บทที่ 1 บทนา
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ.2544 สถาบันให้แยกโครงสร้างออกมาเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัดสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแบ่งส่วนราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2548
ปี พ.ศ. 2549 ได้มีการแบ่งส่วนหน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การ
แบ่ ง ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ลงวั น ที่ 27 ธั น วาคม พ.ศ. 2549 ซึ่ ง คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานคณบดี
2. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ปรัชญา/ปณิธาน
สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝุใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐาน เพื่อถ่ายทอด
สู่ท้องถิ่น
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์
2. วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
3. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล
2. สร้างความรู้ และนวัตกรรม นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล
ชุมชน องค์กร และภาคการผลิต
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ของท้องถิ่นไทย
4. ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชิวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดี
งาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
5. กาหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น
2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ และนาไปใช้ประโยชน์ได้
3. บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัย
4. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

1.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
1.3.1 โครงสร้างองค์กร
คณบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์)

ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ

รองคณบดีฝุายวิชาการ
(ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)

ผู้ช่วยคณบดีฝุายมาตรฐาน
(อ.นพดล ชุ่มอินทร์)

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร)

รองคณบดีฝุายบริหาร
(ผศ.ศรวณะ
แสงสุห
ข)าร
โครงสร้
างการบริ

ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ
(อ.พรพรรณ จิอู๋)

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ)

1.3.2

รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
(ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์)

รักษาราชการหัวหน้าสานักงานคณบดี
(ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์)

หัวหน้าศูนย์วิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยี

1.3.2 โครงสร้างการบริหาร
คณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ

คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ

การศึกษา
รองคณบดีฝุายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝุายมาตรฐาน

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รักษาราชการแทนหัวหน้า
สานักงานคณบดี

รองคณบดีฝุายบริหาร

รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ

หัวหน้าศูนย์วิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยี

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หัวหน้าสาขาวิชา
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1.4 รายชื่อคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์
นายอดุลย์ ศรีประทักษ์
นายวัฒนโชติ ตุงคเตชะ
ดร.ประกิจ ณรงค์ตะณุพล
นายสุรศักดิ์ จันโทริ
นายวิสูตร จิตสุทธิภากร
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
ผศ.ศรวณะ แสงสุข
ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
นางสาวอิสรี ศรีคุณ
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
นายวีระชาติ จริตงาม

ตาแหน่ง
คณบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองคณบดีฝุายวิชาการ
รองคณบดีฝุายบริหาร
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวแทนอาจารย์
ตัวแทนอาจารย์

1.5 รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
ผศ.ศรวณะ แสงสุข
ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร

13.

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

14.
15.
16.
17.

นายมานัส รอดชื่น
นายชัชชัย เขื่อนธรรม
นางสาวอาสาฬห์ อุตตลากาญจนา
ผศ.สันติ พงษ์พรต

นายนพดล ชุ่มอินทร์
นางสาวพรพรรณ จิอู๋
นายพิสิษฐ์ เพชรคง
นายภิญโญ ชุมมณี
นางสาวธันย์ชนก หัตถกรรม

ตาแหน่ง
คณบดี
รองคณบดีฝุายวิชาการ
รองคณบดีฝุายบริหาร
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ผู้ช่วยคณบดีฝุายมาตรฐาน
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบฯ
หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

คณะ

ภาควิชา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี),(วท.บ. 4 ปี
เทียบโอน)
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (1)
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี)
(อส.บ. 4 ปี เทียบโอน)
2.1 สาขาวิชาไฟฟูาสื่อสาร (1)
2.2 สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม
2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
3. หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (ศล.บ. 4 ปี), (ศล.บ. 4 ปี เทียบ
โอน)
3.1 สาขาวิชาการออกแบบ
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)
4.1 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
4.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ต่อเนื่อง)
6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

- แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
รวม
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1.7 รายชื่อ และวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
1.
นายศรวณะ แสงสุข
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ม.รามคาแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.
นายจรรโลง พิรุณ
- ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ม.ราชภัฏนครสวรรค์
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ส.เทคโนโลยีราชมงคล
3.
นายสนธยา แพ่งศรีสาร
-ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
ส.ราชภัฏสกลนคร
4.
นายมนตรี ใจเยี่ยม
- วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
ส.ราชภัฏลาปาง
5.
นายเสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
- วศ.ม.(การจัดการงานวิศวกรรม)
ม.สยาม
6.
นางสาวอาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา - วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
ม. พระจอมเกล้าธนบุรี
- วศ.บ. (อุตสาหการ) ม.นเรศวร
สาขาวิชาการออกแบบ
นายพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์
1.
- ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ม.ศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ศษ.บ. (ภาพพิมพ์) ม.ศิลปากร
2.
นายภูษิต คาชมพู
- กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) ม.นเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ศษ.บ.(ศิลปกรรมเซรามิกส์)
ส.เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง
3.
ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์
- ศป.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ม.อุบลราชธานี
- กศ. ม. (อุตสาหกรรมศึกษา ) ม.นเรศวร

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

4.

นางยุวดี ทองอ่อน

5.

นางสาวเพียงพิศ ชะโกทอง

6.

นายมานัส รอดชื่น

7.

นายธวัช พะยิ้ม

8.

นางสาวสุจิตรา อยู่หนู

9.

นายรพีพัฒน์ มั่นพรม

10.

นางสาวเพ็ญนภา มณีอุด

11.

นางสาวกันยาพร กุลฑลเสพย์

วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
- ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์ )
ส.ราชภัฏกาแพงเพชร
- กศ. บ. (สังคมศึกษา ) มศว.พิษณุโลก
- คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- ศษ.บ. (ศิลปกรรม)
ส.เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง
- วท.ม. (คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม) ม.รังสิต
- วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ส.ราชภัฏนครสวรรค์
- คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ม.ราชภัฏนครสวรรค์
- คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ม.ราชภัฏนครสวรรค์
- สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) ม.นเรศวร
- วท.ม. (คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม) ม.รังสิต
- วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ม.ราชภัฏนครสวรรค์
- วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ม.ราชภัฏนครสวรรค์
- คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(กราฟิก)) ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.
ดร.สุรชัย บุญเจริญ

2.

นางสาวกันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์

3.

นายสันติ พงษ์พรต

4.

นายณัฐเศรษฐ์ น้าคา

5.

นายภูริช ยิ้มละมัย

สาขาวิชาไฟฟ้า
1.
นายณัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์

2.

นายเกษม ภู่เจริญธรรม

3.

นายชัชชัย เขื่อนธรรม

วุฒิการศึกษา
- ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์)
ม.นเรศวร

ตาแหน่งทางวิชาการ

- ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ม.ราชภัฏพระนคร
- กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
มศว.ประสานมิตร
- ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
ม.ราชภัฏเทพสตรี
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.นเรศวร
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ม.รามคาแหง
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ม.ราชภัฏนครสวรรค์
- ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ม.ราชภัฏพระนคร
- วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
ม.ราชถัฏพระนคร
- กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา)
ม.นเรศวร
- วท.บ.(เทคโนโลยีเซรามิกส์ )
ม.ราชภัฏนครสวรรค์
- วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ม.นเรศวร
- วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการ) ม.นเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- ค.อ.ม (ไฟฟูา)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟูา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก
- วศ.ม. (ไฟฟูาและระบบ) ม.ขอนแก่น
- ค.อบ. (ไฟฟูา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ค.อ.ม.(ไฟฟูา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

4.

นายอนุสรณ์ สินสะอาด

5.

นายสุริยา อดิเรก

6.

นายอานาจ ประจง

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
1.
นายพิสิษฐ์ เพชรคง
2.

นายปิยลาภ มานะกิจ

3.
4.

นายวัชระ ชัยสงคราม
นายจุติพรรษ์ อนิวรรตกูล

5.

นายวีระชาติ จริตงาม

6.

นางสาวธนรัตน์ ศรีรุ่งเรือง

วุฒิการศึกษา
เกล้าพระนครเหนือ
- วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต)
ม.ราชภัฏนครสวรรค์
- ค.อ.ม.(ไฟฟูา)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟูา
อุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
- คอ.ม. (ไฟฟูา) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
- วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟูา
อุตสาหกรรม) ม.ราชภัฏนครสวรรค์
- วศ.ม. ( วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
ม.เทคโนโลยีมหานคร
- คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เชียงใหม่
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เชียงใหม่
- วศ.ม (ระบบการผลิตอัตโนมัติ หลักสูตร
นานาชาติ) ม.นเรศวร
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ.(วัสดุศาสตร์ ) ม.เชียงใหม่
- วท.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
ม.หอการค้าไทย
- ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม )
ม.ราชภัฏพระนคร
- วศ.บ. (เครื่องกล) ม.รังสิต
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) ม.เกษตรศาสตร์

ตาแหน่งทางวิชาการ

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

7.

นายปิยกิจ กิจติตุลากานนท์

8.

นายทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์

9.

นายโกเมน หมายมั่น

10.

นางสาวกรรณิการ์ มิ่งเมือง

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
1.
นายภิญโญ ชุมมณี

2.

นายถิรายุ ปิ่นทอง

3.

ดร.ภริตา พิมพันธุ์

4.

นางมาศสกุล ภักดีอาษา

วุฒิการศึกษา
- วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
-วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วศ.ม. (วิศกรรมไฟฟูากาลัง )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วศ.บ. (วิศกรรมไฟฟูากาลัง )
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ )
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ )
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
- M.Sc. (Engineering management)
University of Western sydney
Australia
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เชียงใหม่
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เชียงใหม่
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล )
ม.สงขลานครินทร์
- วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) ม.นเรศวร
- วท.บ. (ฟิสิกส์พลังงาน)
- วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม )
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม )
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
- วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง)
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
- วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม )
ม.เชียงใหม่

ตาแหน่งทางวิชาการ

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
5.
นายจักราวุฒิ เตโช
6.

นายกฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์

7.

นายปฐมพงษ์ จิโน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.
ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

2.

นายสุกิตติ กาแพงเศรษฐ

3.

ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์

4.

นางสาวสุกัญญา สุจริยา

5.

ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

6.

นายนพดล ชุ่มอินทร์

วุฒิการศึกษา
- วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน )
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล )
- วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน ) ม.เชียงใหม่
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟูา ) ม.นเรศวร
- วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน )
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล )

ตาแหน่งทางวิชาการ

- ปร.ด. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์
การเกษตร (พืชศาสตร์) ม.วลัยลักษณ์
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาโรคพืช
ม.เกษตรศาสตร์
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาเทคโนโลยีการ
จัดการศัตรูพืช ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ม.เกษตรศาสตร์
- วท.บ. (พืชศาสตร์) ส.เทคโนโลยีราชมงคล
(บางพระ)
- วท.ด. (พืชสวน) สาขาสรีรวิทยาการผลิต ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
พืช ม.เกษตรศาสตร์
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์)สาขาพืชสวน
ม.เชียงใหม่
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)สาขาปฐพีและ
อนุรักษ์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่
- วท.ม. (พืชไร่) การปรับปรุงพันธุ์พืช
ม.ขอนแก่น
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชไร่
ม.ขอนแก่น
- วท.ด. (ปฐพีวิทยา) ม.เกษตรศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
- วท.ม. (การสอนเคมี) ม.เชียงใหม่
- ค.บ. (เคมี)
- วท.ม พืชไร่ (ปรับปรุงพันธุ์พืช) ม.แม่โจ้

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1.
ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

2.

นายสมชาย ศรีพูล

3.

ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน

4.

นายธันวา ไวยบท

5.

นางสาวธันย์ชนก หัตถกรรม

6.

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

7.

