
    
 

รายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 



แบบส ารวจการด าเนินงานระดับหลักสตูร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  

 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ

การศึกษา 
ผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

1. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 
วท.บ. ฟิสิกส์ 
 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
 

ปริญญาตรี 1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.1 การปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. จ านวน 5 คน 
2. ระบุชื่อ 
  2.1 ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง 
  2.2 ผศ.โสฬส ศรีหมื่นไวย 
  2.3 ผศ.อารีรัตน์ ดาวงษา 
  2.4 นายณัฐวุฒิ มาลีลัย 
  2.5 นายวีรชน มีฐาน 
ถ้ามี โดยระบุดังนี้ …..ไม่มีการปรับเปลี่ยน 
1. ชื่อที่ปรับเปลี่ยน 
2. กระบวนการสรรหาด าเนินการ 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 () เป็นไปตามเกณฑ์ 
 (   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1 ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การหาค่าความสว่างของท้องฟ้าเหนือตัว
เมือง จังหวัดเลย ด้วยเทคนิคโฟโตเมตรี. รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และ



นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศ4.0 ให้ยั่งยืน” 

ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 1069-1077 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.2 ผศ.โสฬส ศรีหมื่นไวย 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง เครื่องสกัดสารใบสบู่ด าโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561” การบูรณ
การภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวัน
ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 2446 – 2451 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.3 ผศ.อารีรัตน์ ดาวงษา 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาท่ีเปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบเตาก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่าน
ไม้ไผ่เพ่ือขับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และ



ห้องปฏิบัติการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จังหวัดเลย  
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.4 นายณัฐวุฒิ มาลีลัย 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาท่ีเปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ
ส าหรับธุรกิจชุมชน. รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 
13 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และ
นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศ 4.0 ให้ยั่งยืน” 

ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 1135-1141  
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.5 นายวีรชน มีฐาน  
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาท่ีเปิดสอน  
     - ผลงานเรื่อง ผลของหลอดไฟแอลอีดีสีขาว แดง และน้ า
เงิน ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊คที่ปลูกในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์แบบน้ านิ่งในกล่องโฟม. รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 



และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 

ค่าน้ าหนัก 0.2 
3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. และเพ่ิมเติม 
1. ผศ.ดร.ชยพัทธ์ ภูส าเภา 
   - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. ผศ.ดร.จักพรรณ์ ผิวสะอาด 
   - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. ดร.นุวัติ พิมพะบุตร 
   - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 
4. ผศ.มัลลิกา หล้าพันธ์ 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
 (   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปี 
พ.ศ. 2560 
2. กรุณาท าเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริง 
(   ) ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง 



() ครบรอบการปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 
สรุปการด าเนินงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน () ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 

(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อที่................................................ 
 

                                                                         
       ลงชื่อ....................................................................... 

                                                   (ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี) 
                                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบส ารวจการด าเนินงานระดับหลักสตูร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ

การศึกษา 
ผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

2. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 
 
วท.บ. เคมี 
 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
 

ปริญญาตรี 1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.1 การปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. จ านวน 5 คน 
2. ระบุชื่อ 
  2.1 ผศ.ดร.ธนาธิป รักศิลป์ 
  2.2 ผศ.บุษบาวดี พุทธานุ 
  2.3 นางฐิตินันท์ ธรรมโสม 
  2.4 นางสาวภัทรานุช ผงสุข 
  2.5 นางสาวนภัสสร วงเปรยีว 
ถ้ามี โดยระบุดังนี้ 
1. ปรับเปลี่ยนให้  
  - นางวิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ เปลี่ยนเป็น ผศ.บุษบาวดี 
พุทธานุ และ นางนิรมล ศรีชนะ เปลี่ยนเป็น นางสาวภัทรานุช 
ผงสุข เนื่องจากนางนิรมล ศรีชนะ และนางวิมลนันท์ พงศ์
ภัทรกานต์ ไปเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 
0376/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1 ผศ.ดร.ธนาธิป รักศิลป์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



     - ตรงกับสาขาท่ีเปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง A triterpenoid and Steroids and 
Steroids from the Twigs of Millettia utilis Dunn and 
Their Antioxidant Activities. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มีนาคม 2563 หน้า 49-54 (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI 
กลุ่มท่ี 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISSN 0858 - 
7418) 
ค่าน้ าหนัก 0.8 
  1.2 ผศ.บุษบาวดี พุทธานุ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง Phenolic content and antioxidant 
activity in four edible green algae from Tha Li 
district, Loei province. Pure and Applied Chemistry 
International Conference (Paccon. 2018) Proceeding. 
7 – 9 th February 2017.  
Page 64 – 68 
ค่าน้ าหนัก 0.4 
  1.3 นางฐิตินันท์ ธรรมโสม 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาท่ีเปิดสอน 



     - ผลงานเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
2 เรื่อง ความสัมพันธ์ ระหว่างจ านวนโมล มวล และปริมาตร
ของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ
เลยวิชาการ ครั้งที่ 6 วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย หน้า 1196-1203 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.4 นางสาวภัทรานุช ผงสุข 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ผลของแป้งปรับแต่งโครงสร้างเบลนด์ยาง
ธรรมชาติต่อสมบัติของไฮโดรเจล รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 
2562 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวดั
เลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.5 นางสาวนภัสสร วงเปรยีว  
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาท่ีเปิดสอน  



     - ผลงานเรื่อง ปริมาณบีตาแคโรทีนและแอลฟาโทโคฟี
รอลในข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองจากอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และ
เมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์
ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 

ค่าน้ าหนัก 0.2 
3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. และเพ่ิมเติม 
1. ผศ.ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี 
   - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. ผศ.กิตติพงษ์ ชูจิตร 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. ผศ.สุวัชชัย มิสุนา 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. ดร.วิไลวรรณ สิมเชื้อ 
   - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 



5. นางนิรมล ศรีชนะ 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 
6. นางวิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ พระเมืองคง 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 

5. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปี 
พ.ศ. 2560 
2. กรุณาท าเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริง 
(   ) ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง 
() ครบรอบการปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปการด าเนินงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน () ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อที่................................................ 

 

                                                                        
       ลงชื่อ....................................................................... 

                                                   (ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี) 
                                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 



แบบส ารวจการด าเนินงานระดับหลักสตูร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ

การศึกษา 
ผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

3. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 
 
วท.บ. ชวีวิทยา 
 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
 

ปริญญาตรี 1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.1 การปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. จ านวน 5 คน 
2. ระบุชื่อ 
  2.1 นางสาวฉันทนา เคนศรี 
  2.2 ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี 
  2.3 นางสาวพันธ์ทิวา กระจาย 
  2.4 ดร.วิไลลักษณ์ สุดวิไล 
  2.5 นางสาวเนตรนภา เกล็ดจีน 
ถ้ามี โดยระบุดังนี้ 
1. ปรับเปลี่ยนให้  
  - นางสาวศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ เปลี่ยนเป็น นางสาวฉันทนา      
เคนศรี เนื่องจาก นางสาวศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 
0252/2562 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1 นางสาวฉันทนา เคนศรี 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การส ารวจพืชวงศ์กก และจ านวน



โครโมโซมบางชนิดในนาข้าว เขตต าบลนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย. 2561. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
และการน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. วันที่ 21 เมษายน 
2561. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย. 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.2 ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ความหลากหลายของแมลงชีปะขาว 
แมลงสโตนฟลาย และแมลงหนอนปลอกน้ าในล าน้ าสาน 
อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย. 2562. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2562. คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.3 นางสาวพันธ์ทิวา กระจาย 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง  
ความหลากหลายชนิดของผีเสื้อขาหน้าพู่ในเขตอุทยาน



แห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8  ในวันที่ 30 
– 31 พฤษภาคม 2559. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา. หน้า 162 – 168. 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.4 ดร.วิไลลักษณ์ สุดวิไล 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาท่ีเปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง กายวิภาคศาสตร์ใบของพืชหายากบางชนิด
ในจังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 – 
15 มิถุนายน 2562. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.5 นางสาวเนตรนภา เกล็ดจีน  
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาท่ีเปิดสอน  
     - ผลงานเรื่อง การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli จาก
น้ าหมักผักสะทอนและน้ าหมักใบบอนในอ าเภอด่านซ้าย และ
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 



อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวดั
เลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. และเพ่ิมเติม 
1. ผศ.ดร.สุภาษร สกุลใจตรง 
   - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. ผศ.ดร.สุปราณี สิทธิพรหม 
   - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. ผศ.ดร.รัตนา ขามฤทธิ์ 
   - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. ดร.กิตติ ตันเมืองปัก 
   - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 
5. ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล 
   - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 
6. นายพิทักษ์ น้อยเมล์ 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 



   - ต าแหน่ง อาจารย์ 
7. นางสาวพรชนก บุญลับ 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 

5. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปี 
พ.ศ. 2560 
2. กรุณาท าเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริง 
(   ) ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง 
() ครบรอบการปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปการด าเนินงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน () ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อที่................................................ 

 

                                                                            
       ลงชื่อ....................................................................... 

                                                   (ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี) 
                                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 



แบบส ารวจการด าเนินงานระดับหลักสตูร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ

การศึกษา 
ผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

4. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
 
วท.บ. คณิตศาสตร์ 
 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
 

ปริญญาตรี 1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.1 การปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. จ านวน 5 คน 
2. ระบุชื่อ 
  2.1 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา 
  2.2 ผศ.ฉันทนา ชิมตระการกุล 
  2.3 นายสิทธิชัย สมศรี 
  2.4 นายวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล 
  2.5 ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ 
ถ้ามี โดยระบุดังนี้ 
1. ปรับเปลี่ยนให้ นางสาวเสาวภาคย์ วงษ์ไกร เปลี่ยนเป็น  
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนให้ไป
ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ 0168/2562 เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2562 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง  



