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สารจากคณบดี

 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุไีดดำเนนิกจิกรรมตามพนัธกจิหลกั

ทีส่อดคลองกบัยทุธศาสตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุไีดแกการพัฒนาทองถิน่ การผลติและพฒันาครู    

การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยมุงเนนความเปนเลิศทาง

วิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำไปประยุกต

แกไขปญหาและพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม อีกท้ังมีการบริการวิชาการเชิงสรางสรรค

ผสานภูมิปญญาพัฒนาทองถิ่น การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษาความเปนอัตลักษณของทองถิ่น

รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในทุกๆ ดาน โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลและการพึ่งพาตนเอง

อยางยั่งยืน

 รายงานประจำปการศึกษา 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และ

ความกาวหนาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรอบปการศึกษาที่ผานมา ภารกิจทั้งหลายที่สำเร็จ

ลลุวงมาดวยด ีเปนผลเน่ืองมาจากความรวมแรงรวมใจของผูบรหิาร คณาจารย และบคุลากรสายสนับสนุน 

ตลอดจนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  ในนามคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความขอบคุณทุกทานดวยความจริงใจ มา ณ โอกาสนี้

(ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว)
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ผลการ์ดีำเนินงานปร์ะจำปีการ์ศึกษา 2564

 ด้านกัาร์ผลิตบุ้ณฑิิต

 ด้านกัาร์เงินและงบุปร์ะมาณ

 ด้านกัาร์ปร์ะกั้นคุณภัาพกัาร์ศึกัษา

 ด้านกัาร์วิิจั้ย

 กัาร์ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์์ที� 1 กัาร์พ้ฒนาท้องถิ�น

 กัาร์ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์์ที� 2 กัาร์ผลิตและพ้ฒนาคร์ู

 กัาร์ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์์ที� 3 กัาร์ยกัร์ะด้บุคุณภัาพกัาร์ศึกัษา

 กัาร์ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์์ที� 4 กัาร์พ้ฒนาร์ะบุบุกัาร์บุร์ิหาร์จั้ดกัาร์

 โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุลแบุบุบุูร์ณากัาร์ 

 (1 ตำบุล 1 มหาวิิทยาล้ย) มหาวิิทยาล้ยสู่ตำบุล สร์้างร์ากัแกั้วิให้ปร์ะเทศ (U2T)
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8 I คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

 มหาวิิทยาลัยร์าชภััฏธนบุุร์ี ได้กั่อต้�งขึ�นจัากัโร์งเรี์ยนฝึึกัห้ดคร์ูสตร์ีอาชั้ีวิศึกัษา กัร์มอาชั้ีวิศึกัษา

ทำกัาร์สอนคร้์�งแร์กัเม่�อวิน้ที� 8 กัร์กัฎาคม พ.ศ. 2491 โดยร์ะยะแร์กัร์บุ้เฉพาะนก้ัศกึัษาหญิงิ ต่อมาได้โอน

มาสง้กัด้กัร์มกัาร์ฝึึกัหด้ครู์ตามนโยบุายของกัร์ะทร์วิงศกึัษาธกิัาร์ เม่�อ พ.ศ. 2498 และได้เปลี�ยนชั้่�อมาเป็น

โร์งเร์ียนฝึึกัห้ดคร์ูธนบุุรี์ เม่�อวิ้นที� 12 พฤษภัาคม พ.ศ. 2504 ได้เร์ิ�มร์้บุน้กัศึกัษาชั้ายโดยเปิดสอนเป็น

สหศกึัษา ตามหลก้ัสูตร์ปร์ะกัาศนยีบุต้ร์วิชิั้ากัาร์ศึกัษาเป็นคร์้�งแร์กัเม่�อ พ.ศ. 2512 และเม่�อวิน้ที� 1 ตลุาคม 

พ.ศ. 2513 ได้ยกัฐานะเป็นวิทิยาลย้คร์ธูนบุรุ์ ีและเปิดร์บุ้นก้ัศึกัษาร์ะดบุ้ปร์ะกัาศนียบุต้ร์ วิชิั้ากัาร์ศึกัษาชั้้�น

สูงเป็นคร์้�งแร์กัเม่�อ พ.ศ. 2514 โดยเปิดสอน 4 วิิชั้าเอกัค่อ ส้งคมศึกัษา ภัาษาไทย ภัาษาอ้งกัฤษและ

วิิทยาศาสตร์์ท้�วิไป หมวิดวิทิยาศาสตร์์จึังเร์ิ�มต้นขึ�นในปี พ.ศ. 2514 และใน พ.ศ. 2518 ได้ขยายหลก้ัสูตร์

เปิดสอนวิิทยาศาสตร์์ท้�วิไปร์ะด้บุอนุปร์ิญิญิา และปร์ิญิญิาตร์ีในสาขาวิิชั้ากัาร์ศึกัษาและเปลี�ยนช่ั้�อจัากั

หมวิดวิิทยาศาสตร์์เป็นคณะวิิทยาศาสตร์์

 พั.ศ. 2527 พร์ะร์าชั้บุ้ญิญิ้ติวิิทยาล้ยคร์ูฉบุ้บุที� 2 ได้ร์้บุกัาร์แกั้ไขเพิ�มเติมโดยขยายหล้กัสูตร์ให้

วิิทยาล้ยคร์ูสามาร์ถเปิดสอนสาขาวิิชั้าอ่�นนอกัเหน่อจัากัสาขาวิิชั้ากัาร์ศึกัษา และได้เปลี�ยนช่ั้�อจัากัคณะ

วิิทยาศาสตร์์เป็น  คณะวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์  

 พั.ศ. 2534 คณะวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์เร์ิ�มเปิดสอนโปร์แกัร์มวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์

 พั.ศ. 2535 พร์ะบุาทสมเด็จัพร์ะเจ้ัาอยูห่ว้ิทร์งพร์ะกัรุ์ณาโปร์ดเกัล้าฯ พร์ะร์าชั้ทานนาม สถาบุน้

ร์าชั้ภ้ัฏแทนวิิทยาล้ยครู์ เม่�อวิ้นที� 1 กัุมภัาพ้นธ์ พ.ศ.2535 และปร์ะกัาศใชั้้พร์ะร์าชั้บุ้ญิญ้ิติสภัาสถาบุ้น

ร์าชั้ภั้ฏ เม่�อ พ.ศ. 2538 ทำให้สถาบุ้นร์าชั้ภั้ฏทุกัแห่งมีฐานะเป็นสถาบุ้นอุดมศึกัษา ทำหน้าที�ผลิตบุ้ณฑิิต

สาขาวิิชั้ากัาร์ศึกัษาและสาขาวิิชั้าอ่�น สถาบุ้นร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ีเปิดสอน 3 สาขาวิิชั้า ค่อ สาขาวิิชั้ากัาร์ศึกัษา 

สาขาวิิชั้าศิลปศาสตร์์ สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์ และเปลี�ยนชั้่�อจัากั คณะวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์เป็นคณะ

วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี  

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

โปร์แกัร์มวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ โปร์แกัร์มวิิชั้าชีั้วิวิิทยาปร์ะยุกัต์ และโปร์แกัร์มวิิชั้า

วิิทยาศาสตร์์สิ�งแวิดล้อม ตามลำด้บุ

 พั.ศ. 2545 เร์ิ�มเปิดสอนโปร์แกัร์มวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ท้�วิไป และโปร์แกัร์มวิิชั้าเทคโนโลยี

อุตสาหกัร์ร์ม สาขากัาร์จั้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์มในคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

 พั.ศ. 2546 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ได้ร์่วิมก้ับุคณะคร์ุศาสตร์์ เปิดสอนโปร์แกัร์มวิิชั้า

คณิตศาสตร์์ หล้กัสูตร์ 4 ปี 

ประวััติิคณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี
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 พั.ศ. 2547 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีร์่วิมกั้บุคณะครุ์ศาสตร์์ เปิดสอนโปร์แกัร์มวิิชั้า

คณิตศาสตร์์ หล้กัสูตร์ 5 ปี เป็นคร์้�งแร์กั และเปิดสอนโปร์แกัร์มวิิชั้าเทคโนโลยีอุตสาหกัร์ร์ม (กัาร์จั้ดกัาร์

อุตสาหกัร์ร์ม) ภัาค กัศ.บุป. ที�ศูนย์กัาร์ศึกัษาโร์งเร์ียนร์้ตนโกัสินทร์์สมโภัชั้บุางขุนเทียน

 มถิุนุายน พั.ศ. 2547 พร์ะบุาทสมเด็จัพร์ะเจ้ัาอยูห่ว้ิภูัมพิลอดลุยเดชั้ ทร์งพร์ะกัร์ณุาโปร์ดเกัล้าฯ

ให้สถาบุน้ร์าชั้ภ้ัฏ เปลี�ยนแปลงสถานภัาพเป็นสถาบุ้นอดุมศกึัษาที�เป็นนติบุิุคคล ดง้น้�นสถาบุ้นร์าชั้ภัฏ้ธนบุุร์ี

จัึงเปลี�ยนฐานะเป็นมหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี ต้�งแต่วิ้นที� 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

 พั.ศ. 2548 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ได้จ้ัดกัาร์เรี์ยนกัาร์สอนสาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์ 

โปร์แกัร์มวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์ โปร์แกัร์มวิิชั้าเทคโนโลยีสาร์สนเทศ โปร์แกัร์มวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์

สิ�งแวิดล้อม โปร์แกัร์มวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ โปร์แกัร์มวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ท้�วิไป  

โปร์แกัร์มวิชิั้าเทคโนโลยอีตุสาหกัร์ร์ม สาขาไฟฟ้าอุตสาหกัร์ร์ม สาขาอิเลก็ัทร์อนกิัส์ และสาขากัาร์จ้ัดกัาร์

อุตสาหกัร์ร์ม

 ในปีการ์ศึกษา 2549 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุร์ี โดยผู้ชั้่วิย

ศาสตร์าจัาร์ย์อาร์ีย์ วิชั้ิร์วิร์ากัาร์ อธิกัาร์บุดี ได้ลงนามในกัาร์ตกัลงควิามชั้่วิยเหล่อทางวิิชั้ากัาร์ก้ับุ

คุณธ้ญิล้กัษณ์ ไชั้ยกั้ณหา ผู ้อำนวิยกัาร์โร์งเร์ียนร์ามบุร์ิร์้กัษ์ ในกัาร์เปิดร์้บุน้กัศึกัษาหล้กัสูตร์วิิชั้า

วิิทยาศาสตร์์สุขภัาพ (กัาร์ส่งเสร์ิมพ้ฒนากัาร์เด็กัและส่งเสร์ิมสุขภัาพผู้สูงอายุ) และมีน้กัศึกัษาเข้ามา

เร์ียนในหล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต หล้กัสูตร์ปร์้บุปร์ุง พ.ศ. 2549 สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์

สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีสาร์สนเทศ สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์สิ�งแวิดล้อม สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

กัาร์อาหาร์ สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีอุตสาหกัร์ร์ม และได้ร์้บุน้กัศึกัษาสาขาวิิชั้า

วิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์และสาขาวิิชั้าเทคโนโลยีอุตสาหกัร์ร์มเป็นปีแร์กัที�ศูนย์อุดมศึกัษาสมุทร์ปร์ากัาร์  

 ปีการ์ศึกษา 2550 และปีการ์ศึกษา 2551 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ร์้บุน้กัศึกัษา

หล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีสาร์สนเทศ สาขาวิิชั้า

คหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิชิั้าวิทิยาศาสตร์์และเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ สาขาวิชิั้าไฟฟ้าอตุสาหกัร์ร์ม และสาขา

วิิชั้ากัาร์จั้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม นอกัจัากันี�ในปีกัาร์ศึกัษา 2551 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีได้สร์้าง

หลก้ัสตูร์ปร์ญิิญิาโท วิทิยาศาสตร์มหาบุณ้ฑิติ สาขาวิชิั้าเทคโนโลยกีัาร์จัด้กัาร์อตุสาหกัร์ร์ม นบุ้เป็นหลก้ัสตูร์

วิิทยาศาสตร์มหาบุ้ณฑิิตสาขาแร์กัของ คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี

ที�พ้ฒนาขึ�นเพ่�อเป็นกัาร์ตอบุสนองควิามต้องกัาร์ของชัุ้มชั้นและท้องถิ�น  

 ปีการ์ศึกษา  2552 – 2554 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มีน้กัศึกัษาสาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์

คอมพวิิเตอร์์ สาขาวิชิั้าเทคโนโลยสีาร์สนเทศ สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิชิั้าวิทิยาศาสตร์์สิ�งแวิดล้อม 

สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีอุตสาหกัร์ร์ม  สาขาวิิชั้าเทคโนโลยี
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ไฟฟ้า สาขาวิิชั้ากัาร์จั้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม และสาขาวิิชั้าเทคโนโลยีอิเล็กัทร์อนิกัส์ นอกัจัากันี�ในปี 2554 

– 2555 ทุกัสาขาวิิชั้าได้มีกัาร์พ้ฒนาและปร์้บุปร์ุงเข้าสู ่หล้กัสูตร์ตามกัร์อบุมาตร์ฐานคุณวิุฒิร์ะด้บุ

อุดมศึกัษา (TQF) หล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์สิ�งแวิดล้อม สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์

คอมพิวิเตอร์์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ เอกัอุตสาหกัร์ร์มอาหาร์ และเอกักัาร์จั้ดกัาร์ธุร์กิัจัอาหาร์ 

สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีอุตสาหกัร์ร์ม เอกัเทคโนโลยีไฟฟ้า เอกัเทคโนโลยีอิเล็กัทร์อนิกัส์ และเอกัเทคโนโลยี

คอมพวิิเตอร์์ สาขาวิชิั้าเทคโนโลยสีาร์สนเทศ และสาขาวิชิั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ หลก้ัสูตร์ที�มกีัาร์พฒ้นาขึ�นใหม่ 

ค่อ หล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต สาขาวิิชั้าอาชีั้วิอนาม้ยและควิามปลอดภั้ย สาขาวิิชั้ากัาร์จ้ัดกัาร์

อตุสาหกัร์ร์ม หลก้ัสูตร์ต่อเน่�องเทคโนโลยบีุณ้ฑิติ (ทล.บุ.) สาขาวิชิั้าเทคโนโลยีอตุสาหกัร์ร์ม เอกัเทคโนโลยี

ไฟฟ้าอตุสาหกัร์ร์ม เอกัเทคโนโลยีอเิลก็ัทร์อนกิัส์อตุสาหกัร์ร์ม และเอกัเทคโนโลยกีัาร์จัด้กัาร์อตุสาหกัร์ร์ม 

และหล้กัสตูร์คร์ศุาสตร์บุณ้ฑิติ (ค.บุ.) สาขาวิชิั้าอุตสาหกัร์ร์มกัาร์ศกึัษา ปีกัาร์ศึกัษา 2558 คณะวิทิยาศาสตร์์

และเทคโนโลยี มีกัาร์ปร์้บุปร์ุงหล้กัสูตร์ตามกัร์อบุมาตร์ฐานคุณวิุฒิ ร์ะด้บุอุดมศึกัษาแห่งชั้าติ พ.ศ. 2552 

ค่อ สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีสาร์สนเทศ และ

สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ 

 ปีการ์ศกึษา 2560 คณะวิทิยาศาสตร์์และเทคโนโลย ีมกีัาร์ปร์บุ้ปร์งุหลก้ัสูตร์ตามกัร์อบุมาตร์ฐาน

คุณวิุฒิ ร์ะด้บุอุดมศึกัษาแห่งชั้าติ พ.ศ. 2558 ค่อ สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีสิ�งแวิดล้อม

สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์จั้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม และสาขาวิิชั้าเทคโนโลยีไฟฟ้า

 ปีการ์ศกึษา 2561 คณะวิทิยาศาสตร์์และเทคโนโลย ีมกีัาร์ปร์บุ้ปร์งุหลก้ัสูตร์ตามกัร์อบุมาตร์ฐาน

คุณวุิฒิ ร์ะด้บุอุดมศึกัษาแห่งชั้าติ พ.ศ. 2558 ค่อ สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ มีกัาร์เปลี�ยนแปลงอาจัาร์ย์

ปร์ะจัำหล้กัสูตร์ (สมอ.08)

 ปีการ์ศึกษา 2562 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เปิดร์้บุน้กัศึกัษาเข้าศึกัษาต่อในร์ะด้บุ

ปร์ิญิญิาตรี์ จัำนวิน 3 หล้กัสูตร์ มี 8 สาขาวิิชั้า ได้แกั่ หล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต จัำนวิน 5 สาขาวิิชั้า

ค่อ สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีสาร์สนเทศ สาขาวิิชั้า

วิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์ และสาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีสิ�งแวิดล้อม หล้กัสูตร์เทคโนโลยีบุ้ณฑิิต 

จัำนวิน 2 สาขาวิิชั้า ค่อ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์จั้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม และสาขาวิิชั้าเทคโนโลยีไฟฟ้า

และหล้กัสูตร์วิิศวิกัร์ร์มศาสตร์บุ้ณฑิิต จัำนวิน 1 สาขาวิิชั้า ค่อ สาขาวิิชั้าวิิศวิกัร์ร์มไฟฟ้า

 ปีการ์ศึกษา 2563 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เปิดร์้บุน้กัศึกัษาเข้าศึกัษาต่อในร์ะด้บุ

ปร์ิญิญิาตรี์ จัำนวิน 3 หล้กัสูตร์ มี 9 สาขาวิิชั้า ได้แกั่ หล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต จัำนวิน 6 สาขาวิิชั้า

ค่อ สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีสาร์สนเทศ สาขาวิิชั้า

วิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์ สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีสิ�งแวิดล้อม และสาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์

เคร์่�องสำอาง หลก้ัสตูร์เทคโนโลยบีุณ้ฑิติ มี 2 สาขาวิชิั้า คอ่ สาขาวิชิั้าเทคโนโลยีกัาร์จัด้กัาร์อตุสาหกัร์ร์ม 
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และสาขาวิิชั้าเทคโนโลยีไฟฟ้า และหล้กัสูตร์วิิศวิกัร์ร์มศาสตร์บุ้ณฑิิต สาขาวิิชั้าวิิศวิกัร์ร์มไฟฟ้า นอกัจัากั

นี�ในปีกัาร์ศึกัษา 2563 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ย้งมีกัาร์ปร์้บุปร์ุงหล้กัสูตร์ให้มีควิามท้นสม้ย 

สอดคล้องกับุ้ควิามต้องกัาร์ของผูป้ร์ะกัอบุกัาร์และตลาดแร์งงาน จัำนวิน 5 หลก้ัสูตร์ ดง้นี� สาขาวิชิั้ากัาร์

จั้ดกัาร์สิ�งแวิดล้อม สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยี

ดิจัิท้ล และสาขาวิิชั้าอุตสาหกัร์ร์มอาหาร์

 ปีการ์ศึกษา 2564 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เปิดร้์บุน้กัศึกัษาเข้าศึกัษาต่อในร์ะด้บุ

ปร์ญิิญิาตรี์ จัำนวิน 3 หลก้ัสตูร์ ท้�งหมด 9 สาขาวิชิั้า ได้แก่ั หลก้ัสูตร์เทคโนโลยบ้ีุณฑิติ จัำนวิน 2 สาขาวิชิั้า 

ค่อ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์จั้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม และสาขาวิิชั้าเทคโนโลยีไฟฟ้า หล้กัสูตร์วิิศวิกัร์ร์ม

ศาสตร์บุ้ณฑิิต สาขาวิิชั้าวิิศวิกัร์ร์มไฟฟ้า และหล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต จัำนวิน 5 สาขาวิิชั้า ค่อ 

สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิิชั้าอุตสาหกัร์ร์มอาหาร์ สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีดิจัิท้ล  สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์

คอมพิวิเตอร์์ สาขาวิิชั้ากัาร์จั้ดกัาร์สิ�งแวิดล้อม และสาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์เคร่์�องสำอาง แต่สาขาวิิชั้า

วิิทยาศาสตร์์เคร์่�องสำอางไม่มีน้กัศึกัษาในหล้กัสูตร์ ด้งน้�น จัึงมีหล้กัสูตร์ที�มีน้กัศึกัษาและเข้าร์้บุกัาร์

ปร์ะเมนิคณุภัาพกัาร์ศกึัษาภัายใน จัำนวิน 8 หลก้ัสตูร์ นอกัจัากันี� ในปีกัาร์ศึกัษา 2564 คณะวิทิยาศาสตร์์