นางสาวจามรี เครือหงส์

วุฒิการศึกษา
- วท.บ. เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร ์)
ม.ราชภัฏนครสวรรค์

ตาแหน่งทางวิชาการ

- Ph.D.(Animal Science) , Central
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Luzon State University
- M.S. (Animal science) Central Luzon
State University
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์) ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
- ทษ.ม. สัตวศาสตร์(สัตว์ปีก) ม.แม่โจ้
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
- วท.ม. (สัตวศาสตร์) ม.ขอนแก่น
- สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- Ph.D. (Fisheries Management) Edith ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
Cowan University, Australia .
- Graduate Diploma of Science in
Interdisciplinary studies.
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ประมง) สาขาโรคสัตว์
น้า , ม.เกษตรศาสตร์
- วท.บ. (ชีววิทยา) ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
บางแสน
- วท.ม. (สัตวศาสตร์) ม.ขอนแก่น
- วท.บ. (การผลิตสัตว์) ม.มหาสารคาม
- วท.ม. (สัตวศาสตร์) ม.แม่โจ้
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ม.ราชภัฏนครสวรรค์
- ปร.ด. (สัตวศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์
(คปก.)
- วท.บ. (สัตวศาสตร์)
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
วท.บ. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1.
นางสาวชื่นจิต พงษ์พูล
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
ม.หอการค้าไทย
2.
นางสาวพรพรรณ จิอู๋
- วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร)
ม.เกษตรศาสตร์
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) ม.ราชภัฏนครสวรรค์
3.
นางสาวอิ่มเอิบ พันสด
- วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร)
4.
นางเบญจพร รอดอาวุธ
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
ม.เกษตรศาสตร์
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
ม.หอการค้าไทย
5.
นายนรินทร์ เลียงหิรัญถาวร
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
ม.นเรศวร
- วท.บ. (การอาหารและโภชนาศาสตร์)
มศว.มหาสารคาม
6.
ดร.ณิชา กาวิละ

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บทที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิต

คณะ

ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ
และภาค กศ.บป. ในปีการศึกษา 2554 มีจานวนนักศึกษาทั้งหมด 1,100 คน
2.1 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี),
(วท.บ. 4 ปี เทียบโอน)
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (1)
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี)
(อส.บ. 4 ปี เทียบโอน)
2.1 สาขาวิชาไฟฟูาสื่อสาร (1)
2.2 สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม
2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
3. หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (ศล.บ. 4 ปี),
(ศล.บ. 4 ปี เทียบโอน)
3.1 สาขาวิชาการออกแบบ
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) ,
(วศ.บ. 4 ปี เทียบโอน)
4.1 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
4.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต

จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5
(52)
(51)
(50)

ชั้นปีที่ 1
(54)

ชั้นปีที่ 2
(53)

24
20
11
8

32
7
8
13

17
4
5
10

11

70

39

21

3

133

38

34

8
8

5
3

11
2

96
13

89
30

114
12

51
10

29
6

11
7

294
65

19
63

5
9

5

1

รวม

73
37
24
42

19
25
32

40
113

คณะ

ภาควิชา/สาขาวิชา
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ต่อเนื่อง)
6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
รวม

ชั้นปีที่ 1
(54)

ชั้นปีที่ 2
(53)

จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5
(52)
(51)
(50)

รวม

48

48

122

122

453

323

209

2.2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ลาดับที่
ภาควิชา/สาขาวิชา
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1.
สัตวบาล
2.
เกษตรศาสตร์
3.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2.
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3.
เทคโนโลยีเครื่องกล
4.
เทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรม
5.
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
6.
เทคโนโลยีเซรามิกส์
7.
การออกแบบ แขนงคอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม

80

35

จานวนนักศึกษา
10
4
9
13
63
3
46
20
11
10
189

1,100

2.3 จานวนและร้อยละการมีงานทาและประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตปี 2553
ในปีการศึกษา 2553 มีผู้สาเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวนทั้งหมด 189 คน มีจานวนผู้ตอบแบบสอบถามการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหมด
154 คน
สถานะภาพการทางาน
1. ทางานแล้ว
2. ยังไม่ได้ทางานและมิได้ศึกษาต่อ
3. กาลังศึกษาต่อ
รวม

จานวน(คน)
133
18
3
154

ร้อยละ
86.36
11.69
1.95
100

จากตารางพบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปี
การศึกษา 2553 มีผู้ที่มีงานทาแล้วจานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36 ผู้ที่ยังไม่ได้ทางนและมิได้ศึกษาต่อ
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.69 และมีผู้กาลังศึกษาต่อจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.95 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
* ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2.4 ห้องปฏิบัติการใช้ในการเรียนการสอน
2.4.1 ห้องเรียนมาตรฐาน จานวน 2 ห้อง
2.4.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง
2.4.3 ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์
2.4.4 ห้องปฏิบัติการไฟฟูา
2.4.5 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ
2.4.6 ห้องปฏิบัติการซิลด์สกรีน
2.4.7 ห้องปฏิบัติการเคมี
2.4.8 ห้องปฏิบัติการกายภาพ
2.4.9 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2.4.10 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารชั้นสูง
2.4.11 ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
2.4.12 ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่
2.4.13 ห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์
2.4.14 ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด
2.4.15 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
2.4.16 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
2.4.17 ห้องสมุด
2.4.18 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์
2.4.19 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
2.4.20 ห้องปฏิบัติการสัตว์ใหญ่
2.4.21 ห้องปฏิบัติการสัตว์เล็ก

บทที่ 3
ด้านวิจัย งานสร้างสรรค์และบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนคณาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัยในการทาวิจัย งานสร้างสรรค์ และบริการวิชาการ การขอทุนสนับสนุนในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.1 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2554
ลาดับที่
งานวิจัย/สร้างสรรค์
ผู้จัดทา
1.
การออกแบบเครื่องอบ
นายภิญโญ ชุมมณี และ
ข้าวเปลือกเคลื่อนที่สาหรับลด คณะ
ความชื้นข้าวเปลือกของ
ชาวนา อาเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์เพื่อ
แก้ปัญหาคุณภาพข้าวเปลือก
2.
การออกแบบเครื่องสีข้าว
นายภิญโญ ชุมมณี และ
เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมให้ชาวนา คณะ
อาเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์บริโภคข้าวที่ผลิต
ในท้องถิ่น
3.
การออกแบบเครื่องคัดเมล็ด นายภิญโญ ชุมมณี และ
พันธุ์ข้าวปลูกที่เหมาะสมกับ คณะ
พันธุ์ข้าวของท้องถิ่น อาเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อลดต้นทุนการซื้อเมล็ดพันธุ์
ข้าวปลูก
4.
เครื่องอัดถ่าน
นายสุริยา อดิเรก และ
คณะ
5.
เครื่องตากอาหารอัตโนมัติ
นายอนุสรณ์ สินสะอาด
และคณะ
6.
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ นายมนตรี ใจเยื่ยม
ของดินที่มีต่อการดูดซับกลิ่น

งบประมาณ

แหล่งทุน
วช.
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

1,000,000

200,000

เงินงบประมาณ

7.

8.
9.

10.

11.

12.

อับชื้นของเนื้อดินพื้นบ้านมอญ
ตาบลบ้านแก่ง อาเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์
การศึกษาปัญหาและการ
จัดการลอจิสติกส์ข้าวช่วงหลัง
เก็บเกี่ยว : กรณีศึกษาตาบล
ท่าตะโก อาเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์
การพัฒนา N P K มิเตอร์เพื่อ
ตรวจวิเคราะห์ N P K ในดิน
การศึกษาพัฒนาการใช้อาหาร
อัดก้อนผสมสมุนไพรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตในสัตว์
เคี้ยวเอื้อง
การศึกษาประสิทธิภาพและ
รูปแบบการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากของเสียภายในท้องถิ่น
กรณีศึกษา ตาบลบางมะฝุอ
อาเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์
แนวทางการสร้างความ
สมานฉันท์แบบมีส่วนร่วม
กรณีศึกษาชุมชนบ้านมอญ ต.
บ้านแก่ง อ.เมือง
จ.นครสวรรค์
วิจัยในชั้นเรียน

นางสาวกรรณิการ์ มิ่ง
559,100
เมืองและนางสาวปริญญา
พัฒนวสันต์พร

นางสาวอิสรี ศรีคุณ และ 612,600
คณะ
นางสาวธันย์ชนก
160,900
หัตถกรรม

เงินงบประมาณ

นางสาวภริตา พิมพันธุ์
และคณะ

30,000

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

นางสาวกันตพัฒน์ จารุ
วัชรเศรษฐ์ และคณะ

20,000

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

นายพิสิษฐ์ เพชรคง

15,000

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เงินงบประมาณ

3.2 งานบริการวิชาการ
ลาดับ
ชื่อโครงการ
1. ให้ความรู้ บริการตรวจสอบ
และซ่อมแซมระบบไฟฟูา
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
น้ามันไบโอดีเซล เพื่อใช้เป็น
พลังงานทดแทน
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตน้าส้มควันไม้
4. อบรมวิชาชีพเกษตรหลักสูตร
การผลิตเห็ดในครัวเรือน
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขั้นพื้นฐาน :
การเพาะเมล็ดและหน่อ
กล้วยไม้
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผัก
ปลอดสารพิษโดยการปลูกผัก
แบบไม่ใช้ดิน
7. สิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
8. ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะ
การเลี้ยงไก่ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน
9. การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
10. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม กระบวนการโซ่
อุปทานและลอจิสติกส์
เครือข่ายวิสาหกิจสู่การสร้าง
อาชีพในชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
นายนัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
และคณะ
นายอนุสรณ์ สินสะอาด
และคณะ

งบประมาณ
แหล่งทุน
80,000
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
80,000
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

นายอนุสรณ์ สินสะอาด
และคณะ
นายนพดล ชุ่มอินทร์
และคณะ
นายนพดล ชุ่มอินทร์
และคณะ

80,000

คลินิกเทคโนโลยี

80,000
150,000

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
คลินิกเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศล
สถิตย์

120,000

คลินิกเทคโนโลยี

ดร.ภริตา พิมพันธุ์ และ
นางมาศสกุล ภักดีอาษา

100,000

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

น.ส.ธันย์ชนก หัตถกรรม

100,000

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

80,000

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ

80,000

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

11.

12.

13.

14.

15.

การประหยัดพลังงานและแนว
ทางการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตในสถาน
ประกอบการวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
อาหารให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ดี
ในการผลิต (Good
Manufacturing Practice :
GMP)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP
เพื่อชุมชนสู่ความยั่งยืน
การสร้างสรรค์งานศิลปะเชิง
ปฏิบัติการ สู่ชุมชนเพื่อความ
ยั่งยืน

นายวีระชาติ จริตงาม

80,000

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

นายจุติพรรษ์ อนิวรรตกูล 80,000

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ผศ.ภูษิต คาชมภู และ
คณะ

80,000

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

นายมานัส รอดชื่น

10,000

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
นครสวรรค์

ออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่ม
นายมานัส รอดชื่น และ
จังหวัดและจัดทาต้นแบบบรรจุ คณะ
ภัณฑ์กลุ่มจังหวัด

2.3 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ชื่องานวิจัย
ผู้จัดทา
1. Ethanol from corn:
นายปิยลาภ มานะกิจ
screening options and power
supply improvement to
ethanol plant in Italy
2. Efficacy of Thai medicinal ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
plants to control
Trichoderma sp. causal agent
of green mold disease of
straw mushroom
3. Inconsistent benefits of a ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
freshwater protected area for
artisanal fisheries and
biodiversity in a South-east
Asian wetland
4. วงจรคูณสัญญาณแอนะลอก
นางสาวอิสรี ศรีคุณ
โหมดกระแส 4 ควอดแดรนท์และ และนายสุริยา อดิเรก
หาร 2 ควอดแดรนท์ โดยใช้
CCCCTA
5. การวิจัยและการพัฒนาการใช้ นายธันวา ไวยบท
จุลินทรีย์ EM ควบคุมคุณภาพ
น้านมเพื่อการผลิตน้านมดิบปลอด
สารพิษบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. แนวทางการจัดการและการ
นายธันวา ไวยบท
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมเพื่อ
การพึ่งตนเอง : กรณีศึกษา จังหวัด
นครสวรรค์
7. การทดสอบและประเมินผล
นายธนรัตน์ ศรีรุ่งเรือง
เครื่องสีข้าวเคลื่อนที่
และคณะ
8. ออกแบบและทดสอบเครื่อง

นายภิญโญ ชุมมณี

แหล่งตีพิมพ์
เอกสารวิชาการ “21st
Europian Symposium on
Computer-Aided Process
Engineering”
เอกสารวิชาการ “The 5th Thai
mycological conference.”