Weak and Strong Convergence of Hybrid 
Subgradient Method for Pseudomonotone 
Equilibrium Problem and Two Finite Families of 
Multivalued Nonexpansive Mappinds in Hilbert 
Spaces. Thai Journal of Mathematics 14 October 
2018. 16: 17 – 34. 
ค่าน้ าหนัก 1.0 
  1.2 ผศ.ฉันทนา ชิมตระการกุล 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง The (3+1) – Dimensional Fractional 
Modified KdV-Zakharow-Kuznetsov Equation By 
Using The Improved Generalizeg Tanh-Coth Method. 
Journal of Mathematical Sciences Advances 
Advances and Application. Volume 56, 2019 Page 
53-65.  
ค่าน้ าหนัก 1.0  
  1.3 นายสิทธิชัย สมศรี 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การประมาณค่าผลเฉลย แบบจ าลอง
ประชากรของวอลเทร่าโดยใช้พหุนามลากรองจ์. รายงานสืบ



เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) 
“เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” ในวันที่ 1-
2 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. หน้า 
313-320.  
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.4 นายวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง วิธีการวิเคราะห์โดยตรงส าหรับการจัดสรร
นักท่องเที่ยวในจังหวัดเลย รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ 
อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวดั
เลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.5 ดร.มนตรี ต่อวัฒนบุญ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน  
     - ผลงานเรื่อง Exact Solutions of the Conformable 
Space-Time Chiral Nonlinear Schr¨odinger’s 
Equations. Thai Journal of Mathematics, Special 



Issue : Annual Meeting in Mathematics 2019, 2020, 
147-166. 
ค่าน้ าหนัก 1.0 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. และเพ่ิมเติม 
1. รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
2. ผศ.ดร.ศิวารักข์ พรหมรักษา 
   - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. ผศ.ศถิรวรรณ สมบัติ 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว 
   - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 

5. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปี 
พ.ศ. 2560 
2. กรุณาท าเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริง 
(   ) ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง 
() ครบรอบการปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 
 



สรุปการด าเนินงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน () ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อที่................................................ 

 

                                                                 
       ลงชื่อ....................................................................... 

                                                   (ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี) 
                                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบส ารวจการด าเนินงานระดับหลักสตูร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ

การศึกษา 
ผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

5. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ 
 
วท.บ. อาหารและ
โภชนาการ 
 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
 

ปริญญาตรี 1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.1 การปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. จ านวน 5 คน 
2. ระบุชื่อ 
  2.1 นายสุระเดช ไชยตอกเกี้ย 
  2.2 ผศ.ประภาศรี เติมสายทอง 
  2.3 ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา 
  2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ พระเมืองคง 
  2.5 ผศ.จิตติมา พีรกมล 
ถ้ามี โดยระบุดังนี้.....ไม่มีการปรับเปลี่ยน 
 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1 นายสุระเดช  ไชยตอกเกี้ย 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้าน
โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย. 
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และ



ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.2 ผศ.ประภาศรี เติมสายทอง 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง The variety of local food diets in 
Lower Mekong sub-region Community of Thailand 
and Lao PDR. International Journal of Advanced 
Science and Technology. Vol. 29, No. 03. (2020). 
8244-8250. 
ค่าน้ าหนัก 1.0 
  1.3 ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้าน
โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียน
วิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 



ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.4 ผศ.สุพัฒน์ พระเมืองคง 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ผลของระยะเวลาในการชงชาที่มีต่อ
สารประกอบฟีนอลิกรวมและคาเฟอีนในชาส าเร็จรูป. รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ในวันเสาร์
ที่ 20 เมษายน 2562 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.5 ผศ.จิตติมา พีรกมล 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน  
     - ผลงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้าน
โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย. 
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 



ค่าน้ าหนัก 0.2 
3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียดดังข้อที่ 2. 

5. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปี 
พ.ศ. 2560 
2. กรุณาท าเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริง 
(   ) ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง 
() ครบรอบการปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปการด าเนินงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน () ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อที่................................................ 

 

                                                                          
       ลงชื่อ....................................................................... 

                                                   (ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี) 
                                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 



แบบส ารวจการด าเนินงานระดับหลักสตูร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ

การศึกษา 
ผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

6. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
 
วท.บ. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
 

ปริญญาตรี 1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.1 การปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. จ านวน 5 คน 
2. ระบุชื่อ 
  2.1 ผศ.ดร.วลัลภ ทาทอง 
  2.2 ผศ.ดร.อรทัย จิตไธสง 
  2.3 ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร 
  2.4 นางมณีรัตน์ สุตันตั้งใจ 
  2.5 นางสาวกานดา ปุ่มสิน 
ถ้ามี โดยระบุดังนี้.....ไม่มีการปรับเปลี่ยน 
 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1 ผศ.ดร.วลัลภ ทาทอง 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง Role of Natural Wetlands in Arsenic 
Removal from Arsenic-Contaminated Runoff. 
Applied Environmental Research. Volume 
41(1)(2019). Page 8-21 
ค่าน้ าหนัก 1.0 



