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สารจากคณบดี
ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาทุกทานที่ไดเขามาอยูในรั้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอใหนักศึกษามีความตั้งใจ ขยัน และอดทน เพื่อใหสำเร็จการศึกษาภายใน ๔ ปตามที่หวังไว
จะไดสามารถไปทำงานดีๆ ทดแทนบุญคุณของผูปกครองที่ทานไดเหนื่อยเลี้ยงดูเรามาเปน
ระยะเวลานาน
อาจารยและบุคลากรทุกทานของมหาวิทยาลัยฯ มีความตั้งใจอยางเต็มเปยมที่จะชวยให
นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนดวยดี ซึ่งจะไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดถานัก
ศึกษาไมใหความรวมมือกับอาจารย ดังนั้นการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ ใหมีภูมิคุมกัน นัก
ศึกษาตองรูจักแบงเวลาใหเหมาะสม (เรียนเปนเรียน เลนเปนเลน) และควรตระหนักไวเสมอ
วา “ยอมลำบาก ๔ ป แตจะสบายและมีความสุขไปตลอดชีวิต”
สุดทายขออวยพรใหนกั ศึกษาทุกทานมีความสุขและความสบายใจทีไ่ ดเรียนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมจนสำเร็จการศึกษา

(รศ.ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน)
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สารจากรองคณบดีฝายวิชาการ
ยินดีตอนรับนักศึกษาที่รัก...สูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอใหพวกเธอเริ่มเดินเขาสู
ภารกิจการศึกษาในสถาบันนี้ ดวยความอุตสาหะ มุงมั่นและมีเปาหมายที่มุงตอบแทนบุญคุณ
พอแมและผูมีพระคุณ ขอใหพวกเธอสะสมความรูที่ผานเขามาแตละวันอยางเปนระบบ และ
ใชทกั ษะการคิดพัฒนาใหเปนมืออาชีพในสาขาวิชาทีส่ นใจ ขอใหกา วเขามารวมงานในกิจกรรมนัก
ศึกษาเพื่อมุงพัฒนาตนเองดานสังคมอยาง “ปลาเปน-วายทวนน้ำเสมอ” คือ กระตือรือรน
คนหาความหมายและเลือกเฟนสิ่งที่ดี เพื่อใหภาคภูมิใจ ใน “เฟองฟา-แดงชมพู” คงอยูเสมอ
เมื่อยอนคิดถึงอดีต

ดวยความปรารถนาดี
(ผศ.ธีระ กาญจนสินธุ)
รองคณบดีฝายวิชาการ
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สารจากรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ยินดีตอนรับเฟองฟาชอใหม สูบานหลังใหมแหงนี้ ชีวิตนักศึกษาที่เราฝนใฝ เปน
ชวงหนึ่งของชีวิตที่มีแตความทรงจำอันแสนประทับใจของทุกคน สุขใจเมื่อคิดถึงหลังจาก
ที่เราผานพนชวงวัยนี้ไป และชวงชีวิต 4-5 ปตอจากนี้ไป ขอใหเราทุกคนมีความเขมแข็ง
พรอมเผชิญ ตอสูกับความหวาดกลัวในตัวเรา เอาชนะมันใหได ใหโอกาสตัวเอง มุงมั่นและ
ตั้งใจจริง เพื่อโอกาสและพื้นฐานที่ดีในวันขางหนา ทำเพื่อคนที่รักเราใหพวกทานมีแตรอยยิ้ม
แหงความภาคภูมิใจในตัวเรา สูและแกรงใหทานเห็น บานหลังนี้หวังจะกลอมเกลาใหเรา
ทุกคนเปนมนุษยที่สมบูรณและเปนบัณฑิตที่พึงประสงค อยาปลอยใหโอกาสผานเลยไป
งายๆ พรอมกับวันเวลา แลวเราจะพบแตความสุขใจเมื่อไดคิดถึง

