
เอกสารหมายเลข มคอ.2-01 
แบบฟอรม์เสนอรายชือ่คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร/คณะกรรมการปรับปรงุหลักสตูร 

 

ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิชาเอก (ถ้ามี) : - 
รูปแบบหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

รายชือ่คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร/คณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูร 
1. ประธานกรรมการ (อาจารยป์ระจำหลกัสตูรหรอือาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร) 
ช่ือ-สกุล : ดร.นุจรินทร์ ปทุมพงษ ์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
สถานท่ีทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
 : เลขท่ี 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
ที่อยู่ : เลขท่ี 30 ถนนเทศบาล 17 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ  
 : จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-461-8892 

 
2. กรรมการ 
 2.1 ผูท้รงคณุวฒุ ิ(อยา่งนอ้ย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : ดร.ชุติพนธ์ ศรสีวัสดิ์   
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สถานท่ีทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 : เลขท่ี 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 65000 
ที่อยู่ : เลขท่ี 9/1 ถนนเอกาทศรฐ ตำบลในเมือง  
 : อำเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 65000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 085-549-5947 

 
 2.2 อาจารยผ์ูส้อน (อยา่งนอ้ย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : นายศิลปณ์รงณ์ ฉวีพัฒน์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สถานท่ีทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
 : เลขท่ี 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
ที่อยู่ : เลขท่ี 50 หมู่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบรุี  
 : จังหวัดกำแพงเพชร 62180 
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-395-2525 
  



 2.3 ศษิยเ์กา่ (อยา่งน้อย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : นายธีระวัตร แย้มโกเมนทร ์
ตำแหน่ง : วิศวกรเครือข่าย 
สถานท่ีทำงาน : เลขท่ี 899/103 สุขุมวิท 101 ซอย ปุณณวิถี 44 แขวง บางจาก เขต พระโขนง 
 : กรุงเทพมหานคร 10260 
ที่อยู่ : เลขท่ี 11/1 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง  
 : จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 080-511-5230 

 
 2.4 ผูใ้ชบ้ณัฑติ (อยา่งนอ้ย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : นายศราวุธ หวันแสง 
ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป 
สถานท่ีทำงาน : เลขท่ี 899/103 สุขุมวิท 101 ซอย ปุณณวิถี 44 แขวง บางจาก เขต พระโขนง 
 : กรุงเทพมหานคร 10260 
ที่อยู่ : เลขท่ี 899/103 สุขุมวิท 101 ซอย ปุณณวิถี 44 แขวง บางจาก เขต พระโขนง 

  กรุงเทพมหานคร 10260 
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-609-1049 

 
 2.5 อาจารยป์ระจำหลกัสตูรหรอือาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร (อยา่งนอ้ย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : นางสาวสุรินทร์ เพชรไทย 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สถานท่ีทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
 : เลขท่ี 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
ที่อยู่ : เลขท่ี 19 หมู่ 8 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  
 : จังหวัดพิจิตร 66190 
หมายเลขโทรศัพท์ : 082-404-0095 

 
3. กรรมการและเลขานกุาร (อาจารยป์ระจำหลกัสตูรหรอือาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร) 
ช่ือ-สกุล : นายภูมินทร์ ตันอตุม ์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
สถานท่ีทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
 : 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
ที่อยู่ : เลขท่ี 8/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด  
 : จังหวัดอุตรดติถ์ 53110 
หมายเลขโทรศัพท์ : 088-273-3899 

 

* รายละเอียดข้อมลู 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



เอกสารหมายเลข มคอ.2-02 
แบบฟอรม์เสนอรายชือ่คณะกรรมการวพิากษ์หลกัสตูร 

 

ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิชาเอก (ถ้ามี) : - 
รูปแบบหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

รายชือ่คณะกรรมการวพิากษห์ลกัสตูร 
1. ประธานกรรมการ (อาจารยป์ระจำหลกัสตูรหรอือาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร) 
ช่ือ-สกุล : นายยุติธรรม ปรมะ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
สถานท่ีทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
 : เลขท่ี 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
ที่อยู่ : เลขท่ี 69/73 หมู่ 1 ตำบลนครชมุ อำเภอเมือง 
 : จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 091-841-1467 