  1.2 ผศ.ดร.อรทัย จิตไธสง 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การใช้ประโยชน์จากไผ่ของชุมชนบริเวณ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 
วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.3 ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การปนเปื้อนโลหะหนักในผัก ณ ร้าน
ก๋วยเตี๋ยว รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.4 นางมณีรัตน์ สุตันตั้งใจ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 



     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง Development of standards and 
networking of home-farm stay business to promote 
green tourism in Loei Province, Thailand. 
Proceedings on Tourism and Sustainable 
Development, Nepal, 16-18 May 2018. 
ค่าน้ าหนัก 0.4 
  1.5 นางสาวกานดา ปุ่มสิน 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน  
     - ผลงานเรื่อง การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เศษกาบหมากบริเวณกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านท่าดีหมีต าบล
ปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 
2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียดดังข้อที่ 2. 

5. การปรับปรุงหลักสูตร () เป็นไปตามเกณฑ์ 1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปี 



ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ พ.ศ. 2560 
2. กรุณาท าเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริง 
(   ) ยังไมค่รบรอบการปรับปรุง 
() ครบรอบการปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปการด าเนินงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน () ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อที่................................................ 

 
 
 

                                                                        
       ลงชื่อ....................................................................... 

                                                   (ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี) 
                                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบส ารวจการด าเนินงานระดับหลักสตูร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ
การศึกษา 

ผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

7. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
 

ปริญญาตรี 1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.1 การปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. จ านวน 5 คน 
2. ระบุชื่อ 
  2.1 นายธนานนท์ กลิ่นแก้ว 
  2.2 ผศ.วีณา พรหมเทศ 
  2.3 นายสังสรรค์ หล้าพันธ์ 
  2.4 ผศ. จิตราภา คนฉลาด 
  2.5 นายอิทธิชัย อินลุเพท 
ถ้ามี โดยระบุดังนี้.....ไม่มีการปรับเปลี่ยน 
 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1 นายธนานนท์ กลิ่นแก้ว 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ระบบบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนชุม
แพศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ 
ครั้งที่ 6 วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราช



ภัฏเลย หน้า 1589-1597 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.2 ผศ.วีณา พรหมเทศ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ระบบบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนชุม
แพศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ 
ครั้งที่ 6 วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย หน้า 1589-1597 
ค่าน้ าหนัก 0.2  
  1.3 นายสังสรรค์ หล้าพันธ์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันกาแฟที่สกัด
จากกาแฟ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้จากการสังเคราะห์
เปลือกหอยกาบใหญ่. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งที่ 13 ภายใต้
หัวข้อ “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาประเทศ 4.0 ให้ยั่งยืน” ในวันที่ 21-22 
พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์
วิว จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 1482-1489 



ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.4 ผศ.จิตราภา คนฉลาด 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์
ระบบเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2563 วันที่ 
25 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.5 นายอิทธิชัย อินลุเพท 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน  
     - ผลงานเรื่อง การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลวังสะพุง. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 วิจัยและพัฒนา
ท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 25 มีนาคม 
2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หน้า 701-709  
ค่าน้ าหนัก 0.2 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. 

4. คุณสมบัติอาจารย์ () เป็นไปตามเกณฑ์ รายละเอียด ดังข้อที่ 2. และเพ่ิมเติม 



ผู้สอน (   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 1. นางสาวสุจิตรานันท์ มังคละไชยา 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 
2. นายดุลดนัย วันธงชัย 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 

5. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปี 
พ.ศ. 2560 
2. กรุณาท าเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริง 
(   ) ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง 
() ครบรอบการปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปการด าเนินงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน () ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อที่................................................ 

 
 
 

                                                                          
       ลงชื่อ....................................................................... 

                                                   (ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี) 
                                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 



 
แบบส ารวจการด าเนินงานระดับหลักสตูร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ
การศึกษา 

ผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

8. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 
วท.บ. สัตวศาสตร ์
 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
 

ปริญญาตรี 1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.1 การปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. จ านวน 5 คน 
2. ระบุชื่อ 
  2.1 ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร 
  2.2 ผศ.สว่าง กุลวงษ์ 
  2.3 นายพิทักษ์ น้อยเมล์ 
  2.4 ว่าที่ร้อยตรีศรุติวงศ์ บุญคง 
  2.5 ผศ.สุธาสินี ครุฑธกะ 
ถ้ามี โดยระบุดังนี้.....ไม่มีการปรับเปลี่ยน 
 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1 ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ผลของสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนต่อสม
รถนะการเจริญเติบโตของสุกรหลังหย่านม. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9  ณ อาคาร 
99 ปี พระอุบาลีคุณปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า 556-



564 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.2 ผศ.สว่าง กุลวงษ์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ผลของสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนต่อ
สมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรหลังหย่านม. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9  ณ อาคาร 99 

ปี พระอุบาลีคุณปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า 556-
564 
ค่าน้ าหนัก 0.2  
  1.3 นายพิทักษ์ น้อยเมล์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus ในหอยแครงสดบริเวณตลาดสด เขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย. การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียน
วิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 



  1.4 ว่าที่ร้อยตรีศรุติวงศ์ บุญคง 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ผลของสารสกัดจากว่านหางจระเข้ใน
สารเจือจางน้ าเชื้อต่อคุณภาพน้ าเชื้อโคแช่แข็ง. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 และ
การจัดประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 11 ระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดวง
จิตต์  รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.5 ผศ.สุธาสินี ครุฑธกะ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน  
     - ผลงานเรื่อง ผลของสารสกัดจากว่านหางจระเข้ใน
สารเจือจางน้ าเชื้อต่อคุณภาพน้ าเชื้อโคแช่แข็ง. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 และ
การจัดประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 11 ระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดวง
จิตต์  รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต  
ค่าน้ าหนัก 0.2 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. 