ดวยรักและหวงใย
(อาจารยอกนิษฐ ศรีภูธร)
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
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ประวัติความเปนมาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ป พ.ศ. 2479
โรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม ตั้งอยู ณ เลขที่ 86 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปดสอนระดับชั้นฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) และ
ฝกหัดครูมูล (ป.)
ป พ.ศ. 2503
โรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐมเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
และโครงการฝกหัดครูชนบท
ป พ.ศ. 2511
โรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐมยกฐานะเปนโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม
ป พ.ศ. 2512
โรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม ยายที่ตั้ง จากเลขที่ 86 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไปตั้งอยู ณ เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
ป พ.ศ. 2513
โรงเรียนฝกหัดครูนครปฐมยกฐานะเปนวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2513 นับเปนวันสถาปนาวิทยาลัยครูนครปฐม และไดจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนการ
ผลิตครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) หนวยงานวิทยาศาสตร
ขณะนั้นมีฐานะเปนหมวดวิชาจำนวน 6 หมวด ไดแก หมวดวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
คหกรรมศาสตร เกษตรศาสตร หัตถศึกษา พลานามัยและพลศึกษา
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ป พ.ศ. 2518
วิทยาลัยครูนครปฐมไดรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและโครงสรางสูความเปนอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 จึงไดจัดใหมีการบริหารงานภายในเปน “คณะ
วิชา” จำนวน 3 คณะ ไดแก คณะวิชาครุศาสตร คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยครู
นครปฐม ขณะนัน้ ประกอบดวยภาควิชาตางๆ จำนวน 10 ภาค ไดแก ภาควิชาเกษตรศาสตร,
เคมี, คหกรรมศาสตร, คณิตศาสตร, คอมพิวเตอรศึกษา, ชีววิทยา, พลศึกษา, ฟสิกสและ
วิทยาศาสตรทั่วไป, สุขศึกษา, หัตถศึกษาอุตสาหกรรมศิลป
ป พ.ศ. 2521
วิทยาลัยครูนครปฐมเปดสอนระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) หลักสูตร 2 ป และ
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.คป.) รุนที่ 1
ป พ.ศ. 2523
วิทยาลัยครูนครปฐมเปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป คณะวิชาวิทยาศาสตร
ขณะนั้น ไดเริ่มเปดทำการสอนระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) วิชาเอกคหกรรมศาสตร
ทั่วไป 4 ป ในภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) วิชาเอกคหกรรมศาสตรทั่วไป
4 ป ในภาค อ.คป.
ป พ.ศ. 2526
คณะวิชาวิทยาศาสตรขณะนัน้ ไดเริม่ เปดทำการสอนระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
วิชาเอกสุขศึกษา 4 ป ในภาคปกติ
ป พ.ศ. 2527
วิทยาลัยครูนครปฐมไดรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและโครงสรางสูความเปนอุดมศึกษา
อีกครั้ง โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ไดรับการแกไขเพิ่มเติมในมาตรา 5 คืคออ
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ใหวิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาวิชาการตางๆ นอกเหนือจาการผลิตครู
• มีการเปลี่ยนเพิ่มคำวา “เทคโนโลยี” มาตอทายชื่อ “คณะวิชาวิทยาศาสตร” เปน
“คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
• คณะวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี ก ารเป ด สอนสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
ประยุกตระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) จำนวน 3 สาขา คือ คหกรรมศาสตร พืช
ศาสตรและอิเล็กทรอนิกส
• มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนของภาควิชาตางๆ ในคณะวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดแก
• ภาควิชาสุขศึกษา เปลี่ยนชื่อเปน ภาควิชาวิทยาศาสตรและสุขภาพ
• ภาควิชาพลศึกษา ยายไปสังกัดคณะวิชาครุศาสตร
ป พ.ศ. 2528
คณะวิชาวิทยาศาสตรขณะนั้น ไดเริ่มเปดทำการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร
วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส 2 ปในภาคปกติ
ป พ.ศ. 2529
วิทยาลัยครูนครปฐมไดเปดสอนปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรประยุกต 2 สาขาวิชา คือ
วท.บ. (เกษตรศาสตร) และ วท.บ. (คหกรรมศาสตร) และในปเดียวกันวิทยาลัยครูนครปฐม
ไดเปดรับนักศึกษาในโครงการ กศ.บป. ทั้งระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ทำใหสามารถ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรไดเพิ่มขึ้น
ป พ.ศ. 2533
คณะวิชาวิทยาศาสตรขณะนั้น ไดเริ่มเปดทำการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร
สาขาเคมี 2 ป อ.วท. (เคมีปฏิบัติ)
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ป พ.ศ. 2535
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู
วา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535
ป พ.ศ. 2535
คณะวิชาวิทยาศาสตรขณะนั้น ไดเริ่มเปดทำการสอน ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาชีวประยุกต วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต)
ป พ.ศ. 2538
สถาบันราชภัฏนครปฐมยกฐานะจากวิทยาลัยครูนครปฐม ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ
หมวดวิทยาศาสตรถูกยกฐานะขึ้นเปน คณะวิชาวิทยาศาสตร โดยรวมหมวดวิชาตางๆ ที่สอน
วิทยาศาสตรประยุกตมาสังกัดในคณะวิชา เชน ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ภาค
วิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร
ภาควิชาเกษตรศาสตร ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป เมื่อ
พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ประกาศใชคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็เปลี่ยน
ชื่อเปน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ป พ.ศ. 2538
คณะวิทยาศาสตรขณะนั้น ไดเริ่มเปดทำการสอนระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเคมี 4 ป วท.บ. (เคมี) และสาขาฟสิกส 4 ป วท.บ. (ฟสิกส)
ป พ.ศ. 2540-2544
สถาบันราชภัฏไดรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูวิทยาศาสตรตามโครงการ
SEQI ส ง ผลให มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร อาคารศู น ย วิ ท ยาศาสตร ฯ และครุ ภั ณ ฑ เพื่ อ จั ด
การเรียนการสอนและการวิจัย
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ป พ.ศ. 2540
คณะวิทยาศาสตรขณะนั้น ไดเริ่มเปลี่ยนแปลงการบริหารแบบภาควิชามาเปนโปรแกรม
วิชา ตามมติของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (คสส.) เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2540
ป พ.ศ. 2544
คณะวิทยาศาสตรไดเปดโปรแกรมวิชาใหมเพิ่มอีก 2 โปรแกรม คือ
• โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม)
นอกจากนี้ ยังมีการรวมโปรแกรม พืชศาสตร สัตวบาล เทคโนโลยีการเกษตร เปน
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร และมีการยายสำนักงานคณะวิทยาศาสตรจากอาคารเรียน A1
ไปยังอาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ป พ.ศ. 2545
คณะวิทยาศาสตรขณะนั้น ไดเริ่มเปดทำการสอนระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
เพิ่มในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 4 ป แทนหลักสูตร 2 ปที่เคยเปดสอน
ป พ.ศ. 2547
คณะวิทยาศาสตรไดเปดทำการสอนระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(วท.ม.)
ป พ.ศ. 2548
คณะวิทยาศาสตรขณะนั้น มีโปรแกรมวิชาจำนวน 19 โปรแกรม ประกอบดวย
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร
โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส
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โปรแกรมวิชาเคมี
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร
โปรแกรมวิชากอสราง
โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต
โปรแกรมวิชาสุขศึกษา
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ป พ.ศ. 2549
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเปดโปรแกรมวิชาใหมเพิ่มอีก 4 โปรแกรม คือ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
ป พ.ศ. 2550
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีโปรแกรมวิชาที่เปดสอนจำนวน 9 โปรแกรมวิชา
ประกอบดวย
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป
โปรแกรมวิชาเคมี
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต
กลุมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
กลุมโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ป พ.ศ. 2551
โปรแกรมวิชาที่มีนักศึกษา ปการศึกษา 2550
1. กลุมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
- หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คบ.5 ป)
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2. กลุมโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
- หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
- หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
- หลักสูตรสาขาวิชากอสราง
3. โปรแกรมวิชาชีววิทยา
4. โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร
5. โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
6. โปรแกรมวิชาเคมี
7. โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร
8. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
9. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
10. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ป พ.ศ. 2552 - 2553
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดการเรียนการสอนออกเปน 4 กลุมโปรแกรมวิชา
ประกอบดวย
1. กลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประกอบดวย
- โปรแกรมวิชาเคมี/เคมีอุตสาหกรรม
- โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
- โปรแกรมวิชาชีววิทยา
- โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร
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2. กลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย
- โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช/เกษตรศาสตร
- โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
- โปรแกรมวิชาการจัดการอาหาร
3. กลุมโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
- โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโยธา
- โปรแกรมวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
4. กลุมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
- โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
- โปรแกรมวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร (เครือขาย)
- โปรแกรมวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร (มัลติมเี ดีย)
- โปรแกรมวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร (สารสนเทศ)
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
- โปรแกรมวิชาการพัฒนาซอฟตแวร
- โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปการศึกษา 2554
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดการเรียนการสอนออกเปน 4 กลุมโปรแกรม
วิชา ประกอบดวย
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1. กลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประกอบดวย
1.1 คณิตศาสตร (ค.บ. 5 ป)
1.2 วิทยาศาสตร (ค.บ. 5 ป)
1.3 ชีววิทยา
1.4 เคมี
2. กลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย
2.1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
2.2 เทคโนโลยีการผลิตพืช
2.3 สาธารณสุขศาสตร
2.4 การจัดการอาหาร (ศศ.บ.)
3. กลุมโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
3.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
3.2 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3.3 วิศวกรรมโยธา
4. กลุมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
4.1 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.บ. 5 ป)
4.2 วิทยาการคอมพิวเตอร
4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทคโนโลยีเครือขายและการสื่อสาร
4.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทคโนโลยีมัลติมิเดีย)
4.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต)
4.6 วิศวกรรมซอฟตแวร
4.7 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
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ปการศึกษา 2555-2556
คณะวิทยาศาสตร ยังคงจัดการเรียนการสอนออกเปน 4 กลุมโปรแกรมวิชา และได
มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมวิชาดังนี้
1. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คบ. 5 ป) เปลี่ยนเปน
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
2. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต)
เปลี่ยนเปน โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการพัฒนาระบบสารสนเทศ)
3. เปดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
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คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

5

6

7

รศ.ดร.ปยะ
ผศ.ธีระ
อ.อกนิษฐ
อ.อภินันท
อ.ดร.ภรัณยา
ผศ.ดร.สุวิมล
อ.ดร.พรพรรณ

โค
โควิ
ควินททวีวัฒน
ควิ
กาญจนสินธุ
ศรีภูธร
จุนกรณ
อำมฤครัตน
เรืองศรี
อูสุวรรณ

4

คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ย
และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูชวยคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประธานโปรแกรมวิชาเคมี
ประธานกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ประธานโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร
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8

9

10

11

12

13

14

15

8 อ.ดร.จักรพงษ
9
10
11
12
13
14
15
18

ดร.บุญธง
อ.ธีระศักดิ์
อ.ปยวรรณ
อ.ไพโรจน
อ.ดร.ญาณิก
อ.เสาวนีย
รศ.ดร.ปยะ

แกวขาว

ประธานกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและฟสิกส
วสุริย
ประธานกลุมโปรแกรมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ธรรมบำรุง
ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร
ธรรมบำรุง
ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการอาหาร
โจลัตสาหกุล ประธานโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร
วัชเทวินทรกุล ประธานโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต
สันติวงค
ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
โควินทรทวีวัฒน ประธานโปรแกรมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
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17