และเทคโนโลยี ย้งมีกัาร์พ้ฒนาหล้กัสูตร์บุ้ณฑิิตพ้นธุ ์ใหม่ ในร์ูปแบุบุ Degree และ Non-Degree

ที�สอดคล้องก้ับุตลาดแร์งงาน เพ่�อร์องร์้บุ new S-Curve โดยเน้นกัาร์จ้ัดกัาร์เร์ียนกัาร์สอนร์่วิมก้ับุสถาน

ปร์ะกัอบุกัาร์ ชัุ้มชั้น ท้องถิ�น และส้งคม โดยหล้กัสูตร์ Degree ค่อ หล้กัสูตร์วิิศวิกัร์ร์มศาสตร์บุ้ณฑิิต 

สาขาวิิชั้าวิิศวิกัร์ร์มกัาร์จั้ดกัาร์ร์ะบุบุร์าง และ หล้กัสูตร์ Non-Degree ค่อ หล้กัสูตร์กัาร์ซ่่อมบุำรุ์งร์ะบุบุ

ปร์้บุอากัาศของโบุกัี�ในร์ะบุบุร์าง นอกัจัากันี� ย้งมีกัาร์บุร์ิกัาร์วิิชั้ากัาร์ที�ตอบุสนองควิามต้องกัาร์แกั่องค์กัร์ 

และชัุ้มชั้น ในร์ูปแบุบุกัาร์บุร์ิกัาร์วิิชั้ากัาร์โคร์งกัาร์หาร์ายได้ ค่อ โคร์งกัาร์สำร์วิจัและปร์ะเมินควิามพึง

พอใจัจัากัชัุ้มชั้นร์อบุข้างที�มีต่อ บุร์ิษ้ท เบุอร์์ลี� ยุคเกัอร์์ เซ่ลล็อกัซ่์ จัำกั้ด ในกัาร์พ้ฒนาเศร์ษฐกัิจั ส้งคม 

และสิ�งแวิดล้อม และโคร์งกัาร์เฉพาะกัิจัที�จ้ัดทำขึ�นจัากักัาร์ร์้องขอของชัุ้มชั้นในพ่�นที�ร์้บุผิดชั้อบุของ

มหาวิิทยาล้ย ค่อ โคร์งกัาร์ทดสอบุอายุกัาร์เกั็บุร์้กัษาผลิตภั้ณฑิ์ของกัลุ่มน�ำพร์ิกัปลาสลิดศร์ีจั้นทร์์ และ

กัลุ่มทองกัร์วิยเบุญิจัร์งค์ จั้งหวิ้ดสมุทร์ปร์ากัาร์

 

 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มีภัาร์ะหน้าที�ในกัาร์จั้ดกัาร์ศึกัษาที�เน้นคุณภัาพ ตอบุสนอง

ควิามต้องกัาร์ของท้องถิ�นและปร์ะเทศชั้าติ เพ่�อพ้ฒนาทร์้พยากัร์มนุษย์ให้มีควิามงอกังามทางปัญิญิา   

แสวิงหาควิามร์ู้อย่างต่อเน่�อง เป็นบุ้ณฑิิตที�มีคุณภัาพ เป็นน้กัวิิชั้าชั้ีพที�ดี สร์้างองค์ควิามร์ู้ และพ้ฒนา

งานในหน้าที� ทำนุบุำร์ุงศิลปวิ้ฒนธร์ร์ม และให้บุร์ิกัาร์ทางวิิชั้ากัาร์เพ่�อกัาร์เร์ียนร์ู้ในข้�นอุดมศึกัษาอย่าง

ต่อเน่�องตลอดมา
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ปรัชญา  วัิสัยทัศน์  พัันธกิิจำ  นโยบัาย  เป้าหมายกิารพััฒนา

ปรัชญา
 กั้าวิท้นวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ผลิตคนดีมีคุณธร์ร์ม น้อมนำศาสตร์์ไปบุูร์ณากัาร์

 เพ่�อกัาร์พ้ฒนาท้องถิ�น 

วัิสัยทัศน์
 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งศึกัษาที�ได้มาตร์ฐาน มุ่งผลิตบุ้ณฑิิตให้มีคุณภัาพ   

 คุณธร์ร์ม สร์้างสร์ร์ค์งานวิิจั้ย บุร์ิกัาร์วิิชั้ากัาร์ และศิลปวิ้ฒนธร์ร์มเพ่�อพ้ฒนาท้องถิ�น

พัันธกิิจำ
 1.  ผลิตบุ้ณฑิิตสาขาวิิทยาศาสตร์์ให้มีคุณภัาพและมาตร์ฐาน

 2.  สร์้างสร์ร์ค์งานวิิจั้ยเพ่�อพ้ฒนาองค์ควิามร์ู้สู่องค์กัร์และท้องถิ�น

 3.  บุร์ิกัาร์วิิชั้ากัาร์สู่ท้องถิ�นตามแนวิเศร์ษฐกัิจัพอเพียง

 4.  ทำนุบุำร์ุงศิลปวิ้ฒนธร์ร์มและร์้กัษาสิ�งแวิดล้อม

 5.  พ้ฒนาองค์กัร์ให้เป็นแหล่งกัาร์ศึกัษาที�ได้มาตร์ฐาน

วััติถุุประสงค์
 1.  เพ่�อผลิตบุ้ณฑิิตให้มีควิามร์ู้ในวิิชั้าชั้ีพได้ตามกัร์อบุมาตร์ฐานคุณวิุฒิร์ะด้บุอุดมศึกัษา

                แห่งชั้าติ (TQF : Hed) และเป็นไปตามควิามต้องกัาร์ของส้งคม

 2.  เพ่�อสร์้างสร์ร์ค์งานวิิจั้ยและพ้ฒนาองค์ควิามร์ู้สู่องค์กัร์และท้องถิ�น

 3.  เพ่�อบุร์ิกัาร์วิิชั้ากัาร์สู่ท้องถิ�นตามแนวิเศร์ษฐกัิจัพอเพียง

 4.  เพ่�อทำนุบุำร์ุงศิลปวิ้ฒนธร์ร์มและร์้กัษาสิ�งแวิดล้อม

 5.  เพ่�อพ้ฒนาคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีให้เป็นองค์กัร์ทางกัาร์ศึกัษาที�ได้มาตร์ฐาน

เป้้าหมายการพััฒนา
 1.  บุ้ณฑิิตคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีมีควิามร์ู้ควิามสามาร์ถในวิิชั้าชั้ีพตามกัร์อบุ  

               มาตร์ฐานคุณวิุฒิร์ะด้บุอุดมศึกัษา (TQF : Hed) และเป็นไปตามควิามต้องกัาร์ของส้งคม

 2.  คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีมีงานวิิจั้ยและถ่ายทอดองค์ควิามร์ู้สู่องค์กัร์และท้องถิ�น

 3.  คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งบุร์ิกัาร์วิิชั้ากัาร์แกั่ท้องถิ�นตามแนวิเศร์ษฐกัิจัพอเพียง

 4.  คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีมีส่วินร์่วิมในกัาร์ส่บุสานศิลปวิ้ฒนธร์ร์มและอนุร์้กัษ์

                สิ�งแวิดล้อม  

 5. คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีมีกัาร์บุร์ิหาร์จั้ดกัาร์อย่างมีคุณภัาพ
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โครงสร้างการบริหารงาน คณ
ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณ
บดี

ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว

คณ
ะกรรมการประจำคณ

ะฯ
คณ

ะกรรมการบริหารคณ
ะฯ

ฝายวิชาการและกิจการ นักศึกษา

ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ภูสมมา

รองคณ
บดี

- งานบริหารการเรียนการสอน 
- งานบริหารและพัฒ

นาหลักสูตร
- งานพัฒ

นาหลักสูตรระยะสั้น
- งานประสานความรวมมือ
   ทางวิชาการ
- งานกิจการนักศึกษา
- งานบัณ

ฑิตวิศวกรสังคม
- งานสหกิจศึกษา/ฝกประสบ
  การณ

วิชาชีพ      
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

- งานวิจัยและงานสรางสรรค      
- งานพัฒ

นาบุคลากรสายวิชาการ/
  สายสนับสนุน 
- งานโครงการหารายได
- งานวารสารวิทยาศาสตรและ
  เทคโนโลยี
- งาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
- งานสารบรรณ
- งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจาง
- งานรายงานประจำป
- งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ฝายบริหารและวิจัย

ผศ.ดร.ธิติมา  เกตุแกว

รองคณ
บดี

ฝายนโยบายและแผน

อ.เสาวนีย  ปรัชญ
าเกรียงไกร

รองคณ
บดี

ผูชวยคณ
บดี

ประธานหลักสูตร สาขาวิชา

นางพวงเพ็ชร ศรีเย็น หัวหนาสำนักงานคณ
บดี...นางสาววันดี ศรีสำอางค  เลขานุการสำนักงานคณ

บดี...นางสาวสวีนา  ศรีแสง   ผูชวยเลขานุการสำนักงานคณ
บดี

1. ฝายพัฒ
นาภาษาอังกฤษ          

    อ.พรทิพย  ธนรติกุล                                                        
2. ฝายศูนยทดสอบและ
    ประเมินมาตรฐานฝมือแรงงาน
    ชางไฟฟาในอาคาร
    อ.ประยุทธ  นิสภกุล                            
3. ฝายภูมิทัศนและสถานที่
    อาคาร 7, 12, 14 สมุทรปราการ
    อ.ชาญ

ฉจิต  วรรณ
นุรักษ     

4. ฝายพัฒ
นาเทคโนโลยีดิจิทัล          

    อ.ดร.จุฑามาส  ศิริอังกูรวาณ
ิช                                                        

5. ฝายจัดหารายได          
    อ.ดร.รัตนนุช  จันทรเพ็ญ

                                                        

                   

- งานประกันคุณ
ภาพการศึกษา

- งานนโยบายและแผนงาน
  งบประมาณ

           
- งานบริหารความเสี่ยงและ
   ตรวจสอบภายใน          
- งานประชาสัมพันธ 
- งานบริการวิชาการและโครงการ 
  ตามพระบรมราโชบาย
- งานทำนุบำรุงศิลปวัฒ

นธรรม
- งานการเงินและบัญ

ชี
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

1. การจัดการสิ่งแวดลอม             
   อ.ดร.รัตนนุช  จันทรเพ็ญ

  
2. คหกรรมศาสตร  
    อ.ศศิอาภา  บุญ

คง
3. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   อ.ธนากร  เมียงอารมณ


4. เทคโนโลยีดิจิทัล 
   อ.ณ

ัฐคมณ
  ไพศาลวัสยศ   

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 

 
    อ.ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒ

นจิต       
 



รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ทัศนีย  ลิ้มสุวรรณ
กรรมการ

อาจารย ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒนจิต
กรรมการ

ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว
ประธาน

นางพวงเพชร  ศรีเย็น
เลขานุการ

ผศ.ดร.ธิติมา  เกตุแกว
กรรมการ

รศ.ดร.พงษพิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ภูสมมา 
กรรมการ

ผศ.วาที่รอยตรี ดร.ธเนศ  เกตุทอง
กรรมการ

อาจารยเมธาวี  อุตตสุรดี
กรรมการ

อาจารยศศิอาภา  บุญคง
กรรมการ

นางสาววันดี  ศรีสำอางค
ผูชวยเลขานุการ

นางสาวสวีนา  ศรีแสง
ผูชวยเลขานุการ

ศ.ดร.ปยะ  โควินททวีวัฒน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

อาจารยเสาวนีย  ปรัชญาเกรียงไกร
กรรมการ

คณะกรรมการประจําคณะ

นางสาวสวีนา  ศรีแสง
ผูชวยเลขานุการ

ผศ.ดร.ธิติมา  เกตุแกว
รองคณบดีฝายบริหารและวิจัย/กรรมการ

ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ภูสมมา
รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา/กรรมการ

อาจารย ดร.จุฑามาส  ศิริอังกูรวาณิช
ผูชวยคณบดี/กรรมการ

อาจารยพรทิพย  ธนรติกุล
ผูชวยคณบดี/กรรมการ

อาจารยธนากร  เมียงอารมณ
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม/กรรมการ

อาจารยณัฐคมณ  ไพศาลวัสยศ
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล/กรรมการ

อาจารยชาญฉจิต  วรรณนุรักษ 
ผูชวยคณบดี/กรรมการ

อาจารยประยุทธ  นิสภกุล
ผูชวยคณบดี/ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟา/กรรมการ

อาจารยเสาวนีย  ปรัชญาเกรียงไกร
รองคณบดีฝายแผนและนโยบาย

ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร/กรรมการ

อาจารย ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒนจิต
ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหาร/กรรมการ

อาจารยศศิอาภา  บุญคง
ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร/กรรมการ

ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว
ประธาน

คณะกรรมการบริหาร 

นางพวงเพ็ชร  ศรีเย็น 
เลขานุการ

นางสาววันดี  ศรีสำอางค
ผูชวยเลขานุการ

อาจารยเมธาวี  อุตตสุรดี
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง/กรรมการ

ผศ.วาที่รอยตรี ดร.ธเนศ  เกตุทอง
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา/กรรมการ

อาจารย ดร.รัตนนุช  จันทรเพ็ญ
ผูชวยคณบดี/ประธานหลักสูตร

การจัดการสิ่งแวดลอม/กรรมการ
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นางสาวสวีนา  ศรีแสง
ผูชวยเลขานุการ

ผศ.ดร.ธิติมา  เกตุแกว
รองคณบดีฝายบริหารและวิจัย/กรรมการ

ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ภูสมมา
รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา/กรรมการ

อาจารย ดร.จุฑามาส  ศิริอังกูรวาณิช
ผูชวยคณบดี/กรรมการ

อาจารยพรทิพย  ธนรติกุล
ผูชวยคณบดี/กรรมการ

อาจารยธนากร  เมียงอารมณ
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม/กรรมการ

อาจารยณัฐคมณ  ไพศาลวัสยศ
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล/กรรมการ

อาจารยชาญฉจิต  วรรณนุรักษ 
ผูชวยคณบดี/กรรมการ

อาจารยประยุทธ  นิสภกุล
ผูชวยคณบดี/ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟา/กรรมการ

อาจารยเสาวนีย  ปรัชญาเกรียงไกร
รองคณบดีฝายแผนและนโยบาย

ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร/กรรมการ

อาจารย ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒนจิต
ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหาร/กรรมการ

อาจารยศศิอาภา  บุญคง
ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร/กรรมการ

ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว
ประธาน

คณะกรรมการบริหาร 

นางพวงเพ็ชร  ศรีเย็น 
เลขานุการ

นางสาววันดี  ศรีสำอางค
ผูชวยเลขานุการ

อาจารยเมธาวี  อุตตสุรดี
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง/กรรมการ

ผศ.วาที่รอยตรี ดร.ธเนศ  เกตุทอง
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา/กรรมการ

อาจารย ดร.รัตนนุช  จันทรเพ็ญ
ผูชวยคณบดี/ประธานหลักสูตร

การจัดการสิ่งแวดลอม/กรรมการ
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ข้อมูลบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขาราชการ 12 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย 39 คน  

ลูกจางประจำ  1 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน  

บุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรสายวิชาการ 
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ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

0
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32
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บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหนงทางวิชาการ  

บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  



หมายเหตุ : อาจารย ดร.รัตนนุช  จันทรเพ็ญ ไดรับการแตงตั้ง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ครบวาระ 27 เมษายน พ.ศ. 2569

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
การจัดการสิ�งแวดล้อม

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์

หมายเหตุ : อาจารยศศิอาภา  บุญคง ไดรับการแตงตั้ง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ครบวาระ 27 เมษายน พ.ศ. 2568

อาจารยศศิอาภา  บุญคง
ประธานหลักสูตร

อาจารยขายทอง  ชุนหสุวรรณ

อาจารยภูวดล  หมอกยา อาจารยพีรพัฒน  ใจงามดี

ผศ.ดร.ศตรัตน  ทิพยผอง อาจารยบุษกร  สุทธิประภา

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.กิติยา  โตะทอง

อาจารย ดร.รัตนนุช  จันทรเพ็ญ
ประธานหลักสูตร

อาจารยวงจันทร  นุนคง

อาจารย ดร.วิชชุดา  ประสาทแกว

ผศ.ดร.ธิติมา  เกตุแกว
ประธานหลักสูตร

หมายเหตุ : อาจารยธนากร  เมียงอารมณ ไดรับการแตงตั้ง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ครบวาระ 27 เมษายน พ.ศ. 2568

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

อาจารยธนากร  เมียงอารมณ
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.สุชาติ  หัตถสุวรรณ

ผศ.ดร.หฤทภัค  อภิรัตน อาจารยวรวิทย  ลีลาวรรณ

ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว

อาจารยเอกรัตน  สุขะสุคนธ

อาจารยเอกรินทร  ตั้งนิธิบุญ

หมายเหตุ : อาจารยณัฐคมณ ไพศาลวัสยศ ไดรับการแตงตั้ง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ครบวาระ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2568

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารยณัฐคมณ  ไพศาลวัสยศ
ประธานหลักสูตร

อาจารยวรรณพร  จิตรสังวรณ

ผศ.วิวัฒน  จูวราหะวงศ

ผศ.ดร.ศรีสวคนธ  แดงสอาด
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หมายเหตุ : อาจารยธนากร  เมียงอารมณ ไดรับการแตงตั้ง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ครบวาระ 27 เมษายน พ.ศ. 2568

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

อาจารยธนากร  เมียงอารมณ
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.สุชาติ  หัตถสุวรรณ

ผศ.ดร.หฤทภัค  อภิรัตน อาจารยวรวิทย  ลีลาวรรณ

ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว

อาจารยเอกรัตน  สุขะสุคนธ

อาจารยเอกรินทร  ตั้งนิธิบุญ

หมายเหตุ : อาจารยณัฐคมณ ไพศาลวัสยศ ไดรับการแตงตั้ง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ครบวาระ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2568

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารยณัฐคมณ  ไพศาลวัสยศ
ประธานหลักสูตร

อาจารยวรรณพร  จิตรสังวรณ

ผศ.วิวัฒน  จูวราหะวงศ

ผศ.ดร.ศรีสวคนธ  แดงสอาด
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ผศ.ณภัทรกฤต  จันทวงศ

อาจารย ดร.ลักษณา  รมยะสมิต อาจารยวิชัย  สีแกว

อาจารยสุปราณี  หอมา อาจารยภูกิจ  คงเปยม

หมายเหตุ : อาจารยเสาวนีย  ปรัชญาเกรียงไกร ไดรับการแตงตั้ง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ครบวาระ 27 เมษายน พ.ศ. 2568

อาจารยเสาวนีย  ปรัชญาเกรียงไกร
ประธานหลักสูตร

ผศ.พันทิพย  คูอมรพัฒนะ

อาจารย ดร.จุฑามาส  ศิริอังกูรวาณิช

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ�า

อาจารยประยุทธ  นิสภกุล
ประธานหลักสูตร

ผศ.พิสุทธิ์พงศ  คงรุงโชค

อาจารยชาลี  อินทรชัย อาจารยชาญฉจิต  วรรณนุรักษ

ผศ.ดร.ประสิทธิ์  ภูสมมา

ผศ.สถาพร   จำรัสเลิศลักษณ

หมายเหตุ : อาจารยประยุทธ นิสภกุล  ไดรับการแตงตั้ง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ครบวาระ 27 เมษายน พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : ผศ.วาที่รอยตรี ดร.ธเนศ  เกตุทอง ไดรับการแตงตั้ง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ครบวาระ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ�า

ผศ.วาที่รอยตรี ดร.ธเนศ  เกตุทอง
ประธานหลักสูตร

อาจารย ดร.อัครกิตติ์  ไชยธนกุลวัฒน

ผศ.ธวัชชัย  สอนสนาม อาจารยวาที่รอยตรีธีรวุฒิ  แสวงบุญ

ผศ.ดร.ณัฐที  ถึงสุข
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ผศ.ณภัทรกฤต  จันทวงศ

อาจารย ดร.ลักษณา  รมยะสมิต อาจารยวิชัย  สีแกว

อาจารยสุปราณี  หอมา อาจารยภูกิจ  คงเปยม

หมายเหตุ : อาจารยเสาวนีย  ปรัชญาเกรียงไกร ไดรับการแตงตั้ง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ครบวาระ 27 เมษายน พ.ศ. 2568