4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. 

5. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปี 
พ.ศ. 2560 
2. กรุณาท าเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริง 
(   ) ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง 
() ครบรอบการปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปการด าเนินงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน () ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อที่................................................ 

 
 
 

                                                                          
       ลงชื่อ....................................................................... 

                                                   (ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี) 
                                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 



แบบส ารวจการด าเนินงานระดับหลักสตูร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ

การศึกษา 
ผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

9. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลัง
กาย 
 
วท.บ. วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออก
ก าลังกาย 
 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
 

ปริญญาตรี 1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.1 การปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. จ านวน 5 คน 
2. ระบุชื่อ 
  2.1 นายอาทิตย์ ปัญญาค า 
  2.2 ผศ.ดร.วรายศ หล้าหา 
  2.3 ดร.ยรรยง พานเพ็ง 
  2.4 นางสาวจรัสศรี ศรีโภคา 
  2.5 ผศ.ดร.วรศิษฏ์ ศรีบุรินทร์ 
ถ้ามี โดยระบุดังนี้.....ไม่มีการปรับเปลี่ยน 
 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1 นายอาทิตย์ ปัญญาค า 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 2562.  
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
14(50): 98-105. 
ค่าน้ าหนัก 0.8 



  1.2 ผศ.ดร.วรายศ หล้าหา 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ผลของรูปแบบการออกก าลังกายด้วยผ้าที่มี
ต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบาล
นาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย. รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 
2652 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ค่าน้ าหนัก 0.2  
  1.3 ดร.ยรรยง พานเพ็ง 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ผลของการฝึกทักษะของกีฬาบาสเกตบอล
ต่อความคล่องตัวของการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการและการน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันเสาร์ที่ 21 
เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น 
และหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 
237 - 240 



ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.4 นางสาวจรัสศรี ศรีโภคา 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ผลของรูปแบบการออกก าลังกายด้วยผ้าที่มี
ต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบล
นาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย. รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 
2652 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.5 ผศ.ดร.วรศิษฏ์ ศรีบุรินทร์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน  
     - ผลงานเรื่อง ผลของรูปแบบการออกก าลังกายด้วยผ้าที่มี
ต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบล
นาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 
2652 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



ค่าน้ าหนัก 0.2 
3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. และเพ่ิมเติม 
1. นายวิชวิศิษฏ์ วงษ์เขียว 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 

5. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปี 
พ.ศ. 2560 
2. กรุณาท าเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริง 
(   ) ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง 
() ครบรอบการปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปการด าเนินงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน () ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อที่................................................ 

 
 

                                                                        
       ลงชื่อ....................................................................... 

                                                   (ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี) 
                                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 



แบบส ารวจการด าเนินงานระดับหลักสตูร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ

การศึกษา 
ผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

10. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
 

ปริญญาตรี 1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.1 การปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. จ านวน 5 คน 
2. ระบุชื่อ 
  2.1 ผศ.สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง 
  2.2 ดร.มาริษา เดอ เบลส์ 
  2.3 ดร.ชุตินันท์ เจริญชัย 
  2.4 ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริ 
  2.5 นางสาวนฤมล โสตะ 
ถ้ามี โดยระบุดังนี้.....ไม่มีการปรับเปลี่ยน 
 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1 ผศ.สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง Using of Biological Fertilizers Worm 
Soil on Growth of Lettuce in DRFT Hydroponics  
System. The 5 th Rajabhat University National & 
Internation Research and Academic Conference 
(RUNIRAC V) 3 – 5 December 2018, Phetchaburi, 



Thailand. Page 158-163 
ค่าน้ าหนัก 0.4 
  1.2 ดร.มาริษา เดอ เบลส์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง Virulence and genetics at the 
molecular level of an indigenous strain of Beauveria 
bassiana affected by artificial and mass production 
media usage for sustainable insect control. 
International Journal of Agricultural Technology 
2019 Volume 15(2). Page 297 – 308 (ฐานข้อมูล 
Scopus) 
  1.3 ดร.ชุตินันท์ เจริญชัย 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรและน้ าส้ม
ควันไม้ต่อการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผักกาดเขียวกวางตุ้ง 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลย
วิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.4 ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริ 



     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง สมบัติของดินและความเข้มข้นของธาตุ
อาหารในใบลิ้นจี่ ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ (รายงานการประชุม
วิชาการเกษตรครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 
2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.5 นางสาวนฤมล โสตะ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน  
     - ผลงานเรื่อง ผลของปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีต่อการปลูก
คะน้าร่วมกับผักชีในระบบกลับหัว. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 
2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จังหวัดเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. 