18

19

20

21

16 อ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
17 อ.ประภาพรรณ เพียรชอบ
18 อ.ดร.สมปอง
ทองงามดี
19 ผศ.ดร.พงษนาถ นาถวรานันต
20 อ.สุพิชฌาย
21 อ.ไกยสิทธิ์

จันทรเรือง
อภิระติง

ประธานโปรแกรมวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาระบบเกษตรยั่งยืน
ประธานโปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟแวร
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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22

23

24

25

26

27

22 อ.ไพศาล
23 อ.ศััลยพงศ

สิมาเลา
าเลาเต
าเตา
วิิชัยดิิษฐ

24
25
26
27

มวงพูล
หิรัญสิงห
เจริญพานิช
เนียมแสวง

20

อ.ธานิล
อ.บัญชา
อ.ขนิษฐา
อ.วาสนา

ประธานโปรแกรมวิ
ประธานโโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเต
เตอร
โปรแกรมวิิชาคอมพิิวเตอร
ปประธานกลุมโป
ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ประธานโปรแกรมวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
หัวหนากลุมวิชาการคิดและการตัดสินใจ
หัวหนาศูนยวิทยาศาสตร ฯ
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ที่ปรึกษากลุมงานสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

1.
22.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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1

2

3

4

5
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12

อาจารยศริิรชิ ัย
พโรจน
อาจารยไพโ
โรจน
อาจารยวจินี
อาจารยชลิดา
อาจารยอนัญญา
อาจารยสุธินันธ
อาจารยนพดล
อาจารย ดร.กัญจรัตน
อาจารย ดร.เอกราชันย
อาจารยพฤกษ
อาจารยสมบัติ
อาจารยเอกนรา

โสภ
โสภา
ภา
ากุล
โจลัลัตหสากล
อารีรอบ
ตระกูลสุนทร
ทองสิมา
พิเชฐพิริยะ
ผูมีจรรยา
สุขรัตน
ไชยชนะ
โปรงสำโรง
หทัยรัตนานนท
จันดา

ประธาน
ประธานที
นที่ปรึกษา
ษ
นคุณธรรมจริ
ณธรรมจริยธรรม
ยธรรม
ที่ปรึกษา
ษ ดานคณธรรมจริ
ที่ปรึกษา ดานประกันคุณภาพ
ที่ปรึกษา ดานการประเมินผล
ที่ปรึกษา ดานศิลปวัฒนธรรม
ที่ปรึกษา ดานนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
ที่ปรึกษา ดานทุการศึกษาและศิษยเกา
ที่ปรึกษา ดานการจัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา ดานการประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาคปกติ ปการศึกษา 2556
1

2

5

1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวขนิษฐา
นางสาวกนกกาญจน
นางสาวสุนิษา
นางสาวทิพรัตน
นายรัตนชัย

6. นายอนุพนั ธ
7. นายเฉลิมพร

อุตรโส
มาตทิพย
พัฒนมาศ
สีสุกสาม
แมนพรหม
ฉลูทอง
แตงโสภา

3

6

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
นายกสโมสร
รองนายกฯ ฝายบริหาร
และกีฬานันทนาการ
รองนายกฯ ฝายวิชาการ
ปฏิคม

4

7

หมูเรียน 53/24
หมูเรียน 53/25
หมูเรียน 53/25
หมูเรียน 54/45
หมูเรียน 54/35

085-6811725 (แอม)
082-9526959 (นุย)
085-7035728 (โบว)
087-1526083 (ยุย)
084-9143513 (ตอ)

หมูเรียน 54/35 084-3761815 (โอ)
หมูเรียน 55/16 090-7937450 (เอ็ม)
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8. นางสาวมัลลิกา

สิทธินอย

9. นายสิทธิโชค
10. นายอภิสิทธิ์
11. นางสาววันดี
12. นางสาววรรณวิสาข
13. นางสาวสุภัค

เลิศหงิม
อินทรพล
พันธุโท
รัตนพันธ
ธาตุสหาย

8

9

11

24

ฝายวัดประเมินผล
และประกันคุณภาพ
เหรัญญิก
ประชาสัมพันธ
โสตทัศนูปกรณ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

หมูเรียน 55/17 090-7950199 (แต)
หมูเรียน 55/17
หมูเรียน 55/19
หมูเรียน 55/23
หมูเรียน 55/19
หมูเรียน 55/40

082-2443351 (เหิน)
082-2536976 (เปรม)
086-5714341 (วัน)
082-3532373 (แนน)
087-8065380 (เมย)