 
2. กรรมการ 
 2.1 ผูท้รงคณุวฒุ ิ(อยา่งนอ้ย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สถานท่ีทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 : เลขท่ี 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 65000 
ที่อยู่ : เลขท่ี 211/30 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง 
 : จังหวัดพิษณุโลก 65000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-953-8882 

 
 2.2 ผูเ้รยีนชัน้ปสีดุทา้ย (อยา่งน้อย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : นายอิสระพงษ์ อิ่มอ่ำ 
ตำแหน่ง : นักศึกษา 
สถานท่ีทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
 : เลขท่ี 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
ที่อยู่ : เลขท่ี 12 หมู่ 3 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม  
 : จังหวัดกำแพงเพชร 62150 
หมายเลขโทรศัพท์ : 065-804-3243 

 



 
 2.3 อาจารยผ์ูส้อน (อยา่งนอ้ย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : นางสาวจินดาพร อ่อนเกต ุ
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
สถานท่ีทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
 : เลขท่ี 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร  
 : เลขท่ี 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-957-5789 

 
 2.4 ศษิยเ์กา่ (อยา่งน้อย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : นางสาวยุพา คงพันธุ์ 
ตำแหน่ง : นักทดสอบซอฟต์แวร ์
สถานท่ีทำงาน : บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 12  
 : ซอย พระยาสุเรนทร์ 35 แขวง บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
ที่อยู่ : เลขท่ี 16 ม.6 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง  
 : จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 064-418-0439 

 
 2.5 ผูใ้ชบ้ณัฑติ (อยา่งนอ้ย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : นางสาวแสงระวี แก้วดวงเด่น 
ตำแหน่ง : นักทดสอบซอฟต์แวร์อาวุโส 
สถานท่ีทำงาน : บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 12  
 : ซอย พระยาสุเรนทร์ 35 แขวง บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
ที่อยู่ : เลขท่ี 4/1 หมู่ 3 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  
 : จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150 
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-182-2954 

 
 2.6 อาจารยป์ระจำหลกัสตูรหรอือาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร (อยา่งนอ้ย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : นายภูมินทร์ ตันอตุม ์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
สถานท่ีทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
 : 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
ที่อยู่ : เลขท่ี 8/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด  
 : จังหวัดอุตรดติถ์ 53110 
หมายเลขโทรศัพท์ : 088-273-3899 

 
 



 
3. กรรมการและเลขานกุาร (อาจารยป์ระจำหลกัสตูรหรอือาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร) 
 
ช่ือ-สกุล : นายกีรศักดิ์ พะยะ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
สถานท่ีทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
 :เลขท่ี 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
ที่อยู่ : เลขท่ี 11 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง  
 : จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-7020-349 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

  



เอกสารหมายเลข มคอ.2-03 
แบบฟอรม์เสนอรายชือ่อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

 

ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิชาเอก (ถ้ามี) : - 
รูปแบบหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
รายชือ่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  
 

1. ช่ือ-สกุล : ดร.นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ 
 วุฒิการศึกษา ระดบัการศกึษา ปทีีจ่บ สาขาวชิา มหาวทิยาลยั 
  ปริญญาเอก 2557 ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
  ปริญญาโท 2544 วท.ม. (การศึกษา

วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

  ปริญญาตร ี 2537 วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
 สถานท่ีทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

  : เลขท่ี 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
 ที่อยู่ : เลขท่ี 30 ถนนเทศบาล 17 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ 

  : จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

 
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-461-8892 

 
2. ช่ือ-สกุล : นายยุติธรรม ปรมะ 
 วุฒิการศึกษา ระดบัการศกึษา ปทีีจ่บ สาขาวชิา มหาวทิยาลยั 
  ปริญญาเอก 

 
ปริญญาโท 

กำลัง
ศึกษา 
2548 

ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การ
บริหารและการพัฒนา) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กำแพงเพชร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

  ปริญญาตร ี 2532 ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) วิทยาลัยครูนครราชสีมา 
 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
 สถานท่ีทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

  : เลขท่ี 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จงัหวัดกำแพงเพชร 62000 
 ที่อยู่ : เลขท่ี 69/73 หมู่ 1 ตำบลนครชมุ อำเภอเมือง 

    จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
 หมายเลขโทรศัพท์ : 091-841-1467 
   