วัน/เดือน/ปี
พ.ศ.2554

วารสารวิจัย “Marine and
Freshwater Research”

พ.ศ.2554

เอกสารวิชาการ “การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัย/
สร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่
4
เอกสารวิชาการ “การประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ “แม่โจ้-แพร่ วิจัย
ครั้งที่ 2””

19 – 21
มกราคา
พ.ศ.2554

การประชุมทางวิชาการ ปี
2554 อนาคตชนบทไทย : ฐาน
รากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน
การประชุมวิชาการวิทยาการ
หลังเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

27 – 29
มกราคม
พ.ศ.2554

การประชุมวิชาการวิทยาการ

7 ธันวาคม
พ.ศ.2553

1–2
กันยายน
พ.ศ.2554

วันที่ 23 – 24
มิถุนายน
พ.ศ.2554
วันที่ 23 – 24

อบแห้งข้าวเปลือกสาหรับโรงสีข้าว และคณะ
ชุมชน
9. The effects of high
temperature and wallow on
physiological responses of
swamp buffaloes (Bubalus
bubalis) during winter season
in Thailand

หลังเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 มิถุนายน
และวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร พ.ศ.2554
ฉบับพิเศษ
ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี และ Journal of Thermal Biology พ.ศ.2554
คณะ

บทที่ 4
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนานักศึกษา
ในปีการศึกษา 2554 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดทาโครงการเพื่อ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการพัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬา นันทนาการ อบรม
เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ลาดับ
โครงการ
1. ประเพณีสานสัมพันธ์พี่น้องและ
กีฬาร่วมใจของภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
2. วิ่งขึน้ เขาฟังธรรม
3. การจัดนิทรรศการทางด้าน
วิชาการและแสดงผลงาน
นักศึกษา
4. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. การบริหารและจัดการเรียนการ
สอน
6. พัฒนาหลักสูตรและนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
แห่งชาติ
7. พัฒนาการเรียนการสอน
สาขาวิชาไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์เชิง
บูรณาการ
8. พัฒนาหลักสูตรและนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ทล.บ. 2 ปี)
9. พัฒนาหลักสูตรและนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบ
นายจัตุรัส มั่นปาน

งบประมาณ
ระยะเวลา
5,000
9 – 10
กรกฎาคม 2554

นายณัฐพล เรือศรีจันทร์
นายบัณฑิต สุ่มศรี

20,000
20,000

9 กรกฎาคม 2554
10 - 17
ธันวาคม 2554

ผศ.สันติ พงษ์พรต

38,680

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

29,820

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธ์

2,500

14 – 15 มกราคม
2555
20 – 22 มกราคม
2555
23 ธันวาคม 2555

นายชัชชัย เขื่อนธรรม

61,440

20 – 22 มกราคม
2555

นางสาวกันตพัฒน์ จารุวัชร
เศรษฐ์

71,600

16 – 19 กุมภาพันธ์
2555

ผศ.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน

16,920

13 ธันวาคม 2554
19 มกราคม 2555
15-16 กุมภาพันธ์

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ปฏิบัติธรรมเพื่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
การอบรมคอมพิวเตอร์เชิง
ปฏิบัติการ เสริมประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
ด้านการออกแบบและเขียนแบบ
เชิงวิศวกรรม
การบริหารและการจัดการเรียน
การสอนหล้กสูตรเกษตรศาสตร์
(เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ส่งเสริมการประกันคุณภาพกับ
นักศึกษา
การพัฒนาการเรียนการสอนโดย
บุคคล องค์กรและชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม
การพัฒนาการเรียนการสอนโดย
บุคคล องค์กรและชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม
การพัฒนาการเรียนการสอนโดย
บุคคล องค์กรและชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม
ความร่วมมือทางวิชาการ
ภายนอกด้านการผสมเทียม
เตรียมความพร้อมต่อการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา

2555
ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

70,600

นางสาวธันย์ชนก
หัตถกรรม
นายวีระชาติ จริตงาม

27,070
35,000

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน 11,000

27-29 มกราคม
2555
20-22 มกราคม
2555
20-21,27-28
สิงหาคม 2554
3-4,10-11
กันยายน 2554

นายชัชชัย เขื่อนธรรม
นายพิสิษฐ์ เพชรคง

11,600
2,000

30 มิถุนายน 2554,
กรกฎาคม หรือ
สิงหาคม 2554,
25, 27 กรกฎาคม
2554
26 สิงหาคม 2554
10 สิงหาคม 2554

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

2,940

5 สิงหาคม 2554

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

-

1 สิงหาคม 2554

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

1,460

29 สิงหาคม 2554

นางสาวธันย์ชนก หัตถกรรม 13,000

-

นางสาวธันย์ชนก หัตถกรรม 10,000

ปีการศึกษา 2554

21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

ด้านห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์
ส่งเสริมการประกันคุณภาพกับ
นักศึกษา
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) ด้วยกิจกรรม
ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมชมการ
แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ
“ROBOCON ABU Asia-pacific
Robot Contest 2011
BANGKOK”
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
พัฒนาบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่การมี
งานทา
การสร้างสรรค์งานศิลปะเชิง
ปฏิบัติการ สู่ชุมชนเพื่อความ
ยั่งยืน
ส่งเสริมนักศึกษาประกวด
Thailand Animation Contest
2011
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
เทคนิคกระบวนสร้างและตัดต่อ
ภาพยนตร์
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
การจัดนิทรรศการทางด้าน
วิชาการและผลงานนักศึกษา

นายภิญโญ ชุมมณี

30,000

14 ก.ค. – 30 ก.ย.
54
15 ก.ค. – 15 ก.ย.
54
28 สิงหาคม 2554

นายถิรายุ ปิ่นทอง

10,000

ผศ.สันติ พงษ์พรต

35,920

ผศ.สมชาย ศรีพูล
นางสาวอิสรี ศรีคุณ

6,400
50,000

5 กันยายน 2554
10-12 กันยายน
2554

นางสาวกันยาพร กุณฑล
เสพย์

10,000

พฤษภาคม –
สิงหาคม 2554

นางสาวเพ็ญนภา มณีอุต

8,200

มิถุนายน – กันยายน
2554

นางสาวกันยาพร กุณฑล
เสพย์

2,300

พฤษภาคม –
กรกฎาคม 2554

นางยุวดี ทองอ่อน

17,260

15 สิงหาคม 2554

นายรพีพัฒน์ มั่นพรม

10,000

14-15 กันยายน
2554

31.
32.

เข้าค่ายฝึกระเบียบวินัย ความ
สามัคคี คุณธรรมจริยธรรม
ไหว้ครูช่าง “พระวิษณุ”

นางสาวสุธาสินี มัทวรัตน์

84,800

นางสาวสุธาสินี มัทวรัตน์

18,000

3 – 4 มิถุนายน
2554
16 มิถุนายน 2554

บทที่ 5
ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ในการทางานของคณะฯ สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการต่างๆ
5.1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ลาดับ
โครงการ
1.
พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จานวน 8 หลักสูตร
2.
พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพทางการศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.
พัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
4.
พัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน “การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สาหรับตัวบ่งชี้ใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2553”
5.
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2554

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์
วัฒน

งบประมาณ
ระยะเวลา
400,000
1 พ.ค. – 15 ก.ย. 54

นางสาวอิสรี ศรีคุณ

46,020

23 – 24 สิงหาคม
2554

ผศ.ศรวณะ แสงสุข

95,240

ผศ.ศรวณะ แสงสุข

9,600

5 – 7 กันยายน
2554
13 มิถุนายน 2554

นายพิสิษฐ์ เพชรคง

2,000

3 สิงหาคม 2554

5.2 สรุปการปฏิบัติงาน/การไปราชการ/การลา
ที่

รายชื่ออาจารย์

มาปฏิบัติ
ไปราชการ
ราชการ

ลากิจ/ป่วย/
ศึกษาต่อ

รวม
ทั้งหมด

หมายเหตุ

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1

ผศ.ศรวณะ

แสงสุข

226

16

-

242

2

ผศ.จรรโลง

พิรุณ

233

5

4

242

3

ผศ.สนธยา

แพ่งศรีสาร

228

14

-

242

4

ผศ.ดร.สุรชัย

บุญเจริญ

226

16

-

242

5

ผศ.พรรษประเวศ

อชิโนบุญวัฒน์

228

14

-

242

6

ผศ.ภูษิต

คาชมภู

229

13

-

242

7

ผศ.ดร.ไพฑูรย์

ทองทรัพย์

216

21

5

242

8

นางยุวดี

ทองอ่อน

229

13

-

242

9

น.ส.เพียงพิศ

ชะโกทอง

141

16

85

242

10

นายธวัช

พะยิ้ม

236

6

-

242

11

นายมานัส

รอดชื่น

231

11

-

242

12

น.ส.สุจิตรา

อยู่หนู

225

17

-

242

13

นายรพีพัฒน์

มั่นพรม

223

19

-

242

14

น.ส.เพ็ญนภา

มณีอุด

232

10

-

242

15

น.ส.กันยาพร

กุลฑลเสพย์

228

14

-

242

16

นายณัฐเศรษฐ์

น้าคา

236

6

-

242

17

ผศ.สันติ

พงษ์พรต

228

14

-

242

18

นายมนตรี

ใจเยี่ยม

242

-

-

242

19

น.ส.อิสรี

ศรีคุณ

200

42

-

242

20 นายนัฐพันธ์

พูนวิวัฒน์

230

12

-

242

21

นายเกษม

ภูเ่ จริญธรรม

229

13

-

242

22

น.ส.กันตพัฒน์

จารุวัชรเศรษฐ์

209

33

-

242

23 นายอนุสรณ์

สินสะอาด

223

19

-

242

24

เขื่อนธรรม

214

28

-

242

25 นายสุริยา

อดิเรก

210

32

-

242

26 น.ส.กรรณิการ์

มิ่งเมือง

225

17

-

242

นายชัชชัย

ลากิจ (บิดาเสียชีวติ )

ลาไปต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อเริ่ม 1 มิ.ย.54

ที่

รายชื่ออาจารย์

มาปฏิบัติ
ไปราชการ
ราชการ

ลากิจ/ป่วย/
ศึกษาต่อ

รวม
ทั้งหมด

หมายเหตุ

จริตงาม

169

73

-

242

28 นายจุตพิ รรษ์

อนิวรรตกูล

228

14

-

242

29 นายปิยลาภ

มานะกิจ

30 นายวัชระ

ชัยสงคราม

231

11

-

242

31

เพชรคง

230

12

-

242

32 น.ส.ธนรัตน์

ศรีรุ่งเรือง

123

1

118

242

ลาศึกษาต่อเริ่ม 1 เม.ย.54

33 นายโกเมน

152

70

-

222

เริ่มทางาน 1 พ.ย.53

157

65

-

222

เริ่มทางาน 1 พ.ย.53

35 นายปิยกิจ

หมายมั่น
มะระ
ประเสริฐศักดิ์
กิจติตุลากา
นนท์

238

4

-

242

36 นายภิญโญ

ชุมมณี

172

70

-

242

37 นายถิรายุ

ปิ่นทอง

152

70

-

222

เริม่ ทางาน 1 พ.ย.53

38 นางมาศสกุล

ภักดีอาษา

138

14

90

242

ลาคลอดบุตร

39 ดร.ภริตา

พิมพันธุ์

226

16

-

242

40

นายจักราวุฒิ

เตโช

25

60

-

85

เริ่ม 1 มิ.ย.54

41

นายกฤษณะ

ร่มชัยพฤกษ์

19

66

-

85

เริ่ม 1 มิ.ย.54

42

นายปฐพงษ์

จิโน

22

63

-

85

เริ่ม 1 มิ.ย.54

43

นายอานาจ

ประจง

82

3

-

85

เริ่ม 1 มิ.ย.54

44

นายเสกสิทธิ์

60

3

-

63

เริ่ม 1 ก.ค.54

45

นางสาวอาสาฬห์

รัตนสิริวัฒนกุล
อุตตาล
กาญจนา

81

4

-

85

เริ่ม 1 มิ.ย.54

46 นายภูริช

ยิ้มละมัย

61

2

-

63

เริ่ม 1 ก.ค.54

47

รัชดาศรี

149

8

-

157

ลาออก 31 พ.ค.54

48 นายธีรภัทร

แก่นชา

57

100

-

157

ลาออก 31 พ.ค.55

49 นางสาวณฐพร

โพธิ์รัง

189

11

-

200

เริ่มงาน 1 ธ.ค.53

50 นางสาวดวงฤดี

ชูตระกูล

137

-

-

137

ลาออก 1 มิ.ย.54 ,

27

นายวีระชาติ

นายพิสษิ ฐ์

34 นายทรงศักดิ์

นายชาติไชย

ลาศึกษาต่อ

เริ่มงาน 1 พ.ย.53
51

นางสาวพจนพร

แก้วเนตร

20

-

-

20

ลากออก 1 พ.ย.53

ที่

รายชื่ออาจารย์

มาปฏิบัติ
ราชการ

ไปราชการ

ลากิจ/
ป่วย/
ศึกษาต่อ

รวม
ทั้งหมด

หมายเหตุ

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 นายนพดล

ชุม่ อินทร์

211

31

-

242

2 ผศ.ดร.บุญแสน

เตียวนุกูลธรรม

233

9

-

242

3 ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์

กุศลสถิตย์

217

25

-

242

4 ผศ.สุกิตติ

กาแพงเศรษฐ

221

21

-

242

5 นางสาวสุกัญญา

สุจริยา

210

32

-

242

6 ดร.ปัณณวิชญ์

เย็นจิตต์

226

16

-

242

7 นายธันวา

ไวยบท

217

25

-

242

8 ผศ.สมชาย

ศรีพูล

198

44

-

242

9 ผศ.ดร.ธาตรี

จีราพันธุ์

205

37

-

242

10 นางสาวธันย์ชนก

หัตถกรรม

209

33

-

242

11 ดร.ฐิตาภรณ์

คงดี

146

96

-

242

12 ผศ.ดร.จงดี

ศรีนพรัตน์วัฒน

220

22

-

242

13 ผศ.เบญจพร

รอดอาวุธ

215

27

-

242

14 นายนรินทร์

เลียงหิรัญถาวร

233

9

-

242

15 ผศ.อิ่มเอิบ

พันสด

16 นางสาวชื่นจิต

พงษ์พูล

214

28

-

242

17 นางสาวพรพรรณ

จิอู๋

215

27

-

242

18 นางสาวสุธาสินี

ภัยชนะ

155

2

-

157

ลาศึกษาต่อ

ลาออก 1 มิ.ย.54

5.3 การไปราชการของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปี 2554
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

257/53

5 - 6 ต.ค53

อาจารย์/บุคลากร
ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
ผศ.สมชาย ศรีพูล