อาจารยเสาวนีย  ปรัชญาเกรียงไกร
ประธานหลักสูตร

ผศ.พันทิพย  คูอมรพัฒนะ

อาจารย ดร.จุฑามาส  ศิริอังกูรวาณิช

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
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นายจักรพงศ  วงษสาริกิจ
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวศรุดา  มูลสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวปราณี  แซเจ็ง
นักวิชาการศึกษา

นายภีมพัฒน  พลอยวิลัย
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสวีนา  ศรีแสง
นักวิชาการศึกษา

นางวราภรณ  เหมวิเชียร
เจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

นางสาววรรณวิสาข  สุกปลั่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นางสาวอิสรีย  ขันทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาววันดี  ศรีสำอางค
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

อาจารยเมธาวี  อุตตสุรดี
ประธานหลักสูตร

หมายเหตุ : อาจารยเมธาวี  อุตตสุรดี ไดรับการแตงตั้ง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ครบวาระ 27 เมษายน พ.ศ. 2568

อาจารยณัฐกฤช  อัสนีอาจารยอมรรัตน  ชัยกฤษฎาการ

ผศ.ดร.เกรียง  กิจบำรุงรัตน   อาจารยรัชนัย  ไขแกว

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื�องสําอาง

หมายเหตุ : อาจารย ดร.นวลระหง เทพวิวัฒนจิต ไดรับการแตงตั้ง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ครบวาระ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2568

อาจารย์ประจําสาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหาร

อาจารย ดร.ไกรรัช  เทศมี อาจารยพรทิพย  ธนรติกุล

ผศ.ดวงดี  วิเชียรโหตุ ผศ.จันวิภา  สุปะกิ่ง

อาจารย ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒนจิต
ประธานหลักสูตร
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นายจักรพงศ  วงษสาริกิจ
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวศรุดา  มูลสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวปราณี  แซเจ็ง
นักวิชาการศึกษา

นายภีมพัฒน  พลอยวิลัย
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสวีนา  ศรีแสง
นักวิชาการศึกษา

นางวราภรณ  เหมวิเชียร
เจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

นางสาววรรณวิสาข  สุกปลั่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นางสาวอิสรีย  ขันทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาววันดี  ศรีสำอางค
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี l 23 
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 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีได้ดำเนินโคร์งกัาร์ต่าง ๆ ในปีกัาร์ศึกัษา 2564 ซึ่�งสอดคล้อง

กับุ้แผนพ้ฒนาคณะและมหาวิทิยาลย้ ปร์ะกัอบุด้วิย กัาร์ผลติบุณ้ฑิติ กัาร์พฒ้นาและปร์บุ้ปรุ์งกัร์ะบุวินกัาร์

เรี์ยนกัาร์สอน กัาร์วิิจั้ย กัาร์บุร์ิกัาร์วิิชั้ากัาร์สู่ส้งคม กัาร์พ้ฒนาบุุคลากัร์ กัาร์อนุร์้กัษ์ศิลปวิ้ฒนธร์ร์ม

กัาร์อนุร์้กัษ์สิ�งแวิดล้อม และกัาร์บุร์ิหาร์จั้ดกัาร์ตามหล้กัธร์ร์มมาภัิบุาล

ด้้านกิารผลิติบััณฑิิติ
 หล้กัสูตร์ที�เปิดสอนที�มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี กัร์ุงเทพมหานคร์ ในปีกัาร์ศึกัษา 2564 ได้แกั่ 

หล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต (วิท.บุ.) สาขาวิิชั้ากัาร์จ้ัดกัาร์สิ�งแวิดล้อม สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์

สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์ สาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์เคร์่�องสำอาง สาขาวิิชั้าอุตสาหกัร์ร์มอาหาร์

สาขาวิชิั้าเทคโนโลยีดจิัทิล้ หลก้ัสตูร์เทคโนโลยบีุณ้ฑิติ (ทล.บุ.) สาขาวิชิั้าเทคโนโลยกีัาร์จัด้กัาร์อตุสาหกัร์ร์ม 

สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีไฟฟ้า

 หล้กัสูตร์ที�เปิดสอนที�มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุร์ี สมุทร์ปร์ากัาร์ ในปีกัาร์ศึกัษา 2564 ได้แกั่ 

หล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิต (วิท.บุ.) สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์

สาขาวิิชั้ากัาร์จั้ดกัาร์สิ�งแวิดล้อม หล้กัสูตร์เทคโนโลยีบุ้ณฑิิต (ทล.บุ.) สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์จั้ดกัาร์

อุตสาหกัร์ร์ม สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีไฟฟ้า และหล้กัสูตร์วิิศวิกัร์ร์มศาสตร์บุ้ณฑิิต (วิศ.บุ.) สาขาวิิชั้าวิิศวิกัร์ร์มไฟฟ้า

ร์ายช่�อหลักส้ตร์ที�เปิดีสอน ปร์ะจำปีการ์ศึกษา 2564 

                     หลักส้ตร์ที�เปิดีสอน                   มร์ธ.กร์ุงเทพัมหานคร์    มร์ธ.สมุทร์ปร์าการ์

หลักส้ตร์วิิทยาศาสตร์บุัณฑิิต ร์ะดีับุปร์ิญญาตร์ี 4 ปี 

กัาร์จั้ดกัาร์สิ�งแวิดล้อม

คหกัร์ร์มศาสตร์์

วิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์

วิิทยาศาสตร์์เคร์่�องสำอาง

อุตสาหกัร์ร์มอาหาร์

เทคโนโลยีดิจัิท้ล

หลักส้ตร์เทคโนโลยีบุัณฑิิต ร์ะดีับุปร์ิญญาตร์ี 4 ปี

เทคโนโลยีกัาร์จั้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม

เทคโนโลยีไฟฟ้า

หลักส้ตร์วิิศวิกร์ร์มศาสตร์บุัณฑิิต ร์ะดีับุปร์ิญญาตร์ี 4 ปี

วิิศวิกัร์ร์มไฟฟ้า

ผลกิารด้ำาเนินงานประจำำาปีกิารศึกิษา 2564
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จำนวินนักศึกษา

 น้กัศึกัษาใหม่ปีกัาร์ศึกัษา 2564 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุร์ี 

มจีัำนวินท้�งสิ�น 86 คน โดยแบุ่งเป็นน้กัศกึัษามหาวิทิยาลย้ร์าชั้ภัฏ้ธนบุุร์ ีกัร์งุเทพมหานคร์ จัำนวิน 44 คน 

และมหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี สมุทร์ปร์ากัาร์ จัำนวิน 42 คน 

  

จำนวินนักศึกษาภัาคปกติทั�งหมดีของคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ปร์ะจำปีการ์ศึกษา 2564

                         สาขาวิิชา

กร์ุงเทพัมหานคร์

หลักส้ตร์วิิทยาศาสตร์บุัณฑิิต ร์ะดีับุปร์ิญญาตร์ี 4 ปี

กัาร์จั้ดกัาร์สิ�งแวิดล้อม

คหกัร์ร์มศาสตร์์

วิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์

วิิทยาศาสตร์์เคร์่�องสำอาง

อุตสาหกัร์ร์มอาหาร์

เทคโนโลยีดิจัิท้ล

หลักส้ตร์เทคโนโลยีบุัณฑิิต ร์ะดีับุปร์ิญญาตร์ี 4 ปี

เทคโนโลยีกัาร์จั้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม

เทคโนโลยีไฟฟ้า

       ร์วิม กร์ุงเทพัมหานคร์

สมุทร์ปร์าการ์

หลักส้ตร์วิิทยาศาสตร์บุัณฑิิต ร์ะดีับุปร์ิญญาตร์ี 4 ปี

คหกัร์ร์มศาสตร์์

วิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์

หลักส้ตร์เทคโนโลยีบุัณฑิิต ร์ะดีับุปร์ิญญาตร์ี 4 ปี

เทคโนโลยีกัาร์จั้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม

หลักส้ตร์วิิศวิกร์ร์มศาสตร์บุัณฑิิต ร์ะดีับุปร์ิญญาตร์ี 4 ปี

วิิศวิกัร์ร์มไฟฟ้า

          ร์วิม สมุทร์ปร์าการ์

                                                  ร์วิมทั�งหมดี

ปีที� 1

5

16

9

-

5

1

-

8

44

5

15

12

10

42

86

ปีที� 2

 

4

22

10

-

4

10

3

5

58

9

4

9

11

33

91

ปีที� 3

-

36

15

-

-

-

-

-

51

5

11

10

14

40

91

ปีที� 4

 

4

26

2

-

2

4

1

1

40

-

2

2

8

12

52

ร์วิม

 

13

100

36

-

11

15

4

14

193

19

32

33

43

127

320
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ด้้านกิารเงินและงบัประมาณ
 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีได้ร์้บุจั้ดสร์ร์งบุปร์ะมาณ ปร์ะจัำปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 –        

30 กั้นยายน 2564) แบุ่งเป็นงบุปร์ะมาณแผ่นดิน และงบุร์ายได้ ได้แกั่ งบุปร์ะมาณบุำร์ุงกัาร์ศึกัษา           

และงบุปร์ะมาณโคร์งกัาร์จั้ดกัาร์ศึกัษาสำหร์้บุภัาคพิเศษ เพ่�อสน้บุสนุนกัาร์ดำเนินงานต่างๆ ตามภัาร์กัิจั

ด้้านกิารประกิันคุณภาพักิารศึกิษา
 กัาร์ดำเนินงานด้านปร์ะก้ันคุณภัาพกัาร์ศึกัษาของคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มีกัาร์จ้ัดต้�ง

คณะกัร์ร์มกัาร์ปร์ะกั้นคุณภัาพของคณะขึ�น เพ่�อดำเนินงานให้เป็นไปตามร์ะบุบุกัาร์ปร์ะกั้นคุณภัาพกัาร์

ศึกัษา โดยคณะได้ร์้บุกัาร์ตร์วิจัปร์ะเมินคุณภัาพกัาร์ศึกัษาภัายในร์ะด้บุคณะ คร์้�งที� 21 (วิ้นที� 1 มิถุนายน  

2563 – 31 พฤษภัาคม 2564) โดยปร์ะเมนิคุณภัาพ จัำนวิน 5 องค์ปร์ะกัอบุ 19 ตว้ิบุ่งชั้ี� ผลกัาร์ปร์ะเมนิ

คุณภัาพกัาร์ศึกัษาอยู่ในร์ะด้บุดี (คะแนนเฉลี�ย 4.43)

 ตัวิบุ่งชี�คุณภัาพั

องค์ปร์ะกอบุที� 1 การ์ผลิตบุัณฑิิต

 1.1 ผลกัาร์บุร์ิหาร์จั้ดกัาร์หล้กัสูตร์โดยร์วิม

 1.2 อาจัาร์ย์ปร์ะจัำคณะที�มีคุณวิุฒิปร์ิญิญิาเอกั

 1.3 อาจัาร์ย์ปร์ะจัำคณะที�ดำร์งตำแหน่งทางวิิชั้ากัาร์

 1.4 จัำนวินน้กัศึกัษาเต็มเวิลาเทียบุเท่าต่อจัำนวินอาจัาร์ย์ปร์ะจัำ

 1.5 กัาร์บุร์ิกัาร์น้กัศึกัษาร์ะด้บุปร์ิญิญิาตร์ี

 1.6 กัิจักัร์ร์มน้กัศึกัษาร์ะด้บุปร์ิญิญิาตร์ี

 1.7 กัาร์ส่งเสร์ิมสมร์ร์ถนะและท้กัษะด้านดิจัิท้ล

 1.8 ร์้อยละของหล้กัสูตร์ที�น้กัศึกัษามีส่วินร์่วิมในกัาร์สร์้างสร์ร์ค์นวิ้ตกัร์ร์ม

เป้าหมาย

3.45

3.90

2.20

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

คะแนน

3.47

3.68

2.94

5.00

5.00

5.00

5.00

2.78

งบประมาณแผนดิน

จำนวน 24,888,700 บาท  

งบประมาณบำรุงการศึกษา

จำนวน 3,915,000 บาท  
(งบรายได)

งบประมาณ

โครงการจัดการศึกษาสำหรับภาคพิเศษ 

จำนวน 3,000,000 บาท (งบรายได)

รวม 331,803,700 บาท



คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี l 27 

องค์ปร์ะกอบุที� 2 การ์วิิจัย

 2.1 ร์ะบุบุและกัลไกังานวิิจั้ย งานสร์้างสร์ร์ค์หร์่อนวิ้ตกัร์ร์ม

 2.2 เงินสน้บุสนุนงานวิิจั้ยและงานสร์้างสร์ร์ค์

 2.3 ผลงานทางวิิชั้ากัาร์ของอาจัาร์ย์ปร์ะจัำและน้กัวิิจั้ย

 2.4 ผลงานวิิจั้ย งานสร์้างสร์ร์ค์ หร์่อนวิ้ตกัร์ร์มที�นำไปใชั้้ปร์ะโยชั้น์ต่อชัุ้มชั้น

องค์ปร์ะกอบุที� 3 การ์บุร์ิการ์วิิชาการ์

 3.1 ร์ะบุบุและกัลไกักัาร์บุร์ิกัาร์วิิชั้ากัาร์เพ่�อกัาร์พ้ฒนาท้องถิ�น ชัุ้มชั้น หร์่อ

                  ส้งคม

 3.2 จัำนวินชัุ้มชั้นเป้าหมายที�ได้ร์้บุกัาร์พ้ฒนาอย่างต่อเน่�องตามแผนเสร์ิมสร์้าง

                  ควิามส้มพ้นธ์กั้บุชัุ้มชั้น

องค์ปร์ะกอบุที� 4 การ์ทำนุบุำร์ุงศิลปะและวิัฒนธร์ร์ม

 4.1 ร์ะบุบุและกัลไกัด้านศิลปวิ้ฒนธร์ร์มและควิามเป็นไทย

 4.2 ผลล้พธ์ด้านศิลปวิ้ฒนธร์ร์มและควิามเป็นไทย 1 เร์่�อง

องค์ปร์ะกอบุที� 5 การ์บุร์ิหาร์จัดีการ์

 5.1 กัาร์จั้ดกัาร์เร์ียนร์ู้แบุบุบุูร์ณากัาร์กั้บุกัาร์ทำงาน

 5.2 กัาร์บุร์ิหาร์ของคณะเพ่�อกัาร์กัำกั้บุติดตามผลล้พธ์ตามพ้นธกัิจั กัลุ่มสถาบุ้น

                 และเอกัล้กัษณ์ของคณะ

 5.3 ร์ะบุบุกัำกั้บุกัาร์ปร์ะกั้นคุณภัาพหล้กัสูตร์

            เฉลี�ยร์วิมทุกตัวิบุ่งชี� 

4.00

3.50

5.00

5.00

5.00

3.60

5.00

1 เร์่�อง

4.00

5.00

5.00

4.00

3.49

4.84

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00

4.43

ด้้านกิารวัิจำัย
 บุคุลากัร์ของคณะวิทิยาศาสตร์์และเทคโนโลยไีด้ร์บุ้ทนุสนบุ้สนนุงานวิจิัย้ ในปีงบุปร์ะมาณ 2564

ด้งนี� 

ร์ายช่�องานวิิจัยที�ไดี้ร์ับุทุนสนับุสนุนในปีงบุปร์ะมาณ 2564

งบุปร์ะมาณ ปี 2564                    ช่�องานวิิจัย

นวิ้ตกัร์ร์มอาหาร์และผลิตภั้ณฑิ์

อาหาร์เพ่�อสุขภัาพสำหร์้บุผู้สูงอายุ

กัาร์พ้ฒนาเกัณฑิ์มาตร์ฐานกัาร์บุร์ิโภัคอาหาร์

ภัูมิปัญิญิาไทยเพ่�อกัาร์ดูแลสุขภัาพกัลุ่มผู้สูงอายุ

ผลิตภั้ณฑิ์โจั๊กักัึ�งสำเร์็จัร์ูปเสร์ิมแคลเซ่ียม

สำหร์้บุผู้สูงอายุ

กัาร์พ้ฒนาผลิตภั้ณฑิ์พุดดิ�งงาดำ

ผสมโยกัิร์์ต

ผ้้วิิจัย

อาจัาร์ย์บุุษกัร์  สุทธิปร์ะภัา

ผศ.ดร์.ศตร์้ตน์  ทิพย์ผ่อง

อาจัาร์ย์พร์ทิพย์ ธนร์ติกัุล

ผศ.จั้นวิิภัา สุปะกัิ�ง

งบุแผ่นดีินงบุร์ายไดี้
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งบุปร์ะมาณ ปี 2564                    ช่�องานวิิจัย ผ้้วิิจัย

งบุแผ่นดีินงบุร์ายไดี้
นวิ้ตกัร์ร์มภัูมิปัญิญิากัาร์จั้ดสำร์้บุเมนู

อาหาร์ไทยเพ่�อกัาร์ดูแลสุขภัาพกัลุ่มผู้สูงอายุ 

นวิ้ตกัร์ร์มอบุแห้งไฮบุร์ิดสำหร์้บุกัาร์แปร์ร์ูป

อาหาร์เพ่�อเพิ�มมูลค่าทางเศร์ษฐกัิจัและ

สร์้างร์ายได้ให้กั้บุชัุ้มชั้น

กัาร์พ้ฒนาเชั้่�อเพลิงชั้ีวิมวิลอ้ดแท่ง

จัากัต้นธูปฤาษี

กัาร์พ้ฒนาเคร์่�องส้บุเปล่อกัมะพร์้าวิอ่อน

กัาร์เพิ�มมูลค่าเศษวิ้สดุเหล่อใชั้้จัากัใบุอ้อย

ฟางข้าวิ และกัากักัาแฟสู่วิ้สดุปลูกัอ้ดกั้อน

ที�เป็นมิตร์กั้บุสิ�งแวิดล้อม

กัาร์ผลิตวิ้สดุทดแทนไม้อ้ดจัากัธูปฤาษี

ผสมวิ้สดุเหล่อใชั้้ทางกัาร์เกัษตร์

กัาร์พ้ฒนาร์ะบุบุสาร์สนเทศชัุ้มชั้น เพ่�อกัาร์

บุร์ิหาร์จั้ดกัาร์ชัุ้มชั้นแบุบุมีส่วินร์่วิมของเขต

ภัาษีเจัร์ิญิ กัร์ุงเทพมหานคร์         

กัาร์พ้ฒนาชัุ้ดเฝึ้าร์ะวิ้งแสดงผล แจั้งเต่อนและ

ควิบุคุมปร์ิมาณฝึุ�นละอองขนาดเล็กั (PM2.5) 

ด้วิยร์ะบุบุ IoT

กัาร์พ้ฒนาแบุบุจัำลองโคร์งสร์้างโร์งเร์่อน

เพ่�อแปร์ร์ูปอาหาร์ด้วิย  พล้งงานแสงอาทิตย์

และเตาชั้ีวิมวิลในพ่�นที�จั้งหวิ้ดสมุทร์ปร์ากัาร์

กัาร์พ้ฒนาร์ะบุบุกัาร์ปร์ะเมินควิามพร์้อม

กัร์ะบุวินกัาร์คุ้มคร์องข้อมูลส่วินบุุคคล

ในมหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฎธนบุุร์ี

อาจัาร์ย์ข่ายทอง  ชัุ้นหสุวิร์ร์ณ

ผศ.ดร์.ปร์ะสิทธิ�  ภัูสมมา

อาจัาร์ย์ชั้าญิฉจัิต  วิร์ร์ณนุร์้กัษ์

ผศ.สถาพร์  จัำร์้สเลิศล้กัษณ์

อาจัาร์ย์วิงจั้นทร์์  นุ่นคง

ผศ.ดร์.ธิติมา  เกัตุแกั้วิ

อาจัาร์ย์เอกัร์ินทร์์  ต้�งนิธิบุุญิ

ผศ.ดร์.สุชั้าติ  ห้ตถ์สุวิร์ร์ณ

อาจัาร์ย์วิร์วิิทย์  ลีลาวิร์ร์ณ

อาจัาร์ย์ณ้ฐคมณ์  ไพศาลวิ้สยศ
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         ร์ายช่�อผ้้ที�ไดี้ร์ับุร์างวิัล

อาจัาร์ย์ ดร์.ไกัร์ร์้ชั้  เทศมี

อาจัาร์ย์เอกัร์ินทร์์  ต้�งนิธิบุุญิ

อาจัาร์ย์ ดร์.นวิลร์ะหง  เทพวิิวิ้ฒน์จัิต

นางสาวิปร์าณี  แซ่่เจั็ง

  ช่�อร์างวิัล

น้กัวิิจั้ยดีเด่น

ปร์ะเภัท

น้กัวิิจั้ยท้�วิไป

น้กัวิิจั้ยดีเด่น

ปร์ะเภัท

น้กัวิิจั้ยร์ุ่นใหม่

แต่งกัายผ้าไทย

น้กัวิิจั้ยดีเด่น 

ปร์ะเภัท

น้กัวิิจั้ย R2R

           ช่�องาน

โคร์งกัาร์เชั้ิดชัู้เกัียร์ติน้กัวิิจั้ย 

เน่�องในวิ้นคล้ายวิ้นสถาปนา

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี 

คร์บุร์อบุปีที� 73

โคร์งกัาร์เชั้ิดชัู้เกัียร์ติน้กัวิิจั้ย 

เน่�องในวิ้นคล้ายวิ้นสถาปนา

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี 

คร์บุร์อบุปีที� 73

ธนบุุร์ีศร์ีนพมาศ

โคร์งกัาร์เชั้ิดชัู้เกัียร์ติน้กัวิิจั้ย 

เน่�องในวิ้นคล้ายวิ้นสถาปนา

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี 

คร์บุร์อบุปีที� 73

          สถุานที�

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี

จั้งหวิ้ดกัร์ุงเทพฯ

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี

จั้งหวิ้ดกัร์ุงเทพฯ

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี

จั้งหวิ้ดกัร์ุงเทพฯ

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี

จั้งหวิ้ดกัร์ุงเทพฯ

อาจาร์ย์ที�ไดี้ร์ับุร์างวิัล

       งานปร์ะชุม   

กัาร์ปร์ะชัุ้มวิิชั้ากัาร์

ร์ะด้บุชั้าติ “มศวิ วิิจั้ย”

คร์้�งที� 14

กัาร์ปร์ะชัุ้มวิิชั้ากัาร์

ร์ะด้บุชั้าติด้าน

ทร์้พยากัร์ธร์ร์มชั้าติและ

วิิทยาศาสตร์์สุขภัาพ

คร์้�งที� 1

Cre Tech 2021 Smart 

Tourism and Green

Innovation.

