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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประวัตคิ วามเป็นมา
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม เป็ น คณะหนึ่ ง ที่ สั ง กั ด อยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ.2544 สถาบันให้แยกโครงสร้างออกมาเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัดสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ต่อมาได้รับการ
แต่งตัง้ เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
แบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2548
ปี พ.ศ. 2549 ได้มีการแบ่งส่วนหน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง
การแบ่ง ส่ว นราชการหรือ หน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ลงวัน ที่ 27 ธั น วาคม พ.ศ. 2549 ซึ่ งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานคณบดี
2. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สีประจาคณะ
สีเขียว
สีแดงเลือดนก
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ยุทธศาสตร์
ปรัชญา/ปณิธาน
สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝุใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐาน เพื่อถ่ายทอด
สู่ท้องถิ่น
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์
2. วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรูด้ ้านเทคโนโลยี และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
3. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล
2. สร้างความรู้ และนวัตกรรม นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจก
บุคคลชุมชน องค์กร และภาคการผลิต
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มคี ุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ของท้องถิ่น
ไทย
4. ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชิวติ ประเพณี
ค่านิยมที่ดีงาม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
5. กาหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชน
และท้องถิ่น
2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ และนาไปใช้ประโยชน์ได้
3. บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และ
การวิจัย
4. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
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การบริหาร
1. โครงสร้างองค์กร
คณบดี
(ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์)

ฝุายประกันคุณภาพ
การศึกษา

คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ

รองคณบดีฝุายวิชาการ
(ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์
วัฒน)

ผู้ชว่ ยคณบดีฝุายมาตรฐาน
(อ.นพดล ชุ่มอินทร์)

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองคณบดีฝุายบริหาร
(ผศ.ศรวณะ แสงสุข)

ผู้ชว่ ยคณบดีฝุายวิชาการ
(อ.พรพรรณ จิอู๋)

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ)

รองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา
(ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์)

(ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร)

รักษาราชการหัวหน้า
สานักงานคณบดี

หัวหน้าศูนย์วจิ ัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
(ผศ.สันติ พงษ์พรต)
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2. โครงสร้างการบริหาร
คณบดี

ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

ผู้ชว่ ยคณบดีฝุายมาตรฐาน

รองคณบดีฝุาย
บริหาร

ผู้ชว่ ยคณบดีฝุายวิชาการ

รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หัวหน้าสาขาวิชา

รักษาราชการแทนหัวหน้า
สานักงานคณบดี

หัวหน้าศูนย์วจิ ัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
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3. 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
ผศ.สันติ พงษ์พรต
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
นายวีระชาติ จริตงาม

ตาแหน่ง
คณบดี
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
รองคณบดีฝุายวิชาการ
รองคณบดีฝุายบริหาร
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวแทนอาจารย์
ตัวแทนอาจารย์
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4. รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
ผศ.ศรวณะ แสงสุข
ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
ผศ.สันติ พงษ์พรต
นายนพดล ชุ่มอินทร์
นางสาวพรพรรณ จิอู๋
นายพิสษิ ฐ์ เพชรคง
นายภิญโญ ชุมมณี
นางสาวธันย์ชนก หัตถกรรม
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
นายมานัส รอดชื่น
นายชัชชัย เขื่อนธรรม
นางสาวอาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
ผศ.สันติ พงษ์พรต

ตาแหน่ง
คณบดี
รองคณบดีฝุายวิชาการ
รองคณบดีฝุายบริหาร
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยคณบดีฝาุ ยมาตรฐาน
ผูช้ ่วยคณบดีฝาุ ยวิชาการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบฯ
หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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บุคคลทีไ่ ด้รบั การเชิดชูเกียรติ
 ปริญญากิตติมศักดิ์
1) ดร.วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ
ชื่อปริญญา ศิลปะมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา การออกแบบ
เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการและมีความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพ
ระดับดีเด่น คีอ ด้านความคิดสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ
แล้วนามาเผยแพร่สู่สาธารณะจนเป็นที่ยอมรับแลเป็นประโยชน์
ตลอดทั้ ง ยั ง เป็ น ผู้ อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ รั บ ใช้ ชุ ม ชนและสั ง คมอย่ า ง
สม่ าเสมอ โดยการยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม ศี ล ธรรม รั ก ษาจารี ต
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไว้อยู่เสมอ

บุคลากร และนักศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัล
 บุคลากรที่ได้รับรางวัล
ผศ.ดร.สุ ร ชั ย บุ ญ เจริ ญ ได้ รั บ มอบประกาศ
เกียรติคุณ “รวมใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรม ประจา
2555 ”เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ของสมาคม
สโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์
ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2555

ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์วันผู้
บริจาคโลหิต แนวคิด “ทุกคนเปนฮีโร่ได้ด้วยการ
บริจาคโลหิต” ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2555
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 นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
นางสาวศิวพร ฤทธิ์ทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการทางด้านการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตเวียงบัว ในงาน
“ราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น 2555” ระหว่างวันวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ห น้ า | 10

ด้านการผลิตบัณฑิต
 หลักสูตร ที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ.2555
คณะ

ภาควิชา

จานวนหลักสูตรและสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
รวม
ตรี
โท
เอก

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลีย้ งสัตว์นา้
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี)
(อส.บ. 4 ปี เทียบโอน)
1.1 สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม
2. หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (ศล.บ. 4 ปี), (ศล.บ. 4 ปี เทียบโอน)
2.1 สาขาวิชาการออกแบบ
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)
3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ต่อเนื่อง)
5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
รวม

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

8

8
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คณะ

ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 จานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี * (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี), (วท.บ. 4 ปี เทียบ
โอน)
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี), (อส.บ. 4
ปี เทียบโอน)
2.1 สาขาวิชาไฟฟูาสื่อสาร
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
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ต่อเนื่อง)
6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
รวม

ปี 1
55

21

12

37

68
20

จานวนนักศึกษา (ภาคปกติ)
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7
54 53 52 51 50 49

21
15
9
8

33

63
22

30

32
7
8
13

17
4
5
10

36

13

11

34

5
8

4
2

77
10

3

1

5
8

91
30
22
43

60

1
1

39
11

114
11

247
63

18
10
43

รวม

48
14
24

29
75

44

37

81

73

66

139

305

327

248

150

20

1

2

1,053

คณะ

ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี), (วท.บ. 4 ปี เทียบ
โอน)
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี), (อส.บ. 4
ปี เทียบโอน)
2.1 สาขาวิชาไฟฟูาสื่อสาร
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
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ต่อเนื่อง)
6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
รวม

ปี 1
55

จานวนนักศึกษา (ภาค กศ.บป)
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7
54 53 52 51 50 49

12

28

36

28

48

10

11

รวม

33

64
10

11

97
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 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับ
พระราชทานปริญญาบัตร ในปี 2555 จานวนทั้งสิน้ 200 คน
จานวนผูไ้ ด้รับเกียรตินิยม
เกียรตินิยมอันดับ 1 จานวน 1
คน
เกียรตินิยมอันดับ 2 จานวน 1
คน
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 โครงการด้านการผลิตบัณฑิต ประจาปีงบประมาณ 2555

ที่

ชื่อโครงการ

1.พัฒนาระบบและ
2.กลไกการเรียนการ
3.สอนและการผลิต
4.บัณฑิตสู่
5.มาตรฐานสากล
1
6.สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
เครื่องกล
2 การเพิ่มเติมทักษะ
ทางด้าน
ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์ และ
การเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาเข้าสู่
การมีงานทา
3 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
4

การพัฒนาระบบ
และกลไกการให้
คาปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารและการ
พัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม

ลักษณะ
โครงการ/
กิจกรรม
ปรับพื้นฐานทาง
วิศวกรรมโดยพี่
สอนน้อง

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

งบประมาณ

วัน/เวลา

ประธานนักศึกษา
ชัน้ ปีที่ 1 สาขา
วิศวกรรมศาสตร์

5,000

สิงหาคม
2555

นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
ชัน้ ปีที่ 1

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
เกษตร

12,000

29
สิงหาคม
2555

นักศึกษาสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
จัดการ
อุตสาหกรรม
จัดทาเว็บไซต์
สาขาวิชา
บริการข้อมูล
เทคโนโลยีการ
ข่าวสาร สาขาวิชา จัดการ
เทคโนโลยีการ
อุตสาหกรรม
จัดการ
อุตสาหกรรม

5,000

23
สิงหาคม
2555

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

45,000

มิถุนายน
–สิงหาคม
2555

-

อบรม

ประเมินหลักสูตร
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
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5

การส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา

6

สัมมนาเพื่อพัฒนา
ทักษะและพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตของ
นักศึกษาสาขาไฟฟูา

7

ส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาสาขาไฟฟูา
ตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต

8

กีฬาไฟฟูาสัมพันธ์

9

สัมมนาเพื่อเตรียม
ความพร้อม
นักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
สัมมนา เรื่อง การ
สร้างหุน่ ยนต์
อัตโนมัติดว้ ยไม
โคร คอนโทรเลอร์
MCS-51
อบรมเชิง
ปฏิบัตกิ าร
ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟูา และ
อุปกรณ์ไฟฟูา
ภายในครัวเรือน
แข่งขันกีฬาไฟฟูา
สัมพันธ์ (กีฬา
พื้นบ้านและกีฬา
สากล)
สร้างระบบและ
กลไกพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร

ประชุม
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระจา
สาขาวิชา
10 การพัฒนาระบบ
ประชุม
และกลไกการ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
บริหารหลักสูตร
และผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียในการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
11 ให้คาปรึกษาและ
สร้างนวัตกรรม
บริการด้านข้อมูล
ให้คาปรึกษาและ
ข่าวสาร
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารเพื่พัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

10,000

15
สิงหาคม
2555

นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อาจารย์สาขาวิชา
ไฟฟูาอุตสาหกรรม

27,000

29
นักศึกษาสาขาวิชา
กรกฎาคม ไฟฟูาอุตสาหกรรม
25 55
ศิษย์เก่า และ
บุคคลทั่วไป

สาขาวิชาไฟฟูา
อุตสาหกรรม

25,000

11-12
สิงหาคม
2555

ประชาชนทั่วไป

นักศึกษาสาขาวิชา
ไฟฟูา

3,000

27
มิถุนายน
2555

นักศึกษาสาขาวิชา
ไฟฟูา

ชัชชัย เขื่อนธรรม

4,500

2
อาจารย์
กรกฎาคม ประจาหลักสูตร
2555
ไฟฟูา

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

5,000

15
สิงหาคม
2555

สุรชัย บุญเจริญ

10,000

28
นักศึกษาสาขาวิชา
กรกฎาคม เทคโนโลยี
2555
อุตสาหกรรม

คณะกรรมการ
รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน และผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย
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12 พัฒนาการจัดการ จัดทาบทเรียน
เรียนการสอน
ออนไลน์
บทเรียนออนไลน์ e- e-Learning
Learning

ศิวาพร บุญมีมา

25,000

13 ไหว้ครูช่างปี
การศึกษา 2555

ณัฐพล เรืองศิริ
โพธิ์พาน ประธาน
สโมสรนักศึกษา
ธันย์ชนก
หัตถกรรม

5,000

ไหว้ครูช่าง

14 พัฒนาหลักสูตรและ ประชุม
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

8,830

15 การเสริมทักษะ
อบรมเชิง
วิชาชีพวิศวกรรม
ปฏิบัตกิ าร
ด้านการผลิตชิ้นงาน
โดยเครื่องจักรกลที่
ควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (CNC
Machine)

วีระชาติ จริตงาม

84,200

16 พัฒนาระบบและ
กลไกการเรียนการ
สอนและการผลิต
บัณฑิตสู่มาตรฐาน
สากล สาขา
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
เครื่องกล
17 พัฒนาหลักสูตร
ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์

จัดทาระบบ
ฐานข้อมูล
ออนไลน์

พิสิษฐ์ เพชรคง

60,000

ประชุม/วิพากษ์
หลักสูตร

พิสิษฐ์ เพชรคง

80,000

18 ประชาสัมพันธ์และ
แนะแนวการศึกษา
(พี่สู่น้อง) สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต

ประชาสัมพันธ์
และแนะแนว
การศึกษา

ธันย์ชนก
หัตถกรรม

15,000

1
กรกฎาคม
– 31
สิงหาคม
2555
12
กรกฎาคม
2555
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2555

นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
จัดการ
อุตสาหกรรม
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการ
เกษตรฯ
อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ภาควิชา
เทคโนโลยีการ
เกษตร
อาจารย์ นักศึกษา
และผู้ที่สนใจทั่วไป

21-22,
28-29
กรกฎาคม
และ
11-12,
18-19
สิงหาคม
2555
7
กรกฎาคม
– 30
กันยายน
2555

เมษายน – อาจารย์ประจา
ธันวาคม สาขาวิชา
2555
วิศวกรรมศาสตร์
และผู้ทรงคุณวุฒิ
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2555
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สัตว์
19 พัฒนาทรัพยากร
บุคคล และนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ

20 ทัศนศึกษาสถาน
ประกอบการนอก
สถานที่
21 เข้าค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อการอยูร่ ่วมกัน
อย่างสงบสุข
22 พัฒนาระบบและ
กลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการ
อุตสาหกรรม

23 พัฒนาหลักสูตรและ
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

24 พัฒนาหลักสูตรและ
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

เข้าร่วมงาน
ฐิตาภรณ์ คงดี
วิชาการ สกว.
วิจัยตามรอยพระ
ยุคลบาท :
สร้างสรรค์ปัญญา
เพื่อพัฒนา
ประเทศ
ทัศนศึกษา
พงศธร ปรีดา
นักศึกษาสาขาวิชา
การออกแบบ
เข้าค่าย
ณัฐพล เรืองศิริ
โพธิ์พาน
ประธานสโมสร
นักศึกษา
อบรมเชิง
อาสาฬห์ อุตตาล
ปฏิบัตกิ าร เรื่อง กาญจนา
การส่งเสริมและ
พัฒนาความรูด้ ้าน
ภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษา เพื่อการ
ประกันคุณภาพ
คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ
อบรมเชิง
กันตพัฒน์ จารุ
ปฏิบัตกิ าร การใช้ วัชรเศรษฐ์
งาน Windows XP,
Mcrosoft Office
2007 เพื่อเตรียม
ความพร้อมการ
สอบประกัน
คุณภาพ
คอมพิวเตอร์
เว็บไซต์
กันตพัฒน์ จารุ
ประชาสัมพันธ์
วัชรเศรษฐ์
และให้บริการด้าน

6,440

22
มิถุนายน
2555

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์

40,150

27-28
มิถุนายน
2555
8-9
มิถุนายน
2555

นักศึกษาสาขาวิชา
การออกแบบ ชั้นปี
ที่ 4
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการ
เกษตรฯ ชั้นปีที่ 1

22,000

16-17
สิงหาคม
2555

นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
จัดการ
อุตสาหกรรม

28,000

14-15
นักศึกษาสาขาวิชา
และ
เทคโนโลยี
21- 22
อุตสาหกรรม
กรกฎาคม
2555

30,000

มิถุนายน –
กรกฎาคม

66,620
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ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติสาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

25 การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์และ
ภารกิจของ
สาขาวิชาการ
ออกแบบ
26 การบริหารและการ
จัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร
27

28

29 อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง การส่งเสริม
และพัฒนาความรู้
นักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษสาหรับ
งานช่าง
อุตสาหกรรม
30 ศูนย์ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
31 นิเทศนักศึกษาฝึก

ข้อมูลข่าวสาร
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
แนะแนว
สุจิตรา อยูห่ นู
การศึกษา

2555

15,000

มิถุนายน – กันยายน
2555

พัฒนา
ประสบการณ์ทาง
วิชาการ โดยนา
นักศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันทาง
วิชาการ
อบรมพัฒนา
บุคลิกภาพภาพ
นักศึกษา และ
กีฬา FST สัมพันธ์
ประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ าร

ชื่นจิต พงษ์พูล

4,200

16
มิถุนายน
2555

นักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร ชั้นปีที่ 4

พรพรรณ จิอู๋

3,800

23
มิถุนายน
2555

เบญจพร รอด
อาวุธ

1,000

2-3
มิถุนายน
2555

อบรมเชิง
ปฏิบัตกิ าร

ภูษิต คาชมภู

30,000

นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร
คณะกรรมการ
รับผิดชอบ
หลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาสาขาวิชา
การออกแบบ

งานบริการด้าน
การออกแบบแก่
ชุมชน
นิเทศการฝึก

สุจิตรา อยู่หนู

76,000

จามรี เครือหงษ์

11,132

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2555
2-3
-
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ประสบการณ์
วิชาชีพ
32 ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา
2555

ประสบการณ์
วิชาชีพของ
นักศึกษาภาคปกติ
ปฐมนิเทศ
คณะเทคโนโลยี
นักศึกษาใหม่
การ เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