3. ช่ือ-สกุล : นายกีรศักดิ์ พะยะ 
 วุฒิการศึกษา ระดบัการศกึษา ปทีีจ่บ สาขาวชิา มหาวทิยาลยั 
  ปริญญาโท 2553 วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

  ปริญญาตร ี 2548 วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กำแพงเพชร 

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
 สถานท่ีทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

  : เลขท่ี 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
 ที่อยู่ : เลขท่ี 11 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง 

  : จังหวัดกำแพงเพชร 62000 

 
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-7020-349 

 
4. ช่ือ-สกุล : นางสาวสุรินทร์ เพชรไทย 
 วุฒิการศึกษา ระดบัการศกึษา ปทีีจ่บ สาขาวชิา มหาวทิยาลยั 
  ปริญญาโท 2549 วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

  ปริญญาตร ี 2542 วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

วิทยาลัยภาคกลาง 

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 สถานท่ีทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

  : เลขท่ี 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จงัหวัดกำแพงเพชร 62000 
 ที่อยู่ : เลขท่ี 19 หมู่ 8 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 

  : จังหวัดพิจิตร 66190 

 
หมายเลขโทรศัพท์ : 082-404-0095 

 
5. ช่ือ-สกุล : นายภูมินทร์ ตันอตุม ์
 วุฒิการศึกษา ระดบัการศกึษา ปทีีจ่บ สาขาวชิา มหาวทิยาลยั 
  ปริญญาโท 2557 วศ.ม. (วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

  ปริญญาตร ี 2554 วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา ตาก 

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
 สถานท่ีทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

  : 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จงัหวัดกำแพงเพชร 62000 
 ที่อยู่ : เลขท่ี 8/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด 

  : จังหวัดอุตรดติถ์ 53110 
 
 

หมายเลขโทรศัพท์ : 088-273-3899 
 



 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ช่ือ-สกุล : ดร.นุจรินทร์ ปทุมพงษ ์
 ผลงานทางวิชาการ 1. นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ และมัณฑนา จริยรัตนไพศาล. (2561, มกราคม-มิถุนายน). การพฒันา    

              ระบบฐานความรูเ้พือ่สนบัสนนุการทำอาหารสขุภาพ. วารสารบัณฑิตศึกษา  
              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 13(1), 75-91. 

 

 2. นุจรินทร์ ปทุมพงษ ์ประพัชร์ ถูกมี และกนกวรรณ นาคเหล็ก. (2560, มกราคม-
มิถุนายน). การศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัทติ โปรแกรมวชิาวทิยาการ
คอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏักำแพงเพชร.
วารสารพิกุล, 15(1), 43-46. 

  3. นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ และโชคชัย ถมทอง. (2561, มกราคม-มิถุนายน). การพฒันาระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร ์เพือ่จดัการสถานทีท่่องเทีย่วทางประวติศิาสตร.์ สักทอง : 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.), 5(1), 63-72. 

 
2. ช่ือ-สกุล :  อาจารย์ยุติธรรม ปรมะ 

 

ผลงานทางวิชาการ 1. ยุติธรรม ปรมะ และชาตรี ศรีมว่งวงศ์. (2561). การพฒันาตน้แบบนวตักรรม 
การเรยีนรูร้ะบบอจัฉรยิะโดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร ์สำหรบันกัเรยีนโครงการ 
สสวท. โรงเรยีนวชัรวทิยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 488 - 496. 
 

3. ช่ือ-สกุล : อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ 

 

ผลงานทางวิชาการ 1. ประพัชร์ ถูกมี กีรศักดิ์ พะยะ และสรุินทร์ เพชรไทย. (2561, มกราคม – 
           มิถุนายน). การพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นงิรายวชิาทกัษะการใชโ้ปรแกรมกระดาน

คำนวณและจดัการขอ้มลู. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สทวท.), 5 (1), 43-51.  

 

 2. ภูมินทร์ ตันอุตม์ กรีศักดิ์ พะยะ และธนสิทธ์ิ นิตยประภา. (2560). การพฒันาโปรแกรม
สำหรบัการวเิคราะหข์นาดภาพดอกดาวเรอืง ดว้ยเทคนคิการประมวลผลภาพ.
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 4 วันท่ี 22 ธันวาคม 
2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 1313-1326. 