        ร์ะยะเวิลา

24 มิถุนายน 2564

21 กัุมภัาพ้นธ์ 2565

4 – 6 สิงหาคม 2565

        สถุานที�

มหาวิิทยาล้ย           

ศร์ีนคร์ินทร์วิิโร์ฒ  

จั้งหวิ้ดนคร์นายกั

มหาวิิทยาล้ยเทคโนโลยี

ร์าชั้มงคลอีสาน     

วิิทยาเขตสกัลนคร์

จั้งหวิ้ดสกัลนคร์

ปร์ะเทศไทย

การ์นำเสนอผลงานวิิจัยร์ะดีับุชาติ และนานาชาติ

          ผ้้วิิจัย

วิงจั้นทร์์ นุ่นคง

ดวิงดี วิิเชั้ียร์โหตุ และ 

สุชั้าติ ห้ตถ์สุวิร์ร์ณ

พิสุทธิ�พงศ์ คงร์ุ่งโชั้ค
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นักศึกษาที�ไดี้ร์ับุทุนการ์ศึกษา

               ช่�อทุน
ทุนให้เปล่า ปร์ะเภัททุนต่อเน่�อง 
จัากัธนาคาร์ไทยพาณิชั้ย์ 
ทุนกัาร์ศึกัษาทุนเร์ียนดี

ทุนขาดแคลนทุนทร์้พย์

ทุนจัิตอาสา/ทำคุณปร์ะโยชั้น์/
สร์้างชั้่�อเสียงให้มหาวิิทยาล้ย

                 ร์ายช่�อ
1. นายณฐกัฤตย์ นาคทอง 
2.นายคมกัร์ิชั้ อุดชัุ้มพิส้ย 
1. นายธีร์พงษ์  บุุบุผาร์าม 
2.นายวิร์ินทร์  แตงแกั้วิ

3. นายอินทร์สิน  ไพบุูลย์ร์ชั้ฏวิ้ฒนา 
1. นายธนดล  วิ้นทะวิงษ์ 
2. นายร์้ชั้ชั้านนท์  พนาจัาร์ย์ 
3. นางสาวิชั้นม์นิภัา  อนุศร์ี 
4. นางสาวิพิลาสล้กัษณ์  วิงศ์ภัูมิ 
5. นางสาวิภั้ทร์าพร์  เอี�ยมในวิงษ์
6. นายชั้ญิานนท์  ชั้ำนาญิเอ่�อ
7. นายศร์าวิุธ  เสวิิสิทธิ�  
 
1. นางสาวิฉ้ตร์ชั้นกั  ภัิร์มย์ปร์ะชั้าภั้ทร์์ 
2. นางสาวิเบุญิจัร์้ตน์  ศร์ีธร์ากัุล 
3. นางสาวิมิตทิร์า  แจั้งสวิ่าง 

                สาขา
สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์
สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์
สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์
สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์จั้ดกัาร์
อุตสาหกัร์ร์ม
สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์
สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์
สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์
สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์
สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์
สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิิชั้าเทคโนโลยีกัาร์จั้ดกัาร์
อุตสาหกัร์ร์ม
สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์
สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์
สาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์

  

อาจาร์ย์ที�ได้ีร์บัุเชญิเป็นวิทิยากร์ ผ้ท้ร์งคณุวิฒุ ิกร์ร์มการ์ตร์วิจผลงาน ผ้้เชี�ยวิชาญ ที�ปร์กึษาภัายนอก

มหาวิทิยาลัย

       ร์ายช่�อ

อ.ดร์.ไกัร์ร์้ชั้  เทศมี

ผศ.จั้นวิิภัา  สุปะกัิ�ง

                     งาน/โคร์งการ์  

กัิจักัร์ร์มกัาร์แข่งข้นกัาร์ปร์ะกัอบุอาหาร์และ

กัาร์ออกัแบุบุตกัแต่งอาหาร์

กัร์ร์มกัาร์ตร์วิจัปร์ะเมินคุณภัาพกัาร์ศึกัษาภัายใน

หล้กัสูตร์วิิทยาศาสตร์บุ้ณฑิิตสาขาวิิชั้าวิิทยาศาสตร์์

และเทคโนโลยีกัาร์อาหาร์

             สถุานที�

มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏจั้นทร์เกัษม

จั้งหวิ้ดกัร์ุงเทพฯ

มหาวิิทยาล้ยบุ้านสมเด็จั

เจั้าพร์ะยา จั้งหวิ้ดกัร์ุงเทพฯ

การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ที�
การพัฒนาท้องถิ�น
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การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ที�
การพัฒนาท้องถิ�น
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โครงกิารอบัรมอาหารหมักิเพ่ั�อสุขภาพั (ออนไลน์)

โยเกิิร์ติโฮมเมด้ผสมเงาะสอด้ไส้สับัปะรด้

สาขาวัิชาอุติสาหกิรรมอาหาร จั้ดโคร์งกัาร์

อบุร์มอาหาร์หมก้ัเพ่�อสขุภัาพ (ออนไลน์) ภัายใต้หว้ิข้อ

“โยเกร์ิ์ตโฮมเมดีผสมเงาะสอดีไส้สับุปะร์ดี” เม่�อวิน้ที�

8 สิงหาคม 2564 เพ่�อให้ควิามร์ู ้เร์่�องอาหาร์หม้กั

เพ่�อสุขภัาพ และสาธิตกัาร์ทำผลิตภ้ัณฑิ์เพ่�อสุขภัาพ

“โยเกร์ิ์ตโฮมเมดีผสมเงาะสอดีไส้สบัุปะร์ดี” ในกัาร์นี�

ได้ร์้บุเกัียร์ติจัากั อาจัาร์ย์ ดร์. ไกัร์ร์้ชั้ เทศมี เป็นวิิทยากัร์
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โครงกิารเทิด้พัระเกิียรติิแด้่
พัระบัาทสมเด้็จำพัระจำอมเกิล้าเจำ้าอย่่หัวั รัชกิาลที� 4

พัระบัิด้าแห่งวัิทยาศาสติร์ไทย

คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี จั้ด
โคร์งกัาร์เทิดพร์ะเกีัยร์ติแด ่พร์ะบุาทสมเด็จั
พร์ะจัอมเกัล้าเจั้าอยู่ห้วิ ร์้ชั้กัาลที� 4 “พัร์ะบุิดีา
แห่งวิิทยาศาสตร์์ไทย” ปร์ะจัำปี 2564 เม่�อวิ้นที� 
30 สิงหาคม  2564 ณ ลานอาคาร์ 1 ชั้้�น 7
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เพ่�อเป็นกัาร์เทิด
พร์ะเกัยีร์ตพิร์ะปรี์ชั้าสามาร์ถทางด้านวิทิยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีของพร์ะบุาทสมเด็จัพร์ะจัอมเกัล้า
อยู่ห้วิพร์ะบุิดาแห่งวิิทยาศาสตร์์ไทย ร์้ชั้กัาลที� 4 
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารสกิัด้สีย้อมจำากิผลจำากิและ
เทคนิคกิารทำาลวัด้ลายผ้ามัด้ย้อม

สาขาวัิชาวัิทยาศาสติร์เคร่�องสำาอาง
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “การ์สกัดีสีย้อมจาก

ผลจากและเทคนิคการ์ทำลวิดีลายผ้ามัดีย้อม” เม่�อ

วิ้นที� 9 ธ้นวิาคม 2564 ณ ลานกัีฬาองค์กัาร์บุร์ิหาร์

ส่วินตำบุลบุางกัร์ะสอบุ ตำบุลบุางกัร์ะสอบุ อำเภัอ

พร์ะปร์ะแดง จั้งหวิ้ดสมุทร์ปร์ากัาร์ เพ่�อให้ควิามร์ู ้

เกัี�ยวิกั้บุกัาร์สกั้ดสีจัากัผลจัากั และเทคนิคกัาร์ทำ

ลวิดลายเส่�อม้ดย้อมและผ้าม้ดย้อม ในกัาร์นี�ได้ร์้บุเกัียร์ติ

จัากั อาจัาร์ย์ศศิอาภัา บุุญิคง อาจัาร์ย์พีร์พ้ฒน์ ใจังามด ี

และ คุณพยุง เกัดร์ิ เป็นวิิทยากัร์ 
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คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี 

ปร์ะชุั้มหาแนวิทางกัาร์พ้ฒนาผลิตภั้ณฑิ์ OTOP
ตามโคร์งกัาร์พ้ฒนาผลติภัณ้ฑ์ิ OTOP โดยเคร์อ่ข่าย
องค์ควิามร์ู้ KBO จ้ังหวิ้ด เม่�อวิ้นที� 12 มกัร์าคม
2565 ณ ห้องปร์ะชุั้มวิิทยธนบุุร์ี อาคาร์ 1 ช้ั้�น 7
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี โดยมีผู ้ชั้ ่วิย
ศาสตร์าจัาร์ย ์  ดร์.ยุวิล้กัษณ์ เวิชั้วิิทยาขล้ง
อธิกัาร์บุดีมหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี พร์้อมด้วิย
อาจัาร์ย์วิสธุดิา นก้ัเกัษม ร์องอธกิัาร์บุดมีหาวิทิยาลย้
ร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี ผู้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.กัิตติ กัอบุ้วิแกั้วิ
คณบุดีคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี และสาขา
วิิชั้าอุตสาหกัร์ร์มอาหาร์ ร์่วิมปร์ะชุั้มกั้บุนางสาวิ
เจัร์ิญิขวิ้ญิ เกัตุเพชั้ร์ ผู้ชั้่วิยผู้อำนวิยกัลุ่มงานส่งเสร์ิม
กัาร์พ้ฒนาชัุ้มชั้น และนางสาวิเสาวิล้กัษณ์ เพ็งคล้าย
น้กัวิิชั้ากัาร์พ้ฒนาชัุ้มชั้นชั้ำนาญิกัาร์ เพ่�อหาแนวิทาง
ในกัาร์พ้ฒนาผลิตภั้ณฑิ์โดยกัาร์ย่ดอายุกัาร์เกั็บุร์้กัษา
ผลิตภั้ณฑิ์ และพ้ฒนาบุร์ร์จัุภั้ณฑิ์ให้เหมาะสม โดย
มีกัลุ่มเป้าหมายที�เข้าร์่วิมในคร์้�งนี� จัำนวิน 2 กัลุ่ม 
ปร์ะกัอบุด้วิย กัลุ่มทองกัร์วิยเบุญิจัร์งค์ ผลิตภั้ณฑิ์
กัล้วิยนาบุ และกัลุ ่มน�ำพร์ิกัปลาสลิดศร์ีจั้นทร์์
ผลิตภั้ณฑิ์ปลาสลิดสมุนไพร์

ประชุมหาแนวัทางกิารพััฒนาผลิติภัณฑิ์ OTOP
ติามโครงกิารพััฒนาผลิติภัณฑิ์ OTOP
โด้ยเคร่อข่ายองค์ควัามร่้ KBO จำังหวััด้ 
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารเพิั�มม่ลค่าขยะ ติามแนวัทางเศรษฐกิิจำ
หมุนเวัียน

สาขาวัิชากิารจำัด้กิารสิ�งแวัด้ล้อม จ้ัด
โคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์เพิ�มมูลค่าขยะ 
ตามแนวิทางเศร์ษฐกัิจัหมุนเวิียน เม่�อวิ้นที� 19 
กัุมภัาพ้นธ์ 2565 ณ ลานอเนกัปร์ะสงค์ อาคาร์ 
15 บุ้านเอ่�ออาทร์บุางโฉลง จั้งหวิ้ดสมุทร์ปร์ากัาร์ 
เพ่�อส่งเสร์ิมให้มีกัาร์สร์้างสร์ร์ค์ผลิตภั้ณฑิ์จัากัซ่อง
น�ำยาปร์้บุผ้านุ่มเพ่�อลดของเสียในชัุ้มชั้น และเพิ�ม
มูลค่าของเหล่อทิ�งในคร์้วิเร์่อนนำไปสู่กัาร์สร์้าง
ร์ายได้ต่อไปในอนาคต ในกัาร์นี�ได้ร์้บุเกัียร์ติจัากั 
อาจัาร์ย์วิงจั้นทร์์ นุ่นคง และอาจัาร์ย์ ดร์.วิิชั้ชุั้ดา 
ปร์ะสาทแกั้วิ เป็นวิิทยากัร์
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สาขาวิัชาวิัทยาศาสติร์เคร่�องสำาอาง 
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “การ์พััฒนา
ผลิตภััณฑิ์ผ้ามัดีย้อม” เม่�อวิ้นที� 22 กัุมภัาพ้นธ์ 
2565 ณ ลานกีัฬาองค์กัาร์บุร์ิหาร์ส่วินตำบุล
บุางกัร์ะสอบุ ตำบุลบุางกัร์ะสอบุ อำเภัอพร์ะปร์ะแดง
จัง้หวิด้สมทุร์ปร์ากัาร์ เพ่�อให้ควิามร์ูเ้กัี�ยวิกับุ้วิธิกีัาร์
ทำและเทคนคิกัาร์ทำผลติภัณ้ฑ์ิผ้ามด้ย้อม ในกัาร์นี�
ได้ร์้บุเกัียร์ติจัากั อาจัาร์ย์ข่ายทอง ชัุ้นหสุวิร์ร์ณ 
เป็นวิิทยากัร์

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร
กิารพััฒนาผลิติภัณฑิ์ผ้ามัด้ย้อม
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

ผลิติภัณฑิ์อาหารจำากิกิล้วัยและฟักัิทอง 

สาขาวัิชาอุติสาหกิรรมอาหาร จ้ัด
โคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ผลิตภั้ณฑิ์อาหาร์จัากั
กัล้วิยและฟักัทอง เม่�อวิ้นที� 26 กัุมภัาพ้นธ์ 2565
ณ ชัุ้มชั้นม้สยิดบุ้านสมเด็จัเจั้าพร์ะยา กัร์ุงเทพ
มหานคร์ เพ่�อถ่ายทอดกัร์ะบุวินกัาร์ผลิตและ
ฝึึกัท้กัษะกัาร์ทำผลิตภั้ณฑิ์ขนมไทยจัากักัล้วิยและ
ฟักัทองเน้นกัาร์ฝึึกัภัาคปฏิบุ้ติ (Skill Practice) ให้
แกั่ชัุ้มชั้นชั้่วิยขยายตลาด เพิ�มยอดขายสร์้างร์ายได้
ให้ก้ับุชัุ้มชั้นเพิ�มมากัขึ�น ในกัาร์นี�ได้ร์้บุเกัียร์ติจัากั
อาจัาร์ย์ ดร์.ไกัร์ร์้ชั้ เทศมี เป็นวิิทยากัร์
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สาขาวิัชาวิัทยากิารคอมพิัวัเติอร์ จ้ัด
โคร์งกัาร์อบุร์มเชั้งิปฏบ้ิุตกิัาร์กัาร์เพิ�มศก้ัยภัาพกัาร์ทำ
อาชีั้พของชัุ้มชั้นด้วิยกัาร์ค้าแบุบุออนไลน์ คร้์�งที� 1 
เร์่�อง “การ์ทำการ์ค้าผ่านตลาดีกลางดิีจิทัล
ออนไลน์ และการ์ทำการ์ค้าผ่านร้์านค้าออนไลน์” 
เม่�อวิ้นที� 26 กุัมภัาพ้นธ์ 2565 ณ ศูนย์กัาร์เร์ียนร์ู้
บุ้านสามแพร์กั หมู่ 4 บุ้านคลองสามแพร์กั ตำบุล
ในคลองบุางปลากัด อำเภัอพร์ะสมุทร์เจัดย์ี จัง้หวิด้
สมุทร์ปร์ากัาร์ เพ่�อเป็นกัาร์เพิ�มศ้กัยภัาพกัาร์ทำ
อาชั้พีให้กับุ้ชั้มุชั้น โดยวิทิยากัร์ ในกัาร์นี�ได้ร์บุ้เกีัยร์ติ
จัากั อาจัาร์ย์เสาวินีย์ ปร์้ชั้ญิาเกัร์ียงไกัร์ และ
วิีร์ะยุทธ ปร์ะวิ้ติ เป็นวิิทยากัร์

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารเพิั�มศักิยภาพักิารทำาอาชีพัของชุมชน
ด้้วัยกิารค้าแบับัออนไลน์ ครั�งที� 1 
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารทำานำ�าพัริกิ : นำ�าพัริกิอ่อง  นำ�าพัริกิชุบัหยำา 

สาขาวิัชาคหกิรรมศาสติร์ จั้ดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ทำน�ำพร์ิกั : น�ำพร์ิกัอ่อง 
น�ำพริ์กัชัุ้บุหยำ เม่�อวิ้นที�  5 มีนาคม 2565 ณ
ห้องปฏิบุ้ติกัาร์ 189 อาคาร์ 1 ชั้้�น 8 ในกัาร์นี�ได้
ร์้บุเกัียร์ติจัากั ผู ้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ศตร์้ตน์ 
ทิพย์ผ ่อง และอาจัาร์ย์ภัูวิดล หมอกัยา เป็น
วิิทยากัร์
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สาขาวิัชาคหกิรรมศาสติร์ จ้ัดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์ศิลปะปร์ะดิษฐ์ดอกัไม้ดินไทย 
ดอกัร์วิงผึ�ง ดอกัลำดวิน เม่�อวิ้นที� 5 มีนาคม 2565 
ณ ห้อง 187 อาคาร์ 1 ช้ั้�น 8 ในกัาร์นี�ได้ร์้บุเกีัยร์ติ
จัากั อาจัาร์ย์ข่ายทอง ชัุ้นหสุวิร์ร์ณ เป็นวิิทยากัร์ 

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

ศิลปะประด้ิษฐ์ด้อกิไม้ด้ินไทย
ด้อกิรวังผึ�ง ด้อกิลำาด้วัน 
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารส่งเสริมอาชีพัในชุมชน ครั�งที� 1
อาหารไทย ขนมไทย 