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จ.ชัยนาท 53-00-RD-02
เรื่อง เก็บข้อมูลโครงงานวิจัยดัดแปลงโรงเรือน
กระบือ

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม
258/53

8 ต.ค53

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

53-00-RD-02

เรื่อง วิเคราะห์/ประสานการใช้ห้องLAB
259/53

13-ต.ค.-53

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
เรื่อง วิเคราะห์อาหารหยาบในโครงการวิจัย

260/53

15-ต.ค.-53

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จ.ชัยนาท 53-00-RD-02
เรื่อง เก็บตัวอย่าง สภาพอากาศในโครงการวิจัย

19 - 20 ต.ค.53 ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จ.ชัยนาท 53-00-RD-02
เรื่อง เก็บตัวอย่างน้าหนัก/เลือดในโครงการวิจัย

261/53

53-00-RD-02

262/53

27-ต.ค.-53

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
เรื่อง วิเคราะห์อาหารสัตว์ในโครงการวิจัย

53-00-RD-02

263/53

3 - 4 พ.ย.53

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จ.ชัยนาท 53-00-RD-02
เรื่อง เก็บตัวอย่างเลือดในโครงการวิจัย

267/53

268/53

10-พ.ย.-53

17-พ.ย.-53

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

ผศ.สมชาย ศรีพูล

เรื่อง วิเคราะห์ cortisol

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม
ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม./ม.
จุฬาลงกรณ์

53-00-RD-02

53-00-RD-02

เรื่อง วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิ าร
269/53
270/53

24-พ.ย.-53
26-พ.ย.-53

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม

53-00-RD-02

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

เรื่อง วิเคราะห์อาหารสัตว์-โปรตีน ไขมัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท เรื่อง เก็บข้อมูลอากาศ

53-00-RD-02

/รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
271/53

30-พ.ย.-53

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

53-00-RD-02

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร
ผศ.สมชาย ศรีพูล

272/53

273/53
274/53

1 - 2 ธ.ค.53

8-ธ.ค.-53
15 - 16 ธ.ค.53

279/53

13- 15 ต.ค.53

281/53

9-พ.ย.-53

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

เรื่อง ติดต่อประสานงานห้องปฏิบัตกิ าร
วิเคราะห์
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร อ.มโนรมย์ จ.
ชัยนาท เรื่อง เก็บข้อมูลเลือด

53-00-RD-02

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม

53-00-RD-02

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม

เรื่อง ตรวจสอบอาหารสัตว์ในห้องปฏิบัตกิ าร
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท เรื่อง วัดการแปลงหมักอาหารสัตว์

53-00-RD-02

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
ผศ.สมชาย ศรีพูล
อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม

อ.สุกัญญา สุจริยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
เรื่อง การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้าและเห็ด
เศรษฐกิจในถุงพลาสติก

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร

54-00-AD-01

เรื่อง เข้าร่วมการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

ผศ.จรรโลง พิรุณ
ผศ.สันติ พงษ์พรต
พขร
282/53
285/53

15 - 17 ธ.ค.53

อ.สุกัญญา สุจริยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม

อ.อิสรี ศรีคุณ

เรื่อง เข้าร่วมประชุมวิชาการ ข้าวแห่งชาติ

18 - 19 พ.ย.53 อ.อิสรี ศรีคุณ
อ.นัฐพันธ์ พูลวิวัฒน์

จ.อยุธยา จ.นครปฐม

54-00-AD-01
54-01-AD-04

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์

286/53

15 - 16 พ.ย.53 อ.อนุสรณ์ สินสะอาด
อ.เกษม ภู่เจริญธรรม

กรุงเทพฯ

54-01-AD-04

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
อ.สุริยา อดิเรก
287/53

25 - 26 พ.ย.53 อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์ จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ
อ.อิสรี ศรีคุณ
อ.อนุสรณ์ สินสะอาด
อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

54-01-AD-04

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

อ.สุริยา อดิเรก
291/53

293/53

12-พ.ย.-53

29 ธ.ค - 1 ธ.ค.53

อ.สุกัญญา สุจริยา

ศูนย์วจิ ัยพืชไร่ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
เรือ่ ง ติดต่อขอซื้อเมล็ดพันธุ์ขยาย ประเภทพืช
ไร่

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ จ.นครราชสีมา
อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

ไม่ขอเบิก

54-01-AD-11

เรื่อง ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม

อ.พรพรรณ จิอู๋
อ.นรินทร์ เลียงหิรัญ
ถาวร
อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
นส.ปิยนุช ภูกันแก้ว
นศ. 11 คน
299/53

22-พ.ย.-53

อ.อนุสรณ์ สินสะอาด
อ.สุริยา อดิเรก

มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
วิจัยเครือข่าย

ไม่ขอเบิก

ภาคเหนือตอนล่าง
303/53

23-พ.ย.-53

อ.ธันวา ไวยบท

จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค์

ผศ.สมชาย ศรีพูล
ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

เรื่อง แนะแนวการศึกษาสาขาวิชาการเกษตร

54-01-AD-10

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม
นายสมเจตร์ เพ็ญวิจิตร
305/53

25-พ.ย.-53

อ.ธันวา ไวยบท

จ.อุทัยธานี

ผศ.สมชาย ศรีพูล
ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

เรื่อง แนะแนวการศึกษาสาขาวิชาการเกษตร

54-01-AD-10

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม
นายสมเจตร์ เพ็ญวิจิตร
306/53

26-พ.ย.-53

อ.ธันวา ไวยบท

จ.กาแพงเพชร

54-01-AD-10

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร
ผศ.สมชาย ศรีพูล
ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

เรื่อง แนะแนวการศึกษาสาขาวิชาการเกษตร

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม
นายสมเจตร์ เพ็ญวิจิตร
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
เรื่อง เข้าร่วมประชุมวิชาการ ข้าวแห่งชาติ

307/53

15 - 17 ธ.ค.53

อ.นพดล ชุม่ อินทร์

0311/53

3-ธ.ค.-53

อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ดร.ภริตา พิมพันธุ์

กาแพงแสน จ.นครปฐม เรื่อง เข้าร่วมงานเปิด

อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

โลกวิศวกรรม 53

54-01-AD-01

54-00-AD-01

อ.ธนรัตน์ ศรีรุ่งเรือง
อ.วัชระ ชัยสงคราม
0314/53

7-ธ.ค.-53

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
เรื่อง ทา Lab งานวิจัยโครงการดัดแปลง
โรงเรือนกระบือ

53-00-RD-02

0315/53

9-ธ.ค.-53

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

สภากาชาดไทย Lab Human กรุงเทพฯ

53-00-RD-02

เรื่อง วิเคราะห์ FT3
0316/53

20-ธ.ค.-53

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

53-00-RD-02

เรื่อง วิเคราะห์ FT3
0316/53

14-ธ.ค.-53

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

สภากาชาดไทย Lab Human กรุงเทพฯ

53-00-RD-02

เรื่อง วิเคราะห์ cortisol
0317/53

23-ธ.ค.-53

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

53-00-RD-02

กรุงเทพฯ เรื่อง วิเคราะห์อาหารข้นงานวิจัย
0318/53

28-ธ.ค.-53

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
เรื่อง สืบค้นข้อมูลเขียน PAPER เพื่อตีพิมพ์
ผลงานวิจัย

53-00-RD-02

0319/53

30-ธ.ค.-53

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
เรื่อง รับเลือดทั้งหมดที่วิเคราะห์ เก็บ serum
เพื่อตรวจเช็ค/เก็บรักษา

53-00-RD-02

ที่
0320/53

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
8-9 ธ.ค.-53

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์ กรุงเทพฯ

อ.นัฐพันธ์ พูลวิวัฒน์

รหัสเงิน
งบประมาณ
54-01-AD-04

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

อ.อิสรี ศรีคุณ
0321/53

13-14 ธ.ค-53

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

54-00-AD-01

เรื่อง นาเสนอโครงการวิจัย สานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
0322/53

7-ธ.ค.-53

ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

54-00-AD-01

กรุงเทพฯ เรื่อง นาเสนอผลงานทางวิชาการ
0324/53
0325/53

13-ธ.ค.-53
13-ธ.ค.-53

อ.พรพรรณ จิอู๋

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

เรื่อง ไปรับ-ส่ง วิทยากรในการวิพากษ์หลักสูตร

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

สนส.
สนส.

อ.นรินทร์ เลียงหิรัญถาวร เรื่อง ไปรับ-ส่ง วิทยากรในการวิพากษ์หลักสูตร

0329/53

13-ธ.ค.-53

อ.ธันวา ไวยบท

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จ.อุทัยธานีและโรงเรียน

ผศ.สมชาย ศรีพูล

ทหารอากาศอนุสรณ์

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

เรื่อง แนะแนวการศึกษาสาขาวิชาการเกษตร

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

และประชาสัมพันธ์หลักสูตร

54-01-AD-01

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม
มรนว.
1033/53

21-22 ธ.ค.53

รศ.ดร.ธานี เกสทอง

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี

เรื่อง ให้บุคลากรไปราชการ เรื่องบทบาทของ

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

สภามหาวิทยาลัยในการพัฒนาอุดมศึกษาของ
ชาติ

ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ์คาจันทร์

งบหน้า

อ.ภาณุพงษ์ คงจันทร์
อ.เกียรติศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล

อ.มนัส กะระกล
0330/53

14-ธ.ค.-53

อ.ธันวา ไวยบท

โรงเรียนสรรพยาวิทยา จ.ชัยนาท

ผศ.สมชาย ศรีพูล

เรื่อง แนะแนวการศึกษาสาขาวิชาการเกษตร

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

และประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

54-01-AD-01

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม
0336/53

13-ธ.ค.-53

อ.อิสรี ศรีคุณ

กรุงเทพฯ

54-00-MR-02

เรื่อง รับวิทยากรเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
0337/53

13-ธ.ค.-53

ผศ.สันติ พงษ์พรต

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

54-00-AD-12

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ เรื่อง วิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
ผศ.จรรโลง พิรุณ
ผศ.ศรวณะ แสงสุข
อ.ณัฐเศรษฐ์ น้าคา
อ.ชาติไชย รัชดาศรี
พขร.
0338/53

21-22 ธ.ค.53

อ.อิสรี ศรีคุณ

จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ และ จ.นครปฐม

54-01-AD-04

อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์ เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

อ.อนุสรณ์ สินสะอาด
อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
0348/53

12-13 ธ.ค.53

อ.สุริยา อดิเรก
อ.สุธาสินี ภัยชนะ

กรุงเทพฯ

54-00-MR-02

เรื่อง ไปรับ-ส่ง วิทยากรในการวิพากษ์หลักสูตร
0349/53

28-30 ธ.ค.53

ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร

บ.พรอุมาเทวี จากัด จ.สมุทรสาคร และ บ.เอื้อ

อ.ชาติไชย รัชดาศรี

วิทยา จากัด กรุงเทพฯ

54-01-AD-04

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
0332/53

7-ม.ค.-54

อ.ธันวา ไวยบท
ผศ.สมชาย ศรีพูล

โรงเรียนการุ้งวิทยา จ.อุทัยธานี

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

หลักสูตร

54-01-AD-01

เรื่อง แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม
0333/53

10-ม.ค.-54

อ.ธันวา ไวยบท
ผศ.สมชาย ศรีพูล

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.อุทัยธานี
เรื่อง แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์

54-01-AD-01

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร
ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

หลักสูตร

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
001/54

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม
31 ม.ค - 2 ก.พ. -54 อ.อิสรี ศรีคุณ
อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์

จ.ลาพูน , จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่ฮ่องสอน

54-00-AD-09

เรื่อง ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์

อ.อนุสรณ์ สินสะอาด
อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
อ.สุริยา อดิเรก
นศ.ไฟฟูา
พขร.
007/54

5 - 7 ก.พ.-54

อ.สุกัญญา สุจริยา

อ.จอมทอง และอ.สันทราย จ.เชียงใหม่

54-01-AD-08

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์
กุศลสถิตย์

เรื่อง ศึกษาดูงานและทาความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน

54-00-AD-02

อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์

โรงเรียนบ้านหนองหลวง อ.ลานกระบือ

54-00-RD-02

อ.เกษม ภู่เจริญธรรม

จ.กาแพงเพชรเรื่อง บริการวิชาการให้ความรู้

อ.อิสรี ศรีคณ
ุ

ตรวจสอบ และซ่อมแซมระบบไฟฟูาและอุปกรณ์

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม

ไฟฟูาภายในครัวเรือน

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

ผศ.สุกติ ติ กาแพงเศรษฐ
ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
อ.นพดล ชุ่มอินทร์
ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์
007/54

26 - 27 ก.พ.-54

อ.อนุสรณ์ สินสะอาด
อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์

อ.สุริยา อดิเรก
008/54

17 - 19 ม.ค.-54

อ.เพียงพิศ ชะโกทอง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

54-00-AD-10

ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์

ลาดกระบังกรุงเทพฯ

54-00-MR-02

อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม

เรื่อง วิพากษ์หลักสูตร

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

อ.ยุวดี ทองอ่อน
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.ธวัช พะยิ้ม
010/54

19 - 21 ม.ค.-54

อ.สุริยา อดิเรก

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

อ.อิสรี ศรีคณ
ุ

จันทร์ จ.นครปฐม

54-01-AD-09

เรื่อง เสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุม
วิชาการ ศิลปากร
012/54

26 - 30 ม.ค.-54

อ.ธันวา ไวยบท

โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

54-01-AD-09

เรื่อง นาเสนอผลงานวิจัย
014/54

20-ม.ค.-54

อ.สุกญ
ั ญา สุจริยา
อ.นพดล ชุ่มอินทร์
นศ.สาขาเกษตร
(พืชศาสตร์)

โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์

ไม่ขอเบิก

เรื่อง เข้าร่วมสัมมนา ข้าวไทยก้าวต่อไปอย่างไรให้
ยั่งยืน

จานวน 47 คน
018/54

27-ม.ค.-54

อ.ธวัช พะยิ้ม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่ขอเบิก

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
019/54

021/54

022/54

1-ก.พ.-54

3-ก.พ.-54

3-ก.พ.-54

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
เรื่อง เข้าร่วมงานและฟังการนาเสนอผลงานวิจัย

อ.พรพรรณ จิอู๋
นศ.วิทย์-อาหาร จานวน
4 คน
ผศ.สมชาย ศรีพูล

ภาคบรรยาย (เกษตรแฟร์)

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

นครสวรรค์ เรื่อง ศึกษาดูงาน

นายสมเจตต์ เพ็ญวิจิตร
นศ.สาขาเกษตรศาสตร์
(สัตวบาล)
พขร.
อ.สุกัญญา สุจริยา

โรงเรียนพระบางวิทยาคม ต.หนองกระโดน

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์

อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สถานีวิจัยทดลองพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ จ.