พฤษภาคม
2555
1,647

33 นิเทศการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา
ภาคปกติ

นิเทศการฝึก
อาสาฬห์ อุตตาล
ประสบการณ์
กาญจนา
วิชาชีพของ
นักศึกษาภาคปกติ

34 พัฒนาหลักสูตรและ
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

23,580

กันยาพร กุณฑล
เสพย์

9,600

1 – 31
นักศึกษาสาขาวิชา
พฤษภาคม การออกแบบ
2555
แขนงวิชาออกแบบ
คอมพิวเตอร์
กราฟิก ชัน้ ปีที่ 4

เบญจพร รอด
อาวุธ

8,800

14-15
นักศึกษาสาขาวิชา
พฤษภาคม วิยาศาสตร์และ

อบรมเชิง
ปฏิบัตกิ าร “การ
พัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒแิ ห่งชาติ”
35 แผนปฏิบัตกิ ารนิเทศ นิเทศการฝึก
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
ประสบการณ์
วิชาชีพของ
วิชาชีพของนักศึกษา นักศึกษา
ภาคปกติ ประจา
ภาคเรียนที่ 3 ปี
การศึกษา 2554
ในส่วนของนักศึกษา
สาขาวิชาการ
ออกแบบ แชนงวิชา
ออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
36 แผนปฏิบัตกิ ารนิเทศ นิเทศการฝึก
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์

22,800

21
นักศึกษาคณะ
พฤษภาคม เทคโนโลยีการ
2555
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
19
นักศึกษาสาขาวิชา
มีนาคม – เทคโนโลยีการ
15
จัดการ
มิถุนายน อุตสาหกรรม
2555
ชัน้ ปีที่ 4
7-8
นักศึกษาสาขาวิชา
กรกฎาคม เทคโนโลยี
2555
อุตสาหกรรม ชัน้ ปี
ที่ 1 และ 2
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37

38

39

40

41

ประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา
ภาคปกติ ประจา
ภาคเรียนที่ 3 ปี
การศึกษา 2554 ใน
ส่วนของนักศึกษา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา
ภาคปกติ ประจา
ภาคเรียนที่ 3 ปี
การศึกษา 2554
นิเทศการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา
ภาคปกติ
การศึกษาดูงาน
สาขาวิชาการ
ออกแบบ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา
งานประกวดของ
อาจารย์และ
นักศึกษาสาขาวิชา
การออกแบบ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนคณะ
เทคโนโลยีการ
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

42 พัฒนาและปรับปรุง
วัสดุและอุปกรณ์

วิชาชีพของ
นักศึกษา

2555

เทคโนโลยีการ
อาหาร ชั้นปีที่ 4

3, 8, 10,
23-24
และ 31
พฤษภาคม
2555

นักศึกษาสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
แขนงเทคโนโลยี
การผลิตพืช ชั้นปีที่
4

นิเทศการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพของ
นักศึกษา

นพดล ชุม่ อินทร์

22,660

นิเทศการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพของ
นักศึกษา
ศึกษาดูงาน

ภิญโญ ชุมมณี

14,847.60

14-15
นักศึกษาสาขาวิชา
พฤษภาคม วิศวกรรมศาสตร์
2555
ชัน้ ปีที่ 4

กันยาพร กุณฑล
เสพย์

6,960

4-5
นักศึกษาสาขาวิชา
พฤษภาคม การออกแบบ
2555

ประกวดผลงาน

พรรษประเวศ อชิ
โนบุญวัฒน์

5,000

1-30
เมษายน
2555

ศึกษาดูงานและ
ฝึกอบรมการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ Active
Learning กับ
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
ปรับปรุงวัสดุ
อุปกรณ์

จงดี ศรีนพรัตน์
วัฒน

150,000

5-18
ผู้บริหาร
พฤษภาคม คณาจารย์ คณะ
2555
เทคโนโลยีการ
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ภูษิต คาชมภู

11,000

มีนาคม –
เมษายน

อาจารย์และ
นักศึกษาสาขาวิชา
การออกแบบ

-
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ห้องปฏิบัตกิ าร
จัดทา
ห้องปฏิบัตกิ าร
สตูดโิ อถ่ายภาพ
43 การบริหารและการ
จัดการเรียนการ
สอน

44

45

46

47

48

49

ห้องปฏิบัตกิ าร
จัดทา
ห้องปฏิบัตกิ าร
สตูดโิ อถ่ายภาพ
เข้าร่วมกิจกรรม
การประชุม
วิชาการหรือ
นิทรรศการทาง
วิชาการ
พัฒนาระบบและ
ประชาสัมพันธ์
กลไกการบริหาร
โดยจัดกิจกรรม
หลักสูตร
การบริการ
วิชาการกับการ
เรียนการสอน
เทคโนโลยีรักษ์
เลือกตัง้ ประธาน
ประชาธิปไตย
สโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยี
การ เกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
พัฒนาการเรียนการ อบรมเชิง
สอนสาขาไฟฟูา
ปฏิบัตกิ ารระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เชิง
นิวเมติกส์
บูรณาการ
พัฒนาการเรียนการ สัมมนาเพื่อพัฒนา
สอนสาขาวิชาไฟฟูา คุณภาพบัณฑิตสู่
อิเล็กทรอนิกส์เชิง
ตลาดแรงงาน
บูรณาการ
การอบรมเชิง
อบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารเสริม
ปฏิบัตกิ าร
ประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพการใช้งาน
เครื่องมือกลในงาน
อุตสาหกรรม
ปฐมนิเทศก่อนฝึก
ปฐมนิเทศ
ประสบการณ์
นักศึกษา

กันยาพร กุณฑล
เสพย์

40,000

เบญจพร รอด
อาวุธ

4,000

สุกัญญา สุจริยา

10,000

ประธานสโมสร
นักศึกษา พ.ศ.
2554

-

2555
มีนาคม –
เมษายน
2555
2
กุมภาพันธ์
2555

-

นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร ชั้นปีที่ 3

3, 7, และ
8
กุมภาพันธ์
2555

นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
พืช ชั้นปีที่ 2 และ
บุคลากรใน
สถานศึกษา
18
นักศึกษาคณะ
มกราคม – เทคโนโลยีการ
2
เกษตรและ
กุมภาพันธ์ เทคโนโลยี
2555
อุตสาหกรรม

ชัชชัย เขื่อนธรรม

26,100

มิถุนายน
–
กรกฎาคม
2555
มีนาคม –
เมษายน
2555

นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟูา
อุตสาหกรรม

ชัชชัย เขื่อนธรรม

20,000

วีระชาติ จริตงาม

95,000

กุมภาพันธุ์ นักศึกษาสาขาวิชา
– มีนาคม วิศวกรรมศาสตร์
2555

อาสาฬห์ อุตตาล
กาญจนา

5,000

15
มีนาคม

ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์
เก่า และบุคคล
ทั่วไป

นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
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วิชาชีพ

2555

จัดการ
อุตสาหกรรม
ชัน้ ปีที่ 4
20
นักศึกษาสาขาวิชา
มีนาคม
เทคโนโลยีการ
2555
จัดการ
อุตสาหกรรม
ชัน้ ปีที่ 4
1
นักศึกษาสาขาวิชา
มีนาคม
การออกแบบ ชั้นปี
2555
ที่ 3 และ 4
8
นักศึกษาสาขาวิชา
กุมภาพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์
2555
และเทคโนโลยี
เครื่องกล

50 ปัจฉิมนิเทศหลังฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา

อาสาฬห์ อุตตาล
กาญจนา

5,000

51 สัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
52 พัฒนาระบบกลไก
การเรียนการสอน
และการผลิตบัณฑิต
สู่มาตรฐานสากล
สาขาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีเครื่องกล
53 ออกค่ายอาสาของ
ชมรมเสื้อเปื้อนสี
“ค่ายอาสาพัฒนา
โรงเรียนบ้านปาง
ขนุน ตาบลแม่เล่ย์
อาเภอแม่วงศ์
จังหวัดนครสวรรค์”
54 ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ

สัมมนา

นักศึกษาสาขาวิชา
การออกแบบ

6,000

กีฬา/บาเพ็ญ
ประโยชน์ตอ่
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
เครื่องกล

4,000

อาสาพัฒนา

ชมรมเสื้อเปื้อนสี

10,936

2-3
มีนาคม
2555

ศึกษาดูงาน

อาสาฬห์ อุตตาล
กาญจนา

56,580

17-18
มีนาคม
2555

55 การบริหารและการ
จัดการเรียนการ
สอน

ศึกษาดูงาน

บญจพร รอด
อาวุธ

27,080

56 แผนปฏิบัตกิ ารนิเทศ นิเทศนักศึกษาฝึก อาสาฬห์ อุตตาล
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
กาญจนา
ประสบการณ์
วิชาชีพ
วิชาชีพของนักศึกษา

14,400

ชมรมเสื้อเปื้อนสี

นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
จัดการ
อุตสาหกรรม
22-14
นักศึกษาสาขาวิชา
กุมภาพันธ์ วิทยาศาสตร์และ
2555
เทคโนโลยีการ
อาหาร
13
นักศึกษาสาขาวิชา
ธันวาคม เทคโนโลยีการ
54 –
จัดการ
28
อุตสาหกรรม ชัน้ ปี
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57

ประจาภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554
ในส่วนของนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม
การพัฒนาการเรียน
การสอนโดยบุคคล
องค์กรและชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม
ปฏิบัตธิ รรมเพื่อการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
พัฒนาหลักสูตรและ
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้า
พัฒนาหลักสูตรและ
นักศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ

กุมภาพันธ์ ที่ 4
2555

ศึกษาดูงาน

ปัณณวิชญ์ เย็น
จิตต์

70,600

27-29
มกราคม
2555

อบรมเชิงปฏิบัติ

ธันย์ชนก
หัตถกรรม

27,010

ศึกษาดูงาน

จงดี ศรีนพรัตน์
วัฒน

16,920

20-22
มกราคม
2555
13 ธ.ค.
54 19
ม.ค.55
และ
15-16
ก.พ. 55

ศึกษาดูงาน

กันตพัฒน์ จารุ
วัชรเศรษฐ์

71,600

ศึกษาดูงาน

สันติ พงษ์พรต

38,680

14-15
มกราคม
2555

62 พัฒนาหลักสูตรและ ศึกษาดูงาน
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต

ธาตรี จีราพันธุ์

2,500

23
ธันวาคม
2554

58

59

60

61

นักศึกษาภาควิชา
เทคโนโลยีการ
เกษตร

นักศึกษาภาควิชา
เทคโนโลยีการ
เกษตร ชัน้ ปีที่ 1
นักศึกษา และ
คณาจารย์
สาขาวิชา
การเกษตร แขนง
วิชาเทคโนโลยีการ
เพาะเลีย้ งสัตว์นา้
ชัน้ ปีที่ 1
16-19
นักศึกษาสาขา
กุมภาพันธ์ เทคโนโลยี
2555
อุตสาหกรรม
ชัน้ ปีที่ 1

นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ภาค กศ.บป
นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์
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63

64

65

66

สัตว์
พัฒนาการเรียนการ
สอนสาขาวิชาไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกส์เชิง
บูรณาการ
การจัดนิทรรศการ
ทางด้านวิชาการ
และแสดงผลงาน
นักศึกษา
แผนปฏิบัตกิ ารนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา
ภาคปกติ ประจา
ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 ใน
ส่วนของนักศึกษา
สาขาวิชาการ
ออกแบบ แขนงวิชา
ออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
และแขนงออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
การบริหารปละการ
จัดการเรียนการ
สอน

ศึกษาดูงาน

ชัชชัย เขื่อนธรรม

61,440

20-22
มกราคม
2555

นักศึกษาสาขาวิชา
ไฟฟูาอุตสาหกรรม

จัดนิทรรศการ

นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
รุ่น 33
เพ็ญนภา มณีอุด

20,000

10-17
ธันวาคม
2554

22,200

1
ธันวาคม
2554 –
28
กุมภาพันธ์
2555

นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
รุ่น 33
นักศึกษาสาขาวิชา
การออกแบบ
ชัน้ ปีที่ 4

เบญจพร รอด
อาวุธ

29,820

20-22
ธันวาคม
2554

นิเทศการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพของ
นักศึกษาภาคปกติ

ศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร ชั้นปีที่ 3
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 ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ
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โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

]
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นาเสนอผลงานทางวิชาการ
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ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2555
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การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ
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โครงการเยาวชนคิดดี ทาดี 84 โครงการ กับครอบครัวข่าว 3
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ด้านการบริการวิชาการ
 โครงการด้านการบริการวิชาการ
ที่

ชื่อโครงการ

1 การอบรมบริการวิชาการเรื่อง
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นน้าแตงโมของกลุม่
เกษตรกรขนมไทยเพชรนภา
ตาบลธารทหาร อาเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์
2 การอบรมบริการวิชาการเรื่อง
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบางประมุง
42/2 ม.5 ต.บางประมุง
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
3 แนวทางการบารุงรักษา
เครื่องจักรกลและการอนุรักษ์
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
4 บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
สาขาวิชาการ
ออกแบบ

งบประมาณ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

29-30
สิงหาคม
2555

22,500

กลุ่มเกษตรกรขนม
ไทยเพชรนภา
ตาบลธารทหาร
อาเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์

สาขาวิชาการ
ออกแบบ

1-2
กันยายน
2555

20,000

พิสิษฐ์ เพชรคง

พ.ค. – ก.ย.
2555

25,000

จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน

24-26
พฤษภาคม
2555

114,700

20
เมษายน
2555
1 ธันวาคม
2554 –
15 สิงหาคม
2555

12,500

กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบาง
ประมุง 42/2 ม.5
ต.บางประมุง
อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค์
โรงงานไทยรุ่งเรือง
อุตสาหกรรม
พลาสติก
นักวิชาการ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านการ
ประมง และสมาชิก
สหกรณ์ประมงบึง
บอระเพ็ด
กลุ่มวิสาหกิจในพืน้ ที่
จังหวัดอุทัยธานี

5 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กันตพัฒน์ จารุวัชร
อย่างยั่งยืน
เศรษฐ์
6 งานวิจัยและการบริการวิชาการ
แก่สังคม

วัน/เวลา

ชื่นจิต พงษ์พูล

10,000

บุคลากรทางการ
ศึกษา บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหาร
ศิษย์เก่า และผู้ที่
สนใจทั่วไป
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ที่

ชื่อโครงการ

7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
น้าส้มควันไม้

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ชัชชัย เขือ่ นธรรม

วัน/เวลา
4
กรกฏาคม
2555

งบประมาณ
15,900

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้นาชุมชน อบต.
อบจ. หน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆ และ
บุคคลทั่วไป
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 ภาพกิจกรรม
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียและวัสดุเหลือใช้
ชุมชน และเกษตรกรรม ระดับครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษ
โดยการปลูกผักแบบไม่ใช้ดนิ
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ด้านงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
 งานวิจัยที่ได้รับทุน
1. ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่
ที่
ผู้ได้รับทุน
1. สนธยา แพ่งศรีสาร
2. จามรี เครือหงษ์
3. เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล

ชื่อโครงการ
แนวโน้มการจ้างงานในอุตสาหกรรม กรณีศกึ ษาบัณฑิต
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตไรน้านางฟูาไทยด้วยยีสต์มชี วี ติ
การศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์จากวัสดุ
รีไซเคิลสาหรับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

จานวนเงิน
40,000
40,000
40,000

2. ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณ
ที่
ผู้ได้รับทุน
1 เบญจพร รอดอาวุธ
2 สุรชัย บุญเจริญ
3 ชัชชัย เขื่อนธรรม

4 ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
5 สุกัญญา สุจริยา
6 ธันย์ชนก หัตถกรรม

ชื่อโครงการ
การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยา
การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงโซ่อุปทานวัวสูก่ าร
ใช้เชิงพาณิชย์ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
การศึกษาและออกแบบเครื่องจักรกลสาหรับการขึน้ รูป
ถ่านแฟนซี จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
วิจัยและพัฒนาตูเ้ พาะเลีย้ งพืช แบบควบคุม
สภาพแวดล้อมได้
การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้าชุมชนวังข่อย
เชิงบูรณาการเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน
การศึกษาพัฒนาการใช้อาหารข้นอัดก้อนผสมสมุนไพร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสัตว์เคีย้ วเอื้อง

จานวนเงิน
195,000
384,500
303,900

499,500
416,600
95,500
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 งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
ที่

ชื่องานวิจัย
1 ต่อยอดองค์ความรู้การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
จัดการความเสี่ยง และ
เตรียมอาหารสัตว์พันธุ์ดี
สาหรับเกษตรที่ประสบ
ปัญหาอุทกภัย และเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตโคนมโคเนือ้ -กระบือในเขตร้อน
2 ต่อยอดองค์ความรู้การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
จัดการความเสี่ยง และ
เตรียมอาหารสัตว์พันธุ์ดี
สาหรับเกษตรที่ประสบ
ปัญหา อุทกภัย และเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตโคนมโคเนือ้ -กระบือในเขตร้อน