สาขาวิัชาคหกิรรมศาสติร์ จั้ดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ส ่งเสร์ิมอาชั้ีพในชัุ้มชั้น
คร้์�งที� 1 อาหาร์ไทย ขนมไทย เม่�อวิ้นที� 6 มีนาคม 
2565 ณ ชัุ้มชั้นกุัฎีจัีน ในกัาร์นี� ได ้ร์้บุเกัียร์ติ
จัากัผู ้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ศตร์้ตน์ ทิพย์ผ่อง
อาจัาร์ย์ศศิอาภัา บุญุิคง   อาจัาร์ย์ภัวูิดล หมอกัยา 
และอาจัาร์ย์พีร์พ้ฒน์  ใจังามดี เป็นวิิทยากัร์ 
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สาขาวิัชาคหกิรรมศาสติร์ จ้ัดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์พ้ฒนาผลิตภั้ณฑิ์จัากักัะปิและ
กัะปิกัึ�งสำเร์็จัร์ูป : กัะปิค้�วิ และแกังร์้ญิจัวิน
เม่�อวิ้นที� 12 มีนาคม 2565 ณ วิิสาหกิัจัชัุ้มชั้น
คลองด่าน จ้ังหว้ิดสมทุร์ปร์ากัาร์ เพ่�อให้ควิามรู้์กัาร์
พ้ฒนาผลิตภั้ณฑิ์จัากักัะปิและกัะปิกัึ�งสำเร์็จัร์ูป ใน
กัาร์นี�ได้ร์้บุเกีัยร์ติจัากั อาจัาร์ย์ภูัวิดล หมอกัยา 
อาจัาร์ย์พีร์พ้ฒน์ ใจังามดี  อาจัาร์ย์ศศิอาภัา
บุุญิคง และอาจัาร์ย ์ข ่ายทอง ชัุ้นหสุวิร์ร์ณ
เป็นวิิทยากัร์ 

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารพััฒนาผลิติภัณฑิ์จำากิกิะปิและ
กิะปิกิึ�งสำาเร็จำร่ป : กิะปิคั�วั และแกิงรัญจำวัน 
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารอนุรักิษ์ส่งเสริมภ่มิปัญญาท้องถุิ�นและ
กิารเผยแพัร่ศิลปวััฒนธรรม : ศิลปะกิารติกิแติ่ง
อาหารไทยและขนมไทย 

สาขาวิัชาคหกิรรมศาสติร์ จั้ดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์อนุร์้กัษ์ส่งเสร์ิมภัูมิปัญิญิา
ท้องถิ�นและกัาร์เผยแพร์่ศิลปวิ้ฒนธร์ร์ม: ศิลปะ
กัาร์ตกัแต่งอาหาร์ไทยและขนมไทย เม่�อวิ้นที� 14 
มีนาคม 2565 ณ ห้องปฏิบุ้ติกัาร์ 187 และ 189 
อาคาร์ 1 ชั้้� น  8 ในกัาร์นี� ได ้ ร์้บุ เกัียร์ติจัากั
คุณปร์ะชั้้น วิงศ์อุท้ยพ้นธุ์ เป็นวิิทยากัร์ 
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สาขาวิัชาคหกิรรมศาสติร์ จ้ัดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ศิลปะปร์ะดิษฐ์ในชุั้มชั้น :
ผ ้าม้ดย ้อมและผลิตภั้ณฑิ์ของชั้ำร์ ่วิยจัากัผ้า
เม่�อวิ้นที� 27 มีนาคม 2565 ณ บุ้านขุนสมุทร์จัีน 
จั้งหวิ้ดสมุทร์ปร์ากัาร์ ในกัาร์นี�ได้ร์้บุเกีัยร์ติจัากั 
อาจัาร์ย์ข ่ายทอง ชัุ้นหสุวิร์ร์ณ และ อาจัาร์ย์
พีร์พ้ฒน์ ใจังามดี เป็นวิิทยากัร์

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

ศิลปะประด้ิษฐ์ในชุมชน : ผ้ามัด้ย้อมและผลิติภัณฑิ์
ของชำาร่วัยจำากิผ้า
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารเพิั�มม่ลค่าขยะ ติามแนวัทางเศรษฐกิิจำ
หมุนเวัียน ครั�งที� 2

สาขาวิัชากิารจัำด้กิารสิ�งแวัด้ล้อม จัด้
โคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์เพิ�มมูลค่าขยะ 
ตามแนวิทางเศร์ษฐกัิจัหมุนเวิียน คร์้�งที� 2 เม่�อ
วิ้นที� 29 มีนาคม 2565 ณ บุ้านเอ่�ออาทร์บุางโฉลง 
จัง้หว้ิดสมทุร์ปร์ากัาร์ เพ่�อส่งเสร์มิให้มกีัาร์สร้์างสร์ร์ค์
ผลิตภั้ณฑิ์ลอตเตอร์ี�เกั ่าเป็นเหรี์ยญิโปร์ยทาน
เพ่�อเพิ�มมูลค่าของเหล่อทิ�งในคร์้วิเร์่อนนำไปสู่กัาร์
สร์้างร์ายได้ต่อไปในอนาคต ในกัาร์นี�ได้ร์้บุเกัียร์ติ
จัากั ผู ้ชั้ ่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ธิติมา เกัตุแกั้วิ
ผู้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์กิัติยา โต๊ะทอง และอาจัาร์ย์ 
ดร์.ร์้ตนนุชั้ จั้นทร์์เพ็ญิ เป็นวิิทยากัร์
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สาขาวัิชาคหกิรรมศาสติร์  จั้ดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์อนุร์้กัษ์และส่งเสร์ิมศิลป
วิ้ฒนธร์ร์ม : ขนมไทยปร์ะยุกัต ์  เม่�อวิ้นที�  2 
เมษายน 2565 เพ่�อให้ควิามร์ู ้และเทคนิคกัาร์
ปร์ะกัอบุขนมไทยแบุบุปร์ะยุกัต์ ในกัาร์นี�ได้ร์้บุ
เกัียร์ติจัากั คุณสุร์ศ้กัดิ� เจัร์ิญิจั้นทร์์ เป็นวิิทยากัร์

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารอนุรักิษ์และส่งเสริมศิลปวััฒนธรรม :
ขนมไทยประยุกิติ์ 
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารประกิอบัอาหารและธุรกิิจำคหกิรรมศาสติร ์

สาขาวิัชาคหกิรรมศาสติร์ จั้ดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์ปร์ะกัอบุอาหาร์และธุร์กัิจั
คหกัร์ร์มศาสตร์ ์ เม่�อวิ้นที�  3 เมษายน 2565
ณ วิิสาหกัิจัชัุ้มชั้นขนมไทย ป ้ามะลิ  จั้งหวิ้ด
พร์ะนคร์ศรี์อยุธยา เพ่�อให้ควิามร์ู ้ด้านขนมไทย
ในกัาร์นี� ได ้ ร้์บุเกีัยร์ติจัากั คุณมะลิ ภัาคาพร์
คุณจิันตนา วิ้สนะชิั้น  คุณชูั้ศรี์ บุุตร์มงคล
เป็นวิิทยากัร์
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สาขาวัิชาอุติสาหกิรรมอาหาร จั้ด
โคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ผลิตภั้ณฑิ์ขนมอบุ
ปร์ะเภัทนึ� ง  ( เค ้กักัล ้วิยหอมและขนมสาลี� )
เม่�อวิ้นที� 4 เมษายน 2565 ณ ชัุ้มชั้นวิ้ดวิิจัิตร์กัาร์
นิมิตร์ แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษีเจัร์ิญิ กัร์ุงเทพ
มหานคร์ เพ่�อส ่งเสร์ิมอาชั้ีพให้แกั ่ปร์ะชั้าชั้น
ภัายใต้แนวิคิดกัาร์พ้ฒนาอาชีั้พ สร์้างร์ายได้ให้ก้ับุ
คร์้วิเร์่อน อย ่างม้�นคง ในกัาร์นี� ได ้ร์้บุเกีัยร์ติ
จัากั อาจัาร์ย์ ดร์.ไกัร์ร์้ชั้ เทศมี เป็นวิิทยากัร์

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

ผลิติภัณฑิ์ขนมอบัประเภทนึ�ง
(เค้กิกิล้วัยหอมและขนมสาลี�) 
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารผลิติอาหารหมักิพ่ั�นบั้านเพ่ั�อสุขภาพั 

สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร จ้ัด
โคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “การ์ผลิตอาหาร์
หมักพั่�นบุ้านเพั่�อสุขภัาพั” เม่�อวิ้นที� 21 พฤษภัาคม
2565 ณ อาคาร์อเนกัปร์ะสงค์ ชุั้มชั้นร์าชั้มนตรี์
ร์่วิมใจั เขตภัาษีเจัริ์ญิ กัร์ุงเทพมหานคร์ เพ่�อให้
ควิามร์ู้เร์่�องอาหาร์หม้กัเพ่�อสุขภัาพ อาหาร์โพร์ไบุ
โอติกั และกัาร์แปร์รู์ปแหนมเห็ดโพร์ไบุโอติกั
ในกัาร์นี�ได้ร์้บุเกัียร์ติจัากั ผู ้ชั้ ่วิยศาสตร์าจัาร์ย์
ดวิงดี วิิเชั้ียร์โหตุ เป็นวิิทยากัร์ 
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สาขาวัิชาวัิทยาศาสติร์เคร่�องสำาอาง 
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์ “การ์พััฒนา
บุร์ร์จุภััณฑิ์สำหร์ับุผลิตภััณฑิ์ผ้ามัดีย้อม” เม่�อ
วิ้นที� 31 พฤษภัาคม 2565 ณ ลานกัีฬาองค์กัาร์
บุร์ิหาร์ส่วินตำบุลบุางกัร์ะสอบุ  ตำบุลบุางกัร์ะสอบุ
อำเภัอพร์ะปร์ะแดง จ้ังหวิ้ดสมุทร์ปร์ากัาร์ เพ่�อให้
ควิามร์ู้เกัี�ยวิกั้บุกัาร์กัาร์พ้ฒนาบุร์ร์จุัภั้ณฑิ์สำหร์้บุ
ผลิตภั้ณฑิ ์ผ ้าม้ดย ้อม ในกัาร์นี� ได ้ร์้บุเกัียร์ติ
จัากั อาจัาร์ย์ศศิอาภัา บุุญิคง เป็นวิิทยากัร์

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารพััฒนาบัรรจำุภัณฑิ์
สำาหรับัผลิติภัณฑิ์ผ้ามัด้ย้อม



การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ที�
การผลิตและ
พัฒนาครู
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารพััฒนาศักิยภาพัคณาจำารย์
เพ่ั�อเข้าส่่ติำาแหน่งทางวัิชากิาร

การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ที�
การผลิตและ
พัฒนาครู

คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี
จัด้โคร์งกัาร์อบุร์มเชิั้งปฏบิุต้กิัาร์กัาร์พฒ้นาศก้ัยภัาพ
คณาจัาร์ย์เพ่�อเข้าสูต่ำแหน่งทางวิชิั้ากัาร์ เม่�อวิน้ที� 25
และ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องปร์ะชัุ้มวิิทยธนบุุร์ี 
อาคาร์ 1 ชั้้�น 7 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
เพ่�อให้ผูเ้ข้าอบุร์มมคีวิามร์ูค้วิามเข้าใจัในกัาร์พฒ้นา
ผลงานวิชิั้ากัาร์สูก่ัาร์ขอกัำหนดตำแหน่งทางวิชิั้ากัาร์
และให้ผู ้ เข ้าอบุร์มได้ทร์าบุแนวิทางปฏิบุ้ติใน
กัาร์บุูร์ณากัาร์ผลงานวิิชั้ากัาร์สู่กัาร์จั้ดกัาร์เร์ียน
กัาร์สอน ในกัาร์นี�ได้ร์้บุเกีัยร์ติจัากั ศาสตร์าจัาร์ย์ 
ดร์.ป ิยะ โควิินท ์ทวิีวิ้ฒน ์ ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์
ดร์. เสกัสร์ร์ค ์  แย ้มพินิจั ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์
ดร์.อาวิวีิร์ร์ณ ปัญิญิาโกัเมศ และ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ 
ดร์.จัอมขวิญ้ิ สุวิร์ร์ณร์้กัษ์ เป็นวิิทยากัร์
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โครงกิารอบัรม

เติรียมควัามพัร้อมเพ่ั�อเข้าส่่ติำาแหน่ง
ทางวัิชากิารสำาหรับับัุคลากิรสายวัิชากิาร
คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี (ออนไลน์) 

คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี 
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเตรี์ยมควิามพร์้อมเพ่�อเข้าสู ่
ตำแหน่งทางวิิชั้ากัาร์สำหร์้บุบุุคลากัร์สายวิิชั้ากัาร์ 
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี (ออนไลน์)
เม่�อวิ้นที� 10 สิงหาคม 2564 เพ่�อเป็นกัาร์สร์้าง
ควิามเข้าใจัให้กั้บุคณาจัาร์ย์เกัี�ยวิกั้บุหล้กัเกัณฑิ์
วิธีิกัาร์ ในกัาร์เสนอขอตำแหน่งทางวิชิั้ากัาร์ ให้เป็น
ไปตาม กั.พ.อ. และข้อบุ้งค้บุมหาวิิทยาล้ย ร์วิมท้�ง
เพ่�อเป็นกัาร์ส่งเสร์ิมและกัร์ะตุ้นให้บุุคลากัร์สาย
วิิชั้ากัาร์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิิชั้ากัาร์ ในกัาร์นี�ได้ร์้บุ
เกัียร์ติจัากั ศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ปิยะ โควิินท์ทวิีวิ้ฒน์ 
เป็นวิิทยากัร์
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คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มพ้ฒนาท้กัษะกัาร์เขียนภัาษา
อ้งกัฤษในร์ายงานวิิชั้ากัาร์ คณะวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลย ี(ออนไลน์)  เม่�อวิน้ที� 19 สงิหาคม 2564
ณ ห ้องปร์ะชัุ้มวิิทยธนบุุร์ี   อาคาร์ 1 ช้ั้�น 7
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เพ่�อให้ควิามรู์้
ท้กัษะกัาร์เขียนภัาษาอ้งกัฤษในร์ายงานวิิชั้ากัาร์
ในกัาร์นี�ได้ร์บุ้เกีัยร์ตจิัากั ผูช่้ั้วิยศาสตร์าจัาร์ย์นพร์ต้น์ 
ปัญิญิาดิลกัพงศ์ เป็นวิิทยากัร์

โครงกิารอบัรม

พััฒนาทักิษะกิารเขียนภาษาอังกิฤษ
ในรายงานวัิชากิาร คณะวัิทยาศาสติร์
และเทคโนโลยี (ออนไลน์)
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารเข้าส่่ติำาแหน่งทางวัิชากิารของบัุคลากิร 
คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี 

คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลย ี
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์เข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิิชั้ากัาร์ของบุุคลากัร์ คณะวิิทยาศาสตร์ ์
และเทคโนโลยี  เม่�อวิ้นที�  3 ธ้นวิาคม 2564
ณ ห ้องปร์ะชัุ้มวิิทยธนบุุ ร์ี  อาคาร์ 1  ชั้้� น  7
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เพ่�อให้ควิามรู์้
กัาร์พ้ฒนาผลงานวิิชั้ากัาร์สู ่กัาร์ขอกัำหนด
ตำแหน่งทางวิิชั้ากัาร์ และกัาร์บุูร์ณากัาร์ผลงาน
วิิชั้ากัาร์สู่กัาร์จั้ดกัาร์เร์ียนกัาร์สอน ในกัาร์นี�ได้ร์้บุ
เกัียร์ติจัากั ร์องศาสตร์าจัาร์ย ์ ดร์.จัอมขวิ้ญิ 
สุวิร์ร์ณร์้กัษ์ เป็นวิิทยากัร์
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คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลย ี
จั้ดโคร์งกัาร์กัาร์จั้ดกัาร์ควิามร์ู้ “การ์เขียบุทควิาม
วิจิยั เพ่ั�อตีพิัมพ์ัในวิาร์สาร์ร์ะดัีบุชาติ/นานาชาติ” 
เม่�อวิ้นที� 21-22 มีนาคม 2565 ณ โร์งแร์มริ์เวิอร์์
ตน้อม้พวิา จ้ังหวิด้สมทุร์สงคร์าม เพ่�อให้คณาจัาร์ย์
ได้ร์้บุควิามร์ู ้และแนวิทางในกัาร์เขียนบุทควิาม
วิิจ้ัยที�สามาร์ถนำไปสู่กัาร์ตีพิมพ์ในวิาร์สาร์ และ
แลกัเปลี�ยนเร์ยีนร์ูป้ร์ะสบุกัาร์ณก์ัาร์เขยีนบุทควิาม
วิิจั้ยเพ่�อตีพิมพ์ในวิาร์สาร์ร์ะด้บุชั้าติ/นานาชั้าติ
ในกัาร์นี�ได้ร์้บุเกัียร์ติจัากั ผู ้ชั้ ่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ 
ดร์.สถิตย์พงษ์ ม้�นหลำ และอาจัาร์ย์ ดร์.วิิชั้ชัุ้ดา  
ปร์ะสาทแกั้วิ เป็นวิิทยากัร์ 

โครงกิารกิารจำัด้กิารควัามร่้

กิารเขียบัทควัามวัิจำัย เพ่ั�อติีพิัมพ์ัในวัารสาร
ระด้ับัชาติิ/นานาชาติิ



58 I คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

แนวัทางกิารจำัด้ทำาผลงานทางวัิชากิาร
ติามประกิาศ กิ.พั.อ. พั.ศ. 2564

คณะวิัทยาศาสติร์และเทคโนโลยี 
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์แนวิทางกัาร์จั้ดทำ
ผลงานทางวิชิั้ากัาร์ ตามปร์ะกัาศ กั.พ.อ. พ.ศ. 2564
เม่� อวิ้นที�  31  มีนาคม – 1  เมษายน 2565
ณ โร์งแร์ม ไมด ้า แกัร์นด์ ทร์าวิดี นคร์ปฐม
จัง้หวิด้นคร์ปฐม เพ่�อให้ทร์าบุแนวิทางกัาร์จ้ัดทำผล
งานทางวิิชั้ากัาร์ ตามปร์ะกัาศ กั.พ.อ. เร่์�อง
หล้กัเกัณฑิ์และวิิธีกัาร์พิจัาร์ณาแต่งต้�งบุุคคล
ให ้ดำร์งตำแหน ่ งทางผู ้ ชั้ ่ วิยศาสตร์าจัาร์ย ์
ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ และศาสตร์าจัาร์ย์ พ.ศ. 2564 
และเพ่�อให้ผู้เข้าอบุร์มได้สามาร์ถบุูร์ณากัาร์ผลงาน
วิิชั้ากัาร์สู่กัาร์จั้ดกัาร์เร์ียนกัาร์สอน ในกัาร์นี�ได้ร์้บุ
เกัียร์ติจัากั ศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ปิยะ โควิินท์ทวิีวิ้ฒน์ 
ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.จัอมขวิ้ญิ สุวิร์ร์ณร์้กัษ์
และร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.เสกัสร์ร์ค์ แย้มพินิจั
เป็นวิิทยากัร์



การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ที�
การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา



60 I คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

เติรียมควัามพัร้อมนักิศึกิษาใหม่
ประจำำาปีกิารศึกิษา 2564
(ออนไลน์)

สาขาวิัชาเทคโนโลยดี้จิำทิลั จัด้โคร์งกัาร์
เตร์ยีมควิามพร้์อมนก้ัศกึัษาใหม่ ปร์ะจัำปีกัาร์ศกึัษา 
2564 (ออนไลน์) เม่�อวิ้นที� 4 สิงหาคม 2564
เพ่�อเป็นกัาร์เตร์ียมควิามพร์้อมและเพิ�มท้กัษะ
ในกัาร์เร์ยีนร์ูใ้ห้กับุ้นก้ัศกึัษาที�เข้าใหม่ในปีกัาร์ศึกัษา 
2564 
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สาขาวัชิาวัศิวักิรรมไฟัฟัา้ จัด้โคร์งกัาร์
เตร์ยีมควิามพร้์อมนก้ัศกึัษาปร์ะจัำกัาร์ศกึัษา 2564 
สาขาวิิชั้าวิิศวิกัร์ร์มไฟฟ้า (ออนไลน์) เม่�อวิ้นที� 6 
สิงหาคม 2564 ณ ห้อง 12-201 อาคาร์ปฏิบุ้ติกัาร์
วิิศวิกัร์ร์มศาสตร์์ มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี 
สมุทร์ปร์ากัาร์ เพ่�อให้น้กัศึกัษาได้เตร์ียมพร์้อม
ในกัาร์เร์ยีนในสาขาวิิชั้าวิศิวิกัร์ร์มไฟฟ้า เช่ั้น ควิามร์ู้
เบุ่�องต้นเกีั�ยวิก้ับุวิศิวิกัร์ร์มไฟฟ้า ในกัาร์นี�ได้ร์บุ้เกีัยร์ติ
จัากัผูช่้ั้วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ว่ิาที�ร้์อยตรี์ ดร์.ธเนศ เกัตุทอง 
อาจัาร์ย์ ดร์.ล้กัษณา ร์มยะสมิต และคุณพจัน้นต์ 
คล้ายสมบุูร์ณ์ เป็นวิิทยากัร์