เรื่อง ออกบริการวิชาการ วิชาหลักการส่งเสริม

54-00-AD-01

54-01-AD-10

ไม่ขอเบิก

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

การเกษตรและสหกรณ์
025/54

1-ก.พ.-54

ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร

จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดอ่างทอง

ผศ.ศรวณะ แสงสุข

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

54-01-AD-04

อ.ชาติไชย รัชดาศรี
อ.ณฐพร โพธิ์รัง
อ.ธีรภัทร แก่นชา
028/54

029/54

3 - 5 ก.พ.-54

7 - 8 ก.พ.-54

54-00-AD-01

อ.เพียงพิศ ชะโกทอง

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตและโรงเรียนเพาะ
ช่าง กทม. เรื่อง ร่วมงานเปิดนิทรรศการผลงาน
ศิลป์และชมงานเวิร์คช็อป

อ.ธวัช พะยิ้ม
อ.สุจิตรา อยู่หนู

กรุงเทพฯ
เรื่อง พานักศึกษาดูงาน

54-01-AD-15

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมกรุงเทพฯ(ไบเทค)

54-01-AD-11

อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

บางนา กทม. เรื่อง พานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบ

อ.พรพรรณ จิอู๋

ปัญหาวิชาการและชมงาน Industrial fair 2011

ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์

อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
อ.เพียงพิศ ชะโกทอง
033/54

12-ก.พ.-54

นศ.ปี 3 จานวน 4 คน
นศ.ปี 2 จานวน 4 คน
0035/54
037/54

14-ก.พ.-54
8-มี.ค.-54

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ จังหวัดอุทัยธานี
อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

อ.วีระชาติ จริตงาม

มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จ.นนทบุรี

54-01-AD-04
54-01-AD-09

เรื่อง นาเสนอบทความงานวิจยั ,ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
14-ก.พ.-54
มรนว.
122/2554

ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก
ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

กรุงเทพฯ
เรื่อง ให้ข้าราชการไปราชาการ เรือ่ งเลื่อนกาหนด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา

งบหน้า

040/54

15-ก.พ.-54

อ.สุกัญญา สุจริยา
อ.นพดล ชุ่มอินทร์

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท จ.ชัยนาท
เรื่อง บริการวิชาการเรื่อง การปลูกผักบุ้งไร้ดิน ใน
รายวิชา หลักการส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

54-01-AD-12

041/54

24-ก.พ.-54

อ.สุกัญญา สุจริยา

สภาวิจัยแห่งชาติ (วช) กทม.

ไม่ขอเบิก

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

เรื่อง เข้าร่วมการอบรมโครงการ Research Zone
ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
042/54

23 -24 ก.พ.-54

ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร

จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดอ่างทอง

ผศ.ศรวณะ แสงสุข

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

54-01-AD-04

อ.ชาติไชย รัชดาศรี
อ.ณฐพร โพธิ์รัง
อ.ธีรภัทร แก่นชา
043/54

20-21 ก.พ.-54

ผศ.ศรวณะ แสงสุข

โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
เรื่อง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจาก Individual Scorecard

54-00-AD-01

045/54

มี.ค.-ก.ค-54

อ.ธีรภัทร แก่นชา

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญีป่ ุน) กทม.
เรื่อง ฝึกอบรมโครงการสร้างที่ปรึกษาด้านโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน

ไม่ขอเบิก

058/54

3-มี.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร

53-00-RD-02

เรื่อง สัมมนาการวิจัยเชิงพื้นที่
059/54

4-มี.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จ.สุโขทัย

53-00-RD-02

เรื่อง ติดต่อประสานงานอุปกรณ์ผสมอาหารสัตว์
060/54
061/54
062/54
063/54
064/54
065/54

7-มี.ค.-54
10-มี.ค.-54
12-มี.ค.-54
9-มี.ค.-54
14-มี.ค.-54
16-มี.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จ.สุโขทัย

ผศ.สมชาย ศรีพูล

เรื่อง ติดต่อรับมอเตอร์ปั่นไฟเครื่องผสมอาหารสัตว์

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

จุฬาลงกรณ์สภาการชาดไทย กรุงเทพฯ

ผศ.สมชาย ศรีพูล

เรื่อง วิเคราะห์ฮอร์โมน วิเคราะห์เลือด

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

จุฬาลงกรณ์สภาการชาดไทย กรุงเทพฯ

ผศ.สมชาย ศรีพูล

เรื่อง รับผลวิเคราะห์ฮอร์โมน วิเคราะห์เลือด

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

ผศ.สมชาย ศรีพูล

เรื่อง วิเคราะห์อาหารสัตว์

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม

ผศ.สมชาย ศรีพูล

เรื่อง วิเคราะห์อาหารข้น โครงการวิจัย

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม

ผศ.สมชาย ศรีพูล

เรื่อง วิเคราะห์อาหารหยาบ โครงการวิจัย

53-00-RD-02
53-00-RD-02
53-00-RD-02
53-00-RD-02
53-00-RD-02
53-00-RD-02

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

066/54

18-มี.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
ผศ.สมชาย ศรีพูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม
เรื่อง รับผลวิเคราะห์อาหารหยาบ โครงการวิจัยที่
1

53-00-RD-02

067/54

21-มี.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม

53-00-RD-02

ผศ.สมชาย ศรีพูล

เรื่อง รับผลวิเคราะห์อาหารข้น โครงการวิจัยที่ 1

068/54

23-มี.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
ผศ.สมชาย ศรีพูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม
เรื่อง รับผลวิเคราะห์อาหารหยาบ โครงการวิจัยที่
2

53-00-RD-02

069/54

25-มี.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม

53-00-RD-02

ผศ.สมชาย ศรีพูล

เรื่อง รับผลวิเคราะห์อาหารข้น โครงการวิจัยที่ 2

070/54

28-มี.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
ผศ.สมชาย ศรีพูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม
เรื่อง รับผลวิเคราะห์อาหารหยาบ โครงการวิจัยที่
3

53-00-RD-02

071/54

30-มี.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม

53-00-RD-02

ผศ.สมชาย ศรีพูล

เรื่อง รับผลวิเคราะห์อาหารข้น โครงการวิจัยที่ 3

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
ผศ.สมชาย ศรีพูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม

072/54

31-มี.ค.-54

53-00-RD-02

เรื่อง อาหารข้น อาหารหยาบ โครงการวิจัยที่ 1- 3
เก็บรักษาที่ จ.ชัยนาท

075/54

24-มี.ค.-54

อ.อิสรี ศรีคุณ
อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์

อาคารไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม

วิชาการเรื่อง World

อ.อนุสรณ์ สินสะอาด

Energy Congress Asia Regional Conference

54-00-AD-09

เรื่อง พานักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง

อ.สุริยา อดิเรก
อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์

พขร.
นศ.ไฟฟูา-อิเล็กฯ จานวน
38 คน
076/54

7 - 8 มี.ค.54

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์
ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์

จ.อุบลราชธานี
เรื่อง ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

54-00-AD-01

ที่
077/54
078/54

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
10-มี.ค.-54
15 - 16 มี.ค.54

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

VIV Asia 2011

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

ประชุมสัมมนาปศุสัตว์
จ.เชียงราย, จ.เชียงใหม่

54-00-AD-01

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ

เรื่อง ศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

54-00-AD-03

54-00-AD-01

ดร.ภริตา พิมพันธ์
อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
อ.อิสรี ศรีคณ
ุ
อ.อนุสรณ์ สินสะอาด
อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์

079/54

20-25,27-28 มี.ค.54

อ.เพียงพิศ ชะโกทอง
อ.สุจิตรา อยู่หนู

082/54

25-26 มี.ค.54

อ.สุกัญญา สุจริยา
อ.อิสรี ศรีคณ
ุ

กรุงเทพฯ
อบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านความรู้การทา
แอนิเมชั่นและการสร้างโมเดล 3 มิติ
จ.นครปฐม, จ.ปทุมธานี, จ.ชลบุรี และ จ.อยุธยา
เรื่องศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์จากข้าว รับฟังการ

นศ.วิศวกรรม 2 คน

ถ่ายทอดความรูด้ ้านเทคนิคการแปรรูปข้าว

อ.นพดล ชุ่มอินทร์

โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่
54-00-AD-01
เรื่อง เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "การ
เตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่

086/54

27-29 มี.ค.54

ศูนย์ส่งเสริมฯ
ภาค3

ประชาคมอาเซียน (AC) ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง"
090/54

31 มี.ค.-1 เม.ย. 54

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ จ.ชลบุรี

54-00-AD-01

เรื่อง ประชุมสัมมนาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
091/54

29-มี.ค.-54

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
54-01-AD-09
เรื่อง นาเสนอผลงานวิชาการโครงการวิจัยวิสาหกิจ
ชุมชน

083/54

22-เม.ย.-54

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมรามาการ์เด้น

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน

กรุงเทพฯ
เรื่อง เข้าร่วมสัมมนาการวัดคุณภาพบัณฑิต

084/54

7-เม.ย.-54

อ.นพดล ชุ่มอินทร์

Collegiate Learning Assessment (CLA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี,

54-01-AD-04

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์

ศูนย์พืชไร่ จ.สุพรรณบุรี

อ.สุกัญญา สุจริยา

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

รหัสเงิน
งบประมาณ

ผศ.สุกติ ติ กาแพงเศรษฐ
ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
092/54

4 - 5 เม.ย.54

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ไม่ขอเบิก

จ.พระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ได้รบั เชิญเป็นวิทยากรวิพากย์หลักสูตร
093/54

2-เม.ย.-54

เทคโนโลยีบัณฑิต
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน สานักงาน กพ.จ.นนทบุรี และมทร.ตะวันออก

54-00-AD-01

คณะเกษตรศาสตร์ จ.ชลบุรี
เรื่อง สัมภาษณ์นักศึกษาทุน กพ. และติดต่องานที่
คณะเกษตรศาสตร์
094/54

097/54

4 - 5 เม.ย.54

25 - 28 เม.ย.54

ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์

จ.เชียงใหม่

ผศ.ภูษิต คาชมภู

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง

สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐตาม

อ.ภิญโญ ชุมมณี

เอกสารแนบ

อ.วัชระ ชัยสงคราม

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

54-01-AD-04

54-11-AD-04

อ.วีระชาติ จริตงาม
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
ดร.ภริตา พิมพันธ์
อ.พิสิษฐ์ เพชรคง
อ.โกเมน หมายมั่น
อ.ทรงค์ศักดิ์ มะระ
ประเสริฐศักดิ์
อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
อ.ถิรายุ ปิน่ ทอง
102/54

25 - 26 เม.ย.54

ผศ.ภูษิต คาชมภู

อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP

อ.สุจิตรา อยู่หนู

เพื่อชุมชนสู่ความยั่งยืน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

54-00-RD-02

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.กันยาพร กุลฑลเสพย์
อ.ยุวดี ทองอ่อน
103/54
108/54

25-เม.ย.-54
27-เม.ย.-54

อ.พิสิษฐ์ เพชรคง
อ.สุกัญญา สุจริยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
เข้าร่วมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร
ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย สานักงาน
คณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
เรื่อง เข้าร่วมสัมมนาการนวัตกรรมของทุนทาง
สังคมฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท เรื่อง ติดตั้งระบบ spary dry ใน
โครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่
เนื้อ

113/4

28 - 29 เม.ย.54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

106/54

10 - 11 พ.ค.54

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

จ.อยุธยา, จ.ปทุมธานี, จ.สระบุรี และ จ.ลพบุรี

อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

54-00-AD-01

ไม่ขอเบิก

งบวิจัย สกอ.