ชื่อโครงการบริการวิชาการ
ผู้วิจัย
ผู้นาไปใช้ประโยชน์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ต่อ ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี สหกรณ์โคนมตากฟูา
ยอดองค์ความรู้การถ่ายทอด
จากัด
เทคโนโลยีการจัดการความ
ต.ตากฟูา อ.ตากฟูา
เสี่ยง และเตรียมอาหารสัตว์
จ.นครสวรรค์สหกรณ์
พันธุ์ดสี าหรับเกษตรที่ประสบ
โคนมตากฟูา จากัด
ปัญหา อุทกภัย และเพิ่ม
ต.ตากฟูา อ.ตากฟูา
ศักยภาพในการผลิตโคนม-โค
จ.นครสวรรค์
เนื้อ-กระบือในเขตร้อน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ต่อ ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี สหกรณ์การเกษตรตาก
ยอดองค์ความรู้การถ่ายทอด
ฟูา
เทคโนโลยีการจัดการความ
ต.ตากฟูา อ.ตากฟูา
เสี่ยง และเตรียมอาหารสัตว์
จ.นครสวรรค์
พันธุ์ดสี าหรับเกษตรที่ประสบ
ปัญหา อุทกภัย และเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตโคนม-โค
เนื้อ-กระบือในเขตร้อน

 การนาเสนองานวิจัย
ที่
ชื่องานวิจัย
1 ผลการเสริมสารสกัดหยาบ
จากบอระเพ็ด ในอาหารเป็ด
ต่อต่อสมรรถนะการผลิต
และคุณภาพซาก
2 การศึกษาคุณภาพวัตถุดบิ
อาหารสัตว์เศรษฐกิจในเขต
จังหวัดนครสวรรค์

วัน/เวลา/
14-16
มีนาคม
2555

ชื่องาน
ผู้ดาเนินงาน งบประมาณ
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ธันวา ไวยบท
14,220
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 1ประจาปี
2555 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16-19
กุมภาพันธ์
2555

3 ผลการใช้น้าส้มกลั่นควันไม้
ต่อการกาจัดเห็บในโคเนื้อ

23-24
มกราคม
2555
17 -18
มกราคม

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจาปี 2555
ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการ
พัฒนาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ณ จังหวัดขอนแก่น
การประชุมทางวิชาการเกษตร
ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2555 ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยเพื่อพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

4 การศึกษาองค์ความรู้การ
เลีย้ งโคนมเพื่อการพัฒนา

ธันวา ไวยบท

6,180
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แบบบูรณาการ

2555

ประจาปี 2555 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
ที่
ชื่องานวิจัย
1 การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอชาวปกากะญอ อาเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก

ชื่อผู้วิจัย
เพ็ญนภา มณีอุด

ปีที่เผยแพร่
11
พฤษภาคม
2555

2

ชัชชัย เขื่อนธรรม

16-18
พฤษภาคม
2555

ไพฑูรย์ ทองทรัพย์

16-19
กุมภาพันธ์
2555

อานาจ ประจง

7-9 ธันวาคม
2554

ภริตา พิมพันธุ์

24-26
พฤษภาคม
2555

3

4

5

แหล่งทีเ่ ผยแพร่
DRLE 2012
การประชุมวิชาการทางการ
ศึกษาระดับชาติ ครัง้ ที่ 2 การ
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ในชีวิตจริง “การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนไปสูค่ ามเป็น
ประชาคมอาเซียน”
การพัฒนาการผลิต น้าส้มควันไม้และ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทาง
(Proceedings) เครือข่ายวิจัย
การเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปี
2555 ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่า
อยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
Development of Side-line
การประชุมทางวิชาการ
Occupations Complied with Local
ประจาปี 2555 ชุมชนท้องถิ่น :
Community Culture for Poverty
ฐานรากการพัฒนาประชุม
Reduction in Talukdu Sud-district,
เศรษฐกิจอาเซียน
Thap Than, Uthai Thani
Even Order Fully-differential
Intelligent Signal Processing
Biquadratic Filter Application of
and Communication Systems
Implementation of Fully-differential “The Decade of Intelligent and
OTA Based on Commercially
Green Signal Processing &
Available IC
Communication”
Reducing Transportation Costs by
International Coference on
Finding the Right Path : Case Study Green and Sustainable
of Rungruang Drinking Water, Nakon Innovation
Ratchasima
“Life Cycle Thinking towards
Green Energy, Ecology and
Sufficiency”
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ที่
ชื่องานวิจัย
6 การศึกษาองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาการเลีย้ งโคนมแบบบูรณาการ
7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17

ผลการใช้น้าส้มกลั่นควันไม้ต่อการ
จากัดเห็บในโคเนือ้

แหล่งทีเ่ ผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยเพื่อพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

แก่นเกษตร ปีที่ 40 ฉบับพิเศษ
2555 การประชุมวิชาการ
เกษตร ครั้งที่ 13
การศึกษาคุณภาพวัตถุดบิ อาหารสัตว์ การประชุมวิชาการ การพัฒนา
เศรษฐกิจในเขตจังหวัดนครสวรรค์
ชนบทที่ยั่งยืน ประจาปี 2555
“ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการ
พัฒนาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”
ผลการเสริมสารสกัดหยาบจาก
แก่นเกษตร ปีที่ 40 ฉบับพิเศษ
บอระเพ็ดในอาหารเป็ดเนื้อต่อ
2 2555 ประชุมวิชาการสัตว
สมรรถนะการผลิตและคุณภาพซาก ศาสตร์แห่งชาติ ครัง้ ที่ 1
The effects of high temperature
International Journal of
and wallow on physiological
Biometeorology
responses of swamp buffalo
(Bubalus bubalis) during winter
season in Thailand
เครื่องปอกก้านมะพร้าว
การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง การบูรณาการงานด้าน
เครื่องอัดถ่านแท่งระบบนิวแมติกส์
วิทยาศาสตร์ : วทน. สัญจรสู่
เครื่องอัดถ่านแฟนซี
จังหวัดกาแพงเพชร พิจิตร
เครื่องตัดต้นข้าวโพดเพื่อนามาผลิต
นครสวรรค์ อุทัยธานี
อาหารสัตว์
เครื่องตัดกล้วยกวน
เครื่องตากอาหาร
เครื่องออกกาลังกายไม้ไผ่
รายการ “สมรภูมิไอเดีย”

ชื่อผู้วิจัย
ธันวา ไวยบท

ปีที่เผยแพร่
17
มกราคม
2555
ธันวา ไวยบท
23-24
มกราคม
2555
ธันวา ไวยบท
16-19
ธันย์ชนก หัตถกรรม กุมภาพันธ์
ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ 2555

ธันวา ไวยบท

ฐิตาภรณ์ คงดี

ชัชชัย เขื่อนธรรม
ชัชชัย เขื่อนธรรม
ชัชชัย เขื่อนธรรม
อนุสรณ์ สินสะอาด
อนุสรณ์ สินสะอาด
อนุสรณ์ สินสะอาด
สุรชัย บุญเจริญ

14-16
มีนาคม
2555
28
กรกฏาคม
2555

26-28
มีนาคม
2555

11
พฤศจิกายน
2554
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 งานสร้างสรรค์
ที่
ชื่องานวิจัยหรือสร้างสรรค์
1. ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรสาหรับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเคลือบ
สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้ชาวนาตาบลหนองยายดา
อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี
2 ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตก๊าชเชื้อเพลิงจากแกลบสาหรับใช้ในการอบ
ข้าวเปลือกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างรายได้ให้กับชาวนาพืน้ ที่ตาบล
หนองยายดา อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
3. การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรสาหรับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้อง
งอกผสมกับสมุนไพรท้องถิ่นเพือ่ เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กบั ชาวนาพืน้ ที่ตาบล
หนองยายดา อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
4. ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรสาหรับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเก่าเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้กับชาวนาตาบลหนองยายดา อาเภอสว่างอารมณ์
จังหวัดอุทัยธานี

ชื่อผู้วิจัย
ธนรัตน์ ศรีรุ่งเรือง
วีระชาติ จริตงาม
วัชระ ชัยสงคราม
ภิญโญ ชุมมณี

 งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ที่
1.
2.
3.
4.

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เครื่องผลิตแก๊สซิไฟเออร์เชื้อเพลิงแกลบแบบอากาศไหลลง
เครื่องผลิตข้าวเก่า
เครื่องผลิตผงข้าวกล้องงอก
เครื่องข้าวเคลือบสมุนไพร

ชื่อผู้วิจัย
ภิญโญ ชุมมณี
วีระชาติ จริตงาม

วันที่ขอจด
19
มีนาคม
2555
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โครงการจัดนิทรรศการ เรื่อง การบูรณาการงานด้าน วทน. : วทน. สัญจรสู่จังหวัด
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ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ที่
ชื่อโครงการ
1 วิวัฒนาการของศิลปะสมัยใหม่กับ
สังคมไทย
2 วิ่งขึน้ เขา ฟังธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สาขาวิชาการออกแบบ

วัน/เวลา
งบประมาณ
5-6 กันยายน 2555 176,800

นายชนะศึก จินตชิน
ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ธันย์ชนก หัตถกรรม

7 ก.ค. 55

14,916

1 ก.ค. 55 เป็นต้นไป

80,000

30 ก.ค. 55

14,650

15 มิ.ย. 55

8,520

3 จัดสร้างรูปหล่อพระพิรุณทรงนาคเพื่อ
เป็นที่สักการบูชาของลูกเกษตร
4 การสืบสานวัฒนธรรมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ธันย์ชนก หัตถกรรม
: อนุรักษ์การสานสุม่ ไก่
5 ประเพณีสานสัมพันธ์พี่น้องและกีฬาร่วม วราวุธ เดียรดาษ
ใจของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นักศึกษาสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
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 ภาพกิจกรรม

โครงการวิวัฒนาการของศิลปะสมัยใหม่
กับสังคมไทย
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โครงการไหว้ครูช่าง ปี 2555
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ด้านบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวนอาจารย์
ทั้งหมด 63 คน เจ้าหน้าที่จานวน 10 คน ดังนี้
 รายชื่ออาจารย์แยกตามสาขาวิชา
ที่
ชื่อ-สกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
1. ผศ.ศรวณะ แสงสุข
2. ผศ.จรรโลง พิรุณ
3. ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
4. นายมนตรี ใจเยี่ยม
5. นายเสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
6. นางสาวอาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
สาขาวิชาการออกแบบ
1. ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์
2. ผศ.ภูษิต คาชมพู
3. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์
4. นางยุวดี ทองอ่อน
5. นางสาวเพียงพิศ ชะโกทอง
6. นายมานัส รอดชื่น
7. นายธวัช พะยิ้ม
8. นางสาวสุจิตรา อยู่หนู
9. นายรพีพัฒน์ มั่นพรม
10. นางสาวเพ็ญนภา มณีอุด
11. นางสาวกันยาพร กุลฑลเสพย์
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
2. นางสาวกันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์
3. ผศ.สันติ พงษ์พรต

สถานะ

หมายเหตุ

ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
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ที่
ชื่อ-สกุล
4. นายณัฐเศรษฐ์ น้าคา
5. นายภูริช ยิ้มละมัย
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
6. นายนัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
7. นายเกษม ภู่เจริญธรรม
8. นายชัชชัย เขื่อนธรรม
9. นายอนุสรณ์ สินสะอาด
10. นายสุริยา อดิเรก
11. นายอานาจ ประจง
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
1. นายพิสิษฐ์ เพชรคง
2. นายปิยลาภ มานะกิจ
3. นายวัชระ ชัยสงคราม
4. นายจุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
5. นายวีระชาติ จริตงาม
6. นางสาวธนรัตน์ ศรีรุ่งเรือง
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
5. นายจักราวุฒิ เตโช
6. นายกฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์
7. นายปฐมพงษ์ จิโน

สถานะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
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ที่
ชื่อ-สกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1. ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
2. ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
3. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
4. นางสาวสุกัญญา สุจริยา
5. ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
6. นายนพดล ชุ่มอินทร์
7. ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์
8. ผศ.สมชาย ศรีพูล
9. นายธันวา ไวยบท
10. นางสาวธันย์ชนก หัตถกรรม
11. ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
12. ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
13. นางสาวจามรี เครือหงส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1. นางสาวชื่นจิต พงษ์พูล
2. นางสาวพรพรรณ จิอู๋
3. นางสาวอิ่มเอิบ พันสด
4. ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
5. ดร.ณิชา กาวิละ
6. นายนรินทร์ เลียงหิรัญถาวร

สถานะ

หมายเหตุ

พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ลาศึกษาต่อ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
เสียชีวติ 27 มิ.ย.55
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 รายชือ่ เจ้าหน้าที่
ที่
ชื่อ- สกุล
1. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต
2. นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน
3. นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ
4. นางธนิษฐา ปานทิม
5. นางสาวอุทุมพร แก้วนิคม
6. นางสาวปิยนุช ภูกันแก้ว
7. นายอดิศร มั่นสุข
8. นายมนตรี ทองเชือ้
9. นายจักรา พิมพ์สวรรค์
10. นายอิทธิพล ระฆัง

สถานะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว

หมายเหตุ

 จานวนอาจารย์ แยกตามวุฒิทางการศึกษา
ภาควิชา/สาขาวิชา

จานวนอาจารย์ที่มีวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาออกแบบ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม
5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
6. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
รวม

-

7
4

6
1

13
5

1
1

10
6
4
6
9
6
52

1
1
1
10

11
6
5
6
10
7
63
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 จานวนอาจารย์ แยกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ภาควิชา/สาขาวิชา

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

8

6

-

14

3

2

-

5

9

3

-

12

4

3

-

7

3

2

-

5

7
7

-

-

7
7

11

-

-

11

52

16

-

68

ศาสตราจารย์

รวม

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาออกแบบ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม
5. สาขาวิศวกรรมพลังงาน
6. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา
เครื่องกลการผลิต
รวม

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 รายชื่ออาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
นายปิยลาภ มานะกิจ
วิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
นางสาวธนรัตน์ ศรีรุ่งเรือง วิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
ผศ.อิ่มเอิบ พันสด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวเพียงพิศ ชะโกทอง การออกแบบ
นางสาวสุกัญญา สุจริยา
เกษตรศาสตร์
นางสาวสุจิตรา อยู่หนู
การออกแบบ

ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
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 โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร
ที่
ชื่อโครงการ
1. พัฒนาระบบและกลไก
การบริการจัดการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรฯ

ลักษณะของกิจกรรม
อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัตกิ าร “การจัดทา
แผนกลยุทธ์องค์กร
แผนปฏิบัตกิ ารและการ
เขียนโครงการ”
อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร

ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ
วัน/เวลา
คณะเทคโนโลยีการ
56,400
31 สิงหาคม
เกษตรและเทคโนโลยี
–
อุตสาหกรรม
1 กันยายน
2555

2 พัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3 ศึกษาดูงานต่างประเทศ ศึกษาดูงาน
ณ ประเทศสิงคโปร์

คณะเทคโนโลยีการ
เกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

43,870

3-4
กันยายน
2555

กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์

25,440

4 การส่งเสริมงานวิจัย
บริการวิชาการและงาน
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
5 พัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
6 พัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชาการออกแบบ
ศึกษาเส้นทางการค้า
ศึกษาเส้นทางการค้า
ประชาคมอาเซียน และ
ศึกษาผลิตภัณฑ์สินค้า