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

เติรียมควัามพัร้อมนักิศึกิษา
ประจำำากิารศึกิษา 2564
สาขาวัิชาวัิศวักิรรมไฟัฟัา้ (ออนไลน์)
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

พััฒนาทักิษะขั�นส่งเพ่ั�อเติรียมควัามพัร้อม
รองรับังานอุติสาหกิรรมคอมพิัวัเติอร์ 
(ออนไลน์) 

สาขาวัิชาวิัทยากิารคอมพิัวัเติอร ์
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ในกัาร์พ้ฒนา
ท้กัษะข้�นสูงเพ่�อเตร์ียมควิามพร์้อมร์องร์้บุงาน
อุตสาหกัร์ร์มคอมพิวิเตอร์์ (ออนไลน์) เม่�อวิ้นที� 11 
และ 18 สิงหาคม 2564 เพ่�อให้ควิามรู์้และท้กัษะ
ในห้วิข ้อ Artificial Intelligence Project 
(Natural Language Processing (NLP), 
Audiobook, Audio Image/Video) ในกัาร์นี�ได้
ร้์บุเกัียร์ติจัากั ผู ้ชั้ ่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ณภั้ทร์กัฤต
จั้นทวิงศ์ เป็นวิิทยากัร์
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สาขาวัิชาเทคโนโลยีกิารจัำด้กิาร
อุติสาหกิรรม จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มกัาร์ปฏิวิ้ติ
ของโลจิัสติกัส์และโซ่่อุปทานภัายใต้ยุคควิามปกัติ
แบุบุใหม่ (ออนไลน์) เม่�อวิ้นที� 20 สิงหาคม 2564
ณ ห้อง 195 อาคาร์ 1 ชั้้�น 9 คณะวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยี เพ่�อเป็นกัาร์สร์้างควิามเป็นเลิศ
ในสาขาวิิชั้า เสร์ิมสร์้างกัร์ะบุวินกัาร์เร์ียนร์ู้ และ
กัาร์พ้ฒนาคุณล้กัษะบุ้ณฑิิตของสาขาวิิชั้าเทคโนโลยี
กัาร์จั้ดกัาร์อุตสาหกัร์ร์ม ในกัาร์นี� ได้ร์้บุเกัียร์ติจัากั
ผู้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.นิธิเดชั้ คูหาทองส้มฤทธิ�
เป็นวิิทยากัร์ 

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารปฏิิวััติิของโลจำิสติิกิส์และโซ่่อุปทาน
ภายใติ้ยุคควัามปกิติิแบับัใหม่ (ออนไลน์)
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

พััฒนาคุณลักิษณะบััณฑิิติ : ทำาร่ปภาพัอย่างไร
ให้ติอบัโจำทย์นักิพััฒนาแอปพัลิเคชันและเวั็บัไซ่ติ์
ในยุคกิารส่�อสาร (ออนไลน์)

สาขาวิัชาวิัทยากิารคอมพิัวัเติอร์
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มพ้ฒนาคุณล้กัษณะบุ้ณฑิิต :
ทำร์ปูภัาพอย่างไร์ให้ตอบุโจัทย์นก้ัพฒ้นาแอปพลิเคชั้น้
และเวิ็บุไซ่ต์ในยุคกัาร์ส่�อสาร์ (ออนไลน์) เม่�อวิ้นที�
21, 22 และ 29 สิงหาคม 2564 เพ่�อเพิ�มควิามรู์้
และท้กัษะกัาร์ทำงานให้ก้ับุบุ้ณฑิิตของสาขาวิิชั้า
ในกัาร์นี�ได้ร้์บุเกีัยร์ติจัากัอาจัาร์ย์โกัวิิทย์ ชั้นะเคน
เป็นวิิทยากัร์ 
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สาขาวิัชาวัิทยากิารคอมพิัวัเติอร์ 
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์ในกัาร์พ้ฒนา
ท้กัษะข้�นสูงเพ่�อเตร์ียมควิามพร์้อมร์องร์้บุงาน
อุตสาหกัร์ร์มคอมพิวิเตอร์์ (ออนไลน์) เม่�อวิ้นที� 25 
สงิหาคม และ 1 กัน้ยายน 2564 เพ่�อให้ควิามร์ูแ้ละ
ท้กัษะในห้ วิข ้ อ  กัาร์พ้ฒนา  IoT  P ro jec t
(Introduction to IoT and Arduino, IoT for 
Security, IoT for Elderly) ในกัาร์นี�ได้ร์้บุเกัียร์ติ
จัากั ผู ้ชั้ ่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ณภั้ทร์กัฤต จั้นทวิงศ์
เป็นวิิทยากัร์

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารพััฒนาทักิษะขั�นส่งเพ่ั�อเติรียมควัามพัร้อม
รองรับังานอุติสาหกิรรมคอมพิัวัเติอร์ (ออนไลน์)
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

ประกิวัด้โครงงานวัิทยาศาสติร์
ระด้ับัมัธยมศึกิษา ประจำำาปี 2564
(ออนไลน์)

คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี 
จั้ดโคร์งกัาร์ปร์ะกัวิดโคร์งงานวิิทยาศาสตร์์ร์ะด้บุ
ม้ธยมศึกัษา ปร์ะจัำปี 2564 (ออนไลน์) เม่�อวิ้นที� 
25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องปร์ะชัุ้มวิิทยธนบุุร์ี และ
ห ้องปร์ะชัุ้มคลินิกัวิิชั้ากัาร์ อาคาร์ 1 ช้ั้�น 7
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ในคร์าวินี�ได้มี
โร์งเร์ยีนส่งเข้าปร์ะกัวิดจัากัจัง้หวิด้ต่างๆ ท้�วิทกุัภัาค
ของปร์ะเทศไทย โดยกัาร์จั้ดงานได้แบุ่งเป็นร์ะด้บุ
ม้ธยมศึกัษาตอนต้น และม้ธยมศึกัษาตอนปลาย
มีผลกัาร์ต้ดสิน ด้งนี� 
การ์ปร์ะกวิดีร์ะดีับุมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร์างวิ้ลที� 1 โร์งเร์ียนสตร์ีร์ะนอง จั้งหวิ้ดร์ะนอง
ร์างวิ้ลที� 2 โร์งเร์ียนสตร์ีร์ะนอง จั้งหวิ้ดร์ะนอง
ร์างวิ้ลที� 3 โร์งเร์ียนสาร์วิิทยา จั้งหวิ้ดกัร์ุงเทพมหานคร์
ร์างวิ้ลชั้มเชั้ย โร์งเร์ียนต้�งใจัวิิทยาคม จั้งหวิ้ดสุร์ินทร์์
ร์างวิ้ลชั้มเชั้ย โร์งเร์ียนอมกั๋อยวิิทยาคม จั้งหวิ้ดเชั้ียงใหม่
การ์ปร์ะกวิดีร์ะดีับุมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ร์างวิ้ลที� 1 โร์งเร์ียนคำสร์้อยพิทยาสร์ร์ค์ จั้งหวิ้ดมุกัดาหาร์
ร์างวิ้ลที� 2 โร์งเร์ียนสตร์ีร์ะนอง จั้งหวิ้ดร์ะนอง
ร์างวิ้ลที� 3 โร์งเร์ียนอมกั๋อยวิิทยาคม จั้งหวิ้ดเชั้ียงใหม่
ร์างวิ้ลชั้มเชั้ย โร์งเร์ียนม้ธยมวิ้ดมกัุฏกัษ้ตร์ิย์
    จั้งหวิ้ดกัร์ุงเทพมหานคร์
ร์างวิ้ลชั้มเชั้ย โร์งเร์ียนพิมานพิทยาสร์ร์ค์ จั้งหวิ้ดสตูล
ร์างวิ้ลชั้มเชั้ย โร์งเร์ียนสตร์ีร์ะนอง จั้งหวิ้ดร์ะนอง
ร์างวิ้ลชั้มเชั้ย โร์งเร์ียนต้�งใจัวิิทยาคม จั้งหวิ้ดสุร์ินทร์์
ร์างวิ้ลชั้มเชั้ย โร์งเร์ียนพล จั้งหวิ้ดขอนแกั่น
ร์างวิ้ลชั้มเชั้ย โร์งเร์ียนชั้ิโนร์สวิิทยาล้ย
    จั้งหวิ้ดกัร์ุงเทพมหานคร์
ร์างวิ้ลชั้มเชั้ย โร์งเร์ียนอมกั๋อยวิิทยาคม จั้งหวิ้ดเชั้ียงใหม่



คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี l 67 

สาขาวัิชาวัิทยาศาสติร์เคร่�องสำาอาง 
จั้ดโคร์งกัาร์ “ติวิวิิทยาศาสตร์์ส้่มหาวิิทยาลัย” 
( ออนไลน ์ )  เ ม่� อ วิ้ น ที�  22  มกัร์าคม  2565
ณ ห ้องปร์ะชัุ้มวิิทยธนบุุร์ี  อาคาร์ 1 ชั้้�น  7
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เพ่�อให้ควิามรู์้
เกัี�ยวิกั้บุกัาร์สอบุ O-NET คณิตศาสตร์์และเทคนิค
ในกัาร์ทำข้อสอบุ O-NET ในกัาร์นี�ได้ร์บุ้เกัยีร์ตจิัากั
คุณสิทธิโชั้ค มงคลแกั้วิ เป็นวิิทยากัร์ 

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร
ติิววิทยาศาสติร์์ส่�มหาวิทยาลััย
(ออนไลัน์) 
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

ติิวัคณิติศาสติร์ส่่มหาวัิทยาลัย
(ออนไลน์)

สาขาวัิชาวัิทยาศาสติร์เคร่�องสำาอาง
จั้ดโคร์งกัาร์ “ติวิคณิตศาสตร์์ส้ ่มหาวิิทยาลัย” 
(ออนไลน์) เม่�อวิ้นที� 29 มกัร์าคม 2565 เพ่�อให้
ควิามร์ู้เกัี�ยวิกั้บุกัาร์สอบุ O-NET คณิตศาสตร์์และ
เทคนิคในกัาร์ทำข้อสอบุ O-NET ในกัาร์นี�ได้ร์้บุ
เกัียร์ติจัากั อาจัาร์ย์ร์้ชั้น้ย ไข่แกั้วิ เป็นวิิทยากัร์
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สาขาวัิชาอุติสาหกิรรมอาหาร
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “การ์ปร์ะยุกต์ใช้
งานทางเคมีในอตุสาหกร์ร์มอาหาร์” เม่�อวิน้ที� 23 
มนีาคม 2565 ณ ห้อง 138 อาคาร์ 1 ชั้้�น 3 เพ่�อให้
ควิามร์ูแ้ละฝึึกัปฏิบุ้ตด้ิานกัาร์วิเิคร์าะห์ทางเคมีอาหาร์
แกั่น้กัศึกัษา และน้กัศึกัษาสามาร์ถนำไปปร์ะยุกัต์
ใช้ั้ในงานอุตสาหกัร์ร์มอาหาร์ได้ ในกัาร์นี�ได้ร์บุ้เกีัยร์ติ
จัากั ผู ้ชั้ ่ วิยศาสตร์าจัาร์ย ์ดวิงดี  วิิ เ ชีั้ยร์โหตุ
เป็นวิิทยากัร์

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารประยุกิติ์ใช้งานทางเคมี
ในอุติสาหกิรรมอาหาร
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สาขาวัชิาคหกิรรมศาสติร์ จัด้โคร์งกัาร์
อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์พ้ฒนาคุณล้กัษณะบุ้ณฑิิตที�พึง
ปร์ะสงค์สาขาวิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ เม่�อวิ้นที� 28 
มีนาคม 2565 ณ ห้องปฏิบุ้ติกัาร์ 189 อาคาร์ 1
ชั้้�น 8 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เพ่�อให้
ควิามร์ูแ้ละคณุลก้ัษณะที�จัำเป็นสำหร้์บุบุ้ณฑิติสาขา
วิิชั้าคหกัร์ร์มศาสตร์์ ในกัาร์นี�ได้ร์้บุเกัียร์ติจัากั
คุณกัฤษดาพร์ ชั้นะไชั้ย เป็นวิิทยากัร์

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารพััฒนาคุณลักิษณะบััณฑิิติ
ที�พึังประสงค์สาขาวัิชาคหกิรรมศาสติร์ 
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

พััฒนา Soft Skills นักิศึกิษา โด้ยใช้เคร่�องม่อ
วัิศวักิรสังคม (กิิจำกิรรมอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร
สร้างควัามร่้ ควัามเข้าใจำเกิี�ยวักิับัเคร่�องม่อวัิศวักิรสังคม) 

คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี
จั้ดโคร์งกัาร์พ้ฒนา Soft Skills น้กัศึกัษา โดยใชั้้
เคร์่�องม่อวิิศวิกัร์ส้งคม (กัิจักัร์ร์มอบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์
สร์้างควิามรู์้ ควิามเข้าใจัเกัี�ยวิกั้บุเคร์่�องม่อวิิศวิกัร์
ส้งคม) เม่�อวิ้นที� 28-30 มีนาคม 2565 ณ บุ้านศิร์ิพร์
ร์ีสอร์์ท  จั้งหวิ้ดสมุทร์สงคร์าม เพ่�อสร์้างควิามร์ู้
ควิามเข้าใจัเกีั�ยวิกั้บุเคร่์�องม่อวิิศวิกัร์ส้งคม และ
ปร์ะยุกัต์ใชั้้เคร์่�องม่อวิิศวิกัร์ส้งคม ในกัาร์นี�ได้ร์้บุ
เกัียร์ติจัากั ผู้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.หฤทภั้ค อภัิร์้ตน์ 
อาจัาร์ย์ ดร์.ไกัร์ร์้ชั้ เทศมี อาจัาร์ย์เอกัร์ินทร์์
ต้� งนิธิบุุญิ และอาจัาร์ย ์ธนากัร์ เมียงอาร์มณ์
เป็นวิิทยากัร์
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สาขาวัิชาเทคโนโลยีด้ิจำิ ทัล  จั้ ด
โคร์งกัาร์ตร์วิจัปร์ะเมินคุณภัาพกัาร์ศึกัษาภัายใน
ร์ะด้บุหล้กัสูตร์ เม่�อวิ้นที�  2 มิถุนายน 2564
ณ ห้องปฏบ้ิุตกิัาร์คอมพวิิเตอร์์ 531 อาคาร์ 5 ช้ั้�น 3
ในกัาร์นี�ได้ร์้บุเกัียร์ติจัากัคณะกัร์ร์มกัาร์ปร์ะเมิน
คุณภัาพกัาร์ศึกัษาภัายในร์ะด้บุหล้กัสูตร์ จัำนวิน
3 ท ่าน ด้งนี�  อาจัาร์ย ์  ดร์.สุร์ินทร์ ์   ผลงาม
ปร์ะธานกัร์ร์มกัาร์  อาจัาร์ย์บุุญิญิาพร์  บุุญิช้ั้ย
กัร์ร์มกัาร์ ผูช่้ั้วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.อาร์ยา เกีัยร์ตก้ิัอง
กัร์ร์มกัาร์และเลขานุกัาร์

โครงกิาร

ติรวัจำประเมินคุณภาพักิารศึกิษา
ภายในระด้ับัหลักิส่ติร สาขาวัิชาเทคโนโลยีด้ิจำิทัล
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โครงกิาร

ติรวัจำประเมินคุณภาพักิารศึกิษาภายใน
ระด้ับัหลักิส่ติร สาขาวัิชาอุติสาหกิรรมอาหาร

สาขาวัิชาอุติสาหกิรรมอาหาร
จัด้โคร์งกัาร์ตร์วิจัปร์ะเมนิคณุภัาพกัาร์ศกึัษาภัายใน
ร์ะด้บุหล้กัสูตร์ เม่�อวิ้นที�  4 มิถุนายน 2564
ณ ห ้องปร์ะชัุ้มวิิทยธนบุุ รี์   อาคาร์ 1  ชั้้�น7
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี ในกัาร์นี�ได้ร์้บุ
เกัยีร์ติจัากัคณะกัร์ร์มกัาร์ปร์ะเมนิคณุภัาพกัาร์ศกึัษา
ภัายในร์ะด้บุหล้กัสูตร์ จัำนวิน 3 ท ่าน ด้งนี�
ผู้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์เบุญิจัพร์ ร์อดอาวิุธ ปร์ะธาน
กัร์ร์มกัาร์, ผู ้ชั้ ่วิยศาสตร์าจัาร์ย ์ ดร์.วิ้นเพ็ญิ
แสงทองพินิจั กัร์ร์มกัาร์, อาจัาร์ย์ศศิอาภัา บุุญิคง 
กัร์ร์มกัาร์และเลขานุกัาร์
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สาขาวัิชาวัิทยากิารคอมพิัวัเติอร์
จั้ดโคร์งกัาร์ตร์วิจัปร์ะเมินคุณภัาพกัาร์ศึกัษาภัายใน
ร์ะด้บุหล้กัสูตร์ เม่�อวิ้นที� 4 มิถุนายน 2564 ณ
ห้องคลินิกัวิิชั้ากัาร์ อาคาร์ 1 ชั้้�น 7 คณะวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยี ในกัาร์นี�ได้ร์้บุเกัียร์ติจัากัคณะกัร์ร์มกัาร์
ปร์ะเมินคุณภัาพกัาร์ศึกัษาภัายในร์ะด้บุหล้กัสูตร์
จัำนวิน 3 ท่าน ดง้นี� ผูช่้ั้วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.สมคิด
สุทธิธาร์ธวิ้ชั้ ปร์ะธานกัร์ร์มกัาร์, อาจัาร์ย์.ดร์.สุร์ินทร์์
ผลงาม กัร์ร์มกัาร์, ผู้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.อมลณ้ฐ 
โชั้ติกัิจันุสร์ณ ์กัร์ร์มกัาร์และเลขานุกัาร์

โครงกิาร

ติรวัจำประเมินคุณภาพักิารศึกิษาภายใน
ระด้ับัหลักิส่ติร สาขาวัิชาวัิทยากิารคอมพิัวัเติอร์ 
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โครงกิาร

ติรวัจำประเมินคุณภาพักิารศึกิษาภายใน
ระด้ับัหลักิส่ติร สาขาวัิชาวัิทยากิารคอมพิัวัเติอร์ 

โครงกิาร

ติรวัจำประเมินคุณภาพักิารศึกิษาภายในระด้ับั
หลักิส่ติร สาขาวัิชาวัิทยาศาสติร์เคร่�องสำาอาง 

สาขาวัิชาวัิทยาศาสติร์เคร่�องสำาอาง 
จั้ดโคร์งกัาร์ตร์วิจัปร์ะเมินคุณภัาพกัาร์ศึกัษา
ภัายในร์ะด้บุหล้กัสูตร์ เม่�อวิ้นที� 8 มิถุนายน 2564 
ณ ห้องคลนิิกัวิชิั้ากัาร์ อาคาร์ 1 ชั้้�น 7 คณะวิทิยาศาสตร์์
และเทคโนโลย ีในกัาร์นี�ได้ร์บุ้เกีัยร์ติจัากัคณะกัร์ร์มกัาร์
ปร์ะเมินคุณภัาพกัาร์ศึกัษาภัายในร์ะด้บุหล้กัสูตร์ 
จัำนวิน 3 ท่าน ด้งนี� ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ (พิเศษ) 
กัล้ยา แสงเร์อ่ง ปร์ะธานกัร์ร์มกัาร์, ร์องศาสตร์าจัาร์ย์
ดร์.โองกัาร์ วิณิชั้าชั้ีวิะ กัร์ร์มกัาร์, และอาจัาร์ย์
ศศิอาภัา บุุญิคง กัร์ร์มกัาร์และเลขานุกัาร์
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สาขาวัิชากิารจำัด้กิารสิ�งแวัด้ล้อม
จัด้โคร์งกัาร์ตร์วิจัปร์ะเมินคณุภัาพกัาร์ศกึัษาภัายใน
ร์ะด้บุหล้กัสูตร์ เม่�อวิ้นที�  9 มิถุนายน 2564
ณ ห้องวิทิยธนบุรุ์ ีอาคาร์ 1 ชั้้�น 7 คณะวิทิยาศาสตร์์
และเทคโนโลยี ในกัาร์นี�ได้ร์บุ้เกัยีร์ตจิัากัคณะกัร์ร์มกัาร์
ปร์ะเมินคุณภัาพกัาร์ศึกัษาภัายในร์ะด้บุหล้กัสูตร์
จัำนวิน 3 ท ่าน ด้ งนี�  ผู ้ ชั้ ่ วิยศาสตร์าจัาร์ย ์
ดร์.ญิาณิศา ต้นติปาลกัุล ปร์ะธานกัร์ร์มกัาร์,
ผู ้ชั้ ่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.อร์พิมพ์ มงคลเคหา
กัร์ร์มกัาร์,  อาจัาร์ย์ศศิอาภัา บุุญิคง กัร์ร์มกัาร์
และเลขานุกัาร์ 