 
4. ช่ือ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ เพชรไทย  

 

ผลงานทางวิชาการ 1. ธาดา พรมทับ และสุรินทร์ เพชรไทย. (2560). ระบบฐานขอ้มลูสำหรบัการรายงานผล 
การดำเนนิงานกจิกรรมพฒันานกัศกึษา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏักำแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 6 วันท่ี 20 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกำแพงเพชร, 1254-1261. 



  2. ประพัชร์ ถูกมี กีรศักดิ์ พะยะ และสรุินทร์ เพชรไทย. (2561, มกราคม-มิถุนายน). การ
 พฒันาบทเรยีนอเีลริน์นงิรายวชิาทกัษะการใชโ้ปรแกรมกระดานคำนวณและ
 จดัการข้อมลู. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.), 5 (1), 43-51. 

  3. สุรินทร์ เพชรไทย. (2560). การพฒันาบทเรยีนออนไลนร์ายวชิาการออกแบบ 
 และพฒันาเวบ็ไซตโ์ดยใชอ้เีลริน์นิง่. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งท่ี 3  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัย
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันท่ี 23-24 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูล
สงคราม, 446 - 452. 

  4. สุรินทร์ เพชรไทย และคณะ. (2560, มกราคม-มิถุนายน 2560). ระบบสารสนเทศจดัการ
ทนุการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏักำแพงเพชร. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สทวท.), 4 (1), 99 -107. 

 
5. ช่ือ-สกุล : อาจารย์ภมูินทร์ ตันอุตม ์

 

ผลงานทางวิชาการ 1. ราเมศวร์ ด้วงรักษา อำนาจ ดีฤทธ์ิ ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน และภมูินทร์ ตันอุตม์. (2564).  
การตรวจจบัการสวมหนา้กากอนามยัโดยประยกุตใ์ชโ้ครงขา่ยประสาทเทยีม 
แบบเชิงลกึ และโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบคอนโวลชูนั. รายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 กุมภาพันธ ์2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 กำแพงเพชร, 671-680.  

 

 2. Tanut B, Riyamongkol P. The Development of a Defect Detection Model  
 from the High-Resolution Images of a Sugarcane Plantation Using  

 an Unmanned Aerial Vehicle. Information. 2020; 11(3):136. [Online].  
 Available: https://doi.org/10.3390/info11030136. [2021, May, 3]. 

 

 3. ภูมินทร์ ตันอุตม์ และณัฐกร ขำสุวรรณ. (2562, มกราคม-มิถุนายน). การพฒันา 
เครือ่งตน้แบบคดัแยกดอกดาวเรอืงโดยใชว้ธิกีารประมวลผลภาพ.  
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์,  
11(13), 80 – 91. 

 

 4. ภูมินทร์ ตันอุตม์ ภัทรพงศ์ คูณเมือง ธนากร วงษ์ศา และธนสิทธิ นิตยะประภา. (2562,  
กรกฎาคม-ธันวาคม). การพฒันาตูอ้นบุาลกลว้ยไขก่ำแพงเพชร โดยใช้ 
เทคโนโลยอีนิเตอรเ์นต็ทกุสรรพสิง่. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์, 11(14), 25 – 39. 

 

 5. บัญชา ตานาคา จักรพรรดิ วินจิสร ธนสิทธิ นิตยะประภา และภมูินทร์ ตันอุตม์. (2561). 
การเปรยีบเทยีบตน้ทนุโลจสิตกิสส์ำหรบัการผลติสนิคา้เฟอรน์เิจอร ์กรณศีกึษา 
กจิการอลงัการเฟอรน์เิจอร์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 5 วันที่ 22 ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร, 53-59. 

 
 6. ภูมินทร์ ตันอุตม.์ (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพฒันาโปรแกรมตรวจ 

กระดาษคำตอบแบบเลอืกตอบ. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค,์ 9(10), 25 – 39. 



 

 7. ภูมินทร์ ตันอุตม์ กรีศักดิ์ พะยะ และธนสิทธ์ิ นิตยประภา (2560). การพัฒนาโปรแกรม 
 สำหรบัการวเิคราะหข์นาดภาพดอกดาวเรอืง ดว้ยเทคนคิการประมวลผลภาพ.  
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 4 วันท่ี 22 ธันวาคม  
 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 1313-1326. 
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