10

12

13

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2548
หมวด 6 สโมสรนักศึกษา
ขอ 41 ใหคณะทุกคณะมีสโมสรนักศึกษา ประกอบดวย
(1 นายกสโมสรนักศึกษา
(2) อุปนายกสโมสรนักศึกษา
(3) เลขานุการ
(4) เหรัญญิก
(5) หัวหนาหมูเรียน
ขอ 42 การไดมาซึ่งกรรมการสโมสรนักศึกษา
ให ค ณบดี เ ป น ผู ด ำเนิ น การให ไ ด ม าซึ่ ง กรรมการสโมสรนั ก ศึ ก ษาของคณะ
กอนปดภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษา ไมนอยกวา 45 วัน
ขอ 43 หากกรรมการสโมสรนักศึกษาตำแหนงใดวางลง ใหคณบดีเสนอชื่อผูที่จะดำรง
ตำแหนงที่วางนั้นตอกองพัฒนานักศึกษา ภายใน 15 วัน นับตั้งแตตำแหนงวางลงเพื่อดำเนิน
การแตงตั้ง และใหดำรงตำแหนงนั้นแทนจนครบวาระที่เหลือ หากวาระที่เหลือไมถึง 60 วัน
จะไมดำเนินการดังกลาวขางตนก็ได
ขอ 44 ใหกรรมการสโมสรนักศึกษาอยูในตำแหนงคราวละ 1 ปการศึกษา
ขอ 45 คุณสมบัติของกรรมการสโมสรนักศึกษา
(1) เปนหัวหนาหมูเรียนที่สังกัดคณะนั้น
(2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
(3) ไมเปนกรรมการสภานักศึกษา
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ขอ 46 กรรมการสโมสรนักศึกษา พนจากตำแหนงเมื่อ
(1) ขาดคุณสมบัติตามขอ 45
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ออกตามวาระ
(5) ขาดการประชุมกรรมการสโมสรนักศึกษาตอเนื่องกัน 3 ครั้ง โดยไมมี
เหตุผลอันสำคัญ และที่ประชุมกรรมการสโมสรนักศึกษามีมติใหพนสภาพ ดวยเสียงเกิน
กึ่งหนึ่งของกรรมการที่เขาประชุม
(6) กระทำการอันเสื่อมเสียเกียรติของการเปนกรรมการสโมสรนักศึกษา
หรือขาดความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และที่ประชุมกรรมการสโมสรนักศึกษา
มีมติใหพนสภาพดวยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการที่เขาประชุม
ขอ 47 สโมสรนักศึกษามีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(1) ดำเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายขององคการนักศึกษา
(2) จัดทำโครงการในการจัดกิจกรรมตางๆ ของสโมสรนักศึกษา
(3) ใหการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมขององคการนักศึกษา
(4) แต ง ตั้ ง บุ ค คล คณะบุ ค คล เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ส โมสรนั ก ศึ ก ษา
มอบหมาย
(5) หนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 48 นายกสโมสรนักศึกษามีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(1) เปนหัวหนาฝายบริหารในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะ
(2) เปนประธานการประชุมกรรมการสโมสรนักศึกษา
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(3) เปนตัวแทนนักศึกษาคณะในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(4) หนาที่อื่นๆ ตามขอ 39
ขอ 49 อุปนายกสโมสรนักศึกษามีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ตามที่นายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย
(2) ปฏิบัติหนาที่แทนนายกสโมสรนักศึกษา ที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ตามปกติ
ขอ 50 เลขานุการมีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(1) เปนหัวหนาสำนักงานสโมสรนักศึกษา
(2) จัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
(3) เปนเลขานุการในการประชุมกรรมการสโมสรนักศึกษา
(4) รับผิดชอบงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 51 เหรัญญิกมีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(1) รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ การเบิกจายเงินของสโมสรนักศึกษา
(2) จัดทำบัญชีรายรับ รายจายเงินของสโมสรนักศึกษา
(3) รายงานฐานะการเงินของสโมสรนักศึกษา
(4) หนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 52 หัวหนาหมูเรียนมีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(1) เปนตัวแทนและผูประสานงานกิจกรรมตางๆ ของหมูเรียน
(2) เปนกรรมการสโมสรนักศึกษาโดยตำแหนง
(3) สงเสริมการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
(4) หนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการแตงกายของนักศึกษา ภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อใหการแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความเปน
ระเบี ย บเรี ย บร อ ยเหมาะสมกั บ สภาพที่ เ ป น นั ก ศึ ก ษา และเป น เอกลั ก ษณ ข องนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการแตงกาย
ของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ ๓ ระเบียบขอบังคับหรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบี ย บนี้ “มหาวิ ท ยาลั ย ” หมายถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “คณะ” หมายถึง คณะตามการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
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ขอ ๕ การแตงกายของนักศึกษาหญิง เปนดังนี้
(๑) ชุดเรียนปกติ ประกอบดวย
เสื้อ ใชเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวแบบธรรมดาทรงนักศึกษา ไมรัดรูป ไมมีกระเปา
ติดกระดุมตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ๔ เม็ด และติดเข็มตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไวที่หนาอกเบื้องซาย ชายเสื้อทับอยูภายในกระโปรงมองเห็น
เข็มขัดไดชัดเจน
กระโปรง ใชกระโปรงสีดำหรือสีกรมทา มีกระเปาเจาะดานขางหรือไมมีก็ได
ความยาวของกระโปรงคลุมเขาไมเกิน ๑๐ ซม. ทรงกระโปรงจะเปนแบบมีจีบรอบเอว ไม
รัดรูป หรือทรงสุภาพก็ได ไมผาชายกระโปรงสูงเกินกวาเขา ไมใชผายีนส
เข็ ม ขั ด ใช เข็ ม ขั ด สี ด ำไม มี ล วดลาย หั ว เข็ ม ขั ด เป น โลหะ มี ต ราสั ญ ลั ก ษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองเทา ใชรองเทาหนังหรือรองเทาผาใบหุมสนปดปลายเทา หรือรัดสน โดย
สายรัดสนตองมีขนาดความกวางไมต่ำกวา ๑ ซม. สีรองเทาอาจเปนสีดำ สีน้ำตาล หรือ
สีขาว ไมมีลวดลาย
ทรงผม ไวทรงสุภาพ ถาไวผมยาวใหผูกหรือรัดใหเรียบรอย
ชุดเรียนปกติของนักศึกษาหญิงชัน้ ปที่ ๑ ใชกระโปรงสีกรมทา หรือสีดำ จีบรอบเอว
ความยาวไมเกินครึ่งนอง รองเทาหุมสนปดปลายเทา สีขาว หรือรองเทาผาใบ และสวม
ถุงเทาสีขาว ไมมีลวดลาย
(๒) ชุ ด พิ ธี ใช ก ระโปรงสี ก รมท า รองเท า หนั ง สี ด ำ หุ ม ส น ป ด ปลายเท า
เครื่องแบบอื่นๆ เหมือนชุดเรียนปกติ
ขอ ๖ การแตงกายของนักศึกษาชาย เปนดังนี้
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(๑) ชุดเรียนปกติ ประกอบดวย
เสื้อ ใช เ สื้ อ เชิ้ ต แขนสั้ น หรื อ แขนยาวสี ข าว ไม มี ล วดลาย ไม มี อิ น ทรธนู มี
กระเปาที่ไมมีฝาปด อยูที่อกเสื้อดานซายเพียงดานเดียว ชายเสื้อทับอยูในขอบกางเกง มอง
เห็นเข็มขัดไดชัดเจน ไมมวนหรือพับแขนเสื้อ
กางเกง ใชกางเกงสีดำหรือสีกรมทา เนื้อผาเปนสีเดียวกัน ไมมีลวดลาย ทรง
สุภาพมีจีบหรือไมมีจีบก็ได กระเปาดานขาง และดานหลังเปนกระเปาเจาะ หามใชผายีนส
หรือกางเกงยีนส
เข็มขัด ใชเข็มขัดหนังสีดำไมมีลวดลาย หัวเข็มขัดเปนโลหะมีตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองเทา ใชรองเทาหนังหุมสนปดปลายเทา สีดำ สีน้ำตาล หรือรองเทาผาใบ
สีขาว ไมมีลวดลาย
ถุงเทา ตองสวมถุงเทาที่มีสีกลมกลืนกับสีของรองเทาหรือตามสีของรองเทา
ทรงผม ไวทรงสุภาพและโกนหนวดเคราใหเรียบรอย
ชุดเรียนปกติของนักศึกษาชายชั้นปที่ ๑ ใชกางเกงสีดำหรือสีกรมทา รองเทา
สีดำ เนคไท สีกรมทามีสญ
ั ลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
(๒) ชุดพิธี ใชกางเกงสีกรมทา เสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกเนคไทสีกรมทามีสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รองเทาสีดำ
เครื่องแบบอื่นๆ เหมือนชุดเรียนปกติ
ขอ ๗ นักศึกษาตองมีชุดพิธีอยางนอยคนละ ๑ ชุด
ขอ ๘ นักศึกษาที่มีความจำเปนตองใชชุดฝก ใหคณะเปนผูกำหนดชุดฝกตามความ
ขอ
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เหมาะสมโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย และใหใชชุดฝกไดเฉพาะในชวงปฏิบัติงาน
ยกเวนกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรอนุญาตเปนอยางอื่น
ข อ ๙ นั ก ศึ ก ษาที่ เข า มาในบริ เวณมหาวิ ท ยาลั ย ในวั น ที่ ไ ม มี ก ารเรี ย นการสอนต อ ง
แตงกายตามระเบียบ หรือแตงกายสุภาพ
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปญหา
อันเกิดจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ลงชื่อ
(ศาสตราจารยพิเศษ ภาวิช ทองโรจน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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กระบวนการวางแผนกลยุทธ
การวิเคราะหสภาพแวด
ภาพแวดลอม
กำหนดทิศทางที่แนชัด/
กำหนดวิสัยทัศน
• ทิศทางหรือแนวทางกวางๆ
• กำหนดพันธกิจ (Mission)
• เปาหมาย (Goal)
• วัตถุประสงค (Objective)

กำหนดกลยุทธ/ยุทธวิธี
-โครงการที่เขียน
งบประมาณ
ประเมินและควบคุม
- ตัวชี้วัด
P-Planning (วางแผน)
D-Do (ทำ)
C-Check (ตรวจสอบ)
A-Act (ยอนกลับไปปรับปรุง)
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แผนยุทธศาสตรตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
1 ดานประชาธิปไตย (Democracy) มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ ศรัทธา และ
เชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้ง
รังเกียจการทุจริต และตอตานการซื้อสิทธิขายเสียง
2. ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม
ความดี ง าม รู ผิ ด ชอบชั่ ว ดี มี ค วามภาคภู มิ ใจในความเป น ไทย และยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ อ ยู ใ น
วิถีชีวิต
3. ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free) รูจักหลีกเลี่ยงหางไกลยาเสพติด
คุณธรรม
ความเปนไทย

สงเสริม
ประชาธิปไตย
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สถานศึึกษา 3D