โครงกิาร

ติรวัจำประเมินคุณภาพักิารศึกิษาภายใน
ระด้ับัหลักิส่ติร สาขาวัิชากิารจำัด้กิารสิ�งแวัด้ล้อม 
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โครงกิาร

ติรวัจำประเมินคุณภาพักิารศึกิษา
ภายในระด้ับัหลักิส่ติร สาขาวัิชาวัิศวักิรรมไฟัฟัา้ 

สาขาวัิชาวัิศวักิรรมไฟัฟัา้ จั้ดโคร์งกัาร์
ตร์วิจัปร์ะเมินคุณภัาพกัาร์ศึกัษาภัายในร์ะด้บุหล้กัสูตร์
เม่�อวิ้นที� 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง 7204 อาคาร์ 7
ชั้้�น 2 มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุรี์ สมุทร์ปร์ากัาร์
ในกัาร์นี�ได้ร้์บุเกัียร์ติจัากัคณะกัร์ร์มกัาร์ปร์ะเมิน
คุณภัาพกัาร์ศึกัษาภัายในร์ะด้บุหล้กัสูตร์ จัำนวิน
3 ท่าน ด้งนี�  ผู ้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ชั้นมภ้ัทร์
โตร์ะสะ ปร์ะธานกัร์ร์มกัาร์, ผู้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์
ดร์.นร์ินทร์์ กัุลนภัาดล กัร์ร์มกัาร์, ผู้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์
ดร์.อานนท์ อิศร์มงคลร์้กัษ์ กัร์ร์มกัาร์และเลขานุกัาร์
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โครงกิาร

เติรียมควัามพัร้อมนักิศึกิษาส่่รั�วัมหาวัิทยาลัย
ของสาขาวัิชาวัิทยากิารคอมพิัวัเติอร์
คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี (ออนไลน์) 

สาขาวัิชาวัิทยากิารคอมพิัวัเติอร์
จั้ดโคร์งกัาร์เตร์ียมควิามพร์้อมน้กัศึกัษาสู ่ร์้�วิ
มหาวิิทยาล้ยของสาขาวิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี (ออนไลน์) เม่�อ
วิ้นที� 21 กัร์กัฎาคม 2564 เพ่�อให้ควิามร์ู ้และ
คุณล้กัษณะที�จัำเป็นสำหร์้บุบุ้ณฑิิตของสาขา
วิิชั้าวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์ ในกัาร์นี�ได้ร์้บุเกัียร์ติ
จัากัผูช่้ั้วิยศาสตร์าจัาร์ย์ณภัท้ร์กัฤต จ้ันทวิงศ์ หว้ิข้อ
“กร์ะบุวินการ์คิดีแบุบุคอมพัิวิเตอร์์ การ์เขียน
บุทควิามเพั่�อนำเสนอเวิทีวิิชาการ์” ผู ้ชั้ ่วิย
ศาสตร์าจัาร์ย ์พ้นทิพย ์  คูอมร์พ้ฒนะ ห้วิข ้อ
“แนวิทางการ์ทำโคร์งงาน” อาจัาร์ย์ ดร์.จุัฑิามาส
ศิร์ิอ้งกูัร์วิาณิชั้ ห้วิข้อ “การ์ทดีสอบุ DRU Test
และ Digital Literacy” อาจัาร์ย์วิิชั้้ย สีแกั้วิ
ห้วิข ้อ “การ์เขียนโปร์แกร์มในสายวิิชาชีพั
วิิทยาการ์คอมพิัวิเตอร์์” อาจัาร์ย์สุปร์าณี ห้อมา
ห้วิข้อ “สหกิจศึกษากับุการ์พััฒนาบุัณฑิิต”
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โครงกิารอบัรม
แนวัทางกิารจำัด้ทำาหลักิส่ติรบััณฑิิติพัันธุ์ใหม่
หลักิส่ติรประกิาศนียบััติร ( Non degree) 
หลักิส่ติรปริญญาติรี (Degree) และ
หลักิส่ติรรายวัิชาชุด้วัิชา (Module) 

คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี  
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มแนวิทางกัาร์จั้ดทำหล้กัสูตร์
บุ้ณฑิิตพ้นธุ์ใหม่ หล้กัสูตร์ปร์ะกัาศนียบุ้ตร์ ( Non 
degree) หล้กัสูตร์ปร์ิญิญิาตร์ี (Degree) และ
หล้กัสูตร์ร์ายวิิชั้าชุั้ดวิิชั้า (Module) เม่�อวิ้นที�  30 
พฤศจัิกัายน 2564 ณ ห้องปร์ะชุั้มห้องวิิทยธนบุุร์ี 
อาคาร์ 1 ชั้้�น 7 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 
โดยมี ผู ้ ชั้ ่ วิ ยศาสตร์าจัาร์ย ์  ดร์ .ยุ วิล้ กัษณ ์
เวิชั้วิทิยาขลง้ อธิกัาร์บุด ีเป็นปร์ะธานในเปิดโคร์งกัาร์
ผู้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.กัิตติ กัอบุ้วิแกั้วิ คณบุดี
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี กัล่าวิต้อนร์้บุ
ผู ้เข้าร์่วิม ได้แกั่ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ปน้ดดา 
ยิ� มสกัุ ล  ร์องอธิ กัาร์บุดี  อาจัาร์ย ์ วิร์ร์ณพร์
จัิตร์ส้งวิร์ณ์ ผู้อำนวิยกัาร์สำน้กัส่งเสร์ิมวิิชั้ากัาร์
และงานทะเบุียน และคณบุดีท้�ง 3 คณะ ปร์ะธาน
หล้กัสูตร์และคณาจัาร์ย์ปร์ะจัำหล้กัสูตร์ ในกัาร์นี�
ได้ร้์บุเกีัยร์ติจัากั คุณนุชั้นภัา ร์่�นอบุเชั้ย ที�ปร์ึกัษา
ด้านมาตร์ฐานกัาร์อดุมศกึัษา สำนก้ังานคณะกัร์ร์มกัาร์
กัาร์อุดมศึกัษาเป็นวิิทยากัร์
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร
ทบัทวันแผนยุทธศาสติร์ กิลยุทธ์ และแผนปฏิิบััติิกิาร
และกิารวัิพัากิษ์ รายงานกิารประเมินตินเองประจำำาปี
กิารศึกิษา 2564 คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี
มหาวัิทยาลัยราชภัฏิธนบัุร ี

คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ทบุทวินแผน
ยุทธศาสตร์์ กัลยุทธ์ และแผนปฏิบุ้ติกัาร์ และกัาร์
วิิพากัษ์ ร์ายงานกัาร์ปร์ะเมินตนเองปร์ะจัำปีกัาร์
ศึกัษา 2564 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 
มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภ้ัฏธนบุุร์ี เม่�อวิ้นที� 25 – 27 
พฤษภัาคม 2565 ณ โร์งแร์ม เซ็่นทร์า บุาย เซ็่นทาร์า 
ชั้ะอำ บุีชั้ ร์ีสอร์์ท ห้วิหิน จั้งหวิ้ดเพชั้ร์บุุร์ี โดย
ผู้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.กิัตติ กัอบุ้วิแกั้วิ คณบุดี
คณะวิทิยาศาสตร์์และเทคโนโลย ีมหาวิทิยาลย้ร์าชั้ภัฏ้
ธนบุุร์ี นำทีมผู ้บุร์ิหาร์ และบุุคลากัร์ของคณะ
จัด้ปร์ะชุั้มเพ่�อทบุทวินแผนยทุธศาสตร์์ กัลยุทธ์ และ
แผนปฏิบุ้ติกัาร์ ร์วิมถึงร์่วิมกั้นวิิพากัษ์เอกัสาร์
ร์ายงานกัาร์ปร์ะเมนิตนเองของคณะวิทิยาศาสตร์์และ
เทคโนโลย ีปร์ะจัำปีกัาร์ศึกัษา 2564 โดยได้ร์บุ้ควิาม
ร่์วิมมอ่จัากับุคุลากัร์ของคณะเป็นอย่างดี สามาร์ถนำ
ผลจัากักัาร์แสดงควิามคดิเหน็ของบุคุลากัร์มาจ้ัดทำ
ยุทธศาสตร์์ ปร์ะจัำปี 2566- 2570 และจ้ัดทำ
เอกัสาร์ร์ายงานกัาร์ปร์ะเมินตนเองของคณะ
ปร์ะจัำปีกัาร์ศึกัษา 2564 เพ่�อเตร์ียมพร์้อมร์้บุกัาร์
ตร์วิจัปร์ะเมินจัากัคณะกัร์ร์มกัาร์ต่อไป 



การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ที�
การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ
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คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี 
ร์่วิมหาร์่อแนวิทางควิามร์่วิมม่อก้ับุบุร์ิษ้ท เบุอร์์ลี� 
ยุคเกัอร์์ เซ่ลล็อกัซ่์ จัำกั้ด ในกัาร์จ้ัดทำหล้กัสูตร์
ด้านกัาร์จั้ดกัาร์สิ�งแวิดล้อม เม่�อวิ้นที� 2 ธ้นวิาคม 
2564 โดยมี ผู ้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ยุวิล้กัษณ์
เวิชั้วิทิยาขลง้ อธกิัาร์บุดเีป็นปร์ะธานในกัาร์ปร์ะชุั้ม 
พร์้อมกั้บุต้วิแทนผู้บุร์ิหาร์บุร์ิษ้ท เบุอร์์ลี� ยุคเกัอร์์ 
เซ่ลล็อกัซ่์ จัำกั้ด และคณาจัาร์ย์สาขากัาร์จั้ดกัาร์
สิ�งแวิดล้อม ในกัาร์นี�ได้ร์้บุเกัียร์ติจัากัคุณบุุญิชั้้ย 
จั้นทร์ ์สมิตมาศ และคุณวิิ ช้ั้ย ป ิยวิร์ร์ณวิงศ ์
คณะกัร์ร์มกัาร์ส ่งเสร์ิมกิัจักัาร์ มหาวิิทยาล้ย
ร์าชั้ภัฏ้ธนบุรุ์ ีเข้าร่์วิมหาร์อ่โดยเบุ่�องต้นมหาวิทิยาลย้
จัะจั้ดทำหล้กัสูตร์ปร์ะกัาศนียบุ้ตร์สำหร์้บุบุุคคล
ท้�วิไป ที�สนใจัด้านกัาร์จั้ดกัาร์สิ�งแวิดล้อม และ
ในอนาคตจัะร์ ่วิมก้ันจั้ดทำหล้กัสูตร์บุ้ณฑิิต
พ้นธุ์ใหม่ต่อไป

ร่่วมหาร่ือแนวทางความร่่วมมือ
กิับับัริษัท เบัอร์ลี� ยุคเกิอร์ เซ่ลล็อกิซ่์ จำำากิัด้
ในกิารจำัด้ทำาหลักิส่ติรด้้านกิารจำัด้กิารสิ�งแวัด้ล้อม
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จำัด้ประชุม

คณาจำารย์และเจำ้าหน้าที�
คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี 

คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี 
จัด้ปร์ะชั้มุคณาจัาร์ย์และเจ้ัาหน้าที� คณะวิทิยาศาสตร์์
และเทคโนโลยี เม่�อวิ้นที� 12  มกัร์าคม 2565
ณ ห้องปร์ะชั้มุ 50 ปี ร์าชั้ภัฏ้ธนบุรุ์ ีอาคาร์ 1 ชั้้�น 15 
มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุรี์ โดยในกัาร์นี�ได้มีกัาร์
สร์ร์หาเพ่�อให้ได้มาซ่ึ�งกัร์ร์มกัาร์สภัาวิิชั้ากัาร์จัากั
ผู้บุร์ิหาร์หร์่อคณาจัาร์ย์ปร์ะจัำคณะฯ และมอบุ
เกัียร์ติบุ้ตร์ในกัาร์ปฏิบุ้ติงานในตำแหน่งจันคร์บุ
วิาร์ะ ให้กั้บุร์องคณบุดี ผู้ชั้่วิยคณบุดี และปร์ะธาน
หล้กัสูตร์
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คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี 
จั้ดโคร์งกัาร์พิธีลงนามในบุ้นทึกัข้อตกัลงควิามร์่วิม
ม่อทางวิิชั้ากัาร์ ก้ับุ บุร์ิษ้ท ทร์ิพเพิล เอ็กัซ่์เพิร์์ท 
จัำกั้ด บุร์ิษ้ท เอ็น-สแควิร์์ เอ็นจัิเนียร์ิ�ง จัำกั้ด และ
บุร์ิษ้ท ทร์านส์ ไทย เร์ลเวิย์ จัำก้ัด เม่�อวิ้นที� 24 
มกัร์าคม 2565 ณ ห้องปร์ะชุั้มวิทิยธนบุรุ์ ี อาคาร์ 1 
ชั้้�น 7 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี โดยมี
ผู้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ยุวิล้กัษณ์ เวิชั้วิิทยาขล้ง 
อธิกัาร์บุดี เป็นปร์ะธานเปิดโคร์งกัาร์ และคณบุดี
ท้�ง 4 คณะ ปร์ะธานหล้กัสูตร์ คณาจัาร์ย์ปร์ะจัำ
หลก้ัสตูร์ และตว้ิแทนจัากักัาร์ร์ถไฟแห่งปร์ะเทศไทย
เข้าร์่วิมโคร์งกัาร์  

โครงกิาร
พิัธีลงนามในบัันทึกิข้อติกิลงควัามร่วัมม่อทางวัิชากิาร
กิับั บัริษัท ทริพัเพิัล เอ็กิซ่์เพิัร์ท จำำากิัด้ บัริษัท เอ็น-สแควัร์
เอ็นจำิเนียริ�ง จำำากิัด้ และบัริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวัย์ จำำากิัด้ 
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โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

กิารจำัด้ทำาวัารสารวัิชากิารวัิทยาศาสติร์และ
เทคโนโลยี มหาวัิทยาลัยราชภัฏิธนบัุรี

คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี 
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “การ์จัดีทำ
วิาร์สาร์วิิชาการ์วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 
มหาวิทิยาลัยร์าชภัฏัธนบุรุ์”ี เม่�อวิน้ที� 7 กัมุภัาพน้ธ์
2565 ณ ห้องปร์ะชัุ้มวิิทยธนบุุรี์ อาคาร์ 1 ช้ั้�น 7 
คณะวิทิยาศาสตร์์และเทคโนโลย ีเพ่�อให้ผูเ้ข้าอบุร์ม
มีควิามรู์ ้ควิามเข้าใจัในกัาร์ข้�นตอนกัาร์จั้ดทำ
วิาร์สาร์วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มหาวิิทยาล้ย
ร์ า ชั้ภั้ ฏ ธน บุุ ร์ี  ใ น กั า ร์นี� ไ ด ้ ร์้ บุ เ กัี ย ร์ ติ จั า กั 
ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ธญิวิร์ร์ณ  กั ๋าคำ และ
ดร์.พร์ศิร์ิ  กัองนวิล  เป็นวิิทยากัร์
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คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี
จัด้โคร์งกัาร์ “อบุร์มเชงิปฏิบุตักิาร์เทคนคิการ์เขยีน
ค้่ม่อจากงานปร์ะจำเพั่�อใช้ขอกำหนดีตำแหน่ง
ให ้ส้ ง ขึ� นของบุุคลากร์สายสนับุสนุนและ
การ์ศึกษาดี้งาน” เม่�อวิ้นที� 21-22 เมษายน 2565
ณ มหาวิทิยาลย้ร์าชั้ภ้ัฏหมูบุ้่านจัอมบึุง จัง้หวิด้ร์าชั้บุุร์ี 
และโร์งแร์มเมธาวิล้ย ชั้ะอำ จั้งหวิ้ดเพชั้ร์บุุร์ี
เพ่�อให้บุุคลากัร์สายสนบุ้สนนุ คณะวิทิยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยี มคีวิามร์ูค้วิามเข้าใจัเกัี�ยวิกับุ้เทคนคิกัาร์
เขยีนคูม่อ่ปฏบิุต้งิาน ส่งเสร์มิ สนบุ้สนนุให้บุคุลากัร์
สายสนบุ้สนนุจัด้ทำคูม่อ่ปฏบิุต้งิาน ได้มกีัาร์พฒ้นา
งานและพฒ้นาตนเองอย่างต่อเน่�อง และกัร์ะตุน้ให้
บุคุลากัร์สายสนบุ้สนุนสร้์างผลงานทางวิชิั้ากัาร์เพ่�อ
ขอกัำหนดตำแหน่งที�สูงขึ�น เพ่�อเป็นปร์ะโยชั้น์ต่อ
คณะและมหาวิิทยาล้ย ในกัาร์นี�ได้ร์้บุเกัียร์ติจัากั
คุณเร์่องชั้้ย จัร์ุงศิร์วิ้ฒน์ เป็นวิิทยากัร์ 

โครงกิารอบัรมเชิงปฏิิบััติิกิาร

เทคนิคกิารเขียนค่่ม่อจำากิงานประจำำา
เพ่ั�อใช้ขอกิำาหนด้ติำาแหน่งให้ส่งขึ�น
ของบัุคลากิรสายสนับัสนุนและกิารศึกิษาด้่งาน
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จำัด้กิารประชุม

คณะกิรรมกิารประจำำาคณะ

คณะวัิทยาศาสติร์และเทคโนโลยี 
จัด้กัาร์ปร์ะชั้มุคณะกัร์ร์มกัาร์ปร์ะจัำคณะ เม่�อวิน้ที� 
27 เมษายน  2565 ณ ห้องปร์ะชัุ้มวิิทยธนบุุร์ี 
อาคาร์ 1 ชั้้�น 7 คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี 
เพ่�อพิจัาร์ณาค้ดเล่อกัปร์ะธานหล้กัสูตร์ วิิทยา
ศาสตร์บุ้ณฑิิต สาขาวิิชั้ากัาร์จ้ัดกัาร์สิ�งแวิดล้อม 
ปร์ะธานหล้กัสูตร์เทคโนโลยีบุ้ณฑิิต สาขาวิิชั้า
เทคโนโลยีไฟฟ้า และกัาร์พิจัาร์ณาแผนกัาร์ร์้บุ
น้กัศึกัษาหล้กัสูตร์วิิศวิกัร์ร์มศาสตร์บุ้ณฑิิต สาขา
วิิชั้าวิิศวิกัร์ร์มกัาร์จั้ดกัาร์ร์ะบุบุร์าง หล้กัสูตร์ใหม่ 
พ.ศ. 2565 โดยมี ผู ้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.กิัตติ
กัอบุว้ิแก้ัวิ คณบุดคีณะวิทิยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
เป็นปร์ะธานในกัาร์ปร์ะชัุ้ม



โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยสู่ตําบล
สร้างรากแก้วให้ประเทศ

1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย

U2T
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สาขาวัชิาอตุิสาหกิรรมอาหาร ได้ร์บุ้
มอบุหมายให้ดำเนนิกัาร์จัด้โคร์งกัาร์ภัายใต้โคร์งกัาร์
ยกัร์ะดบุ้เศร์ษฐกิัจัและสง้คมร์ายตำบุลแบุบุบูุร์ณากัาร์ 
แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษีเจัร์ิญิ จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์ม
เชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “ตะกร์้าสานจากเส้นพัลาสติก”
เม่�อวิน้ที� 25 พฤศจิักัายน 2564 ณ วิด้วิจิิัตร์กัาร์นมิติ 
แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษีเจัร์ิญิ กัร์ุงเทพมหานคร์

โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

ติะกิร้าสานจำากิเส้นพัลาสติิกิ
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โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารอบัรมอาชีพักิารทำาอาหารและขนม
(ติะโกิ้ วัุ้นกิะทิ)