ประชุมวิชาการใน
ระดับชาติ

ภิญโญ ชุมมณี

27,624

ถ่ายทอดขัน้ ตอนและ
วิธีการตีพิมพ์งานวิจัย
ในวารสารต่างประเทศ

พรพรรณ จิอู๋

10,000

24 – 28
กรกฎาคม
2555
22 สิงหาคม
–
25 สิงหาคม
2555
29
กุมภาพันธ์
2555

ศึกษาดูงาน

มานัส รอดชื่น

49,020

มิถุนายน
2555
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ที่

ชื่อโครงการ
จากอาเซียน

ลักษณะของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ

วัน/เวลา

 สรุปการปฏิบัติงาน / ไปราชการ / ลา
ที่

รายชื่ออาจารย์

มาปฏิบัติ
ราชการ

ไปราชการ

ลากิจ/ป่วย/
ศึกษาต่อ

รวม
ทั้งหมด

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1

ผศ.ศรวณะ

แสงสุข

235

11

0

246

2

ผศ.จรรโลง

พิรุณ

237

9

0

246

3

ผศ.สนธยา

แพ่งศรีสาร

165

17

64

246

4

ผศ.ดร.สุรชัย

บุญเจริญ

202

44

0

246

5

ผศ.พรรษประเวศ

อชิโนบุญวัฒน์

215

31

0

246

6

ผศ.ภูษิต

คาชมภู

219

27

0

246

7

ผศ.ดร.ไพฑูรย์

ทองทรัพย์

232

14

0

246

8

นางยุวดี

ทองอ่อน

230

16

9

น.ส.เพียงพิศ

ชะโกทอง

10

นายธวัช

พะยิ้ม

226

20

0

246

11

นายมานัส

รอดชื่น

231

15

0

246

12

น.ส.สุจิตรา

อยู่หนู

234

12

0

246

13

นายรพีพัฒน์

มั่นพรม

237

9

0

246

14

น.ส.เพ็ญนภา

มณีอุด

232

14

0

246

15

น.ส.กันยาพร

กุลฑลเสพย์

237

9

0

246

16

นายณัฐเศรษฐ์

น้าคา

204

42

0

246

17

ผศ.สันติ

พงษ์พรต

211

35

0

246

18

นายมนตรี

ใจเยี่ยม

234

12

0

246

19

นายนัฐพันธ์

พูนวิวัฒน์

240

6

0

246

20

นายเกษม

ภูเ่ จริญธรรม

243

3

0

246

21

น.ส.กันตพัฒน์

จารุวัชรเศรษฐ์

194

52

0

246

22

นายอนุสรณ์

สินสะอาด

229

17

0

246

23

นายชัชชัย

เขื่อนธรรม

232

14

0

246

24

นายสุริยา

อดิเรก

222

24

0

246

246
ลาศึกษาต่อ
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ที่

รายชื่ออาจารย์

มาปฏิบัติ
ราชการ

ไปราชการ

ลากิจ/ป่วย/
ศึกษาต่อ

รวม
ทั้งหมด

25

น.ส.กรรณิการ์

มิ่งเมือง

219

27

0

246

26

นายวีระชาติ

จริตงาม

218

28

0

246

27

นายจุตพิ รรษ์

อนิวรรตกูล

239

7

0

246

28

นายปิยลาภ

มานะกิจ

29

นายวัชระ

ชัยสงคราม

238

8

0

246

30

นายพิสษิ ฐ์

เพชรคง

204

42

0

246

31

น.ส.ธนรัตน์

ศรีรุ่งเรือง

32

นายโกเมน

หมายมั่น

198

48

0

246

33

นายทรงศักดิ์

มะระประเสริฐศักดิ์

218

28

0

246

34

นายปิยกิจ

กิจติตุลากานนท์

241

5

0

246

35

นายภิญโญ

ชุมมณี

198

48

0

246

36

นายถิรายุ

ปิ่นทอง

218

28

0

246

37

นางมาศสกุล

ภักดีอาษา

210

36

0

246

38

ดร.ภริตา

พิมพันธุ์

209

37

0

246

39

นายจักราวุฒิ

เตโช

196

50

0

246

40

นายกฤษณะ

ร่มชัยพฤกษ์

213

33

0

246

41

นายปฐมพงษ์

จิโน

220

26

0

246

42

นายอานาจ

ประจง

232

14

0

246

43

นายเสกสิทธิ์

รัตนสิริวัฒนกุล

220

26

0

246

44

นางสาวอาสาฬห์

235

9

2

246

45

นายภูริช

237

9

0

246

อุตตาลกาญจนา
ยิ้มละมัย

ลาศึกษาต่อ

ลาศึกษาต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1

นายนพดล

ชุม่ อินทร์

218

28

0

246

2

ผศ.ดร.บุญแสน

เตียวนุกูลธรรม

232

14

0

246

3

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์

กุศลสถิตย์

227

19

0

246

4

ผศ.สุกิตติ

กาแพงเศรษฐ

214

32

0

246

5

นางสาวสุกัญญา

สุจริยา

6

ดร.ปัณณวิชญ์

เย็นจิตต์

0

246

ลาศึกษาต่อ
220

26
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ที่

รายชื่ออาจารย์

มาปฏิบัติ
ราชการ

ไปราชการ

ลากิจ/ป่วย/
ศึกษาต่อ

รวม
ทั้งหมด

7

นายธันวา

ไวยบท

217

29

0

246

8

ผศ.สมชาย

ศรีพูล

203

43

0

246

9

ผศ.ดร.ธาตรี

จีราพันธุ์

222

20

4

246

10

นางสาวธันย์ชนก

หัตถกรรม

226

20

0

246

11

ดร.ฐิตาภรณ์

คงดี

191

55

0

246

12

ผศ.ดร.จงดี

ศรีนพรัตน์วัฒน

219

27

0

246

13

ผศ.เบญจพร

รอดอาวุธ

217

29

0

246

14

นายนรินทร์

เลียงหิรัญถาวร

178

3

0

181

15

ผศ.อิ่มเอิบ

พันสด

16

นางสาวชื่นจิต

พงษ์พูล

220

26

0

246

17

นางสาวพรพรรณ

จิอู๋

218

28

0

246

17

นางสาวจามรี

เครือหงษ์

198

16

0

214

18

ดร.ณิชา

กาวิละ

183

10

0

193

240

3

3

246

ลาศึกษาต่อ

เจ้าหน้าที่

1

นางกมลลักษณ์

พงษ์พรต

2

นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

227

3

16

246

3

นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ

234

0

12

246

4

นางธนิษฐา

ปานทิม

178

0

68

246

5

นางสาวอุทุมพร

แก้วนิคม

237

3

6

246

6

นางสาวปิยนุช

ภูกันแก้ว

240

4

2

246

7

นายอดิศร

มั่นสุข

235

0

11

246

9

นายมนตรี

ทองเชื้อ

246

0

0

246

10

นายจักรา

พิมสวรรค์

246

0

0

246

11

นายอิทธิพล

ระฆัง

246

0

0

246

ห น้ า | 54

 ข้อมูลการไปราชการของบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม รายบุคล ดังนี้
1. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.ศรวณะ แสงสุข
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

067/55

17-18 มี.ค.55

097/55
คาสั่ง
มร.นว.

1-3 ก.พ.55

0296/55

26-31 ส.ค.55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยอง
ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง
เข้ารับการฝึกอบรม การใช้โปรแกรม LISREC
ณ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

2. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.จรรโลง พิรุณ
ที่
067/55
097/55

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

17-18 มี.ค.55 ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยอง
1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39"ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

0211/55

27-30 มิ.ย.55 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดี
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

3. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

015/55

23-24 ม.ค.55

050/55

6-8 ก.พ.55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จ.ปทุมธานี, จ.ฉะเชิงเทรา
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

067/55

17-18 มี.ค.55

ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยอง
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

107/55

2-เม.ย.-55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อความสาเร็จของการสร้างนวัตกรรม
จากการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา ณ จ.พิษณุโลก

0175/55

1-2 มิ.ย.55

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ บริษัท นิสชินฟูดส์ (ไทยแอนด์) จากัด จ.ชลบุรี

0176/55

15-16 มิ.ย.55

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท อาซาอี-ไทยอัลลอย จากัด
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ จ.สมุทรปราการ

0211/55

27-30 มิ.ย.55

เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดี
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

4. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0380/54

14-15 ม.ค.55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่

26-28 ก.พ.55 ร่วมโครงการแลกเปลื่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ณ จ.อุดรธานี
097/55

14 มี.ค. 55

334/55

14-19 พ.ค.55

คาสั่ง มร.นว.
121/55

ติดต่อขอข้อมูลงานวิจัย ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ ที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

2-4 พ.ค.55

เก็บข้อมูลงานวิจัย โครงการวิจยั โซ่อุปทานวัวฯ
ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

334/2555

14-19 พ.ค.55

คาสั่ง มร.นว.

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัย
ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

0159/55

22-24 พ.ค.55

เก็บข้อมูลงานวิจัยโซ่อุปทานวัวฯ ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0211/55

27-30 มิ.ย.55

เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดี
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

0212/55

15-มิ.ย.-55

ประชุมกลุม่ ผู้เลีย้ งวัว ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0235/55

4-ก.ค.-55

เข้าร่วมการเสวนาการนาเสนอบทความสังเคราะห์
วิสาหกิจชุมชน ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0262/55

25-ก.ค.-55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ติดต่อประสานงานการถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงโซ่อุปทาน ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0263/55

30-ก.ค.-55

จัดสถานทีโ่ ครงการถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงโซ่อุปทาน ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0269/55

31-ก.ค.-55

บริการวิชาการ "การถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงโซ่อุปทานวัวสูก่ ารใช้เชิงพาณิชย์ อ.ไพศาลี”
ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0272/55

7-ส.ค.-55

เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงกรอบวิจัยของสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) และ 5ส ณ กทม. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

0255/55

24-28 ก.ค.55

อบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมหุน่ ยนต์
หลักสูตรวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ ฯลฯ ณ ประเทศสิงคโปร์

0239/55

7-8 ก.ค.55

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตฯ"
ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมปุาไม้ (ซับสมบูรณ์) อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0306/55

7-ก.ย.-55

0309/55

10-11 ก.ย.55

นาเสนอผลงานวิชาการ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

5. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0392/54

26-27 ธ.ค.54

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จ.กรุงเทพมหานคร

0379/54

15-17 ม.ค.55

ศึกษาดูงานปฏิบัตงิ านศิลปะ ณ จ.แม่ฮ่องสอน

097/55

1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39"ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

334/55

14-19 พ.ค.55

คาสั่ง มร.นว.
0134/55

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ ที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

4-5 พ.ค.55

พานักศึกษา ภาค กศ.บป.เข้าศึกษาดูงาน
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ณ จ.กรุงเทพมหานคร และ จ.พระนครศรีอยุธยา

334/2555

14-19 พ.ค.55

คาสั่ง มร.นว.

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ครัง้ ที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

0202/55

17-24 มิ.ย.55

ศึกษาดูงานเส้นทางการค้าประชาคมอาเซียน ณ เชียงราย-ลาว-จีน

0203/55

9-10 มิ.ย.55

รับโล่การประกวดในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2555
ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร

6. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.ภูษิต คาชมภู
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0379/54

15-17 ม.ค.55

097/55

1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ศึกษาดูงานปฏิบัตงิ านศิลปะ ณ จ.แม่ฮ่องสอน
ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

334/55

14-19 พ.ค.55

คาสั่ง มร.นว.

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ ที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

0202/55

17-24 มิ.ย.55

ศึกษาดูงานเส้นทางการค้าประชาคมอาเซียน ณ เชียงราย-ลาว-จีน

0203/55

9-10 มิ.ย.55

รับโล่การประกวดในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2555
ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

7. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0386/54

27-ธ.ค.-54

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บ.เซ็นทรัลเวิลด์จากัด จ.พิษณุโลก

0379/54

15-17 ม.ค.55

ศึกษาดูงานปฏิบัตงิ านศิลปะ ณ แม่ฮ่องสอน

059/55

16-19 ก.พ.55

นาเสนอภาคบรรยายระดับนานาชาติ(ภาคภาษาอังกฤษ)

สถานทีไ่ ปราชการ /เรือ่ ง

ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ณ จ.ขอนแก่น
26-28 ก.พ.55 ร่วมโครงการแลกเปลื่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในด้าน
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรือ่ ง
งานวิจัยและบริการวิชาการ ณ จ.อุดรธานี

097/55

1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

8. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ยุวดี ทองอ่อน
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0392/54

26-27 ธ.ค.54

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จ.กรุงเทพมหานคร

0379/54

15-17 ม.ค.55

ศึกษาดูงานปฏิบัตงิ านศิลปะ ณ จ.แม่ฮ่องสอน

0134/55

4-5 พ.ค.55

พานักศึกษา ภาค กศ.บป.เข้าศึกษาดูงาน ณ กทม. และ จ.พระนครศรีอยุธยา

0202/55

17-24 มิ.ย.55

ศึกษาดูงานเส้นทางการค้าประชาคมอาเซียน ณ เชียงราย-ลาว-จีน

0229/55

27-28 มิ.ย.55

ทัศนศึกษาสถานประกอบการนอกสถานที่ ณ จ.กรุงเทพฯ-จ.ชลบุรี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

9. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.เพียงพิศ ชะโกทอง
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

097/55

1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

334/55
คาสั่ง มร.นว.

14-19 พ.ค.55

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ ที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
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10. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ธวัช พะยิ้ม
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0341/54

5-6 ต.ค.54

เป็นวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

0379/54

15-17 ม.ค.55

ศึกษาดูงานปฏิบัตงิ านศิลปะ ณ จ.แม่ฮ่องสอน

097/55

1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

0202/55

17-24 มิ.ย.55

ศึกษาดูงานเส้นทางการค้าประชาคมอาเซียน ณ เชียงราย-ลาว-จีน

0270/55

6-10 ส.ค.55

ศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

11. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.มานัส รอดชื่น
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0379/54

15-17 ม.ค.55

ศึกษาดูงานปฏิบัตงิ านศิลปะ ณ จ.แม่ฮ่องสอน

906/54

26-30 ต.ค.54

เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 39

คาสั่ง มร.นว.
097/55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟาู หลวง จ.เชียงราย
1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

0203/55

9-10 มิ.ย.55

รับโล่การประกวดในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2555
ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร

0229/55

27-28 มิ.ย.55

ทัศนศึกษาสถานประกอบการนอกสถานที่ ณ จ.กรุงเทพฯ-จ.ชลบุรี
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12. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.สุจิตรา อยู่หนู
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0392/54

26-27 ธ.ค.54

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ กรุงเทพมหานคร

0379/54

15-17 ม.ค.55

ศึกษาดูงานปฏิบัตงิ านศิลปะ ณ แม่ฮ่องสอน

097/55

1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

0151/55

15-พ.ค.-55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ จ.เชียงใหม่ และ จ.พิจิตร

0173/55

24-พ.ค.-55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ จ.กรุงเทพมหานคร

0229/55

27-28 มิ.ย.55

ทัศนศึกษาสถานประกอบการนอกสถานที่ ณ จ.กรุงเทพฯ-จ.ชลบุรี

13. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0379/54

15-17 ม.ค.55

003/55
ส.ค.-55
คาสั่ง
สานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

12-13 ม.ค.55
22-23 ก.พ.55

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บ.โนว่า เทเลกรุป๊ (สีสม กทม.)
ศึกษาดูงาน "แหล่งสถาปัตยกรรมประเทศไทย และประชุม
เชิงปฏิบัตกิ ารทบทวนการดาเนินการด้านประกันคุณภาพ"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
พิพธิ ภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

0229/55

27-28 มิ.ย.55

ทัศนศึกษาสถานประกอบการนอกสถานที่ ณ จ.กรุงเทพฯ-จ.ชลบุรี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ศึกษาดูงานปฏิบัตงิ านศิลปะ ณ จ.แม่ฮ่องสอน
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14. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.เพ็ญนภา มณีอุด
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

0359/54

2-3 ธ.ค.54

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 1 จ.เชียงใหม่

0384/54

27-ธ.ค.-54

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จ.ลพบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา

0379/54

15-17 ม.ค.55 ศึกษาดูงานปฏิบัตงิ านศิลปะ ณ จ.แม่ฮ่องสอน

0173/55

24-พ.ค.-55

0202/55

17-24 มิ.ย.55 ศึกษาดูงานเส้นทางการค้าประชาคมอาเซียน ณ เชียงราย-ลาว-จีน

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ จ.กรุงเทพมหานคร

15. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.กันยาพร กุลฑลเสพย์
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

0392/54

26-27 ธ.ค.54 นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จ.กรุงเทพมหานคร

0379/54

15-17 ม.ค.55 ศึกษาดูงานปฏิบัตงิ านศิลปะ ณ จ.แม่ฮ่องสอน

0134/55

4-5 พ.ค.55

พานักศึกษา ภาค กศ.บป.เข้าศึกษาดูงาน
ณ จ.กรุงเทพมหานคร และ จ.พระนครศรีอยุธยา

0151/55

15-พ.ค.-55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ จ.เชียงใหม่ และ จ.พิจิตร

0173/55

24-พ.ค.-55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ จ.กรุงเทพมหานคร

16. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ณัฐเศรฐ์ น้าคา
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

0380/54

14-15 ม.ค.55 ศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่

001/55

23-25 ม.ค.55 ร่วมนาเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติสาหรับนักศึกษาครั้งที่ 1
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

079/55

25-28 ก.พ.55 เป็นวิทยากรและศึกษาดูงาน ณ จ.ภูเก็ต

906/54

26-30 ต.ค.54 เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 39

คาสั่ง มร.นว.

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟาู หลวง จ.เชียงราย

097/55
คาสั่ง มร.นว.