54-01-AD-04

อ.พรพรรณ จิอู๋
112/54

9 - 10 พ.ค.54

อ.อิสรี ศรีคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ.สุริยา อดิเรก

เรื่อง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์

54-00-AD-02

งานวิจัยด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
สมัยใหม่เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
114/54

2-พ.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

115/54

4-พ.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

116/54

6-พ.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

117/54

10 - 11 พ.ค.54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
เรื่อง ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์
สภากาชาดไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
เรื่อง ตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนในงานวิจัยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เนือ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
กรุงเทพฯ ตรวจสอบรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการตามโครงการวิจัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท

งบวิจัย สกอ.
งบวิจัย สกอ.

งบวิจัย สกอ.

งบวิจัย สกอ.

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

เรื่อง ติดตั้งน้ามันหอมระเหย ทดสอบระบบ
spary dry ในโครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเลีย้ งไก่เนื้อ
118/54

13-พ.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
เรื่อง ซื้ออุปกรณ์สารเคมีในการทาละลายน้ามัน
สกัดในโครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยี

งบวิจัย สกอ.

การเลีย้ งไก่เนื้อ
119/54

16-พ.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

งบวิจัย สกอ.

เรื่อง ติดต่อห้องปฏิบตั ิการ Cortisol ในโครงการ
การวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้ งไก่เนื้อ
120/54

19-พ.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
เรื่อง ติดต่อสารเคมีในการวิเคราะห์ FT3ใน
โครงการการวิจัย

งบวิจัย สกอ.

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เนื้อ
121/54

23 - 24 พ.ค.54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

สถานีทดสอบพันธุส์ ัตว์ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

งบวิจัย สกอ.

เรื่อง ติดตามการจัดการสายพันธุ์โคเนื้อใน
122/54

27-พ.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

123/54

30 - 31 พ.ค.54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

โครงการวิจัยการจัดการอาหารโคเนื้อ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท
เรื่อง ติดตามการจัดการสายพันธุ์โคเนื้อใน
โครงการวิจัยการจัดการอาหารโคเนื้อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

งบวิจัย สกอ.

งบวิจัย สกอ.

เรื่อง ติดต่อการวิเคราะห์เลือดสัตว์ทดลองใน
126/54

12-พ.ค.-54

อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์

โครงการวิจัยการจัดการอาหารโคเนื้อ
จ.นครปฐม และจ.สมุทรสาคร

อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

54-01-AD-04

อ.อิสรี ศรีคณ
ุ
อ.สุริยา อดิเรก
127/54

30-พ.ค.-54

อ.อิสรี ศรีคุณ

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
เรื่อง เข้าร่วมประชุมสัมมนาพิเศษ ก้าวใหม่งานวิจัย

ไม่ขอเบิก

ที่

129/54

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

24 - 25 พ.ค.54

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

อ.อิสรี ศรีคุณ

ข้าว "New Frontier in Rice Science and
Technology"
จ.สมุทรปราการ และ จ.ชลบุรี

อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

รหัสเงิน
งบประมาณ

54-01-AD-04

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
อ.อนุสรณ์ สินสะอาด
อ.สุริยา อดิเรก
อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์

คาสั่ง
9-11 พ.ค.54
สานัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ที่
10-13 พ.ค.54
11/2554

พขร.
อ.ประสพ ยลสิริธัม
อ.ทินพันธุ์ เนตรแพร
อ.กาญจนา ยลสิริธมั
อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

คาสั่ง
มร.นว.

สยาม จ.ราชบุรี สัมมนาทาแผนการจัดกิจกรรม

370/54

130/54

ศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและแหล่ง
54-00-OC-01
สถาปัตยกรรม
ประเทศไทย ณ พระราชวังมฤคทายวัน อุทยาน
ประวัติศาสตร์
พระนครคีรี (เขาวัง) พระราชวังพระรามราชนิเวศน์ 54-00-OP-24
(วังบ้านปีน) จ.เพชรบุรี และพิพิธภัณฑ์หุ่นขึผ้ ึ้ง

10-พ.ค.-54

ผศ.สุกติ ติ กาแพงเศรษฐ
อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม

พัฒนานักศึกษาสาหรับมหาวิทยาลัย
คณะ และกองพัฒนานักศึกษาเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

น.ส.อุทุมพร แก้วนิคม

ณ โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน

น.ส.สุธาสินี มัทวรัตน์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผศ.สมชาย ศรีพูล

สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

งบวิจัย สกอ.

เรื่อง ติดต่อวิเคราะห์เลือดโครงการวิจัยโคเนื้อ
131/54

11-พ.ค.-54

ผศ.สมชาย ศรีพูล

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

งบวิจัย สกอ.

เรื่อง ติดต่ออาหารสัตว์
132/54

13-พ.ค.-54

ผศ.สมชาย ศรีพูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
เรื่อง สืบค้นข้อมูลวิจัยห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบวิจัย สกอ.

133/54

18 - 19 พ.ค.54

ผศ.สมชาย ศรีพูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

งบวิจัย สกอ.

เรื่อง ติดต่อห้องปฏิบตั ิการ, สารเคมี
134/54

24 - 25 พ.ค.54

ผศ.สมชาย ศรีพูล

สภากาชาดไทย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบวิจัย สกอ.

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

บางเขน กรุงเทพฯ
เรื่อง ประสานห้องปฎิบัติการ Cortisol, FT3
135/54

27-พ.ค.-54

ผศ.สมชาย ศรีพูล

โครงการวิจัยโคเนื้อ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท

งบวิจัย สกอ.

เรื่อง จัดสัตว์ทดลองเข้าแผนการทดลองโคเนื้อ
136/54

30 - 31 พ.ค.54

ผศ.สมชาย ศรีพูล

สภากาชาดไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบวิจัย สกอ.

กรุงเทพฯ เรื่อง ส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ PIA
140/54
142/54

10-พ.ค.-54
12-พ.ค.-54

อ.สุกัญญา สุจริยา

ศูนย์วิจัยพืชไร่ อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์

อ.นพดล ชุ่มอินทร์

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน สภาวิจัยแห่งชาติ บางเขน กรุงเทพฯ

54-01-AD-04
54-00-AD-01

เรื่อง ทาสัญญารับทุนวิจัยแทนท่านอธิการบดี
144/54

23-พ.ค.-54

คาสั่ง
23-พ.ค.-54
มร.นว.
ที่ 390/54

ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

หมู่ 1 ต.ยางขาว หมู่ 3 ต.ย่านมัทรี และหมู่ 6

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม

ต. บางตาล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก
ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์

เรื่อง ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

เกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

อ.ประสพ ยลสิริธัม

การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553

อ.กาญจนา ยลสิริธมั

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จ.พิษณุโลก

54-00-RD-02

54-00-OP-24

อ.ไชยา อู๋ชนะภัย
อ.สาธร ทรัพย์รวงทอง
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล
อ.วราวุธ วัชรสรณ์
นางเตือนใจ บรรเจิดกิจ
นายจิณณวัฒน์ สุวรรณ์
น.ส.รจนา ขันกสิกรรม
145/54

24-พ.ค.-54

ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

หมู่ 7 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม

เรื่อง ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ

54-00-RD-02

ที่
146/54
150/54
153/54

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
25-พ.ค.-54
26-พ.ค.-54
27-28 พ.ค.54

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

หมู่ 7 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม

เรื่อง ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ

อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์ จ.นนทบุรี และ จ.ปทุมธานี

อ.อิสรี ศรีคณ
ุ

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม

จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ และ จ.ฉะเชิงเทรา

อ.มานัส รอดชื่น

เรื่อง นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

รหัสเงิน
งบประมาณ
54-00-RD-02
54-01-AD-04
54-01-AD-04

อ.ยุวดี ทองอ่อน
115/54

31 พ.ค-1 มิ.ย 54

อ.โกเมน หมายมั่น

จ.อยุธยา

54-00-AD-01

เรื่อง อบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมการควบคุม
เครื่องจักรซีเอ็นซี
157/54

26-พ.ค.-54

ผศ.สุกติ ติ กาแพงเศรษฐ

จ.กรุงเทพฯ

54-00-AD-01

เรื่อง ร่วมประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟุางแห่งชาติ
163/54

160/54

1-มิ.ย.-54

7-มิ.ย.-54

อ.สุกัญญา สุจริยา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.วไลยอลงกรณ์

อ.นพดล ชุ่มอินทร์

จ.ปทุมธานี

นักศึกษาสาขาพืช 2 คน

เรื่อง รับวัสดุ อุปกรณ์ การเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

อ.นพดล ชุ่มอินทร์

สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

ผศ.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน

เรื่อง ประชุมชี้แจงการอบการวิจัยที่ วช. ให้

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555

54-00-AD-07

54-00-AD-01

อ.อิสรี ศรีคณ
ุ
อ.สุกัญญา สุจริยา
อ.มานัส รอดชื่น
อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
อ.พรพรรณ จิอู๋
ผศ.ศรวณะ แสงสุข
อ.กันตพัฒน์ จารุวัชร
เศรษฐ์
ผศ.สุกติ ติ กาแพงเศรษฐ
167/54

7-มิ.ย.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ประจาปี 2555
เรื่อง ประชุมชี้แจงกรอบวิจัยที่ วช. ให้ทุนอุดหนุน

วิจัย (สกอ.)

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

ประจาปี 55
168/54

13-มิ.ย.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

สภากาชาด / จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

วิจัย (สกอ.)

เรื่อง ตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนโครงการวิจัย
173/54
183/54

13-มิ.ย.-54
16 มิ.ย.-8 ก.ย.54

ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

ต.ยางตาล ต.ย่านมัทรี จ.นครสวรรค์

54-00-RD-02

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม

เรื่อง ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ

สถาบันวิจัย

อ.วีระชาติ จริตงาม

โรงสี อ.หนองบัว, โรงงานเคลื่อนพลัง อ.พยุหคีร,ี

54-00-RD-02

อ.ภิญโญ ชุมมณี

โรงงานน้าตาลพิษณุโลก, และโรงงานน้าตาล

สถาบันวิจัย

อ.ถิรายุ ปิ่นทอง

อุตสาหกรรมบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

อ.จักราวุฒิ เตโซ

เรื่อง บริการวิชาการ

อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์
อ.ทรงศักดิ์ มะระ
ประเสริฐศักดิ์
อ.ปฐมพงษ์ จิโน
อ.โกเมน หมายมั่น
16-มิ.ย.-54

0174/54

19-มิ.ย.-54

ผศ.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

54-02-RD-02

ผศ.สมชาย ศรีพูล

เรื่อง เข้าร่วมประชุม

สถาบันวิจัย

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

โรงเรียนวัดบ้านลาด ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม

นครสวรรค์

54-00-RD-02

ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

เรื่อง ดูสถานที่ในการก่อสร้างโรงเรือนไก่

สถาบันวิจัย

อ.ธันวา ไวยบท

ในงานบริการวิชาการ

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
0169/54

20-มิ.ย.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

สภากาดไทย
เรื่อง ส่งผลเลือด (โครงการวิจยั ) การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เนื้อ

วิจัย (สกอ.)

0170/54

22-มิ.ย.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

สานักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

วิจยั (สกอ.)

0182/54

22-26 มิ.ย.54

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ ประเทศเกาหลีใต้

54-00-AD-01

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน เรื่อง เข้าร่วมการสัมมนาและเยีย่ มชมเทคโนโลยี

วิศวกรรมชั้นสูง
0181/54

24-25 มิ.ย.54

ผศ.สุกติ ติ กาแพงเศรษฐ

กรุงเทพฯ

54-00-AD-01

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

เรื่อง ร่วมประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่
3
0171/54

27-28 มิ.ย.54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิจัย (สกอ.)

