทยากัร์
บุร์ร์ยายควิามรู้์เกีั�ยวิก้ับุกัาร์ค้ดแยกัขยะเพ่�อเพิ�ม
มูลค่า กัาร์จ้ดกัาร์ขยะอินทร์ีย์ และกัาร์ใช้ั้บุร์ร์จุ
ภ้ัณฑ์ิที�เป็นมิตร์ต่อสิ�งแวิดล้อมให้ก้ับุชั้าวิคลอง
ด่านผ่านกิัจกัร์ร์มต่างๆ

โคร์งการ์อบร์มเชิิงปฏิิบัติการ์

อาสัาสัมัค์รัท้ัองถิุ�น์รัักิษ์โลิกิแลิะปรัะชาชน์
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี จ้ดโคร์ง
กัาร์พิธีลงนามในบุ้นทึกัข้อตกัลงควิามร่์วิมม่อทาง
วิิชั้ากัาร์ร์ะหวิ่างมหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี ก้ับุ 
บุริ์ษ้ท อาซีึ่ฟา จำาก้ัด (มหาชั้น)  และบุริ์ษ้ท พาส
เจอร์์ มิลเลนเนียม จำาก้ัด เม่�อว้ินที� 3 พฤศจิกัายน 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องปร์ะชุั้มวิิทยธนบุุรี์ อาคาร์ 1 ช้ั้�น 7  
โดยมี ผศ.ดร์.ยุวิล้กัษณ์ เวิชั้วิิทยาขล้ง ร้์กัษา
ร์าชั้กัาร์แทนอธิกัาร์บุดี ร่์วิมลงนามก้ับุ 2 บุริ์ษ้ท
เอกัชั้น และ ผศ.ดร์.กัิตติ กัอบุ้วิแกั้วิ คณบุดี
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เป็นพยานใน
กัาร์ลงนามควิามร่์วิมม่อในคร้์�งนี� ซึึ่�งในกัาร์ลงนาม
ควิามร่์วิมม่อในคร้์�งนี� จะเริ์�มต้�งแต่กัาร์แลกัเปลี�ยน
ควิามคิดเห็น นำาไปสู่กัาร์วิางแผนร์่วิมกั้น นำาไปสู่
กัาร์ดำาเนินกัาร์ทางวิิชั้ากัาร์ร่์วิมก้ัน โดยมีกัาร์ปร์ะเมิน
ผลร่์วิมก้ัน และนำามาปร้์บุปรุ์งกัร์ะบุวินกัาร์ทำางาน
ร่์วิมก้ัน

โคร์งการ์

พิัธีลิงน์ามใน์บััน์ทึักิข้อตกิลิงค์วิามรั�วิมม่อทัางวิิชากิารั
รัะหวิ�างมหาวิิทัยาลัิยรัาชภัฏิธน์บุัรีั กัิบั บัริัษัทั อาซี่ฟัา 
จำากัิด้ (มหาชน์)  แลิะบัริัษัทั พัาสัเจอร์ั มิลิเลิน์เนี์ยม จำากัิด้ 
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สาขาวิัชากิารจัำดำกิารสิ�งแวัดำล้อม ลงพ่�นที�
เกั็บุข้อมูลควิามพึงพอใจของชุั้มชั้นต่อกัาร์ดำาเนิน
งานของบุริ์ษ้ทบีุเจซีึ่ เซึ่ลล็อกัซ์ึ่ เพ่�อปร์ะกัอบุกัาร์
ขอร้์บุมาตร์ฐานอุตสาหกัร์ร์มสีเขียวิ ร์ะด้บุ 5 (GI 5 : 
Green network) เม่�อว้ินที� 8 - 10 พฤศจิกัายน 
พ.ศ. 2563 ในพ่�นที�โร์งงานปร์าจีนบุุรี์ อำาเภัอศรี์
มหาโพธิ จ้งหว้ิดปร์าจีนบุุรี์