1-3 ก.พ.55

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

12-15 มี.ค.55 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว
334/55

14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ ที่ 4

คาสั่ง มร.นว.
118/55
334/2555

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
16-19 พ.ค.55 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร ณ จ.ชลบุรี
14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัย

คาสั่ง มร.นว.
0174/55

ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
23-พ.ค.-55

ประชุมโครงการวิจัย
ณ วิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

0272/55

7-ส.ค.-55

เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงกรอบวิจัยของสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) และ 5ส ณ กทม. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

0239/55

7-8 ก.ค.55

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การพัฒนาสัมฤทธิผล การเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตฯ" ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมปุาไม้ (ซับสมบูรณ์)
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0309/55

10-11 ก.ย.55

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

17. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.สันติ พงษ์พรต
ที่
0380/54

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

14-15 ม.ค.55 ศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่
9-12 ม.ค.55

นาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

058/55

19-ก.พ.-55

สารวจแหล่งฝึกงาน ณ จ.เชียงใหม่

067/55

17-18 มี.ค.55 ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยอง

256/55

1-2 มี.ค.55

คาสั่ง มร.นว.
097/55
คาสั่ง มร.นว.

ประชุมเพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2554
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1-3 ก.พ.55

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง
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ที่
334/55

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ ที่ 4

คาสั่ง มร.นว.
113/55
334/2555

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
5-เม.ย.-55

จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย ณ จ.อุตรดิถต์

14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัย

คาสั่ง มร.นว.

ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

0174/55

23-พ.ค.-55

ประชุมโครงการวิจัย ณ วิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

0259/55

18-21 ก.ค.55 นาเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

0265/55

25-ก.ค.-55

เข้าร่วมประชุมวิชาการงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

0239/55

7-8 ก.ค.55

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตฯ" ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมปุาไม้ (ซับสมบูรณ์)
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

18. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
ที่
027/55
097/55

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

20-22 ม.ค.55 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ จ.เชียงใหม่
1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

19. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.เกษม ภู่เจริญธรรม
ที่
027/55

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

20-22 ม.ค.55 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ จ.เชียงใหม่
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20. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

0380/54

14-15 ม.ค.55 ศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่

0402/54

20-22 ม.ค.55 นานักศึกษาเข้ารับการปฏิบัตธิ รรมและอบรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

001/55

23-25 ม.ค.55 ร่วมนาเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
สาหรับนักศึกษาครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

012/55

16-19 ก.พ.55 ศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่

067/55

17-18 มี.ค.55 ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยอง

097/55

1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

334/55

14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ ที่ 4

คาสั่ง มร.นว.
119/55

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
16-18 พ.ค.55 อบรม "รู้จักกับการทา Data Mining" รุ่นที่ 10
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

121/55
0120/55

2-4 พ.ค.55

เก็บข้อมูลงานวิจัย โครงการวิจยั โซ่อุปทานวัวฯ ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

26-27 เม.ย.55 สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

121/55

2-4 พ.ค.55

เก็บข้อมูลงานวิจัย โครงการวิจยั โซ่อุปทานวัวฯ ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0138/55

11-พ.ค.-55

ติดต่อประสานงานโครงการวิจยั โซ่อุปทานวัวฯ ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0139/55

14-พ.ค.-55

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยฯ ณ ม.เกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพมหานคร

0159/55

22-24 พ.ค.55 เก็บข้อมูลงานวิจัยโซ่อุปทานวัวฯ ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0212/55

15-มิ.ย.-55

ประชุมกลุม่ ผู้เลีย้ งวัว ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0197/55

11-14 มิ.ย.55

อบรม "2D for Drawing with AutoCAD" จ.กรุงเทพมหานคร

0235/55

4-ก.ค.-55

เข้าร่วมการเสวนาการนาเสนอบทความสังเคราะห์ วิสาหกิจชุมชน
ณ กระทรวงศึกษาธิการ จ.กรุงเทพมหานคร

0262/55

25-ก.ค.-55

ติดต่อประสานงานการถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงโซ่อุปทาน ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0263/55

30-ก.ค.-55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
จัดสถานที่โครงการถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงโซ่อุปทาน ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0269/55

31-ก.ค.-55

บริการวิชาการ "การถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงโซ่อุปทานวัวสูก่ ารใช้เชิงพาณิชย์ อ.ไพศาลี”
ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0272/55

7-ส.ค.-55

เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงกรอบวิจัยของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และ 5ส ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น จ.กรุงเทพมหานคร

0239/55

7-8 ก.ค.55

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตฯ" ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมปุาไม้ (ซับสมบูรณ์)
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0306/55

7-ก.ย.-55

นาเสนอผลงานวิชาการ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

21. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.อนุสรณ์ สินสะอาด
ที่
027/55
097/55

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

20-22 ม.ค.55 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ จ.เชียงใหม่
1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"

0177/55

1-มิ.ย.-55

เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

0178/55

30-พ.ค.-55

เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ ม.เกษตรศาสตร์ กาแพงแสน จ.นครปฐม

0179/55

29-พ.ค.-55

เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์

0156/55

16-18 พ.ค.55 ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ประจาปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

0266/55

30-31 ก.ค.55 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจาปี 2555 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์

0308/55

5-6 ก.ย.55

เข้าร่วมเสวนา และฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารระบบผลิตไฟฟูา
ด้วยพลังความร้อนแสงอาทิตย์และชีวมวล ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

สถาบันวิจัย

7-ก.ย.-55

เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการติดตามประเมินผลโครงการ
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ให้ความช่วยเหลือฟืนฟู เยียวยา ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กทม.

22. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

027/55

20-22 ม.ค.55 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ จ.เชียงใหม่

302/55

19-20 มี.ค 55 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ

คาสั่ง มร.นว.
0156/55

ณ ภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์
16-18 พ.ค.55 ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ประจาปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

0266/55

30-31 ก.ค.55 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจาปี 2555 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์

045/55

16-18 ส.ค.55 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การจัดทาแผนกลยุทธ์องค์กร"

คาสั่ง คณะฯ
0201/55

ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค.55 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์
8-9 มิ.ย.55

พานักศึกษาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ณ วัดบ้านแก่ง อ.บ้านแก่ง จ.นครสวรรค์

23. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.สุริยา อดิเรก
ที่
027/55
097/55

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

20-22 ม.ค.55 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ จ.เชียงใหม่
1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

334/55

14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ ที่ 4

คาสั่ง มร.นว.

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

334/2555

14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัย

คาสั่ง มร.นว.
0307/55
0314/55

ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
6-7 ก.ย.55

จัดทาผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

20-23 ก.ย.55 จัดทางานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
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ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

24. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

014/55

13-15 ม.ค.55

อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy 2 Management
จัดโดยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

031/55

21-22 ม.ค.55

อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy 2 Management
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

035/55

28-ม.ค.-55

อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy 2 Management
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

0140/55

11-13 พ.ค.55

สารวจข้อมูลโครงการวิจัย การศึกษาปัญหาและการจัดการ
ลอจิสติกส์ขา้ วช่วงหลังการเก็บเกี่ยว ณ ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

0141/55

16-18 พ.ค.55

สารวจข้อมูลโครงการวิจัย การศึกษาปัญหาและการจัดการ
ลอจิสติกส์ขา้ วช่วงหลังการเก็บเกี่ยว ณ ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

0222/55

23-24 มิ.ย.55

บริการวิชาการ งานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การจัดการโลจิสติกส์ขา้ วช่วงหลังการเก็บเกี่ยว
ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

0223/55

26-มิ.ย.-55

บริการวิชาการ งานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การจัดการโลจิสติกส์ขา้ วช่วงหลังการเก็บเกี่ยว

0224/55

ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
30 มิ.ย.-1 ก.ค. บริการวิชาการ งานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
55

การจัดการโลจิสติกส์ขา้ วช่วงหลังการเก็บเกี่ยว
ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

0279/55

22-25 ส.ค.55

นาเสนอผลงานวิจัย เรื่องการศึกษาการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ขา้ วเปลือกในการประชุมวิชาการ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครัง้ ที่ 10
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนซ์เซ็นเตอร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

0280/55

14-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

0281/55

16-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

0282/55

20-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.พุนกยุง อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์

0283/55

21-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0284/55

27-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

0312/55

19-ก.ย.-55

สัมมนาผลการดาเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานด้านการประเมิน CFP
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ พระราม 6 กทม.

25. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.วีระชาติ จริตงาม
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

097/55

1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

0244/55

22-25 ส.ค.55

การนาเสนอในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครัง้ ที่ 10
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนซ์เซ็นเตอร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

0234/55

21 มิ.ย.-6 ก.ย. บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ในงบของสถาบันวิจัยและพัฒนา
55

ณ โรงงานแปูงมัน อ.ขาณุลักขบุรี จ.กาแพงเพชร
โรงสีขา้ วชุมชนบ้านหนองแว่น อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
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26. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

058/55

19-ก.พ.-55

สารวจแห่งฝึกงาน ณ จ.เชียงใหม่

097/55

1-3 ก.พ.55

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน

คาสั่ง มร.นว.

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

0239/55

7-8 ก.ค.55

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตฯ"
ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมปุาไม้ (ซับสมบูรณ์) อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

สถาบันวิจัย

7-ก.ย.-55

เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการติดตามประเมินผลโครงการ
ให้ความช่วยเหลือฟืนฟู เยียวยา ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กทม.

27. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.วัชระ ชัยสงคราม
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

0244/55

22-25 ส.ค.55

การนาเสนอในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยวครัง้ ที่ 10ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนซ์เซ็นเตอร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

0280/55

14-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

0281/55

16-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

0283/55

21-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0284/55

27-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
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28. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.พิสิษฐ์ เพชรคง
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

097/55

1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

0234/55

21 มิ.ย.-6 ก.ย.55

บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ในงบของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ณ โรงงานแปูงมัน อ.ขาณุลักขบุรี จ.กาแพงเพชร
โรงสีขา้ วชุมชนบ้านหนองแว่น อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

21 พ.ค.-23 ส.ค.55 บริการวิชาการด้านเครื่องจักรกลและการอนุรักษ์พลังงาน
ณ โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

29. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.โกเมน หมายมั่น
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

097/55

1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

0302/55

27 ส.ค.-1 ก.ย.55

ฝึกอบรมหลักสูตร งานกัดขึน้ รูปและการกัดชิ้นงาน 3D
ณ สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานภาค 8 นครสวรรค์

0234/55

21 มิ.ย.-6 ก.ย.55

บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ในงบของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ณ โรงงานแปูงมัน อ.ขาณุลักขบุรี จ.กาแพงเพชร
โรงสีขา้ วชุมชนบ้านหนองแว่น อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

21 พ.ค.-23 ส.ค.55 บริการวิชาการด้านเครื่องจักรกลและการอนุรักษ์พลังงาน
ณ โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
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30. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐ์ศักดิ์
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

097/55

1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

0280/55

14-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

0281/55

16-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

0283/55

21-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0284/55

27-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

0234/55

21 มิ.ย.-6 ก.ย. บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ในงบของสถาบันวิจัยและพัฒนา
55

ณ โรงงานแปูงมัน อ.ขาณุลักขบุรี จ.กาแพงเพชร
โรงสีขา้ วชุมชนบ้านหนองแว่น อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

31. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ปิยกิจ กิจติตุลากานนท์
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

067/55

17-18 มี.ค.55

097/55

1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยอง
ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง
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32. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ภิญโญ ชุมมณี
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

097/55

1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

0244/55

22-25 ส.ค.55

การนาเสนอในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครัง้ ที่ 10
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนซ์เซ็นเตอร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

0234/55

21 มิ.ย.-6 ก.ย.55 บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ในงบของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ณ โรงงานแปูงมัน อ.ขาณุลักขบุรี จ.กาแพงเพชร
โรงสีขา้ วชุมชนบ้านหนองแว่น อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

0130/55

14-15 พ.ค.55
21 พ.ค.-23 ส.ค.
55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
บริการวิชาการด้านเครื่องจักรกลและการอนุรักษ์พลังงาน
ณ โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

33. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ถิรายุ ปิ่นทอง
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0357/54

27-30 พ.ย.54

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
เข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 5" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

097/55
คาสั่ง มร.นว.

1-3 ก.พ.55

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

0234/55

21 มิ.ย.-6 ก.ย.55 บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ในงบของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ณ โรงงานแปูงมัน อ.ขาณุลักขบุรี จ.กาแพงเพชร
โรงสีขา้ วชุมชนบ้านหนองแว่น อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
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34. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0340/54

5-8 ต.ค.54

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร หลักสูตร หลักการประเมินวัฏจักร
ชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (LCA) ณ สยาม@สยาม รีสอร์ท แอนด์ สปา

014/55

13-15 ม.ค.55

อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy 2 Management
จัดโดยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม จ.กรุงเทพมหานคร

031/55

21-22 ม.ค.55

อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy 2 Management
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม จ.กรุงเทพมหานคร

035/55

28-ม.ค.-55

อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy 2 Management
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม จ.กรุงเทพมหานคร

037/55

1-3 ก.พ.55

สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร หลักสูตร "หลักการประเมินคาร์บอน
ฟุตพริน้ ของผลิตภัณฑ์" ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ จ.กรุงเทพมหานคร

0140/55

11-13 พ.ค.55

สารวจข้อมูลโครงการวิจัย การศึกษาปัญหาและการจัดการ
ลอจิสติกส์ขา้ วช่วงหลังการเก็บเกี่ยว ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

0141/55

16-18 พ.ค.55

สารวจข้อมูลโครงการวิจัย การศึกษาปัญหาและการจัดการ
ลอจิสติกส์ขา้ วช่วงหลังการเก็บเกี่ยว ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

0222/55

23-24 มิ.ย.55

บริการวิชาการ งานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การจัดการโลจิสติกส์ขา้ วช่วงหลังการเก็บเกี่ยว
ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

0223/55

26-มิ.ย.-55

บริการวิชาการ งานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การจัดการโลจิสติกส์ขา้ วช่วงหลังการเก็บเกี่ยว
ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

0224/55

30 มิ.ย.-1 ก.ค.55 บริการวิชาการ งานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การจัดการโลจิสติกส์ขา้ วช่วงหลังการเก็บเกี่ยว
ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

0279/55

22-25 ส.ค.55

นาเสนอผลงานวิจัย เรื่องการศึกษาการจัดการห่วงโซ่
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
อุปทานและโลจิสติกส์ขา้ วเปลือกในการประชุมวิชาการ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครัง้ ที่ 10
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนซ์เซ็นเตอร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

0280/55

14-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ อบต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

0281/55

16-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ อบต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

0282/55

20-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.พุนกยุง อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์

0283/55

21-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ อบต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0284/55

27-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

0310/55

12-13 ก.ย.55

เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัตกิ าร
ณ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งาติ

0312/55

19-ก.ย.-55

สัมมนาผลการดาเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานด้านการประเมิน CFP
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ พระราม 6 กทม.