หางไกล
ยาเสพติด

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
1. สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด ตองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามนโยบายสถาน
ศึกษา 3 ดี ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานประชาธิปไตย (Democracy) ดานคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเปนไทย (Decency) และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)
2. เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด ใหเสนอ
หนวยงานที่ไดรับมอบหมายในพื้นที่พิจารณาคัดเลือกตามลำดับจนถึงกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อขอรับใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
3. เกณฑการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี จะพิจารณาคัดเลือกโดยผานการรับรอง
จากคณะกรรมการสถานศึกษา องคกรหรือหนวยงานในพื้นที่ชุมชน และหนวยงานตนสังกัด
ตามลำดับ
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นักศึกษากับการประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ตัวชี้วัดที่ 3.2
องคประกอบที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.1
องคประกอบที่ 10
ตัวชี้วัดที่ 10.1
ตัวชี้วัดที่ 10.2

38

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระบบและกลไกการใหคำปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี
ตลอดจนพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน

บทสรุปการประกันคุณภาพ
ในปการศึกษา 2554 ผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (4.64 คะแนน) โดยพิจารณาแยก
ตามประเภทดังนี้
1.พิจารณาตามองคประกอบคุณภาพ 10 องคประกอบ พบวา มีคุณภาพอยูในระดับดี
มาก (4.67 คะแนน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบที่ 3 มีคุณภาพระดับดีมาก 2 ตัวบงชี้วัด ได 5 คะแนน
องคประกอบที่ 6 มีคุณภาพระดับดีมาก 1 ตัวบงชี้วัด ได 5 คะแนน
องคประกอบที่ 10 มีคุณภาพระดับดีมาก 2 ตัวบงชี้วัด ได 5 คะแนน
2. พิจารณาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบวามีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (4.64
คะแนน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบที่ 3 มีคุณภาพระดับดีมาก (5 คะแนน) 2 ตัวบงชี้วัด ได 5 คะแนน
องคประกอบที่ 6 มีคุณภาพระดับดีมาก (5 คะแนน) 1 ตัวบงชี้วัด ได 5 คะแนน
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แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ.ศ. 2557 – 2561
เพื่อเปนการดำเนินงานใหสอดคลองกับแนวทางพัฒนาของมหาวิทยาลัย จึงไดมีการ
วิเคราะหความสอดคลองและขอกำหนดรวมถึงการบูรณาการใหเขากันกับแนวทางปฏิบัติ
ที่จะพัฒนาองคกร และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารย ไดสรุป
ประเด็นตางๆ ไดดังนี้
ปรัชญา : “วิทยาศาสตรสรางคน คิดคนภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น”
วิสัยทัศน : “คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ดี มี คุ ณ ภาพ
พรอมพัฒนาทองถิ่นและ ทำงานในประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นอยางตอเนื่อง
4. วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาท อ งถิ่ น สู ม าตรฐานสากล และสื บ สานพั ฒ นาโครงการ
พระราชดำริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทำงานในประชาคมอาเซียน
2. วิจัยและบริการวิชาการเพื่อมุงเปนแหลงความรูที่เปนที่ยอมรับของทองถิ่น
3. สืบสานศิลปวัฒนธรรมทวารวดีและเกื้อกูลสิ่งแวดลอม
4. มุงสูองคกรแหงการเรียนรูที่บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
1. บัณฑิตมีความรู สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค พรอมทำงานใน
ประชาคมอาเซียน
2. ประชาชนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุมกัน มีความสามารถใน
การบริหารจัดการตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงคุณคาศิลปวัฒนธรรมทวารวดีวัฒนธรรม
ประเพณีไทย และสิ่งแวดลอม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนองคกรที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู
มีระบบงานที่คลองตัวและบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เอกลักษณและอัตลักษณ
อัตลักษณ : จิตอาสา พัฒนาทองถิ่น
เอกลักษณ : บูรณาการความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม
จิตสาธารณะ
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แผนยุทธศาสตรกลุมงานสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ปการศึกษา 2555 – 2559
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ปรัชญา

สงเสริมกิจกรรม ชี้นำปญญา พัฒนาองคความรู มุงสูการเปนบัณฑิต

วิสัยทัศน

ภายในป 2555 – 2559 กลุม งานสงเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จะตองมีระบบการทำงานที่มีศักยภาพ และตรวจสอบได ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อใหนักศึกษามีลักษณะอันพึงประสงค ในดานคุณธรรม วิชาการ
สิ่งแวดลอม กีฬาและนันทนาการ โดยยึดหลักประชาธิปไตย หางไกลยาเสพติด
และเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. คัดเลือกและพัฒนาศักยภาพผูนำนักศึกษา ประกอบดวยสโมสรนักศึกษา
หัวหนาหมูเรียน นักศึกษาตนแบบและนักศึกษาในคณะโดยการประสาน
ความรวมมือระหวางนักศึกษาปจจุบนั และศิษยเกา
2. จั ด กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ประเพณี แ ละอนุ รั ก ษ ศิลปวัฒนธรรมไทย
3. สงเสริมการจัดกีฬา สันทนาการภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพือ่ กาวสูก ฬ
ี ามหาวิทยาลัย รวมทัง้ รณรงคเกีย่ วกับยาเสพติด
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมที่สงเสริมประชาธิปไตย และการเตรียมความพรอม
เขาสูป ระชาคมอาเซียน

วัตถุประสง

1. เพื่อคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพผูนำนักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพใน
การทำงานและเขาใจบริบทของสังคม
2. เพื่อจัดกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย และสงเสริมประชาธิปไตย
3. เพื่อจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ประเด็น
ยุทธศาสตร

1. สงเสริมและพัฒนานักศึกษาดวยกิจกรรม

กลยุทธ

1. แผนงานส ง เสริ ม ทั ก ษะ
ความเปนผูนำดวยเครือขาย
ความรวมมือระหวางนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกา

2. แ ผ น ง า น ส ง เ ส ริ ม
คุณธรรมจริยธรรมประเพณี
ทองถิ
ง ่นและอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย

3. แผนงานส ง เสริ ม
กีฬา นันทนาการและการ
ตอตานยาเสพติด

4. แ ผ น ง า น ส ง เ ส ริ ม
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย แ ล ะ
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม
เขาสูประชาคมอาเซียน

โครงการ
รองรับ

1. โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบตั กิ ารผูนำนักศึกษา
- กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย
- กิจกรรมระดับคณะ
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
- กิจกรรมเครือขายนักศึกษา
2. โครงการคัดเลือกนักศึกษา
ตนแบบภายใตชื่อ
“Moon and Star
of Science (MSS)”
- กิจกรรมตนแบบความดี
• การแตงกาย
• การไหว
• รักการอาน
• ความสามัคคีสมานฉันท
- กิจกรรมการประกวด
ดาว-เดือน มหาวิทยาลัย
- กิจกรรมประชาสัมพันธ
คณะฯ

1. โโครงการก า วที่ ก ล า ...
สสู ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า
( ถ ว า ย ตั ว เ ป น ลู ก แ ล ะ
ฝากตั
ฝ วเปนศิษย)
2. โครงการป
โ
จฉิมนิเทศ
3. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริ
จ ยธรรมประเพณีทองถิ่น
แ ล ะ อ นุ รั ก ษ ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัวฒนธรรมไทย
- กิจกรรมวันสำคัญของ
ชาติ
- กิจกรรมคายคุณธรรม
- กิจกรรมวันไหวครู
- กิจกรรมหลอเทียน
ฉลองเทียนและถวาย
เทียนจำนำพรรษา
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันสงกรานต

1. โ ค ร ง ก า ร ฟุ ต ซ อ ล
ประเพณี Science
Cup
2. โครงการกีฬา
“เฟองฟาเกมส”
- กิจกรรมกีฬา
นองใหม
3. โครงการกีฬา
เครือขาย 9 ราชภัฏ
4. กีฬา พ.จ.น.ก สัมพันธ

1. เลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา
2. การประชุ ม หั ว หน า
หมูเรียน
3. ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ
กรรมการสโมสร
นักศึกษา
4. โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติหัวหนาหมูเรียน
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แผนพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมงานสงเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2555 – 2559
โครงการ/กิจกรรมประจำ

ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 2

1. โครงการสงเสริมทักษะ 1. ทักษะคอมพิวเตอร
1. คัดเลือกนักศึกษาตนแบบ
2. กิจกรรมสงเสริม
และเพิม่ ขีดความ
MOON & STAR OF SCIENCE
คุณธรรมจริยธรรม
สามารถทางการเรียน
(MSS)
ประเพณีทองถิ่นและ
นักศึกษาชัน้ ปที่ 1
2. กีฬานองใหม
อนุรักษศิลปะและ
2. โครงการคัดเลือก
3. กีฬาคณะฯ
วัฒนธรรมไทย
นักศึกษาตนแบบ
4. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3. กิจกรรมคายคุณธรรม
ภายใตชอื่ “Moon
ประเพณีทองถิ่นและอนุรักษ
and Star of Science 4. โครงการกีฬาคณะ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
(MSS) ”
- กิจกรรมวันสำคัญของชาติ
- กิจกรรมการ
- กิจกรรมคายคุณธรรม
ประกวด ดาว-เดือน
- กิจกรรมวันไหวครู
มหาวิทยาลัย
- กิจกรรมหลอเทียนฉลองเทียน
- กิจกรรม
และถวายเทียนจำนำพรรษา
ประชาสัมพันธคณะฯ
- กิจกรรมวันลอยกระทง
3. โครงการ
- กิจกรรมวันสงกรานต
ตนแบบความดี
5. จัดซุมแสดงความยินดี
4. กิจกรรมสงเสริม
6. ประชุมหัวหนาหมูเรียน
คุณธรรมจริยธรรม
7. ประชุมคณะกรรมการสโมสร
ประเพณีทอ งถิน่
นักศึกษา
และอนุรกั ษศลิ ปะ
8. โครงการเครือขายความรวมมือ
ระหวางศิษยปจจุบันและศิษยเกา
และวัฒนธรรมไทย
5. โครงการกีฬาคณะ
6. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั หิ วั หนาหมูเ รียน
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ชั้นปที่ 3

ชั้นปที่ 4

1. ทักษะทางดานภาษา 1. โครงการปจฉิมนิเทศ
2. กิจกรรมสงเสริม
- กิจกรรมทดสอบ
คุณธรรมจริยธรรม
ทักษะคอมพิวเตอร
ประเพณีทองถิ่นและ
- กิจกรรมทดสอบ
อนุรักษศิลปะและ
ทักษะทางดานภาษา
วัฒนธรรมไทย
- กิจกรรมคนหา
3. กิจกรรมคายคุณธรรม
ศักยภาพแหงตน
4. โครงการกีฬาคณะ
2. โครงการกีฬาคณะ

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2555
กลุมงานสงเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

สถานที่

23-26 เม.ย. 56 อบรมเชิงปฏิบัติการผูนำนักศึกษา ฯ

มรภ.นครปฐม และสวนไทรโยค
จ.กาญจนบุรี

16 - 23 พ.ค.56 คายวิชาการนักศึกษาใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

16-17 พ.ค.56 คายวิชาการนักศึกษาใหม (คณะวิทยฯและคณะครุฯ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

27 - 31 พ.ค.56 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมภาคปกติ
ประจำปการศึกษา 2556
27 พ.ค.56

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมภาคปกติ (คณะวิทยฯ)

28 พ.ค.56

พิธีถวายตัวเปนลูกและฝากตัวเปนศิษย

3 มิ.ย.56

เปดภาคเรียนปการศึกษาที่ 1/2556 ภาคปกติ

12 มิ.ย.56

ประชุมหัวหนาหมูเรียน ครั้งที่ 1

19 มิ.ย.56

ประชุมหัวหนาหมูเรียน ภาคปกติ ครั้งที่ 1

12-28 มิ.ย.56 เปดรับสมัครการประกวดดาวเดือน Mss 2013
26-29 มิ.ย.56 พิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร
30 มิ.ย.56

ซอมใหญ และงานเฟองฟาราตรี 56

30 มิ.ย.56

สิ้นสุดการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมทั้งมหาวิทยาลัย

2 ก.ค.56

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

อาคารกิจการนักศึกษา
อาคารกิจการนักศึกษา
อาคารศูนยภาษาฯ
sc101
อาคารกิจการนักศึกษา
sc111
อาคารกิจการนักศึกษา
สนามกีฬากลาง ม.ราชภัฏนครปฐม
ม.ราชภัฏนครปฐม
หอประชุมใหญสวนอัมพร
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วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

ก.ค.56

เปดภาคเรียนปการศึกษาที่ 1/2556 ภาค กศ.พป.

3 ก.ค.56

ประชุมหัวหนาหมูเรียน ครั้งที่ 2

10 ก.ค.56

การประกวดดาวเดือน Mss 2013 (คัดเลือก)

10 ก.ค.56

ฝกซอมพิธีไหวครูนักศึกษาภาคปกติ

8-14 ก.ค. 56

สถานที่
sc101
sc101,103,105
อาคารกิจการนักศึกษา

หลอเทียนจำนำพรรษา

อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1

12-14 ก.ค. 56 การประกวดดาวเดือน Mss 2013 (เก็บตัว)

sc101,103,105

12-14 ก.ค. 56 โครงการพัฒนาผูนำนักศึกษา สูประชาคมอาเซียน

คายนเรศวร อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี

17 ก.ค.56

การประกวดดาวเดือน Mss 2013 ( ตัดสิน)

ลานเอนกประสงค
หนาอาคารพละศึกษา

17 ก.ค.56

เปดตัวชุมนุม/ชมรม

อาคารกิจการนักศึกษา

17 ก.ค.56

แหเทียนจำนำพรรษา

วัดใหมปนเกลียว, วัดวังตะกู

19 - 20, 26 - 27 คายอบรมหัวหนาหมูเรียน ภาคปกติ
ก.ค. 56
20 ก.ค.56

สิ้นสุดการคัดเลือกดาวเดือน และสงใบสมัครดาวเดือน
มหาวิทยาลัย

คายยังชีพโรงเรียนการบิน
กำแพงแสน
ม.ราชภัฏนครปฐม

22-23 ก.ค. 56 วันอาสาฬหบูชา -วันเขาพรรษา

วัดใหมปนเกลียว

24-26 ก.ค.56 เก็บตัวดาวเดือนมหาวิทยาลัย

อาคารกิจการนักศึกษา

25 ก.ค. 56
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รอบตัดสินดาวเดือนมหาวิทยาลัย

โดมขางอาคารพลศึกษา

วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

สถานที่

28 ก.ค.56

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมภาค กศ.พป. ประจำปการศึกษา 2556

อาคารกิจการนักศึกษา

4 ก.ค. 56

กีฬาเฟรชชี่

6 ส.ค. 56

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ

7 ส.ค. 56

ประชุมหัวหนาหมูเรียน ครั้งที่ 3

สนามกีฬากลาง
อาคารศูนยภาษา ฯ
sc101 *ประชุมกอนกีฬาคณะ

19-22 ส.ค. 56 กีฬาคณะ " เฟองฟาเกมส 56 " รอบคัดเลือก

สนามกีฬากลาง ม.ราชภัฏนครปฐม

23-25 ส.ค. 56 พิธีเปด-ปด กีฬาคณะ " เฟองฟาเกมส 56 " รอบมหกรรม

สนามกีฬากลาง ม.ราชภัฏนครปฐม

31 ส.ค. –
1 ต.ค.56

คายคุณธรรมนำสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ป 1

11 ก.ย. 56

ประชุมหัวหนาหมูเรียน ครั้งที่ 4

18 ก.ย. 56

ประชุมหัวหนาหมูเรียน ภาคปกติ ครั้งที่ 2

อาคารกิจการนักศึกษา

ต.ค.56

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 40 (รอบคัดเลือก)

ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ต.ค.56

กองพัฒนานักศึกษา ผูนำนักศึกษา ศึกษาดูงาน

ประเทศในอาเซียน

23 ต.ค.56

ถวายพวงมาลา วันปยมหาราช

1 พ.ย. 56

เปดภาคเรียนปการศึกษาที่ 2/2556 ภาคปกติ

7 พ.ย. 56

ประชุมหัวหนาหมูเรียน ครั้งที่ 5

13 พ.ย. 56

ประชุมหัวหนาหมูเรียน ภาคปกติ ครั้งที่ 3

19-22 พ.ย. 56 กีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

ธรรมสถานวิโมกสิมาลัย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
sc101

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
sc101
อาคารกิจการนักศึกษา
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
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วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

สถานที่

17 พ.ย. 56

วันลอยกระทง (รวมกับสำนักศิลปะวัฒนธรรม)

วัดใหมปนเกลียว

4 ธ.ค. 56

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

สนามกีฬากลาง
ม.ราชภัฏนครปฐม

ธ.ค. 56

กีฬาเครือขาย 9 ราชภัฏ ครั้งที่ 2

สนามกีฬากลาง
ม.ราชภัฏนครปฐม

4 ธ.ค. 56

ประชุมหัวหนาหมูเรียน ครั้งที่ 6

sc101

ธ.ค. 56 - ม.ค.57 รับสมัคร นายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ

อาคารกิจการนักศึกษา

ม.ค. 56
-ก.พ. 57

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 40 (รอบมหกรรม)

ม.ค.57

ประชุมหัวหนาหมูเรียน ครั้งที่ 7

sc101

22 ม.ค.57

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ

sc101

12 ก.พ.57

ประชุมหัวหนาหมูเรียน ภาคปกติ ครั้งที่ 4

อาคารกิจการนักศึกษา

ก.พ.57
14 ก.พ.57
มี.ค.57

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี

ประชุมหัวหนาหมูเรียน ครั้งที่ 8

sc101

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และทำบุญตักบาตรประจำป
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกตินักศึกษาคณะวิทยฯ

อาคารศูนยภาษาฯ
อาคารกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ : ชองที่แรเงาคือกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
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อาจารยที่ปรึกษานักศึกษาใหม ปการศึกษา 2555
ลำดับ

โปรแกรม

หมูเรียน

อาจารยที่ปรึกษา

เบอรโทรศัพท

1

คณิตศาสตร (ค.บ.)

56/10 อาจารย ดร.ณวิชชา ออนใจเอื้อ

087-0503766

2

คณิตศาสตร (ค.บ.)

56/11 อาจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา

085-0821748

3

คณิตศาสตร (ค.บ.)

56/12 อาจารยสุภารัตน ถิรนันทนาการ

089-0809944

4

วิทยาศาสตรทั่วไป (ค.บ.)

56/13 อาจารยอกนิษฐ ศรีภูธร

089-7704232

5

วิทยาศาสตรทั่วไป (ค.บ.)

56/14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรัตนา เศรษฐชาญวิทย 087-0582898

6

วิทยาศาสตรทั่วไป (ค.บ.)

56/15 อาจารยศุภรัตน ทัศนเจริญ

081-3401286

7

คอมพิวเตอร (ค.บ.)

56/16 อาจารยไกยสิทธ อภิระติง

081-8601705

8

คอมพิวเตอร (ค.บ.)

56/17 อาจารยไกยสิทธ อภิระติง

081-8601705

9

คอมพิวเตอร (ค.บ.)

56/18 อาจารยอารีรัตน แกวประดิษฐ

081-4465662
084-1451662

10

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(วท.บ)

56/28 อาจารยประภาพรรณ เพียรชอบ

081-7216379

11

ชีววิทยา(วท.บ)

56/29 อาจารย ดร.จารุชา ยี่แสง

081-3887290

12

เทคโนโลยีการผลิตพืช(วท.บ)

56/30 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต

081-9877946

13

สาธารณสุขศาสตร (วท.บ)

56/31 อาจารยวจินี อารีรอบ

084-1237396

14

สาธารณสุขศาสตร (วท.บ)

56/32 อาจารยอุกฤษฏ อำไพพันธุ

086-8778997

15

วิทยาการคอมพิวเตอร(วท.บ)

56/33 อาจารยนลินรัตน ศรีราจันทร

084-0940722

16

วิทยาการคอมพิวเตอร(วท.บ)

56/34 อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม

087-1701388

17

เคมี (วท.บ)

56/35 อาจารย ดร.เอกราชันย ไชยชนะ

086-3456155

18

วิศวกรรมซอฟแวร (วท.บ)

56/36 อาจารยสมจินต จันทรเจษฎากร

089-8887515

49

ลำดับ

50

โปรแกรม

หมูเรียน

อาจารยที่ปรึกษา

เบอรโทรศัพท

19

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ)

56/37 อาจารยธานิล มวงพูล

086-5144231

20

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ)

56/38 อาจารยสมเกียรติ ชอเหมือน

087-4153860

21

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอตุ สาหกรรม (วท.บ)

56/39 อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม

085-2920939

22

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอตุ สาหกรรม (วท.บ)

56/40 อาจารยวีระศักดิ์ ชื่นตา

089-9009173

23

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เทคโนโลยีสารสนเทศเครือขาย) (วท.บ)

56/41 อาจารยพิชญา อรุณมณี

081-4483837

24

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เทคโนโลยีสารสนเทศเครือขาย) (วท.บ)

56/42 อาจารยศุภกฤษ นาคปอมฉิน

089-1281978

25

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย) (วท.บ)

56/43 อาจารยปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี

081-3760988

26

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย) (วท.บ)

56/44 อาจารยปริพัส ศรีสมบูรณ

085-1708232

27

เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีการพัฒนา 56/45 อาจารยอภินันท จุนกรณ
ระบบสารสนเทศ) (วท.บ)

089-9109251

28

เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยี การพัฒนา 56/46 อาจารยภรัณยา อำมฤครัตน
ระบบสารสนเทศ) (วท.บ)

086-7684979

29

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (วศ.บ.)

56/47 อาจารยธวัชชัย ทองเหลี่ยม

081-4575559

30

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (วศ.บ.)

56/48 อาจารยบัญญัติ วารินทรใหล

081-1941759

31

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (วศ.บ.)

56/49 อาจารยสันติ กูลการขาย

084-4345907

32

การจัดการอาหาร (ศศ.บ.)

56/60 ผูชวยศาสตราจารยวิรัต จันทรทรัพย

089-9181871

33

การจัดการอาหาร (ศศ.บ.)

56/61 อาจารยศรัณยา จังโส

081-9573868

เมษายน
2556

23-26 เม.ย. 56 อบรมเชิงปฏิบัติการผูนำนักศึกษา ฯ
มรภ.นครปฐม และสวนไทรโยค จ.กาญจนบุรี

อาทิตย

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 28 29

ศุกร

เสาร

5 6
12 13
19 20
26 27
30 31

อบรมเชิงปฏิบัติการผูนำนักศึกษา ฯ
มรภ.นครปฐม และสวนไทรโยค จ.กาญจนบุรี

51

16 - 23 พ.ค. 56 คายวิชาการนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
16-17 พ.ค. 56 คายวิชาการนักศึกษาใหม(คณะวิทยฯและคณะครุฯ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
27 - 31 พ.ค. 56 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมภาคปกติ ประจำปการศึกษา 2556
อาคารกิจการนักศึกษา
27 พ.ค. 56
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมภาคปกติ(คณะวิทยฯ)
อาคารกิจการนักศึกษา
28 พ.ค. 56
พิธีถวายตัวเปนลูกและฝากตัวเปนศิษย อาคารศูนยภาษาฯ

อาทิตย

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

พฤษภาคม
2556

ศุกร

เสาร

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
52

3 มิ.ย. 56
12 มิ.ย. 56
19 มิ.ย. 56
12-28 มิ.ย. 56
26-29 มิ.ย. 56
30 มิ.ย. 56
30 มิ.ย. 56