เรื่อง ตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนในเลือด
0189/54

20-มิ.ย.-54

ผศ.สุรชัย บุญเจริญ

กรุงเทพฯ
เรื่อง เข้าร่วมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

0187/54

21-มิ.ย.-54

อ.สุกัญญา สุจริยา
ท่าข้าวกานันทรง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
นักศึกษาสาขาพืช ชั้นปีที่ เรือ่ ง เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมข้าวไทย
2 จานวน 32 คน
Thai Rice Festival

54-00-AD-01

ไม่ขอเบิก

และมหกรรมข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
0194/54

22-24 มิ.ย.54

อ.ภิญโญ ชุมมณี

โรงแรมพัทยาพาร์ค พีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี

อ.วีระชาติ จริตงาม

เรื่อง การประชุมวิชาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ

อ.วัชระ ชัยสงคราม

ครั้งที่ 9 (นาเสนอผลงานวิจัย 2 เรือ่ ง)

สถาบันวิจัย

อ.ธนรัตน์ ศรีรุ่งเรือง
0206/54

0207/54

0202/54

23-มิ.ย.-54

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม

โรงเรียนวัดบ้านลาด ต.บางเคียน อ.ชุมแสง

54-00-RD-02

อ.ธันวา ไวยบท

จ.นครสวรรค์ เรื่อง ดูสถานที่ในการก่อสร้าง

สถาบันวิจัย

ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
28-30 มิ.ย.54

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์

โรงเรือนไก่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2553

30-มิ.ย.-54

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ม.เกษตรศาสตร์

54-00-RD-02

ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

เรื่อง ขอรับความอนุเคราะห์ไข่ไก่เพื่อนามาฟักใน

สถาบันวิจยั

30-มิ.ย.-54

งานบริการวิชาการ
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน ร้านขายปลาหมอสี ตลาดจตุจักร,

54-01-AD-13

คณะเกษตรศาสตร์บางพระ จ.ชลบุรี
เรื่อง ซื้อวัสดุฝึกและพ่อแม่พันธุ์ปลาสวยงาม
คาสั่ง
คณะฯ ที่
020/54

18-20 พ.ค.54

ผศ.ศรวณะ แสงสุข

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.2-มคอ.7

อ.ณฐพร โพธิ์รัง

ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.ประจวบคีรขี ันธ์
อ.ยุวดี ทองอ่อน

54-21-AD-01

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

อ.มานัส รอดชื่น
อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
อ.สุจิตรา อยู่หนู
อ.กันยาพร กุลฑลเสพย์
ผศ.สันติ พงษ์พรต
อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ

อ.อิสรี ศรีคณ
ุ
อ.อนุสรณ์ สินสะอาด
อ.ชัชชัย เขี่อนธรรม
อ.สุริยา อดิเรก
อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
อ.พิสิษฐ์ เพชรคง
อ.นพดล ชุ่มอินทร์
ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์

ผศ.สุกติ ติ กาแพงเศรษฐ
อ.สุกัญญา สุจริยา
อ.ธันวา ไวยบท
ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
0211/54

0208/54

1-ก.ค.-54

1-ก.ค.-54

อ.พรพรรณ จิอู๋
อ.นพดล ชุ่มอินทร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ไม่ขอเบิก

อ.อิสรี ศรีคณ
ุ

พระนคร เรื่อง ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ
สาม ของ สมศ.

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม

อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

54-00-RD-02

อ.ธันวา ไวยบท

เรื่อง ติดตามงานก่อสร้างโรงเรือนเลื้ยงไก่

สถาบันวิจัย

ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

งานบริการวิชาการ

ที่
0194/54

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
5-8 ก.ค.54

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รหัสเงิน
งบประมาณ
54-00-AD-01

เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ
0209/54

7-ก.ค.-54

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม

สาหรับบุคลากรภาครัฐ
โรงเรียนวัดบ้านลาด ต.บางเคียน อ.ชุมแสง

อ.ธันวา ไวยบท

จ.นครสวรรค์

ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

เรื่อง ประสานงานกับช่างเพื่อก่อสร้างโรงเรือน

54-00-RD-02
สถาบันวิจัย

งานบริการวิชาการ
คาสั่ง

10-13 ก.ค.54

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการศึกษาระบบ

54-02-AD-01

มร.นว.

ผศ.ศรวณะ แสงสุข

การศึกษาและจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

54-00-AD-01

ที่ 553/54

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

ในต่างประเทศ ณ ประเทศฮ่องกง

ผศ.สุรชัย บุญเจริญ
ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์
ผศ.สุกติ ติ กาแพงเศรษฐ
ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
ผศ.จรรโลง พิรุณ
ผศ.พรรษประเวศ อชิโน
บุญวัฒน์
ผศ.สันติ พงษ์พรต
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
อ.วีระชาติ จริตงาม
อ.อิสรี ศรีคณ
ุ
อ.สุกัญญา สุจริยา
อ.พรพรรณ จิอู๋
อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
อ.อนุสรณ์ สินสะอาด
อ.นพดล ชุ่มอินทร์
นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต

ที่
0216/54

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
12-ก.ค.-54

อาจารย์/บุคลากร
ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

รหัสเงิน
งบประมาณ
วิจัย

เรื่อง ตรวจวิเคราะห์ Lab Hormone ใน
0219/54

12-13 ก.ค.54

ผศ.สมชาย ศรีพูล

0217/54

18-19 ก.ค.54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

ห้องปฏิบัติการงานวิจัย
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
เรื่อง สืบค้นข้อมูลในการปฏิบตั ิงานวิจัย
สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

วิจัย
วิจัย

เรื่อง ตรวจวิเคราะห์ Lab Hormone ใน
ห้องปฏิบัติการงานวิจัย
0228/54

0220/54

15-17 ก.ค.54

19-20 ก.ค.54

อ.ถิรายุ ปิ่นทอง

หมู่บ้านพละ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์

เรื่อง เก็บข้อมูลและสารวจพื้นที่ในโครงการ M-150

อ.ปฐมพงษ์ จิโน
นศ.สาขาวิศวกรรม
พลังงาน
จานวน 10 คน

Ideology 2011

ผศ.สมชาย ศรีพูล

ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

54-01-AD-16

วิจัย

เรื่อง สืบค้นข้อมูลในการปฏิบตั ิงานวิจัย
0231/54

21-ก.ค.-54

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม

บริษัทขนส่งนครสวรรค์ และโรงเรียนวัดบ้านลาด

54-00-RD-02

อ.ธันวา ไวยบท

อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

สถาบันวิจัย

เรื่อง ติดตั้งกรงไก่ในโครงการบริการวิชาการ
0230/54

22-ก.ค.-54

อ.ยุวดี ทองอ่อน

ศูนย์ประชุมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อ.เพ็ญนภา มณีอุด

เรื่อง อบรม Thailand Animation Contest

54-01-AD-15

อ.สุจิตรา อยู่หนู
ผศ.พรรษประเวศ อชิโน
บุญวัฒน์
อ.กันยาพร กุลฑลเสพย์
นักศึกษาสาขาออกแบบ
จานวน 30 คน
0218/54

25-26 ก.ค.54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
เรื่อง ตรวจวิเคราะห์ Lab Hormone ใน
ห้องปฏิบัติการงานวิจัย

วิจัย

ที่
0221/54

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
26-27 ก.ค.54

อาจารย์/บุคลากร
ผศ.สมชาย ศรีพูล

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

รหัสเงิน
งบประมาณ
วิจัย

เรื่อง ติดตามผลการวิเคราะห์ Lab
0247/54

27-ก.ค.-54

ดร.ภริตา พิมพันธ์

เทศบาลตาบลหันคา จ.ชัยนาท

อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

เรื่อง ศึกษาดูงานโครงการบริการวิชาการ

อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง

สิ่งแวดล้อมชุมชน

ไม่ขอเบิก

ตามแนวทางโครงการพระราชดาริ
คาสั่ง

29-ก.ค.-54

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม

โรงเรียนวัดบ้านลาด ต.บางเคียน อ.ชุมแสง

54-00-RD-02

คณะฯ

อ.ธันวา ไวยบท

จ.นครสวรรค์

สถาบันวิจัย

ที่ 042/54

อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

เรื่อง บริการวิชาการ ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะ

ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

การเลีย้ งไก่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

คาสั่ง

21-21 ก.ค.54

อ.เกษม ภู่เจริญธรรม

รับ-ส่ง ข้อสอบและเจ้าหน้าทีส่ านักงาน ก.พ.

โครงการ การเป็น

มร.นว.

25-26 ก.ค.54

ผศ.วัชรา เฉลยทรัพย์

ณ จ.นนทบุรี และกรุงเทพฯ

ศูนย์สอบภาค ก.

ที่ 626/54 5-6 ส.ค.54

ผศ.ภูษิต คาชมภู

ของสานักงาน

8-9 ส.ค.54
0253/54

1-ส.ค.-54

ก.พ.
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

เรื่อง ศึกษาดูงาน

ไม่ขอเบิก

อ.พรพรรณ จิอู๋
นศ.สาขาวิทย์ฯอาหาร
ปีที่ 3 จานวน 20 คน
0256/54

1-2 ส.ค.54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

วิจัย

เรื่อง วิเคราะห์ตัวอย่างเลือด
0263/54

3-ส.ค.-54

อ.นพดล ชุ่มอินทร์

โรงเรียนบ้างหนองไม้แดง อ.พยุหะคีรี

54-00-RD-02

จ.นครสวรรค์
อ.สุกัญญา สุจริยา

โรงเรียนขาณุวิทยา อ.ขาณุฯ จ.กาแพงเพชร

สถาบันวิจัย

เรื่อง ติดตามประเมินผลการอบรมบริการวิชาการ
0254/54

4-10 ส.ค.54

อ.สุกัญญา สุจริยา

อ.แม่ลาน้อย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ของสถาบัน

นศ.สาขาเทคโนโลยีฯพืช

เรื่อง ร่วมทางานวิจัยกับสถาบันอาหาร

อาหาร

บ.อเมริกันฟฺูด, บ.ซีพ.ี ค้าปลีก อาหารแช่แข็ง

54-01-AD-11

จานวน 9 คน
0252/54

5-ส.ค.-54

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

อ.นรินทร์ เลียงหิรัญถาวร จ.ปทุมธานี เรื่อง ศึกษาดูงาน
อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
น.ส.ปิยนุช ภูกันแก้ว
นศ.สาขาวิชาวิทย์ฯ
อาหาร
จานวน 10 คน
0268/54

5-ส.ค.-54

อ.อิสรี ศรีคณ
ุ

องค์บริหารส่วนตาบลวังมหากร อ.ท่าตะโก
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน จ.นครสวรรค์

54-01-AD-06

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ เรื่อง ร่วมประชุมเพื่อชาสัมพันธ์งานวิจัยและบริการ
ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

วิชาการของคณะและให้ความรู้แก่ประชาชน

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
ดร.ภริตา พิมพันธ์
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
0233/54

6-ส.ค.-54

อ.ภิญโญ ชุมมณี

โรงงานน้าตาลบ้านไร่ และเขื่อนศรีนครินทร์

อ.วีระชาติ จริตงาม

เรื่อง การทัศนศึกษาสถานประกอบการนอก

อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
อ.ทรงศักดิ์ มะระ
ประเสริฐศักดิ์

สถานที่

อ.พิสิษฐ์ เพชรคง
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
ดร.ภริตา พิมพันธ์
อ.จุติพรรษ อนิวรรตกูล
อ.ถิรายุ ปิ่นทอง
อ.ปิยกิจ กิจติตลุ ากานนท์
อ.วัชระ ชัยสงคราม

54-01-AD-16

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

อ.โกเมน หมายมั่น
6-ส.ค.-54

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ชลบุรี

54-01-AD-13

เรื่อง นานักศึกษาไปทัศนศึกษา
8-ส.ค.-54

อ.มานัส รอดชื่น

จ.กาแพงเพชร จ.พิจิตร

อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม

เรื่อง สารวจข้อมูลสาหรับทาข้อมูลในการออกแบบ โครงการพัฒนา

อ.กันยาพร กุลฑลเสพย์

บรรจุภัณฑ์ในโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์

ศักยภาพผลิตภัณฑ์

อ.เพ็ญนภา มณีอุด

OTOP จาก ข้าว, อ้อยและมันสาปะหลัง

OTOP

อ.ยุวดี ทองอ่อน
0257/54

8-9 ส.ค.54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

เงินรับฝาก

จ.นครสวรรค์
ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

วิจัย สกอ.

เรื่อง สืบค้นข้อมูลในการปฏิบตั ิงานวิจัย
10-11 ส.ค.54

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน ประจาปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0273/54

10-11 ส.ค.54

อ.ภิญโญ ชุมมณี

บ.เจ บี เค เทคนิคคอล ต.หนองจ๊อบ อ.สันทราย

อ.วีระชาติ จริตงาม

จ.เชียงใหม่ เรื่อง ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

อ.วัชระ ชัยสงคราม

นอกสถานที่

54-01-AD-16

อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
15-ส.ค.-54

อ.มานัส รอดชื่น

จ.อุทัยธานี, อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม

เรื่อง สารวจข้อมูลในโครงการพัฒนาศักยภาพ

เงินรับฝาก

ผลิตภัณฑ์ OTOP จากข้าว อ้อย และมันสาปะหลัง
0248/54

15-ส.ค.-54

อ.ยุวดี ทองอ่อน
ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์

อ.มานัส รอดชื่น
อ.ธวัช พะยิ้ม
อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
อ.สุจิตรา อยู่หนู
อ.กันยาพร กุลฑลเสพย์
อ.เพ็ญนภา มณีอุด

จ.สุโขทัย เรื่อง ศึกษาดูงาน

54-01-AD-15

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

ผศ.ภูษิต คาชมภู
0258/54

15-16 ส.ค.54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

วิจัย สกอ.