35. สรุปการปฏิบัติราชการของ ดร.ภริตา พิมพันธุ์
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0340/54

5-8 ต.ค.54

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร หลักสูตร หลักการประเมินวัฎจักร
ชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (LCA) ณ สยาม@สยาม รีสอร์ท แอนด์ สปา

014/55

13-15 ม.ค.55

อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy 2 Management
จัดโดยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม จ.กรุงเทพมหานคร

031/55

21-22 ม.ค.55

อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy 2 Management
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม จ.กรุงเทพมหานคร

035/55

28-ม.ค.-55

อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy 2 Management
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม จ.กรุงเทพมหานคร

037/55

1-3 ก.พ.55

สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร หลักสูตร "หลักการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ของผลิตภัณฑ์"
ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ จ.กรุงเทพมหานคร

0140/55

11-13 พ.ค.55

สารวจข้อมูลโครงการวิจัย การศึกษาปัญหาและการจัดการ
ลอจิสติกส์ขา้ วช่วงหลังการเก็บเกี่ยว ณ ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

0141/55

16-18 พ.ค.55

สารวจข้อมูลโครงการวิจัย การศึกษาปัญหาและการจัดการ
ลอจิสติกส์ขา้ วช่วงหลังการเก็บเกี่ยว ณ ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

0222/55

23-24 มิ.ย.55

บริการวิชาการ งานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การจัดการโลจิสติกส์ขา้ วช่วงหลังการเก็บเกี่ยว
ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

0223/55

26-มิ.ย.-55

บริการวิชาการ งานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การจัดการโลจิสติกส์ขา้ วช่วงหลังการเก็บเกี่ยว
ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

0224/55 30 มิ.ย.-1 ก.ค.55 บริการวิชาการ งานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การจัดการโลจิสติกส์ขา้ วช่วงหลังการเก็บเกี่ยว
ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
0267/55

28-ก.ค.-55

ประสานงานและเตรียมสถานที่จัดเสวนา (งานวิจัย)
ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0278/55

11-ส.ค.-55

จัดกิจกรรมตรวจสอบข้อมูลผลการสารวจแหล่งน้าและ
วิเคราะห์ชุมชน งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัด
การทรัพยากรน้าฯ ณ ศาลาวัดวังข่อย หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0279/55

22-25 ส.ค.55

นาเสนอผลงานวิจัย เรื่องการศึกษาการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ขา้ วเปลือกในการประชุมวิชาการ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครัง้ ที่ 10
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนซ์เซ็นเตอร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

0280/55

14-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
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เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

ที่

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต. หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

0281/55

16-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

0282/55

20-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต. พุนกยุง อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์

0283/55

21-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0284/55

27-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ อบต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

0310/55

12-13 ก.ย.55

เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัตกิ าร
ณ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งาติ

0312/55

19-ก.ย.-55

สัมมนาผลการดาเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานด้านการประเมิน CFP
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ พระราม 6 จ.กรุงเทพมหานคร

0315/55

23-ก.ย.-55

ลงพื้นที่ดาเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้าฯ
ณ ศาลาวัดวังข่อย หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

36. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.จักราวุฒิ เตโซ
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0357/54

27-30 พ.ย.54

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
เข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 5" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

097/55

1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว.
0231/55

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"

7-10 ส.ค.55

เข้าร่วมการประชุมวิชาการอ้อยและน้าตาลแห่งชาติประจาปี 2555
ณ จ.ขอนแก่น

0234/55

21 มิ.ย.-6 ก.ย. บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ในงบของสถาบันวิจัยและพัฒนา
55

ณ โรงงานแปูงมัน อ.ขาณุลักขบุรี จ.กาแพงเพชร
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โรงสีขา้ วชุมชนบ้านหนองแว่น อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
21 พ.ค.-23ส.ค. บริการวิชาการด้านเครื่องจักรกลและการอนุรักษ์พลังงาน
55

ณ โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

37. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0357/54

27-30 พ.ย.54

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
เข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 5" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

097/55

1-3 ก.พ.55

คาสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"

มร.นว.
0255/55

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

24-28 ก.ค.55

อบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมหุน่ ยนต์
หลักสูตรวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ ฯลฯ ณ ประเทศสิงคโปร์

0234/55

21 มิ.ย.-6 ก.ย. บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ในงบของสถาบันวิจัยและพัฒนา
55

ณ โรงงานแปูงมัน อ.ขาณุลักขบุรี จ.กาแพงเพชร
โรงสีขา้ วชุมชนบ้านหนองแว่น อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

38. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ปฐมพงษ์ จิโน
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

097/55

1-3xzz ก.พ.55

คาสั่ง

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"

มร.นว.
0255/55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง
24-28 ก.ค.55

อบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมหุน่ ยนต์
หลักสูตรวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ ฯลฯ ณ ประเทศสิงคโปร์

21 พ.ค.-23 ส.ค. บริการวิชาการด้านเครื่องจักรกลและการอนุรักษ์พลังงาน
55

ณ โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
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39. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.อานาจ ประจง
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0353/54

7-9 ธ.ค.54

นาเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

097/55

1-3 ก.พ.55

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

คาสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"

มร.นว

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

0266/55

30-31 ก.ค.55

เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจาปี 2555 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์

0307/55

6-7 ก.ย.55

0314/55

20-23 ก.ย.55

จัดทาผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
จัดทางานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

40. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0380/54

14-15 ม.ค.55

ศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่

001/55

23-25 ม.ค.55

ร่วมนาเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

สาหรับนักศึกษาครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
067/55

17-18 มี.ค.55

097/55

1-3 ก.พ.55

ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยอง
ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน

คาสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"

มร.นว.

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

097/55

14 มี.ค. 55

ติดต่อขอข้อมูลงานวิจยั ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

121/55

2-4 พ.ค.55

เก็บข้อมูลงานวิจัย โครงการวิจยั โซ่อุปทานวัวฯ ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0138/55

11-พ.ค.-55

ติดต่อประสานงานโครงการวิจยั โซ่อุปทานวัวฯ ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0159/55

22-24 พ.ค.55

เก็บข้อมูลงานวิจัยโซ่อุปทานวัวฯ ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0212/55

15-มิ.ย.-55

ประชุมกลุม่ ผู้เลีย้ งวัว ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0262/55

25-ก.ค.-55

ติดต่อประสานงานการถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

พอเพียงโซ่อุปทาน ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
0263/55

30-ก.ค.-55

จัดสถานที่โครงการถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงโซ่อุปทาน ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0269/55

31-ก.ค.-55

บริการวิชาการ "การถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงโซ่อุปทานวัวสูก่ ารใช้เชิงพาณิชย์ อ.ไพศาลี
ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0272/55

7-ส.ค.-55

เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงกรอบวิจัยของสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) และ 5ส ณ กทม. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

0239/55

7-8 ก.ค.55

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การพัฒนาสัมฤทธิผล การเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตฯ"ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมปุาไม้ (ซับสมบูรณ์)
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0306/55

7-ก.ย.-55

นาเสนอผลงานวิชาการ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

41. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

065/55

3-ก.พ.-55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ บ. นันยางการ์เมนท์ จากัด, บ.โตโยต้านครสวรรค์ และโรงสีรักปูาเจริญ 2

067/55

17-18 มี.ค.55

097/55

1-3 ก.พ.55

คาสั่ง

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"

มร.นว.
0180/55

ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยอง

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง
25-26 พ.ค.55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ บริษัท กังวาลอุตสาหกรรม จากัด จ.สมุทรสาคร

4-ก.ค.-55

สัมมนาการตลาดออนไลน์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ ิกิติ์ กรุงเทพมหานคร
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42. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ภูริช ยิ้มละมัย
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

067/55

17-18 มี.ค.55

ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยอง

0254/55

18-20 ก.ค.55

นาเสนอผลงานประดิษฐ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

เพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รนุ่ ใหม่ ณ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่
0269/55

31-ก.ค.-55

บริการวิชาการ "การถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงโซ่อุปทานวัวสูก่ ารใช้เชิงพาณิชย์ อ.ไพศาลี
ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0239/55

7-8 ก.ค.55

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การพัฒนาสัมฤทธิผล การเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตฯ" สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมปุาไม้ (ซับสมบูรณ์)
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0306/55

7-ก.ย.-55

นาเสนอผลงานวิชาการ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

43. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.นพดล ชุ่มอินทร์
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0403/54

27-29 ม.ค.55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
นานักศึกษาศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้, มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหกรรมพืชสวนโลก สวนสัตว์เชียงใหม่

302/55

19-20 มี.ค. 55

คาสั่ง มร.นว
334/55

ณ ภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์
14-19 พ.ค.55

คาสั่ง มร.นว
0132/55

เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร มร. ครัง้ ที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

3-พ.ค.-55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ สถานีวจิ ัยซันเจนทางซีดส์ ต.หนองพิกุล อ.ตากฟูา
ศูนย์วจิ ัยพืชไร่ และสวนรุกขชาติ 100 ปี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

334/2555

14-19 พ.ค.55

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัย
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

คาสั่ง มร.นว
0152/55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

23-24 พ.ค.55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ สานักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปุาอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย และศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่

0153/55

29-พ.ค.-55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี
และโรงงานอุตสาหกรรมน้าตาลบ้านไร่ ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

0154/55

30-พ.ค.-55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ สวนสุภัทราแลนด์ ต.หนองละลอก อ.บ้ายค่าย จ.ระยอง

0303/55

26-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ณ หมู่ 4 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี, หมู่ 7 ต.ตากฟูา อ.ตากฟูา
และ หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

0304/55

27-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ณ หมู่ 15 ต.บางระกา อ.บางระกา จ.พิษณุโลก และ
หมู่ 8 และ หมู่ 11 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

045/55

16-18 ส.ค.55

คาสั่ง คณะฯ

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การจัดทาแผนกลยุทธ์องค์กร"
ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค.55 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

28-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ณ หมู่ 1 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ, หมู่ 9 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง
และหมู่ 5 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
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44. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
26-28 ก.พ.55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ณ จ.อุดรธานี

302/55

8-พ.ย.-54

ไปราชการพิษณุโลก

12-15 มี.ค.55

ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

19-20 มี.ค. 55

เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ

คาสั่ง มร.นว
สถาบันวิจัย

ณ ภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์
14-15 ก.ค.55

โครงการพัฒนาผู้นาชุมชนนาร่องการสร้างรูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ ณ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

สถาบันวิจัย

6-ก.ย.-55

เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ มร.เพชรบูรณ์

7-ก.ย.-55

เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการติดตามประเมินผลโครงการ
ให้ความช่วยเหลือฟืนฟู เยียวยา ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กทม.

45. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

055/55

22-24 ม.ค.55

ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ จ.เชียงใหม่

1-3 ก.พ.55

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน

คาสั่ง มร.นว
097/55
คาสั่ง มร.นว

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

257/55
คาสั่ง มร.นว

5-มี.ค.-55

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ประสบการณ์ของ
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2553
และการดาเนินงานการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา"
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

302/55

19-20 มี.ค. 55

คาสั่ง มร.นว
0132/55

เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
ณ ภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์

3-พ.ค.-55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ สถานีวจิ ัยซันเจนทางซีดส์ ต.หนองพิกุล อ.ตากฟูา
ศูนย์วจิ ัยพืชไร่ และสวนรุกขชาติ 100 ปี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

407/2555

11-พ.ค.-55

คาสั่ง มร.นว

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง "การประกันคุณภาพการ
ศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี"
ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา จ.กรุงเทพมหานคร

0303/55

26-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ณ หมู่ 4 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี, หมู่ 7 ต.ตากฟูา อ.ตากฟูา
และ หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

0304/55

27-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ณ หมู่ 15 ต.บางระกา อ.บางระกา จ.พิษณุโลก และ
หมู่ 8 และ หมู่ 11 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

045/55

16-18 ส.ค.55

คาสั่ง คณะฯ

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การจัดทาแผนกลยุทธ์องค์กร"
ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค.55 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

28-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ณ หมู่ 1 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ, หมู่ 9 ต.บ้านแก่ง
อ.เมือง และหมู่ 5 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

19-20 ธ.ค.55

ประชุมเครือข่ายคณบดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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46. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0403/54

27-29 ม.ค.55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
นานักศึกษาศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้, มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหกรรมพืชสวนโลก สวนสัตว์เชียงใหม่

056/55

11-12 ก.พ.55

ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการทางด้านการเกษตร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

058/55

19-ก.พ.-55

สารวจแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จ.เชียงใหม่

097/55

1-3 ก.พ.55

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน

คาสั่ง มร.นว

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39"ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

334/55

14-19 พ.ค.55

คาสั่ง มร.นว

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ ที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

113/55

5-เม.ย.-55

จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย ณ จ.อุตรดิตถ์

0131/55

4-พ.ค.-55

เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ จ.ลพบุรี

0132/55

3-พ.ค.-55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ สถานีวจิ ัยซันเจนทางซีดส์ ต.หนองพิกุล อ.ตากฟูา
ศูนย์วจิ ัยพืชไร่ และสวนรุกขชาติ 100 ปี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

334/2555

14-19 พ.ค.55

คาสั่ง มร.นว
0152/55

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัย
ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

23-24 พ.ค.55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ สานักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปุาอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

0153/55

29-พ.ค.-55

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี
และโรงงานอุตสาหกรรมน้าตาลบ้านไร่ ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

0154/55

30-พ.ค.-55

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ สวนสุภัทราแลนด์ ต.หนองละลอก อ.บ้ายค่าย จ.ระยอง
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0300/55

24-27 ส.ค.55

ร่วมประชุม การนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555

47. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.สุกัญญา สุจริยา
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0356/54

28-29 พ.ย.54

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสูตร "การผลิตพืชด้วยระบบน้าหยด"
ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

010/55

10-ม.ค.-55

สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ณ ต.ยางตาล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

012/55

16-19 ก.พ.55

ศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงราย และเชียงใหม่

024/55

18-21 ม.ค.55

เก็บข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับมันสาปะหลัง
ณ สถาบันพัฒนาสาปะหลัง และสมาคมผู้ปลูกมันสาปะหลัง จ.นครราชสีมา

041/55

3-ก.พ.-55

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการในรายวิชา
หลักการส่งเสริมการเกษตร ณ รร.ตากฟูาวิชาประสิทธิ์, รร.ตะคร้อพิทยา

043/55

7-ก.พ.-55

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการในรายวิชา
หลักการส่งเสริมการเกษตร ณ รร.วัดวังหิน

045/55

8-ก.พ.-55

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการในรายวิชา
หลักการส่งเสริมการเกษตร ณ รร.บ้านหนองชุมเห็ด

047/55

9-ก.พ.-55

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการในรายวิชา
หลักการส่งเสริมการเกษตร
ณ อบต.วังข่อย และสวนรุกขชาติ 100 ปี ซับสมบูรณ์

061/55

10-ก.พ.-55

ประชุมระดมความคิด เพื่อการจัดทายุทธศาสตร์การวิจัย
ณ โรงแรมคุ้มภูคา จ.เชียงใหม่

100/55

26-27 มี.ค 55

จัดประชุมและเก็บข้อมูลงานวิจยั
ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี ซับสมบูรณ์ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

106/55

30-มี.ค.-55

ประชุมหัวข้องานวิจัยข้าว ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น

110/55

10-เม.ย.-55

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ อบต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

115/55

20-25 เม.ย.55

เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

116/55

26-29 เม.ย.55

เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0123/55

30-เม.ย.-55

เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0132/55

3-พ.ค.-55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ สถานีวจิ ัยซันเจนทางซีดส์ ต.หนองพิกุล อ.ตากฟูา
ศูนย์วจิ ัยพืชไร่ และสวนรุกขชาติ 100 ปี อ.ไพศาลี จ.นว.

0135/55

4-พ.ค.-55

ประสานผู้นาชุมชนแต่ละหมูบ่ ้านเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย
ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0137/55

9-พ.ค.-55

เก็บข้อมูลงานวิจัย (สารวจแหล่งน้า หมู่ 4 และ หมู่ 8)
ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0142/55

12-พ.ค.-55

ทาข้อมูลวิจัย (แหล่งน้าหมู่ 6) ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0143/55

13-พ.ค.-55

ทาข้อมูลวิจัย (แหล่งน้าหมู่ 11)ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0144/55

19-พ.ค.-55

ทาข้อมูลวิจัย (แหล่งน้าหมู่ 2) ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0145/55

20-พ.ค.-55

ทาข้อมูลวิจัย (แหล่งน้าหมู่ 9) ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0146/55

26-พ.ค.-55

ทาข้อมูลวิจัย (แหล่งน้าหมู่ 3) ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0147/55

27-พ.ค.-55

ทาข้อมูลวิจัย (แหล่งน้าหมู่ 5) ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0148/55

2-มิ.ย.-55

เก็บข้อมูลวิจัย (แหล่งน้าหมู่ 7) ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0149/55

3-มิ.ย.-55

เก็บข้อมูลวิจัย (แหล่งน้าหมู่ 10) ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0152/55

23-24 พ.ค.55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ สานักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปุาอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

0153/55

29-พ.ค.-55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี
และโรงงานอุตสาหกรรมน้าตาลบ้านไร่ ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

0154/55

30-พ.ค.-55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ สวนสุภัทราแลนด์ ต.หนองละลอก อ.บ้ายค่าย จ.ระยอง

0189/55

9-มิ.ย.-55

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0190/55

12-มิ.ย.-55

ติดต่อขอข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร

0267/55

28-ก.ค.-55

ประสานงานและเตรียมสถานที่จัดเสวนา (งานวิจัย)
ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0268/55

31-ก.ค.-55

ติดต่อประสานงานขอรับบริการแผนที่(ทางอากาศออร์โธสี)

0278/55

11-ส.ค.-55

จัดกิจกรรมตรวจสอบข้อมูลผลการสารวจแหล่งน้าและวิเคราะห์ชุมชน
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้าฯ
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ณ ศาลาวัดวังข่อย หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0315/55

23-ก.ย.-55

ลงพื้นที่ดาเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรน้าฯ ณ ศาลาวัดวังข่อย หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

48. สรุปการปฏิบัติราชการของ ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0375/54

9-ธ.ค.-54

0402/54

20-22 ม.ค.55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรือ่ ง
ติดต่อนานักศึกษาเข้าปฏิบัตธิ รรม ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
นานักศึกษาเข้ารับการปฏิบัตธิ รรมและอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

0403/54

27-29 ม.ค.55

นานักศึกษาศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้, มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหกรรมพืชสวนโลก สวนสัตว์เชียงใหม่

048/55

1-2 ก.พ.55

ติดตามงานวิจัยและจัดหาวัตถุดบิ ในการทาวิจัย ณ อ.บ้านตาก จ.ตาก

0132/55

3-พ.ค.-55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ สถานีวจิ ัยซันเจนทางซีดส์ ต.หนองพิกุล อ.ตากฟูา
ศูนย์วจิ ัยพืชไร่ และสวนรุกขชาติ 100 ปี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

0152/55

23-24 พ.ค.55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ สานักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปุาอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

0153/55

29-พ.ค.-55

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี
และโรงงานอุตสาหกรรมน้าตาลบ้านไร่ ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

0154/55

30-พ.ค.-55

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ สวนสุภัทราแลนด์ ต.หนองละลอก อ.บ้ายค่าย จ.ระยอง