อาทิตย

เปดภาคเรียนปการศึกษาที่ 1/2556 ภาคปกติ
ประชุมหัวหนาหมูเรียน ครั้งที่ 1 sc101
ประชุมหัวหนาหมูเรียน ภาคปกติ ครั้งที่ 1 อาคารกิจการนักศึกษา
เปดรับสมัครการประกวดดาวเดือน Mss 2013 sc111
พิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร อาคารกิจการนักศึกษา
ซอมใหญ และงานเฟองฟาราตรี 56 สนามกีฬากลาง ม.ราชภัฏนครปฐม
สิ้นสุดการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมทั้งมหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏนครปฐม

จันทร

อังคาร

2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30

พุธ

พฤหัสบดี

มิถุนายน
2556

ศุกร

เสาร

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
53

2 ก.ค. 56
ก.ค. 56
3 ก.ค. 56
4 ก.ค. 56
10 ก.ค. 56
10 ก.ค. 56
8-14 ก.ค. 56
12-14 ก.ค. 56
12-14 ก.ค. 56
17 ก.ค. 56
17 ก.ค. 56
17 ก.ค. 56
19-20, 26-27 ก.ค. 56
20 ก.ค. 56
22-23 ก.ค. 56
24-26 ก.ค. 56
25 ก.ค. 56
28 ก.ค. 56

อาทิตย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หอประชุมใหญสวนอัมพร
เปดภาคเรียนปการศึกษาที่ 1/2556 ภาค กศ.พป.
ประชุมหัวหนาหมูเรียน ครั้งที่ 2 sc101
กีฬาเฟรชชี่ สนามกีฬากลาง
การประกวดดาวเดือน Mss 2013 (คัดเลือก) sc101,103,105
ฝกซอมพิธีไหวครูนักศึกษาภาคปกติ อาคารกิจการนักศึกษา
หลอเทียนจำนำพรรษา อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1
การประกวดดาวเดือน Mss 2013 (เก็บตัว) sc101,103,105
โครงการพัฒนาผูนำนักศึกษา สูประชาคมอาเซียน คายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
การประกวดดาวเดือน Mss 2013 ( ตัดสิน) ลานเอนกประสงคหนาอาคารพละศึกษา
เปดตัวชุมนุม/ชมรม อาคารกิจการนักศึกษา
แหเทียนจำนำพรรษา วัดใหมปนเกลียว , วัดวังตะกู
คายอบรมหัวหนาหมูเรียน ภาคปกติ คายยังชีพโรงเรียนการบินกำแพงแสน
สิ้นสุดการคัดเลือกดาวเดือน และสงใบสมัครดาวเดือนมหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏนครปฐม
วันอาสาฬหบูชา -วันเขาพรรษา วัดใหมปนเกลียว
เก็บตัวดาวเดือนมหาวิทยาลัย อาคารกิจการนักศึกษา
รอบตัดสินดาวเดือนมหาวิทยาลัย โดมขางอาคารพลศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมภาค กศ.พป. ประจำปการศึกษา 2556 อาคารกิจการนักศึกษา

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31
54

กรกฎาคม
2556

ศุกร

เสาร

5 6
12 13
19 20
26 27

6 ส.ค. 56

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
อาคารศูนยภาษา ฯ
7 ส.ค. 56
ประชุมหัวหนาหมูเรียน ครั้งที่ 3 sc101 *ประชุมกอนกีฬาคณะ
19-22 ส.ค. 56
กีฬาคณะ “ เฟองฟาเกมส 56 “ รอบคัดเลือก
สนามกีฬากลาง ม.ราชภัฏนครปฐม
23-25 ส.ค. 56
พิธีเปด-ปด กีฬาคณะ “เฟองฟาเกมส 56”
รอบมหกรรม สนามกีฬากลาง ม.ราชภัฏนครปฐม
31 ส.ค. – 1 ต.ค. 56 คายคุณธรรมนำสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ป 1
ธรรมสถานวิโมกสิมาลัย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

สิงหาคม
2556

อาทิตย

จันทร

ศุกร

เสาร

4
11
18
25

1 2 3
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31
55

31 ส.ค. – 1 ต.ค. 56 คายคุณธรรมนำสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ป 1
ธรรมสถานวิโมกสิมาลัย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
11 ก.ย. 56
ประชุมหัวหนาหมูเรียน ครั้งที่ 4 sc101
18 ก.ย. 56
ประชุมหัวหนาหมูเรียน ภาคปกติ ครั้งที่ 2 อาคารกิจการนักศึกษา

อาทิตย

จันทร

อังคาร

พุธ

1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30
56

พฤหัสบดี

กันายายน
2556

ศุกร

เสาร

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

31 ส.ค. – 1 ต.ค. 56 คายคุณธรรมนำสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ป 1
ธรรมสถานวิโมกสิมาลัย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ต.ค. 56
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 40 (รอบคัดเลือก)
ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
ต.ค. 56
กองพัฒนานักศึกษา ผูนำนักศึกษา ศึกษาดูงาน ประเทศในอาเซียน
23 ต.ค. 56
ถวายพวงมาลา วันปยมหาราช ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

อาทิตย

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ตุลาคม
2556

ศุกร

1 2 3 4
6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 30

เสาร

5
12
19
26
57

1 พ.ย. 56
7 พ.ย. 56
13 พ.ย. 56
19-22 พ.ย. 56
17 พ.ย. 56

อาทิตย

เปดภาคเรียนปการศึกษาที่ 2/2556 ภาคปกติ
ประชุมหัวหนาหมูเรียน ครั้งที่ 5 sc101
ประชุมหัวหนาหมูเรียน ภาคปกติ ครั้งที่ 3 อาคารกิจการนักศึกษา
กีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
วันลอยกระทง (รวมกับสำนักศิลปะวัฒนธรรม) วัดใหมปนเกลียว

จันทร

3 4
10 11
17 18
24 25
58

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

พฤศจิกายน
2556

ศุกร

เสาร

1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

4 ธ.ค. 56

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
สนามกีฬากลาง ม.ราชภัฏนครปฐม
ธ.ค. 56
กีฬาเครือขาย 9 ราชภัฏ ครั้งที่ 2
สนามกีฬากลาง ม.ราชภัฏพระนคร
4 ธ.ค. 56
ประชุมหัวหนาหมูเรียน ครั้งที่ 6 sc101
ธ.ค. 56 - ม.ค. 57 รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ อาคารกิจการนักศึกษา

อาทิตย

จันทร

อังคาร

พุธ

1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31

พฤหัสบดี

ธันวาคม
2556

ศุกร

เสาร

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28
59

ธ.ค. 56 - ม.ค. 57 รับสมัคร นายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ
อาคารกิจการนักศึกษา
ม.ค. 56 - ก.พ. 57 กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 40 (รอบมหกรรม)
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
ม.ค. 57
ประชุมหัวหนาหมูเรียน ครั้งที่ 7 sc101
22 ม.ค. 57
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ sc101

อาทิตย

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

มกราคม
2557

ศุกร

เสาร

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
60

12 ก.พ. 57
ก.พ. 57
14 ก.พ. 57

อาทิตย

ประชุมหัวหนาหมูเรียน ภาคปกติ ครั้งที่ 4 อาคารกิจการนักศึกษา
ประชุมหัวหนาหมูเรียน ครั้งที่ 8 sc101
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และทำบุญตักบาตรประจำป
อาคารศูนยภาษาฯ

จันทร

อังคาร

2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25

พุธ

พฤหัสบดี

กุมภาพันธ
2557

ศุกร

เสาร

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28
61

มี.ค. 57

อาทิตย

จันทร

อังคาร

2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31
62

มีนาคม
2557

ปจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกตินักศึกษาคณะวิทยฯ
อาคารกิจการนักศึกษา

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
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