เรื่อง ตรวจวิเคราะห์ T3 T4
0276/54

18-ส.ค.-54

อ.นพดล ชุ่มอินทร์

โรงเรียนตลุกดู่วิทยา ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี คลินิกเทคโนโลยี

อ.สุกัญญา สุจริยา

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ อ.ตาคลี

นศ.สาขาเทคโนโลยีฯพืช

จ.นครสวรรค์

จานวน 5 คน

โรงเรียนธัญญาประชานุเคราะห์ อ.ตากฟูา

กระทรวงวิทย์ฯ

จ.นครสวรรค์
เรื่อง ติดตามประเมินผล โครงการคลินิกเทคโนโลยี
ถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน

0278/54

18-ส.ค.-54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

สกอ. กรุงเทพฯ

ผศ.สมชาย ศรีพูล

เรื่อง ประชุมชี้แจงรายงานความก้าวหน้า

สถาบันวิจัย

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปี 54 และกรอบ 55
0277/54

0280/54

0284/54

19-ส.ค.-54

19-ส.ค.-54

19-20 ส.ค.54

อ.นพดล ชุ่มอินทร์

สมาคมโรงสีข้าว อ.หนองกรด อ.เมือง

คลินิกเทคโนโลยี

อ.สุกัญญา สุจริยา

จ.นครสวรรค์,ต.บางม่วง-ปากน้าโพ-เก้าเลี้ยว-

กระทรวงวิทย์ฯ

นศ.สาขาเทคโนโลยีฯพืช

วัดไทร-พระนอน และพยุหะ

จานวน 5 คน

เรื่อง ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี

อ.อิสรี ศรีคณ
ู

กรุงเทพฯ เรื่อง เข้าร่วมประชุมระดับชาติ

ดร.ภริตา พิมพันธ์

เรื่อง Carbon Footprint : A Tool

อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

to Conbat Glibal Warning

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

อ.สุริยา อดิเรก

เรื่อง เข้าร่วมโครงการสืบสานงานศิลป์

54-01-AD-09

54-00-AD-01

ตัวแทน สโมสรนักศึกษา
จานวน 8 คน
20-ส.ค.-54

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์

ต.หนองกรด อ.เมือง, ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย

คลินิกเทคโนโลยี

อ.นพดล ชุ่มอินทร์

ต.ปากน้าโพและ ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักบุรี

กระทรวงวิทย์ฯ

จ.กาแพงเพชรเรื่อง ติดตามประเมินผลโครงการ
21-ส.ค.-54

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์

คลินิกเทคโนโลยี ต.เนินมะกอก ต.ท่าน้าอ้อย อ.

คลินิกเทคโนโลยี

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร
อ.นพดล ชุ่มอินทร์

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
พยุหะคีร,ี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง,ต.ชุมแสง

รหัสเงิน
งบประมาณ
กระทรวงวิทย์ฯ

อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และ ต.อุทัยใหม่
จ.อุทัยธานีเรื่อง ติดตามประเมินผลโครงการคลินิก
เทคโนโลยี
0290/54

22-ส.ค.-54

อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์

สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมปุาไม้

ผศ.สันติ พงษ์พรต

(ซับสมบูรณ์ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์)

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ

เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการสัมฤทธิผลการเรียนตาม

อ.ณัฐเศรษฐ์ น้าคา

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พีงประสงค์ตามกรอบ

อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

54-00-AD-12

อ.ภูริช ยิม้ ละมัย
นศ.สาขาเทคโนโลยีอุตฯ
0259/54

22-23 ส.ค.54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

วิจัย สกอ.

เรื่อง ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์
0289/54
0296/54

0271/54

22-ส.ค.-54
25-ส.ค.-54

25-26 ส.ค.54

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม

อ.บ้านตาก จ.ตาก

ไม่ขอเบิก

ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

เรื่อง หาวัสดุในการทาวิจัย

อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

อบต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

54-00-RD-02

อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง

เรื่อง ติดตามประเมินผล โครงการสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัย

ดร.ภริตา พิมพันธ์

ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ.สุริยา อดิเรก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อ.อานาจ ประจง

เรื่อง ฝึกอบรมเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิง

54-00-AD-01

ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์เพื่องาน
อุตสาหกรรม
0281/54

26-30 ส.ค.54

อ.อิสรี ศรีคณ
ู

กรุงเทพฯ

อ.สุกัญญา สุจริยา

เรื่อง เข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ โดย

อ.นพดล ชุ่มอินทร์

สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

54-00-AD-03

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์
0297/55

26-ส.ค.-54

อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

อบต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

54-00-RD-02

ดร.ภริตา พิมพันธ์

เรื่อง ติดตามผล โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อ

สถาบันวิจัย

อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
0261/54

28-ส.ค.-54

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์ กรุงเทพฯ
ผศ.สันติ พงษ์พรต

54-00-AD-17

เรื่อง ศึกษาดูงานการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
อ.ณัฐเศรษฐ์ น้าคา
อ.ณฐพร โพธิ์รัง
อ.อาสาฬห์ อุตตาล
กาญจนา
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล

อ.ภูริช ยิ้มละมัย
นศ.สาขาเทคโนโลยีอุตฯ
0260/54

29-30 ส.ค.54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

วิจัย สกอ.

เรื่อง วิเคราะห์ Hormone
0301/54

29-ส.ค.-54

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

อ.ท่าตะโก, ต.หนองกระโดน จ.นครสวรรค์

อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

เรื่อง ศึกษาดูงานโรงสีข้าวเทพประสิทธิ,์

นศ.สาขาวิชาวิทย์ฯอาหาร

ร้านขนมสุธาสินี

54-01-AD-11

จานวน 4 คน
0298/54

0304/54

29-ส.ค.-54

30-ส.ค.-54

อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

เทศบาลตาบลบ้านแดน อ.บรรพตพิสัย

54-00-RD-02

ดร.ภริตา พิมพันธ์

จ.นครสวรรค์เรื่อง ติดตามผล โครงการสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัย

อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง

ชุมชนเพื่อการพัฒนา

อ.สุริยา อดิเรก

โรงไฟฟูาแม่เมาะ จ.ลาปาง

อ.เกษม ภู่เจริญธรรม

เรื่อง ศึกษาดูงาน

54-00-AD-14

อ.อนุสรณ์ สินสะอาด
อ.อานาจ ประจง
0299/54

30-ส.ค.-54

อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

เทศบาลตาบลบางประมุง อ.โกรกพร จ.นครสวรรค์ 54-00-RD-02

ดร.ภริตา พิมพันธ์

เรื่อง ติดตามผล โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อ

สถาบันวิจัย

ที่

0303/54

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
31 ส.ค.-

อาจารย์/บุคลากร
อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง

การพัฒนา

อ.ธันวา ไวยบท

มหาวิทยาลัยแม่จ-้ แพร่

3-ก.ย.-54
0300/54

0311/54

31-ส.ค.-54

3-ก.ย.-54

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ
54-00-AD-01

เรื่อง นาเสนองานวิจัย
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

อบต.หนองปลิง

ดร.ภริตา พิมพันธ์

เรื่อง ติดตามผล โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อ

อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง

การพัฒนา

อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล

ไทยทีวีสีช่อง 3

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ

เรื่อง เข้าร่วมนาเสนอผลงานในรายการสมรภูมิ

นศ.สาขาเทคโนโลยีอุตฯ

ไอเดีย

54-00-RD-02

54-01-AD-06

จานวน 3 คน
0319/54
0320/54
คาสั่ง

6-ก.ย.-54
7-ก.ย.-54
8-9 ก.ย.54

มร.นว.

อ.ธวัช พะยิ้ม

กรุงเทพฯ

ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์

เรื่อง รับวิทยากร

อ.ธวัช พะยิ้ม

กรุงเทพฯ

ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์

เรื่อง ส่งวิทยากร

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการจัดตั้ง

54-01-AD-04
54-04-MR-11

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยในกากับ ณ บัณฑิตวิทยาลัย

ที่ 814/54
0325/54

54-01-AD-04

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13-ก.ย.-54

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง เข้าร่วมประชุมสหกิจศึกษา พบปะ

0322/54
0293/54

14-16 ก.ย.54
21-23 ก.ย.54

ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

ผู้ประกอบการ จ.ชลบุรี

อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม

เรื่อง นาเสนอผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับคัดเลือกโดย สกอ.

อ.สุกัญญา สุจริยา

อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี ม.แม้โจ้

วิจัย สกอ.
54-01-AD-09

จ.เชียงใหม่เรื่อง สัมมนาและฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช
0337/54
0339/54

25-26 ก.ย.54
30-ก.ย.-54

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

มรภ.เพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์

เรื่อง ประชุมเครือข่ายคณบดี

ผศ.สันติ พงษ์พรต

มรภ.กาแพงเพชร
เรื่อง เป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ไม่ขอเบิก

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์

เรื่องการทบทวน SWOT และการจัดทาแผน
กลยุทธ์ฯ
โครงการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการด้านการ

54-00-AD-01

คณะฯ

ผศ.ศรวณะ แสงสุข

จัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

54-00-AD-02

ที่ 058/54

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

และการบริหารความเสี่ยง ณ ภูผาสวนผึ้งรีสอร์ท

คาสั่ง

5-7 ก.ย.54

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน จ.ราชบุรี

ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
ผศ.สุกติ ติ กาแพงเศรษฐ
อ.นพดล ชุ่มอินทร์
อ.พรพรรณ จิอู๋
อ.อิสรี ศรีคณ
ุ
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
ผศ.สันติ พงษ์พรต
อ.พิสิษฐ์ เพชรคง
อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
อ.มานัส รอดชื่น
อ.ณฐพร โพธิ์รัง
อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม
อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
อ.กันยาพร กุลฑลเสพย์
อ.ณัฐเศรษฐ์ น้าคา
อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
อ.จุติพรรษ อนิวรรตกูล
อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์

อ.นรินทร์ เลียงหิรญ
ั ถาวร
อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
อ.โกเมน หมายมั่น
อ.ปิยกิจ กิจติตุลากานนท์
อ.ถิรายุ ปิ่นทอง

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร
อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์
อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา

นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต
น.ส.เยาวเรศ ภูเมืองปาน
น.ส.อุทุมพร แก้วนิคม

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

รหัสเงิน
งบประมาณ

งบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2554

รายการครุภัณฑ์ที่จัดหา ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ลาดับ
รายการ
จานวน
1. เครื่องวัดความชื้น ยี่ห้อ Kett รุ่น
1 เครื่อง
F-999
2. เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อง HP Scanjet 1 เครื่อง
5590
3. ชุดลาโพงขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์
8 ชุด
ยี่ห้อ Honic
4. โต๊ะอ่านหนังสือเอนกประสงค์ ขนาดไม่ 4 ชุด
น้อยกว่า 90 x 90 ซม.
5. ชั้นวางหนังสือ ขนาดไม่ต่ากว่า 180 x 3 ชุด
150 x 30
6. มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อง Acer
8 ชุด
ชนิด DLP รุ่น P-1101
7. ตู้แร็ค ตัวตู้ทั้งชุดทาจากเหล็กพร้อม
1 ตู้
เคลือบผิวด้วยสีฝุน
8. เครื่องเสียง กาลังขับ Power Output 1เครื่อง
9. เครื่องไมโครคอมฯ ยี่ห้อ HP รุ่น CPU 1 ชุด
10. จอรับภาพไฟฟูา ขนาด 120 นิ้ว
2 จอ
11. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อม
1 เครื่อง
จอรับภาพ ยี่ห้อ Optoma
12. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ
2 เครื่อง
Optoma รุ่น E7538
13. ตู้อบแห้งระบบลมร้อน ขนาดไม่ต่ากว่า 1 เครื่อง
80 ลิตร
14. ปากกาจับชิ้นงานมีความแข็งสูงไม่น้อย 12 ชุด
กว่า 20-35
15. เลื่อยวงเดือน ขนาดใบเลื่อยอย่างน้อย 1 ชุด
9 นิ้ว
16. ตู้เชื่อมไฟฟูา
2 ชุด
17. ชุดเชื่อมแก๊ส
5 ชุด
18. เครื่องตัดไฟเบอร์
1 ชุด

เงินงบประมาณ เงินรายได้
18,442
23,000
40,000
24,000
24,000
144,000
5,800
6,800
25,000
30,000
25,000
56,000
49,000
(ย่านมัทรี)
78,000
7,500
16,000
45,000
9,000

รวม

19.
20.

สว่านแท่น ขนาดหัวจับ 16 มม.
ช่องเชื่อมมีความกว้าง 1.2 เมตร มีฮูด
ระบายอากาศ
รวมทั้งสิ้น

1 ชุด
2 ชุด

9,000
44,000

ภาคผนวก
ภาพกิจกรรม

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขั้นพื้นฐาน : เมล็ด และหน่อกล้วยไม้

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ให้ความรู้ บริการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ามันไบโอดีเซล เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้าส้มควันไม้

โครงการไหว้ครูช่าง “พระวิษณุ” ประจาปีการศึกษา 2554

โครงการเข้าค่ายฝึกระเบียบวินัย ความสามัคคี คุณธรรมจริยธรรม
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554