0162/55

22-พ.ค.-55

ห้องสมุด KU BOOK ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

0163/55

21-พ.ค.-55

ห้องสมุดวิทยาเขตกาแพงเเสน
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

0164/55

23-พ.ค.-55

ติดต่อห้องปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์เชื้อ
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0165/55

25-พ.ค.-55

ห้องปฏิบัตกิ าร RIA ณ สภากาชาดไทย

0182/55

1-มิ.ย.-55

เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์

0220/55

22-มิ.ย.-55

เข้าร่วมงานวิชาการ 9 บันดาลสูง่ านวิจัย (สกอ.) ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

0285/55

17-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ

สถานทีไ่ ปราชการ /เรือ่ ง

ณ หมู่ 1 และ หมู่ 2 ต.บางมะฝุอ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
0286/55

19-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ณ หมู่ 3 และ หมู่ 4 ต.บางมะฝุอ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

0287/55

20-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ณ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ต.บางมะฝุอ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

0288/55

25-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ณ หมู่ 2 และ หมู่ 4 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

0289/55

26-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ณ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

0290/55

27-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ณ หมู่ 6 และ หมู่ 7 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

49. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ธันวา ไวยบท
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0376/54

14-ธ.ค.-54

ขอรับท่อนพันธุ์หญ้าและเมล็ดพันธุ์ ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พจิ ิตร

0400/54

17-ธ.ค.-54

ซื้อฟางอัดก้อน ณ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

0403/54

27-29 ม.ค.55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

นานักศึกษาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหกรรมพืชสวนโลก สวนสัตว์เชียงใหม่

006/55

16-19 ม.ค.55

นาเสนองานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

007/55

22-25 ม.ค.55

นาเสนองานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

008/55

22-25 ม.ค.55

นาเสนองานวิจัย ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

009/55

13-17 มี.ค.55

นาเสนองานวิจัย ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น

0220/55

22-มิ.ย.-55

เข้าร่วมงานวิชาการ 9 บันดาลสูง่ านวิจัย (สกอ.) ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
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0261/55

24-ก.ค.-55

นาเสนองานวิจัย ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

0305/55

4-8 ก.ย.55

นาเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

50. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.สมชาย ศรีพูล
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0348/54

16-พ.ย.-54

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Journal ต่างประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

0349/54

21-พ.ย.-54

สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Journal ต่างประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

0350/54

23-24 พ.ย.54

วิเคราะห์ฮอร์โมนงานวิจัย สกอ./โคเนือ้ ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

0351/54

28-พ.ย.-54

สืบค้นข้อมูล ณ ห้องสมุดคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์

0352/54

30 พ.ย.-1 ธ.ค.54 สืบค้นข้อมูล จากฐานข้อมูล Journal ต่างประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

0389/54

21-22 ธ.ค.54

วิเคราะห์ Free T3 ตรวจสอบซ้าสภาพในเลือดของสัตว์
ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

0390/54

26-ธ.ค.-54

0391/54

28-29 ธ.ค.54

016/55

16-ม.ค.-55

วิเคราะห์อาหารข้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
วิเคราะห์อาหารหยาบ, สืบค้นข้อมูลห้องสมุดสัตวแพทย์ ณ จุฬาลงกรณ์
วิเคราะห์อาหารหยาบ โคเนือ้
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

017/55

23-ม.ค.-55

วิเคราะห์ Cortisol ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร

018/55

26-ม.ค.-55

ตรวจสอบตัวอย่างเลือดในโครงการวิจัย
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

019/55

30-ม.ค.-55

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยในการเขียน Paper
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

075/55

16-ก.พ.-55

ประสานงานอาหารสัตว์สาหรับงานวิจัย
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จ.สุโขทัย

076/55

20-ก.พ.-55

นาตัวอย่างเลือดส่งตรวจวิเคราะห์ ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

077/55

22-23 ก.พ.55

078/55

27-ก.พ.-55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ตรวจวิเคราะห์ Cortisol ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
นาตัวอย่างฟาง ตรวจวิเคราะห์
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

084/55

1-มี.ค.-55

ส่งเลือดโคเนือ้ เพื่อวิเคราะห์ Cortisol, FT3 ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

085/55

5-มี.ค.-55

ส่งวิเคราะห์อาหารหยาบ หญ้ารูซี่
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

086/55

7-มี.ค.-55

รับผลวิเคราะห์ Cortisol, FT3 ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร

099/55

21-22 มี.ค.55

สืบค้น Journal ต่างประเทศ ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร

0124/55

1-พ.ค.-55

ติดตัง้ อุปกรณ์ Black Globe ณ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

0125/55

2-พ.ค.-55

ติดตัง้ อุปกรณ์ Black Globe ณ อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

0126/55

3-พ.ค.-55

เก็บข้อมูลฟาง และตัวเลข Black Globe ณ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

0168/55

18-พ.ค.-55

เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ สหกรณ์โคนมตากฟูา อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์

0169/55

21-พ.ค.-55

เก็บข้อมูลติดตัง้ อุปกรณ์ทางอากาศ
ณ สหกรณ์โคนมตากฟูา อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์

0170/55

23-พ.ค.-55

ติดต่อห้องปฏิบัตกิ ารอาหารสัตว์วิเคราะห์อาหารข้น
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงเสน จ.นครปฐม

0184/55

29-พ.ค.-55

เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

0185/55

30-พ.ค.-55

เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

0205/55

8-มิ.ย.-55

ประสานงานห้องปฏิบัตกิ ารอาหารสัตว์ งานวิจัย
ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

0209/55

14-มิ.ย.-55

ติดต่อ Journal (KU BOOK) ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

0220/55

22-มิ.ย.-55

เข้าร่วมงานวิชาการ 9 บันดาลสูง่ านวิจัย (สกอ.) ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

0249/55

17-ก.ค.-55

เก็บข้อมูลงานวิจัยการผสมฟาง
ณ อ.ตาคลี, อ.ตากฟูา, สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์โคนม

0251/55

20-ก.ค.-55

เก็บข้อมูลงานวิจัยการผสมฟาง ณ อ.เมือง อ.ทัพทัน อ.บ้านไร่ อ.หนองฉาง

0525/55

24-ก.ค.-55

ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัตกิ าร ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

0274/55

9-ส.ค.-55

บริการวิชาการ โครงการโคเนือ้ ณ อบต.หนองบัว จ.นครสวรรค์

0277/55

18-ส.ค.-55

รับผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัตกิ าร ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
6-ก.ย.-55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ มร.เพชรบูรณ์

51. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0394/54

23-ธ.ค.-54

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ ทัศนียฟ์ าร์ม จ.นครสวรรค์

058/55

19-ก.พ.-55

สารวจแห่งฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ณ จ.เชียงใหม่

204/55

2-มี.ค.-55

ร่วมนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

คาสั่ง มร.นว
097/55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

299/55

18-22 มี.ค.55

คาสั่ง มร.นว
107/55

เข้าร่วมงาน Taiwan-Thailand Higher Educatiuon Fourm
เพื่อการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ณ ประเทศไต้หวัน

2-เม.ย.-55

เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อความสาเร็จของการสร้างนวัตกรรม
จากการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา ณ จ.พิษณุโลก

113/55

5-เม.ย.-55

จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย ณ จ.อุตรดิตถ์

442/2555

8-พ.ค.-55

เข้าร่วมประชุมคณะทางานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา

คาสั่ง มร.นว
คาสั่ง มร.นว

เครือข่ายอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 2/2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
19-20 ส.ค.55

867/2555
0201/55

อบรม การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ณ โรงแรมฟูรามา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

8-9 มิ.ย.55

พานักศึกษาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ณ วัดบ้านแก่ง อ.บ้านแก่ง จ.นครสวรรค์

19-20 ธ.ค.55

ประชุมเครือข่ายคณบดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18-21 มี.ค.55

ลาไปต่างประเทศ
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52. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0375/54

9-ธ.ค.-54

ติดต่อนานักศึกษาเข้าปฏิบัตธิ รรม ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

0376/54

14-ธ.ค.-54

ขอรับท่อนพันธุ์หญ้าและเมล็ดพันธุ์ ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พจิ ิตร

0400/54

17-ธ.ค.-54

ซื้อฟางอัดก้อน ณ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

0402/54

20-22 ม.ค.55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

นานักศึกษาเข้ารับการปฏิบัตธิ รรมและอบรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

0403/54

27-29 ม.ค.55

นานักศึกษาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหกรรมพืชสวนโลก และสวนสัตว์เชียงใหม่

048/55

1-2 ก.พ.55

ติดตามงานวิจัยและจัดหาวัตถุดบิ ในการทาวิจัย ณ อ.บ้านตาก จ.ตาก

056/55

11-12 ก.พ.55

ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการทางด้านการเกษตร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

0220/55

22-มิ.ย.-55

เข้าร่วมงานวิชาการ 9 บันดาลสูง่ านวิจัย (สกอ.) ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

0285/55

17-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ณ หมู่ 1 และ หมู่ 2 ต.บางมะฝุอ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

0286/55

19-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ณ หมู่ 3 และ หมู่ 4 ต.บางมะฝุอ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

0287/55

20-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ณ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ต.บางมะฝุอ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

0288/55

25-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ณ หมู่ 2 และ หมู่ 4 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

0289/55

26-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ณ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

0290/55

27-ส.ค.-55

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ณ หมู่ 6 และ หมู่ 7 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

53. สรุปการปฏิบัติราชการของ ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

0343/54

16-พ.ย.-54

วิเคราะห์ฮอร์โมนงานวิจัย สกอ./ไก่เนื้อ ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร

0344/54

21-พ.ย.-54

สืบค้นข้อมูล ณ ห้องสมุดคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0345/54

23-24 พ.ย.54

วิเคราะห์ฮอร์โมนงานวิจัย สกอ./ไก่เนื้อ ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร

0346/54

28-พ.ย.-54

สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Journal ต่างประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

0347/54

30 พ.ย.54-1 ธ.ค. วิเคราะห์ฮอร์โมนงานวิจัย สกอ./ไก่เนื้อ ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร
55

0363/54

7-8 ธ.ค.54

วิเคราะห์เลือดงานวิจัยไก่เนื้อ สกอ. ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร

0364/54

12-ธ.ค.-54

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ณ ห้องสมุดคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0365/54

14-15 ธ.ค.54

วิเคราะห์ Cortisol ในเลือดไก่เนื้อ งานวิจัย สกอ. ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

0366/54

19-ธ.ค.-54

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

0367/54

21-22 ธ.ค.54

วิเคราะห์ Free T3 ตรวจสอบซ้า ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร

0368/54

26-ธ.ค.-54

วิเคราะห์อาหาร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

0369/54

28-29 ธ.ค.54

วิเคราะห์อาหารหยาบ, สืบค้นข้อมูลห้องสมุดสัตวแพทย์
ณ ห้องสมุดคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

020/55

12-ม.ค.-55

ประชุมชีแ้ จงโครงการบูรณาการ ณ สกอ. จ.กรุงเทพมหานคร

021/55

18-19 ม.ค.55

วิเคราะห์ T3 โครงการวิจัยไก่เนือ้ ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร

022/55

25-26 ม.ค.55

สืบค้นข้อมูล Hormone Research ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

023/55

1-2 ก.พ.55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
สืบค้นข้อมูลงานวิจัยโครงการ สกอ. กับวิเคราะห์อาหารสัตว์
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

069/55

15-16 ก.พ.55

ตรวจวิเคราะห์ ฟาง, หญ้ารูซี่ ในห้องปฏิบัตกิ าร
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

070/55

20-ก.พ.-55

ตรวจวิเคราะห์ FT3ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร

071/55

22-23 ก.พ.55

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

082/55

5-มี.ค.-55

สืบค้นข้อมูล Journal ห้องสมุดสัตวแพทย์
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

083/55

7-มี.ค.-55

ตรวจวิเคราะห์อาหารหยาบ ฟาง
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

094/55
095/55

9-มี.ค.-55
13-มี.ค.-55

รับผลวิเคราะห์ Cortisol (ไก่เนื้อ/โคเนือ้ ) ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
รับผลวิเคราะห์ FT3 ไก่เนื้อ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

098/55

19-20 มี.ค 55

0124/55

1-พ.ค.-55

ติดตัง้ อุปกรณ์ Black Globe ณ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

0125/55

2-พ.ค.-55

ติดตัง้ อุปกรณ์ Black Globe ณ อ.ห้วยคต จ.ชัยนาท

0126/55

3-พ.ค.-55

เก็บข้อมูลฟาง และตัวเลข Black Globe ณ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

0155/55

14-พ.ค.-55

ประสานงานวิจัยโครงการภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสูน่ วัตกรรม

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
0166/55

23-พ.ค.-55

ติดตามผลการดาเนินงานเก็บข้อมูล
ณ สหกรณ์โคนมตากฟูา อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์

0167/55

25-พ.ค.-55

ติดต่อห้องปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์ผลงานวิจัยณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0171/55

18-พ.ค.-55

ห้องสมุดคณะสัตวแพทย์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

0172/55

21-พ.ค.-55

ประสานห้องปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์อาหารสัตว์
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

0188/55

1-มิ.ย.-55

ประสานงานในโครงการวิจัย/สืบค้นฐานข้อมูล Journal
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

0205/55

8-มิ.ย.-55

ประสานงานห้องปฏิบัตกิ ารอาหารสัตว์ งานวิจัย
ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0209/55

14-มิ.ย.-55

ติดต่อ Journal (KU BOOK) ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

0220/55

22-มิ.ย.-55

เข้าร่วมงานวิชาการ 9 บันดาลสูง่ านวิจัย (สกอ.) ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

0248/55

13-ก.ค.-55

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

0250/55

19-ก.ค.-55

ประสานงานห้องปฏิบัตกิ ารตรวจวิเคราะห์ฟางข้าว

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร
0253/55

27-ก.ค.-55

วิเคราะห์เชื้อจากฟางข้าว ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร

0274/55

9-ส.ค.-55

บริการวิชาการ โครงการโคเนือ้ ณ อบต.หนองบัว จ.นครสวรรค์

0276/55

17-ส.ค.-55

ติดต่อห้องปฏิบัตกิ าร ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

6-ก.ย.-55

เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

54. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0378/54

13-ธ.ค.-54

0403/54

27-29 ม.ค.55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
พานักศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นานักศึกษาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหกรรมพืชสวนโลก และสวนสัตว์เชียงใหม่

029/55

19-ม.ค.-55

พัฒนาทักษะปฏิบัตแิ ก่นักศึกษา ณ ฟาร์มเลีย้ งปลากะพง อ่างศิลา จ.ชลบุรี

033/55

15-16 ก.พ.55

ทัศนศึกษาการเพาะเลีย้ งสัตว์นาชายฝั
้
่ง
ณ ฟาร์มลูกกุ้ง ฟาร์มปลากะพง จ.ชลบุรี และ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

101/55

22-23 มี.ค. 55

วิเคราะห์น้าในงานวิจัยทีไ่ ด้รับทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

105/55

4-เม.ย.-55

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครัง้ ที่ 2 ณ สภาวิจัยแห่งชาติ

423/2555

5-18 พ.ค.55

อบรม Active Learning ณ มหาวิทยาลัย California State University San

คาสั่ง มร.นว
045/55
คาสั่ง คณะฯ

Bernardino และ Florida State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
16-18 ส.ค.55

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การจัดทาแผนกลยุทธ์องค์กร"
ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค.55 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์
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55. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.จามรี เครือหงษ์
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0375/54

9-ธ.ค.-54

ติดต่อนานักศึกษาเข้าปฏิบัตธิ รรม ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

0378/54

13-ธ.ค.-54

พานักศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
0402/54

20-22 ม.ค.55

นานักศึกษาเข้ารับการปฏิบัตธิ รรมและอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

0403/54

27-29 ม.ค.55

นานักศึกษาศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้, มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหกรรมพืชสวนโลก สวนสัตว์เชียงใหม่

033/55

15-16 ก.พ.55

ทัศนศึกษาการเพาะเลีย้ งสัตว์นาชายฝั
้
่ง
ณ ฟาร์มลูกกุ้ง ฟาร์มปลากะพง จ.ชลบุรี และ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

056/55

11-12 ก.พ.55

ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการทางด้านการเกษตร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

0127/55

2-3 พ.ค.55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด จ.ตราด

0128/55

7-8 พ.ค.55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์

56. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0373/54

15-ธ.ค.-54

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้อกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ณ ศูนย์หนังสือจุฬา

0402/54

20-22 ม.ค.55

นานักศึกษาเข้ารับการปฏิบัตธิ รรมและอบรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

039/55

2-ก.พ.-55

พานักศึกษาเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการและเยี่ยมชม
นิทรรศการภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

053/55

22-24 ก.พ.55

087/55

6-9 มี.ค.55

พานักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ณ จ.เชียงราย
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0136/55