4. คุณสมบัติอาจารย์ () เป็นไปตามเกณฑ์ รายละเอียด ดังข้อที่ 2. และเพ่ิมเติม 



ผู้สอน (   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 1. นายประยูร ประเทศ 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 
2. นายนิธิภัทร บุญปก 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 

5. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปี 
พ.ศ. 2560 
2. กรุณาท าเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริง 
(   ) ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง 
() ครบรอบการปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปการด าเนินงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน () ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อที่................................................ 

 
 
 

                                                                            
       ลงชื่อ....................................................................... 

                                                   (ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี) 
                                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 



แบบส ารวจการด าเนินงานระดับหลักสตูร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ

การศึกษา 
ผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

11. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 
 
วท.บ. สาธารณสุข
ศาสตร์ 
 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
 

ปริญญาตรี 1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.1 การปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. จ านวน 5 คน 
2. ระบุชื่อ 
  2.1 ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก  
  2.2 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี 
  2.3 ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ 
  2.4 ดร.ณัจฉรียา ค ายัง 
  2.5 ผศ.วิรยา วิฑูธีรศานต์ 
ถ้ามี โดยระบุดังนี้ 
1. มีการปรับเปลี่ยนให้ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี ปรับเปลี่ยน
แทน รศ.ดร.รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1 ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง พฤติกรรมการใช้ยาแผนปัจจุบันของ
ผู้สูงอายุ หมู่บ้านน้ าภู อ.เมือง จ.เลย.  ตีพิมพ์การประชุม
วิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561” การ



บูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ใน
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย. หน้า 1101 - 1109 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.2 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี (ใหม่) 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การปนเปื้อนเชื้อราก่อโรคในระบบทางเดิน
หายใจในอากาศภายในอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย . ตีพิมพ์รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 10 : 2560 นวัตกรรมสรร
สร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน  วันที่ 14 
ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  หน้า 1267 – 1274 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.3 ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง พฤติกรรมการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
การป้องกันตนเองและผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรปลูก
อ้อย อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. การประชุมวิชาการ



ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 
2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวดั
เลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.4 ดร.ณัจฉรียา ค ายัง 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง แอพพลิเคชั่นภายใต้ชื่อ “Health 
Check”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและวิจัย
ระดบัชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปี 
2562 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่าง
วันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.5 ผศ.วิรยา วิฑูธีรศานต์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน  
     - ผลงานเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาชุดของ
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านนกเต็น ต าบลผาน้อย อ าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6. วันที่ 25 มีนาคม 



2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.6 รศ.ดร.รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง (เดิม) 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
“วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ 
Disruptive Society” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 
2562 
ค่าน้ าหนัก 0.2 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. และเพ่ิมเติม 
1. ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น 
   - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 
2. ดร.มธุรส ชลามาตย์ 
   - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. นางจรินทร์ ย่นพันธ์ 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 



   - ต าแหน่ง อาจารย์ 
4. ผศ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์ 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5. ดร.ณัฏฐ์ชานันท์ วงศ์ชาลี 
   - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 
6. นางนพวรรณ ดวงหัสดี 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 

5. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปี 
พ.ศ. 2560 
2. กรุณาท าเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริง 
(   ) ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง 
() ครบรอบการปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปการด าเนินงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน () ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อที่................................................ 

 
 

                                                                                                                          
       ลงชื่อ....................................................................... 

                                                   (ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี) 
                                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



แบบส ารวจการด าเนินงานระดับหลักสตูร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ

การศึกษา 
ผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

12. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 
 
วท.บ. สาธารณสุข
ศาสตร์ 
 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
  
ศูนย์การศึกษา 
จังหวัดขอนแก่น 

ปริญญาตรี 1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.1 การปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. จ านวน 5 คน 
2. ระบุชื่อ 
  2.1 ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น  
  2.2 ดร.มธุรส ชลามาตย์ 
  2.3 นางจรินทร์ ย่นพันธ์ 
  2.4 ผศ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์ 
  2.5 ดร.ณัฏฐ์ชานันท์ วงศ์ชาลี 
ถ้ามี โดยระบุดังนี้.....ไม่มีการปรับเปลี่ยน 
 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1 ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ตะกร้าหมุนเพื่อป้องกันพฤติกรรมการใช้ยา
ไม่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 
2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะ



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวดั
เลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.2 ดร.มธุรส ชลามาตย์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเชื้อฮิวแมนแปบปิโลมาไวรัส(เอชพีวี) มะเร็งปากมดลูก 
ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. การประชุม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จังหวัดเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.3 นางจรินทร์ ย่นพันธ์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางเพศต่อ
การลดลงของการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มทหารเกณฑ์ จังหวัด
นครพนม ประเทศไทย. 2559. วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 
19(1): 173-184 