สาขาวิัชาคหกิรรมศาสติร์  ได้ร์้บุ
มอบุหมายให ้ดำเนินกัาร์จ้ัดโคร์งกัาร์ภัายใต ้
โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุล
แบุบุบุูร์ณากัาร์ แขวิงศิร์ิร์าชั้ เขตบุางกัอกัน้อย
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ การ์อบุร์มอาชีพั
การ์ทำอาหาร์และขนม (ตะโก้ วิุ้นกะทิ) เม่�อวิ้นที� 
3 กัร์กัฎาคม 2564 ณ ชัุ้มชั้นส้นติสุข แขวิงศิร์ิร์าชั้
เขตบุางกัอกัน้อย กัร์ุงเทพมหานคร์
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อาหารเพ่ั�อผ่้ส่งอายุ

สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร
ได้ร์้บุมอบุหมายให้ดำเนินกัาร์จั้ดโคร์งกัาร์ภัายใต้

โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกิัจัและส้งคมร์ายตำบุลแบุบุ

บุูร์ณากัาร์ แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษีเจัริ์ญิ เม่�อว้ินที� 

14 พฤศจัิกัายน 2564 จ้ัดโคร์งกัาร์อบุร์มปฏิบุ้ติกัาร์ 

“อาหาร์เ พ่ั� อผ้ ้ ส้ งอายุ”  ณ วิ้ดวิิ จัิ ตร์กัาร์นิมิต

แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษีเจัร์ิญิ กัร์ุงเทพมหานคร์
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โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารพััฒนาผลิติภัณฑิ์จำากิส่วันติ่าง ๆ
ของติ้นจำากิ

สาขาวิัชาวิัทยากิารคอมพิัวัเติอร์ 
ได้ร์้บุมอบุหมายให้ดำเนินกัาร์จั้ดโคร์งกัาร์ภัายใต้

โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุลแบุบุ

บุูร์ณากัาร์ ตำบุลบุางห้วิเส่อ อำเภัอพร์ะปร์ะแดง

เม่� อ ว้ินที�  15 พฤศจัิกัายน 2564 จั้ดโคร์งกัาร์

“การ์พััฒนาผลิตภััณฑิ์จากส่วินต่าง ๆ ของต้นจาก” 

ณ วิด้บุางหว้ิเส่อ ตำบุลบุางหว้ิเสอ่ อำเภัอพร์ะปร์ะแดง 

จั้งหวิ้ดสมุทร์ปร์ากัาร์
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โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

ลด้กิารใช้พัลาสติิกิด้้วัยผ้าเคล่อบัไขผึ�ง

สาขาวัชิาอตุิสาหกิรรมอาหาร ได้ร์บุ้
มอบุหมายให ้ดำเนินกัาร์จ้ัดโคร์งกัาร์ภัายใต ้
โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุล
แบุบุบุูร์ณากัาร์ แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษีเจัร์ิญิ 
เม่�อวิ้นที� 15 พฤศจัิกัายน 2564 จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์ม
เชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “ลดีการ์ใช้พัลาสติกดี้วิยผ้าเคล่อบุ
ไขผึ�ง” ณ วิ้ดวิิจัิตร์กัาร์นิมิต แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ เขต
ภัาษีเจัร์ิญิ กัร์ุงเทพมหานคร์
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สาขาวัิชาเทคโนโลยีไฟัฟั้า ได ้ร์้บุ
มอบุหมายให้ดำเนนิกัาร์จัด้โคร์งกัาร์ภัายใต้โคร์งกัาร์
ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกิัจัและส้งคมร์ายตำบุลแบุบุ
บุูร์ณากัาร์ แขวิงบุางจัากั เขตภัาษีเจัร์ิญิ เม่�อวิ้นที� 
16 พฤศจิักัายน 2564 จ้ัดอบุร์มโคร์งกัาร์ร์ะบุบุจ่ัาย
น�ำอต้โนมติ้เพ่�อกัาร์เกัษตร์ด้วิยพลง้งานแสงอาทิตย์
ในคร์้วิเร์่อน ณ ชัุ้มชั้นศร์ีปร์ะดู ่  แขวิบุางจัากั
เขตภัาษีเจัร์ิญิ กัร์ุงเทพมหานคร์

โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

ระบับัจำ่ายนำ�าอัติโนมัติิเพ่ั�อกิารเกิษติร
ด้้วัยพัลังงานแสงอาทิติย์ในครัวัเร่อน 
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โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารใช้ประโยชน์จำากิผักิติบัชวัา

สาขาวิัชาอุติสาหกิรรมอาหาร
ได้ร์้บุมอบุหมายให้ดำเนินกัาร์จั้ดโคร์งกัาร์ภัายใต้
โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุล
แบุบุบูุร์ณากัาร์ แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษีเจัริ์ญิ 
เม่�อวิ้นที� 17 พฤศจัิกัายน 2564 จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์ม
เชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ “การ์ใช้ปร์ะโยชน์จากผักตบุชวิา”
ณ ว้ิดวิจิัติร์กัาร์นมิติ แขวิงคหูาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษเีจัร์ญิิ
กัร์ุงเทพมหานคร์
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โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารสร้างเพัจำกิารส่�อสารและผลิติภัณฑิ์ชุมชน
ผ่าน Facebook Page บั้านโขนไทย
สถุาบัันส่งเสริมศิลปหัติถุกิรรมไทย

สาขาวัิชากิารจำัด้กิารสิ�งแวัด้ล้อม 
ได้ร์้บุมอบุหมายให้ดำเนินกัาร์จ้ัดโคร์งกัาร์ภัายใต้
โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุล
แบุบุบูุร์ณากัาร์ แขวิงคลองต้นไทร์ เขตคลองสาน 
เม่�อวิ้นที� 20 พฤศจิักัายน 2564 จ้ัดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์สร์้างเพจักัาร์ส่�อสาร์
และผลิตภั้ณฑิ์ชัุ้มชั้นผ่าน Facebook Page
บุ้านโขนไทย สถาบุ้นส่งเสร์ิมศิลปห้ตถกัร์ร์มไทย
ณ ชุั้มชั้นวิด้สุวิร์ร์ณ แขวิงคลองต้นไทร์ เขตคลองสาน
กัร์ุงเทพมหานคร์



คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี l 97 

สาขาวัิชากิารจำัด้กิารสิ�งแวัด้ล้อม 
ได้ร์้บุมอบุหมายให้ดำเนินกัาร์จั้ดโคร์งกัาร์ภัายใต้
โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุล
แบุบุบุูร์ณากัาร์ แขวิงคลองต้นไทร์ เขตคลองสาน 
เม่�อว้ินที� 23 พฤศจิักัายน 2564 จ้ัดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์ถ่ายภัาพผลิตภ้ัณฑิ์ของ
กัลุ ่มวิิสาหกัิจัชัุ้มชั้นต้ดเย็บุร์องเท้าเจัร์ิญิร์้ถ 12
ณ ชัุ้มชั้นเจัร์ิญิร์้ ถ  12  แขวิงคลองต ้น ไทร์
เขตคลองสาน กัร์ุงเทพมหานคร์

โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารถุ่ายภาพัผลิติภัณฑิ์ของกิลุ่มวัิสาหกิิจำชุมชน
ติัด้เย็บัรองเท้าเจำริญรัถุ 12 
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โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารออกิแบับัติราสัญลักิษณ์

สาขาวัิชาอุติสาหกิรรมอาหาร
ได้ร์้บุมอบุหมายให้ดำเนินกัาร์จ้ัดโคร์งกัาร์ภัายใต้
โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุล
แบุบุบุูร์ณากัาร์ แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษีเจัร์ิญิ 
เม่�อวิ้นที� 24 พฤศจัิกัายน 2564 จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์ม 
“การ์ออกแบุบุตร์าสญัลกัษณ์” ณ วิด้วิจิิัตร์กัาร์นมิติ 
แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษีเจัร์ิญิ กัร์ุงเทพมหานคร์ 
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สาขาวัิชาวัิทยากิารคอมพิัวัเติอร์
ได้ร์้บุมอบุหมายให้ดำเนินกัาร์จั้ดโคร์งกัาร์ภัายใต้
โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุล
แบุบุบุู ร์ณากัาร์  ตำบุลบุางห้ วิ เส่ อ  อำ เภัอ
พร์ะปร์ะแดง เม่�อวิ้นที� 25 พฤศจัิกัายน 2564
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์ม “การ์ยกร์ะดีับุผลิตภััณฑิ์
ผลไม้ดีอง” ณ ศาลาเฉลมิพร์ะเกัยีร์ติ วิด้บุางหว้ิเสอ่ 
ต ำ บุ ล บุ า ง ห้ วิ เ ส่ อ  อ ำ เ ภั อ พ ร์ ะ ป ร์ ะ แ ด ง
จั้งหวิ้ดสมุทร์ปร์ากัาร์

โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารยกิระด้ับัผลิติภัณฑิ์ผลไม้ด้อง 



100 I คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี

สาขาวัิชาเทคโนโลยีด้ิจำิทัล ได้ร์้บุมอบุ
หมายให้ดำเนินกัาร์จั้ดโคร์งกัาร์ภัายใต้โคร์งกัาร์ยกั
ร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุลแบุบุบุูร์ณากัาร์ 
ตำบุลบุางกัร์ะสอบุ อำเภัอพร์ะปร์ะแดง เม่�อวิ้นที� 
25 พฤศจิักัายน 2564 จ้ัดโคร์งกัาร์อบุร์มเชิั้งปฏบิุต้ิ
กัาร์กัาร์ทำลกูัปร์ะคบุธญ้ิพช่ั้ ณ สนามกัฬีา องค์กัาร์
บุร์ิหาร์ส่วินตำบุลบุางกัร์ะสอบุ ตำบุลบุางกัร์ะสอบุ 
อำเภัอพร์ะปร์ะแดง จั้งหวิ้ดสมุทร์ปร์ากัาร์ 

โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารทำาล่กิประคบัธัญพ่ัช
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สาขาวิัชากิารจัำด้กิารสิ�งแวัด้ล้อม 
ได้ร์้บุมอบุหมายให้ดำเนินกัาร์จั้ดโคร์งกัาร์ภัายใต้
โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุล
แบุบุบุูร์ณากัาร์ แขวิงคลองต้นไทร์ เขตคลองสาน 
เม่�อว้ินที� 26 พฤศจิักัายน 2564 จ้ัดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์ถ ่ายภัาพผลิตภั้ณฑิ์
บุ ้านโขนไทย สถาบุ้นส่งเสร์ิมศิลปห้ตถกัร์ร์ม
ณ ชั้มุชั้นวิด้สุวิร์ร์ณ แขวิงคลองต้นไทร์ เขตคลองสาน 
กัร์ุงเทพมหานคร์

โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารถุ่ายภาพัผลิติภัณฑิ์บั้านโขนไทย
สถุาบัันส่งเสริมศิลปหัติถุกิรรม 
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สาขาวัิชาอุติสาหกิรรมอาหาร
ได้ร์้บุมอบุหมายให้ดำเนินกัาร์จ้ัดโคร์งกัาร์ภัายใต้
โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุล
แบุบุบุูร์ณากัาร์ แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษีเจัร์ิญิ 
เม่�อวิ้นที� 27 พฤศจิักัายน 2564 จ้ัดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์ “การ์ทำน�ำหมักชีวิภัาพั”
ณ  วิ้ ด วิิ จัิ ต ร์ กั า ร์ นิ มิ ต  แ ข วิ ง คู ห า ส วิ ร์ ร์ ค ์
เขตภัาษีเจัร์ิญิ กัร์ุงเทพมหานคร์ 

โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารทำานำ�าหมกัิชวีัภาพั 
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สาขาวิัชาเทคโนโลยีไฟัฟัา้ ได้ร์้บุมอบุ
หมายให้ดำเนินกัาร์จั้ดโคร์งกัาร์ภัายใต้โคร์งกัาร์
ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุลแบุบุ
บุูร์นาณากัาร์ แขวิงบุางจัากั เขตภัาษีเจัริ์ญิ เม่�อ
วิ้นที� 30 ตุลาคม 2564 จ้ัดอบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ทำ
น�ำยาเอนกัปร์ะสงค ์สูตร์น�ำหม้กัชั้ีวิภัาพจัากั
สมุนไพร์และผลไม้ร์สเปร์ี�ยวิ ณ ชุั้มชั้นศิร์ินทร์์และ
เพ่�อน แขวิงบุางจัากั เขตภัาษเีจัร์ญิิ กัร์งุเทพมหานคร์

โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

ทำานำ�ายาเอนกิประสงค์ส่ติรนำ�าหมักิชีวัภาพั
จำากิสมุนไพัรและผลไม้รสเปรี�ยวั 
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สาขาวัิชากิารจำัด้กิารสิ�งแวัด้ล้อม
ได้ร์้บุมอบุหมายให้ดำเนินกัาร์จ้ัดโคร์งกัาร์ภัายใต้
โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุล
แบุบุบุูร์ณากัาร์ แขวิงคลองต้นไทร์ เขตคลองสาน 
เม่�อวิ้นที� 31 ตุลาคม 2564 จ้ัดโคร์งกัาร์อบุร์มเชิั้ง
ปฏิบุ้ติกัาร์กัาร์จ้ัดต้�งธนาคาร์ขยะเพ่�อกัาร์จั้ดกัาร์
ขยะมูลฝึอยในชุั้มชั้น ณ ม้สยิดสุวิร์ร์ณภูัมิ แขวิง
คลองต้นไทร์ เขตคลองสาน กัร์ุงเทพมหานคร์

โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารจำัด้ติั�งธนาคารขยะเพ่ั�อกิารจำัด้กิาร
ขยะม่ลฝอยในชุมชน 
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สาขาวัิชาอุติสาหกิรรมอาหาร ได้ร์้บุ
มอบุหมายให้ดำเนนิกัาร์จัด้โคร์งกัาร์ภัายใต้โคร์งกัาร์
ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุลแบุบุบูุร์ณ
ากัาร์ แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษีเจัร์ิญิ จั้ดโคร์งกัาร์
อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์  “การ์ทำสเปร์ย์ปร์ับุอากาศ
จากสมุนไพัร์ไทย” เม่�อวิ้นที� 4 ธ้นวิาคม 2564
ณ วิด้วิจิัติร์กัาร์นมิติ แขวิงคหูาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษเีจัร์ญิิ
กัรุ์งเทพมหานคร์

โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารทำาสเปรย์ปรับัอากิาศจำากิสมุนไพัรไทย
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โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารออกิแบับับัรรจำุภัณฑิ์

สาขาวัิชาอุติสาหกิรรมอาหาร ได้ร์้บุ
มอบุหมายให้ดำเนนิกัาร์จัด้โคร์งกัาร์ภัายใต้โคร์งกัาร์
ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกิัจัและส้งคมร์ายตำบุลแบุบุ
บุรู์ณากัาร์ แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษีเจัร์ญิิ เม่�อวิน้ที�
5 ธ้นวิาคม 2564 จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชั้ิงปฏิบุ้ติกัาร์ 
“การ์ออกแบุบุบุร์ร์จุภััณฑิ์”  ณ วิ้ดวิิจัิตร์กัาร์นิมิต 
แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษีเจัร์ิญิ กัร์ุงเทพมหานคร์ 
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สาขาวิัชากิารจัำด้กิารสิ�งแวัด้ล้อม 
ได้ร์้บุมอบุหมายให้ดำเนินกัาร์จั้ดโคร์งกัาร์ภัายใต้
โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุล
แบุบุบุูร์ณากัาร์ แขวิงคลองต้นไทร์ เขตคลองสาน 
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์ทำร์องเท ้า
สร์้างอาชั้ีพให้ชัุ้มชั้น เม่�อวิ้นที� 8 ธ้นวิาคม 2564
ณ โร์งอาหาร์อาคาร์ 1 มหาวิิทยาล้ยร์าชั้ภั้ฏธนบุุร์ี 

โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารทำารองเท้าสร้างอาชีพัให้ชุมชน
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สาขาวัิชาเทคโนโลยีกิารจัำด้กิาร
อุติสาหกิรรม ได้ร์้บุมอบุหมายให้ดำเนินกัาร์
จั้ดโคร์งกัาร์ภัายใต้โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและ
ส้งคมร์ายตำบุลแบุบุบูุร์ณากัาร์ แขวิงคลองขวิาง
เขตภัาษีเจัร์ิญิ จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์ 
“ผลติภัณัฑ์ิน�ำยาล้างจาน” เม่�อวิน้ที� 11 ธน้วิาคม 
2564 ณ ชัุ้มชั้นแขวิงคลองขวิาง เขตภัาษีเจัร์ิญิ 
กัร์ุงเทพมหานคร์ 

โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

ผลิติภัณฑิ์นำ�ายาล้างจำาน
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สาขาวัิชาเทคโนโลยีกิารจัำด้กิาร
อุติสาหกิรรม ได้ร์้บุมอบุหมายให้ดำเนินกัาร์
จั้ดโคร์งกัาร์ภัายใต้โคร์งกัาร์ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและ
ส้งคมร์ายตำบุลแบุบุบุูร์ณากัาร์ แขวิงคลองขวิาง
เขตภัาษีเจัร์ิญิ เม่�อวิ้นที�  11 ธ้นวิาคม 2564
จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์มเชิั้งปฏิบุ้ติกัาร์ทำผลิตภั้ณฑิ์
ฉลากัสินค ้า  ณ ชุั้มชั้นหมู ่บุ ้ านพ้ฒนาหมู ่  1
แขวิงคลองขวิาง เขตภัาษีเจัร์ิญิ กัร์ุงเทพมหานคร์ 

โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารทำาผลิติภัณฑิ์ฉลากิสินค้า 
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โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารประยุกิติ์ใช้งานแอพัพัลิเคชั�นติิด้ติาม
สถุานกิารณ์ฝนและกิารเฝ้าระวัังภัยนำ�าท่วัม

สาขาวัิชาอุติสาหกิรรมอาหาร ได้ร์้บุ
มอบุหมายให้ดำเนนิกัาร์จ้ัดโคร์งกัาร์ภัายใต้โคร์งกัาร์
ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกัิจัและส้งคมร์ายตำบุลแบุบุ
บุูร์ณากัาร์ แขวิงคูหาสวิร์ร์ค ์  เขตภัาษี เจัร์ิญิ
เม่�อวิ้นที� 12 ธ้นวิาคม 2564 จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์ม
เชิั้งปฏบิุต้กิัาร์ “การ์ปร์ะยกุต์ใช้งานแอพัพัลเิคชั�น
ตดิีตามสถุานการ์ณ์ฝนและการ์เฝ้าร์ะวิงัภัยัน�ำท่วิม”
ณ ว้ิดวิจิัติร์กัาร์นิมติ แขวิงคหูาสวิร์ร์ค์ เขตภัาษเีจัร์ญิิ 
กัร์ุงเทพมหานคร์ 
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สาขาวัิชาอุติสาหกิรรมอาหาร ได้ร์้บุ
มอบุหมายให้ดำเนนิกัาร์จัด้โคร์งกัาร์ภัายใต้โคร์งกัาร์
ยกัร์ะด้บุเศร์ษฐกิัจัและส้งคมร์ายตำบุลแบุบุ
บุูร์ณากัาร์ แขวิงคูหาสวิร์ร์ค ์  เขตภัาษีเจัร์ิญิ
เม่�อวิ้นที� 16 ธ้นวิาคม 2564 จั้ดโคร์งกัาร์อบุร์ม
เชั้งิปฏบ้ิุตกิัาร์ “การ์ทำถุงุผ้าลดีโลกร้์อนจากเส่�อผ้า
ม่อสอง” ณ วิ้ดวิิจิัตร์กัาร์นิมิต แขวิงคูหาสวิร์ร์ค์
เขตภัาษีเจัร์ิญิ กัร์ุงเทพมหานคร์ 

โครงกิารยกิระด้ับัเศรษฐกิิจำและสังคมรายติำาบัลแบับับั่รณากิาร

กิารทำาถุุงผ้าลด้โลกิร้อนจำากิเส่�อผ้าม่อสอง 
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คณะผ่้จำัด้ทำา

ที�ปร์ึกษา

ผู้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.กัิตติ  กัอบุ้วิแกั้วิ

ผ้้ร์วิบุร์วิมและเร์ียบุเร์ียง

ผู้ชั้่วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ธิติมา  เกัตุแกั้วิ

นางสาวิปร์าณี  แซ่่เจั็ง

นายภัีมพ้ฒน์  พลอยวิิล้ย
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