โคร์งการ์

สัำารัวิจข้อมูลิค์วิามพึังพัอใจของชุมชน์ต�อกิารัด้ำาเนิ์น์งาน์
ของบัริัษัทับีัเจซี่ เซ่ลิล็ิอกิซ์่   
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี จ้ดโคร์ง
กัาร์พิธีลงนามในบุ้นทึกัข้อตกัลงควิามร์่วิมม่อทาง
วิิชั้ากัาร์ร์ะหวิ่างมหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี กั้บุ 
บุร์ิษ้ท เพชั้ร์สิงห์โต จำากั้ด (โร์งงานผลิตวิุ้นเส้น
ท่าเร์่อ)  เม่�อวิ้นที� 25 พฤศจิกัายน พ.ศ. 2563 ณ 
ศูนย์จำาหน่ายอาหาร์ของฝึากัโร์งงานวิุ้นเส้นท่าเร์่อ 
จ้งหวิ้ดกัาญจนบุุร์ี โดยมี  ผศ.จ้นวิิภัา สุปะกัิ �ง 
ปร์ะธานสาขาวิิชั้าอุตสาหกัร์ร์มอาหาร์ เป็นต้วิแทน
ร์้บุมอบุเอกัสาร์บุ้นทึกัข้อตกัลง ควิามร์่วิมม่อ
ทางวิิชั้ากัาร์ 

โคร์งการ์

พิัธีลิงน์ามใน์บััน์ทึักิข้อตกิลิงค์วิามรั�วิมม่อทัางวิิชากิารั
รัะหวิ�างมหาวิิทัยาลัิยรัาชภัฏิธน์บุัรีั กัิบั บัริัษัทั เพัชรัสิังห์โต 
จำากัิด้   
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี  เข้าร่์วิม
กิัจกัร์ร์มส้มมนาผู้นำาน้กัศึกัษาเคร่์อข่ายคณะ
วิิทยาศาสตร์์ 9 มหาวิิทยาล้ย เม่�อว้ินที� 18 - 19 
ธ้นวิาคม พ.ศ. 2563 จ้ดโดยคณะวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยี มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏพร์ะนคร์ศรี์อยุธยา 
ณ ห้องปร์ะชุั้มต้นโมกั อาคาร์บุร์ร์ณร์าชั้นคริ์นทร์์  
มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏพร์ะนคร์ศรี์อยุธยา

กิจกร์ร์มสัมมนา

ผู้น์ำานั์กิศึกิษาเค์ร่ัอข�ายค์ณะวิิทัยาศาสัตร์ั 9 มหาวิิทัยาลัิย
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สาขาวิัชากิารจัำดำกิารสิ�งแวัดำล้อม ส่งมอบุร์ายงานโคร์งกัาร์สำาร์วิจและปร์ะเมินผลควิามพึงพอใจ
จากัชุั้มชั้นร์อบุข้างที�มีต่อบุริ์ษ้ท เบุอร์์ลี� ยุคเกัอร์์ เซึ่ลล็อกัซ์ึ่ จำาก้ัด พ่�นที�โร์งงานบุางพลี จ้งหว้ิดสมุทร์ปร์ากัาร์ 
และโร์งงานปร์าจีนบุุรี์ เพ่�อปร์ะกัอบุกัาร์ขอร้์บุมาตร์ฐานอุตสาหกัร์ร์มสีเขียวิ ร์ะด้บุ 5 (Green network) 
และเป็นแนวิทางในกัาร์พ้ฒนาชุั้มชั้นร่์วิมก้ันร์ะหว่ิางบุริ์ษ้ทฯ และมหาวิิทยาล้ย เม่�อว้ินที� 21 ธ้นวิาคม 
พ.ศ. 2563 โดยมี อ.ดร์.วิิชั้ชุั้ดา ปร์ะสาทแก้ัวิ เป็นผู้ส่งมอบุ ให้ก้ับุคุณถนอม อ่อนอุดม ร์องผู้อำานวิยกัาร์
ฝ่ึายทร้์พยากัร์บุุคคล บุริ์ษ้ท เบุอร์์ลี� ยุคเกัอร์์ เซึ่ลล็อกัซ์ึ่ จำาก้ัด เป็นผู้ร้์บุมอบุ และได้บุร์ร์ยายร์ายงานผล
กัาร์สำาร์วิจควิามพึงพอใจของชุั้มชั้น แนวิทางกัาร์ดำาเนินโคร์งกัาร์กิัจกัร์ร์มชุั้มชั้นส้มพ้นธ์ของสถานปร์ะกัอบุกัาร์
บุริ์ษ้ท BJC Cellox ในปี 2664 โดย อ.ดร์.วิิชั้ชุั้ดา ปร์ะสาทแก้ัวิ เป็นผู้บุร์ร์ยาย เม่�อว้ินที� 16 กุัมภัาพ้นธ์ 
พ.ศ. 2564 ณ โร์งงาน BJC Cellox บุางพลี ร่์วิมก้ับุบุร์ร์ยายออนไลน์ไปยง้โร์งงาน BJC Cellox ปร์าจีนบุุรี์