ค่าน้ าหนัก 0.6 
  1.4 ผศ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของผักคราดหัวแหวน. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 
2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จังหวัดเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.5 ดร.ณัฏฐ์ชานันท์ วงศ์ชาลี 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน  
     - ผลงานเรื่อง ความเสี่ยงและพฤติกรรมส่งเสริมของการ
เกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น. การประชุม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 



ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ค่าน้ าหนัก 0.2 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 รายละเอียด ดังข้อที่ 2. และเพ่ิมเติม 
 1. ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  2. ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี (ใหม่) 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  3. ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
  4. ดร.ณัจฉรียา ค ายัง 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
  5. ผศ.วิรยา วิฑูธีรศานต์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  6. นางนพวรรณ ดวงหัสดี 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
 



5. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปี 
พ.ศ. 2560 
2. กรุณาท าเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริง 
(   ) ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง 
() ครบรอบการปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปการด าเนินงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน () ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อที่................................................ 

 
 
 

                                                                         
       ลงชื่อ....................................................................... 

                                                   (ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี) 
                                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบส ารวจการด าเนินงานระดับหลักสตูร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ
การศึกษา 

ผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

13. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
 
วท.บ. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
  
 

ปริญญาตรี 1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.1 การปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. จ านวน 5 คน 
2. ระบุชื่อ 
  2.1 ดร.สุภาวดี ส าราญ  
  2.2 ผศ.โสภา ธงศิลา 
  2.3 นางสาวเกษร น้อยนาง 
  2.4 ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล 
  2.5 ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล 
ถ้ามี โดยระบุดังนี้ 
1. ปรับเปลี่ยน จาก ดร.ยุวลี สีเสา ปรับเปลี่ยนเป็น          
ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล เนื่องจาก ดร.ยุวลี สีเสา มียื่นขอ
อนุมัตลิาออกจากราชการ 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1 ดร.สุภาวดี ส าราญ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑหนอไม้ในน้ ายานางพร
อมปรุง. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ 



เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์
ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.2 ผศ.โสภา ธงศิลา 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การศึกษากระบวนการผลิตครีมเทียมผง
จากน้ ามันมะคาเดเมีย.  ตีพิมพ์การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561” การบูรณ
การภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวัน
ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 845 - 852 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.3 นางสาวเกษร น้อยนาง 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การศึกษากระบวนการผลิตครีมเทียมผง
จากน้ ามันมะคาเดเมีย.  ตีพิมพ์การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561” การบูรณ
การภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวัน



ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 845 - 852 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.4 ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกท่ี
ผลิตแบคเทอริโอซินจากแหนม. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียน
วิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.5 ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน  
     - ผลงานเรื่อง การศึกษากระบวนการผลิตไผ่บงหวานแห้ง. 
ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ 
ประจ าปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย. หน้า 732 - 743 



ค่าน้ าหนัก 0.2 
3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. และเพ่ิมเติม 
1. ดร.ยุวลี สีเสา 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 

5. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปี 
พ.ศ. 2560 
2. กรุณาท าเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริง 
(   ) ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง 
() ครบรอบการปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปการด าเนินงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน () ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อที่................................................ 

 
 

                                                                         
       ลงชื่อ....................................................................... 

                                                   (ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี) 
                                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 



แบบส ารวจการด าเนินงานระดับหลักสตูร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ

การศึกษา 
ผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

14. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
  
 

ปริญญาตรี 1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.1 การปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. จ านวน 5 คน 
2. ระบุชื่อ 
  2.1 ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี 
  2.2 นายจักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ 
  2.3 ผศ.ดร.วชิัย พัวรุ่งโรจน์ 
  2.4 นายณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์ 
  2.5 นางสาวนรุวรรณ อยู่ส าราญ 
ถ้ามี โดยระบุดังนี้ 
1. ปรับเปลี่ยน จาก นางสาวนรุวรรณ อยู่ส าราญ ปรับเปลี่ยน
เป็น นางสาวสุไพลิน พิชัย เนื่องจาก นางสาวนรุวรรณ อยู่
ส าราญ ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ซึ่งอยู่ในช่วง
ด าเนินการ 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1 ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบติดตามการแจ้งซ่อมและ
ตรวจสอบความพร้อมใช้งานออนไลน์เครื่องปรับอากาศภายใน



อาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรี
อีสานครั้งที่ 7 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและ
สังคมท่ียั่งยืน ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.
สกลนคร หน้า 765 – 779 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.2 นายจักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง Improved Sentiment analysis for 
Teaching Evaluation Using Feature Selection and 
Voting Ensemble Learning Integration 2016 2nd IEEE 
International Conference on Computer and 
Communications, October 14 – 17, 2017  hotel 
Chengdu, China. Page 1222 - 1225      
ค่าน้ าหนัก 0.4 
  1.3 ผศ.ดร.วชิัย พัวรุ่งโรจน์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง Recognizing Hand-Woven Fabric 
Pattern Designs Based on Deep Learning. Advances 



in Computer Communication and Computational 
Sciences. Advances intelligent Systems and 
Computing. Volume 924. Page 325 – 336 (2019) 
ค่าน้ าหนัก 1 
  1.4 นายณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบเอกสารในชั้นเรียน
ออนไลน์ส าหรับครู ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสุนทร
พรหมคุณศึกษา จังหวัดขอนแก่น. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวชิาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 
25 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.5 นางสาวนรุวรรณ อยู่ส าราญ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน  
     - ผลงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้าน
โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย. 
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. และเพ่ิมเติม 
1. นายทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 
2. นายตันติกร โนนศรี 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. นายดุลชาติ ศิริวัลลภ 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 
4. นางสาวสุไพลิน พิชัย 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 

5. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปี 
พ.ศ. 2560 
2. กรุณาท าเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริง 
(   ) ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง 
() ครบรอบการปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปการด าเนินงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน () ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อที่................................................ 



 
 
 

                                                                   
       ลงชื่อ....................................................................... 

                                                   (ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี) 
                                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบส ารวจการด าเนินงานระดับหลักสตูร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ

การศึกษา 
ผลตามเกณฑ์ประเมิน ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

15. ชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
  
ศูนย์การศึกษา 
จังหวัดขอนแก่น 

ปริญญาตรี 1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.1 การปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 
2562 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. จ านวน 5 คน 
2. ระบุชื่อ 
  2.1 นายทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม 
  2.2 นายวรกร พิมพาคุณ 
  2.3 นายดุลดนัย วันธงชัย 
  2.4 นายธนากร สายปัญญา 
  2.5 นายดุลชาติ ศิริวัลลภ 
ถ้ามี โดยระบุดังนี้ 
1. ปรับเปลี่ยนจาก ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์ ปรับเปลี่ยนเป็น   
นายวรกร พิมพาคุณ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความเหมาะสม  
2. ปรับเปลี่ยนจาก ผศ.จตุพงษ์ กะวิวังสกุล ปรับเปลี่ยนเป็น 
นายดุลดนัย วันธงชัย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความเหมาะสม 
3. ปรับเปลี่ยนจาก นายศรัณยู บุตรโคตร ปรับเปลี่ยนเป็น 
นายธนากร สายปัญญา เนื่องจาก นายศรัณยู บุตรโคตร 
ลาออกจากราชการ  

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1 นายทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม 



     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันรับสมัครเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยเครื่องอ่านสมาร์ตการ์ด. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.2 นายวรกร พิมพาคุณ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง  แอพลิเคชั่นจัดการซ่อมของคลินิก
คอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. 2561. รายงาน
การสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชนาติ ราชภัฏเลย
วิชาการ ประจ าปี 2561. การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน. หน้า 638-643 กุมภาพันธ์ 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.3 นายดุลดนัย วันธงชัย 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 



     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันรับสมัครเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยเครื่องอ่านสมาร์ตการ์ด. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.4 นายธนากร สายปัญญา 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน 
     - ผลงานเรื่อง สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ข้อมูลและการรับรู้
ข้อมูล. 2563. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 12 มีนาคม 2563. 
มหาสารคาม. 
ค่าน้ าหนัก 0.2 
  1.5 นายดุลชาติ ศิริวัลลภ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
     - ตรงกับสาขาที่เปิดสอน  



     - ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบประเมินความพร้อม
ส าหรับผู้ป่วยของแผนกวิสัญญี กรณีศึกษา: โรงพยาบาลภู
เขียว. 2561. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ราชภัฏเลยวิชาการ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
23 กุมภาพันธ์ 2561. จังหวัดเลย. 
ค่าน้ าหนัก 0.2 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

รายละเอียด ดังข้อที่ 2. และเพ่ิมเติม 
1. นายตันติกร โนนศรี 
   - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
   - ต าแหน่ง อาจารย์ 
2. ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. นายจักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 
4. ผศ.ดร.วชิัย พัวรุ่งโรจน์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาเอก 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5. นายณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์ 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 



6. นางสาวสุไพลิน พิชัย 
     - คุณวุฒิ ปริญญาโท 
     - ต าแหน่ง อาจารย์ 

5. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

() เป็นไปตามเกณฑ์ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มรับนักศึกษาเมื่อปี 
พ.ศ. 2560 
2. กรุณาท าเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริง 
(   ) ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง 
() ครบรอบการปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปการด าเนินงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน () ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์ครบ 5 ข้อ 
(   ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อที่................................................ 

 
 

                                                                      
 

       ลงชื่อ....................................................................... 
                                                   (ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี) 

                                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมายเหตุ  
1. คณะฯด าเนินการสรุปข้อมูล โดยข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงานตีพิมพ์นั้นจะบันทึกข้อมูลผลงานการเผยแพร่งานวิจัยเพียงท่านละ 1 ผลงาน ที่ใหม่ล่าสุดเท่านั้น เพื่อ
ประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตรเรื่องผลงานการเผยแพร่งานวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ในรอบ 5 ปีตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 
2. ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 
 