โคร์งการ์

กิารัสั�งมอบัรัายงาน์โค์รังกิารัสัำารัวิจแลิะปรัะเมิน์ผลิ
ค์วิามพึังพัอใจ จากิชุมชน์รัอบัข้างทีั�มีต�อบัริัษัทั เบัอร์ัลีิ�

ยุค์เกิอร์ั เซ่ลิล็ิอกิซ์่ จำากัิด้
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี เข้าร่์วิม
โคร์ งกัาร์ กีัฬาสาน ส้ม พ้น ธ์ เ ค ร่์ อ ข่ ายคณะ
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 9 มหาวิิทยาล้ย คร้์�งที� 9 
“โสนเกัมส์” จ ้ดโดยคณะวิ ิทยาศาสตร์ ์และ
เทคโนโลยี มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏพร์ะนคร์ศรี์อยุธยา 
เม่�อว้ินที� 5 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิิทยาล้ย
ร์าชั้ภ้ัฏพร์ะนคร์ศรี์อยุธยา โดยมีว้ิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ
พ้ฒนา น้กั ศึกัษาใ ห้ มีกัาร์ เรี์ยน รู้์ตามกัร์อบุ
มาตร์ฐานคุณวิุฒิร์ะด้บุอุดมศึกัษาแห่งชั้าติ และ
เป็นกัาร์สานต่อกิัจกัร์ร์มเคร่์อข่ายเพ่�อพ้ฒนา
คุณภัาพน้กัศึกัษาร์ะหว่ิางมหาวิิทยาล้ย

โคร์งการ์

กีิฬาสัาน์สััมพััน์ธ์เค์ร่ัอข�ายค์ณะวิิทัยาศาสัตร์ัแลิะเทัค์โน์โลิยี 
9 มหาวิิทัยาลัิย ค์รััง้ทีั� 9 “โสัน์เกิมส์ั”



ค์ณะผู้จัด้ทัำา

ที�ปีรึ์กษา

ผศ.ดร์.กิัตติ  กัอบุ้วิแก้ัวิ

ผูู้�ร์วิบุร์วิมและเรี์ยบุเรี์ยง

ผศ.ดร์.หฤทภ้ัค  อภิัร้์ตน์

ผศ.ดร์.ธิติมา  เกัตุแก้ัวิ

อ.ดร์.ไกัร์ร้์ชั้  เทศมี

อ.พร์ทิพย์  ธนร์ติกุัล

น.ส.สวีินา  ศรี์แสง

น.ส.ปร์าณี  แซ่ึ่เจ็ง

นายภีัมพ้ฒน์  พลอยวิิล้ย

108 I คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี





คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุร ี
Faculty of Science & Technology
Dhonburi Rajabhat University