14-15 พ.ค.55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ จ.ราชบุรี, กรุงเทพมหานคร และ จ.ปทุมธานี

0157/55

23-25 พ.ค.55

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย และเข้าร่วมอบรมกับสถาบันอาหาร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

ณ ม.เกษตรศาสตร์ กทม.และโรงแรมแอมบาสเดอร์
0206/55

16-มิ.ย.-55

พานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ณ กรุงเทพฯ

0238/55

6-8 ก.ค.55

รับ-ส่งวิทยากร ณ กรุงเทพฯ

0264/55

1-ส.ค.-55

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การแปรรูปผลไม้แช่อิ่มอบแห้งและการเก็บรักษา"
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปชุมตาบง
ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

0297/55

22-ส.ค.-55

ติดตามงานหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "ข้อกาหนดและ
การจัดอบรมห้องปฏิบัตกิ ารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
ณ จ.กาแพงเพชร

0298/55

2-3 ก.ย.55

ฝึกอบรมเรื่องสารก่อให้เกิดภูมแิ พ้ ณ โรงแรมทอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

0299/55

27-ส.ค.-55

ติดตามโครงการอบรมการแปรรูปผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
ณ ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

045/55

16-18 ส.ค.55

คาสั่ง คณะฯ

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การจัดทาแผน
กลยุทธ์องค์กร" ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค.55 ณ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

57. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0373/54

15-ธ.ค.-54

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ณ ศูนย์หนังสือจุฬา กรุงเทพฯ

0402/54

20-22 ม.ค.55

นานักศึกษาเข้ารับการปฏิบัตธิ รรมและอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

011/55

16-17 ม.ค.55

039/55

2-ก.พ.-55

เข้าเยี่ยมชมงาน "บีโอไอแฟร์ 2011" ณ จ.นนทบุรี และ กรุงเทพฯ
พานักศึกษาเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการและเยี่ยมชม
นิทรรศการภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

053/55

22-24 ก.พ.55

พานักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ณ จ.เชียงราย

0136/55

14-15 พ.ค.55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ จ.ราชบุรี, กทม., จ.ปทุมธานี

0157/55

23-25 พ.ค.55

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย และเข้าร่วมอบรมกับสถาบันอาหาร

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ และโรงแรมแอมบาสเดอร์
0206/55

16-มิ.ย.-55

พานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ณ กรุงเทพฯ

0260/55

25,27 ก.ค.55

0264/55

1-ส.ค.-55

รับ-ส่ง วิทยากร ณ กรุงเทพฯ
อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การแปรรูปผลไม้แช่อิ่มอบแห้งและการเก็บรักษา"
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปชุมตาบง
ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

0297/55

22-ส.ค.-55

ติดตามงานหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "ข้อกาหนดและ
การจัดอบรมห้องปฏิบัตกิ ารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
ณ จ.กาแพงเพชร

0298/55

2-3 ก.ย.55

ฝึกอบรมเรื่องสารก่อให้เกิดภูมแิ พ้ ณ โรงแรมทอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

0299/55

27-ส.ค.-55

ติดตามโครงการอบรมการแปรรูปผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
ณ ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

045/55

16-18 ส.ค.55

คาสั่ง คณะฯ

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การจัดทาแผน
กลยุทธ์องค์กร" ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค.55 ณ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

58. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.พรพรรณ จิอู๋
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0373/54

15-ธ.ค.-54

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
ซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้อกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ณ ศูนย์หนังสือจุฬา

0402/54

20-22 ม.ค.55

นานักศึกษาเข้ารับการปฏิบัตธิ รรมและอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

032/55

25-ม.ค.-55

พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานเบียร์ช้าง จ.กาแพงเพชร

039/55

2-ก.พ.-55

พานักศึกษาเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการและเยี่ยมชม
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง
นิทรรศการภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

053/55

22-24 ก.พ.55

พานักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ณ จ.เชียงราย

302/55

19-20 มี.ค. 55

เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ

คาสั่ง มร.นว

ณ ภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์

0136/55

14-15 พ.ค.55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ จ.ราชบุรี, จ.กรุงเทพมหานคร และ จ.ปทุมธานี

0157/55

23-25 พ.ค.55

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย และเข้าร่วมอบรมกับสถาบันอาหาร
ณ ม.เกษตรศาสตร์ กทม.และโรงแรมแอมบาสเดอร์

0206/55

16-มิ.ย.-55

พานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ณ จ.กรุงเทพมหานคร

0243/55

13-15 ก.ค.55

รับ-ส่ง วิทยากรในการอบรมโครงการระบบมาตรฐาน17025
ณ 24 ซ.สามัคคี 48 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี

0264/55

1-ส.ค.-55

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การแปรรูปผลไม้แช่อิ่มอบแห้งและการเก็บรักษา"
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปชุมตาบง
ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

0297/55

22-ส.ค.-55

ติดตามงานหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "ข้อกาหนดและการจัดอบรม
ห้องปฏิบัตกิ ารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ณ จ.กาแพงเพชร

0298/55

2-3 ก.ย.55

ฝึกอบรมเรื่องสารก่อให้เกิดภูมแิ พ้ ณ โรงแรมทอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

0299/55

27-ส.ค.-55

ติดตามโครงการอบรมการแปรรูปผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
ณ ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

045/55

16-18 ส.ค.55

คาสั่ง คณะฯ

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การจัดทาแผน
กลยุทธ์องค์กร" ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค.55 ณ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

59. สรุปการปฏิบัติราชการของ ดร.ณิชา กาวิละ
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

032/55

25-ม.ค.-55

พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานเบียร์ช้าง จ.กาแพงเพชร

039/55

2-ก.พ.-55

พานักศึกษาเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการและเยี่ยมชม

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

นิทรรศการภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
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053/55

22-24 ก.พ.55

พานักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ณ จ.เชียงราย

0136/55

14-15 พ.ค.55

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ จ.ราชบุรี, จ.กรุงเทพมหานคร และ จ.ปทุมธานี

0206/55

16-มิ.ย.-55

พานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ณ จ.กรุงเทพมหานคร

0261/55

1-ส.ค.-55

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การแปรรูปผลไม้แช่อิ่มอบแห้งและการเก็บรักษา"
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปชุมตาบง
ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

0271/55

7-ส.ค.-55

เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงกรอบวิจัยของสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) และ 5ส

60. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.มนตรี ใจเยี่ยม
ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

058/55

19-ก.พ.-55

สารวจแห่งฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ณ จ.เชียงใหม่

067/55

17-18 มี.ค.55

ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยอง

906/54

26-30 ต.ค.54

เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 39

คาสั่ง มร.นว
097/55

สถานทีไ่ ปราชการ /เรื่อง

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟาู หลวง จ.เชียงราย
1-3 ก.พ.55

คาสั่ง มร.นว

ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครัง้ ที่ 39 "ไก่ขาวเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง

0174/55

23-พ.ค.-55

ประชุมโครงการวิจัย ณ วิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
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โครงการอบรมการทาผลงานทางวิชาการ
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ด้านการประกันคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มกี ารแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพทั้งในระดับภาควิชา และระดับคณะ ดังนี้
 คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีรายชื่อ ดังนี้
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุกิตติ กาแพงเศรษฐ ประธานกรรมการ
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ เบญจพร รอดอาวุธ รองประธานกรรมการ
3. นายธันวา
ไวยบท
กรรมการ
4. นายนพดล
ชุ่มอินทร์
กรรมการ
5. นางสาวชื่นจิต
พงษ์พูล
กรรมการ
6. นางสาวธันย์ชนก หัตถกรรม
กรรมการ
7. นางสาวจามรี
เครือหงษ์
กรรมการ
8. นายปัณณวิชญ์
เย็นจิตต์
กรรมการ
9. นางสาวพรพรรณ จิอู๋
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวปิยนุช
ภูกันแก้ว
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
 คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีรายชื่อ ดังนี้
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สนธยา แพ่งศรีสาร ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์
เพชรคง
รองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา
อดิเรก
กรรมการ
4. นายณัฐเศรษฐ์
น้าคา
กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา มณีอุด
กรรมการ
6. นางสาวอาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
กรรมการ
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7. นายวีระชาติ
จริตงาม
กรรมการ
8. นางสาวกรรณิการ์ มิ่งเมือง
กรรมการ
9. นางสาวภริตา
พิมพันธุ์
กรรมการ
10. นางสาวกันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์
กรรมการ
11. นางสาวกันยาพร กุณฑลเสพย์
กรรมการ
12. นายมานัส
รอดชื่น
กรรมการ
13. นายภิญโญ
ชุมมณี
กรรมการ
14. นายวัชระ
ชัยสงคราม
กรรมการ
15. นางมาศสกุล
ภักดีอาษา
กรรมการ
16. นายถิรายุ
ปิ่นทอง
กรรมการ
17. นายปฐมพงษ์
จิโน
กรรมการ
18. นายทรงศักดิ์
มะระประเสริฐศักดิ์ กรรมการ
19. นายโกเมน
หมายมั่น
กรรมการ
20. นายปิยกิจ
กิจติตุลากานนท์
กรรมการ
22. นายจักราวุฒิ
เตโช
กรรมการ
23. นายเสกสิทธิ์
รัตนสิริวัฒนกุล
กรรมการ
24. นายอานาจ
ประจง
กรรมการ
25. นายชัชชัย
เขื่อนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวอุทุมพร แก้วนิคม
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
 คณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับคณะ มีรายชื่อ ดังนี้
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพด้านบริหารจัดการ ด้านการเงิน และระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
ประธานกรรมการ
1.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศรวณะ แสงสุข
รองประธานกรรมการ
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
กรรมการ
1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธาตรี จีราพันธุ์
กรรมการ
1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
กรรมการ
1.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา แพ่งศรีสาร
กรรมการ
1.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ พงษ์พรต
กรรมการ
1.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจพร รอดอาวุธ
กรรมการ
1.9 นายพิสษิ ฐ์
เพชรคง
กรรมการ
1.10 นายชัชชัย
เขื่อนธรรม
กรรมการ
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1.11 นางสาวธันย์ชนก
หัตถกรรม
กรรมการ
1.12 นางสาวอาสาฬห์
อุตตาลกาญจนา
กรรมการ
1.13 นายมานัส
รอดชื่น
กรรมการ
1.14 นายภิญโญ
ชุมมณี
กรรมการ
1.15 นายนัฐพันธุ์
พูนวิวัฒน์
กรรมการ
1.16 นายนรินทร์
เลียงหิรัญถาวร
กรรมการ
1.17 นางสาวอิสรี
ศรีคุณ
กรรมการ
1.18 นางสาวพรพรรณ
จิอู๋
กรรมการและเลขานุการ
1.19 นายนพดล
ชุ่มอินทร์
กรรมการและเลขานุการ
1.20 นางกมลลักษณ์
พงษ์พรต
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
1.21 นางสาวอุทุมพร
แก้วนิคม
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพด้านการผลิตบัณฑิต
2.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน ประธานกรรมการ
2.2 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ เบญจพร รอดอาวุธ รองประธานกรรมการ
2.3 นายพิสษิ ฐ์
เพชรคง
กรรมการ
2.4 นายชัชชัย
เขื่อนธรรม
กรรมการ
2.5 นางสาวธันย์ชนก
หัตถกรรม
กรรมการ
2.6 นางสาวณฐพร
โพธิ์รัง
กรรมการ
2.7 นางสาวกันตพัฒน์
จารุวัชรเศรษฐ์ กรรมการ
2.8 นายมานัส
รอดชื่น
กรรมการ
2.9 นายภิญโญ
ชุมมณี
กรรมการ
2.10 นายวีระชาติ
จริตงาม
กรรมการ
2.11 นางสาวภริตา
พิมพันธุ์
กรรมการ
2.12 นางมาศสกุล
ภักดีอาษา
กรรมการ
2.13 นางสาวพรพรรณ
จิอู๋
กรรมการและเลขานุการ
2.14 นางสาวอุทุมพร
แก้วนิคม
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.15 นางสาวปิยนุช
ภูกันแก้ว
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.16 นางสาวธนิษฐา
เรืองอินทร์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการประกันคุณภาพด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ธาตรี จีราพันธุ์
ประธานกรรมการ
3.2 นายชัชชัย
เขื่อนธรรม
รองประธานกรรมการ
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3.3 นายวัชระ
ชัยสงคราม
กรรมการ
3.4 นายถิรายุ
ปิ่นทอง
กรรมการ
3.5 นางสาวเพ็ญนภา มณีอุด
กรรมการ
3.6 นายสุริยา
อดิเรก
กรรมการ
3.7 นายนพดล
ชุ่มอินทร์
กรรมการ
3.8 นางสาวจามรี
เครือหงษ์
กรรมการ
3.9 นายกฤษณะ
ร่มชัยพฤกษ์ กรรมการ
3.10 นางสาวกรรณิการ์ มิ่งเมือง
กรรมการ
3.11 นางสาวชื่นจิต
พงษ์พูล
กรรมการและเลขานุการ
3.12 นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
4. คณะกรรมการประกันคุณภาพด้านการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม
4.1 นางสาวอิสรี
ศรีคุณ
ประธานกรรมการ
4.2 นางสาวฐิตาภรณ์ คงดี
รองประธานกรรมการ
4.3 นายภิญโญ
ชุมมณี
กรรมการ
4.4 นายเสกสิทธิ์
รัตนสิริวัฒนกุล
กรรมการ
4.5 นายอานาจ
ประจง
กรรมการ
4.6 นายธันวา
ไวยบท
กรรมการ
4.7 นายปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
กรรมการ
4.8 นายปฐมพงษ์
จิโน
กรรมการ
4.9 นายรพีพัฒน์
มั่นพรม
กรรมการ
4.10 นายทรงศักดิ์
มะระประเสริฐศักดิ์ กรรมการ
4.11 นายจักราวุฒิ
เตโช
กรรมการ
4.12 นายโกเมน
หมายมั่น
กรรมการ
4.13 นายปิยกิจ
กิจติตุลากานนท์
กรรมการ
4.14 นายณัฐเศรษฐ์ น้าคา
กรรมการและเลขานุการ
4.15 นางสาวธนิษฐา เรืองอินทร์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
4.16 นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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ปีการศึกษา 2554 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการประเมิน
ตนเองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2555 โดยมีรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1. ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก
รองประธานกรรมการ
3. ผศ.มนตรีกิตติ ไชยานุกูล
กรรมการ
4. นางภัคจิรา ศิริโสม
กรรมการ
5. ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
กรรมการและเลขา
และมีการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 – 22 สิงหาคม พ.ศ.2555
โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1. รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
รองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
กรรมการ
4. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิต
กรรมการ
5. ดร.ประจักษ์ รอดอาวุธ
กรรมการและเลขานุการ
6. นายสมพร พูลพงษ์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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โดยมีผลการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ประจาปีการศึกษา 2554
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2554
องค์ประกอบตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน คะแนน หมาย
ปี 2554
ปี 2554
ที่ได้
เหตุ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
6 ข้อหรือ 7 ข้อ
6 ข้อ
4
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
4
ดี
องค์ประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
4 ข้อ
5 ข้อ
5
และบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิ
ร้อยละ 24
ร้อยละ 14.28
2.38
ปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจาที่ดารง
ร้อยละ 48
ร้อยละ 25.40
2.12
ตาแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
5 ข้อ
7 ข้อ
5
และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
6 ข้อ
7 ข้อ
5
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
6 ข้อ
7 ข้อ
5
เรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
4 ข้อ
5 ข้อ
5
คุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสาเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
4 ข้อ
3 ข้อ
3
จัดให้กับนักศึกษา
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
4.06
ดี
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องค์ประกอบตัวบ่งชี้

องค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตอ่ จานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 5

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2554
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน คะแนน
ปี 2554
ปี 2554
ที่ได้

หมาย
เหตุ

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2554
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานปี
คะแนน
ปี 2554
2554
ที่ได้

6 ข้อ

6 ข้อ

4

6 ข้อ

6 ข้อ

5
4.50

6 ข้อ

6 ข้อ

4

4 ข้อ

5 ข้อ

5

60,000

139,712.58
บาทต่อคน

5
4.66

4 ข้อ

5 ข้อ

5

4 ข้อ

4 ข้อ

4
4.50

หมายเหตุ

ดี

ดีมาก

ดี
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องค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
การจัดการ
7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยคะแนนรวม
ทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2554
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานปี คะแนน
ปี 2554
2554
ที่ได้

4 ข้อ

5 ข้อ

5
5.00

4 หรือ 5 ข้อ

7 ข้อ

5

4 ข้อ

5 ข้อ

5

4 ข้อ

5 ข้อ

5

5 ข้อ

4 ข้อ

3
4.50

6 ข้อ

6 ข้อ

8 ข้อ

ดีมาก

ดี

4
4.00

7 ข้อ หรือ 8 ข้อ

หมายเหตุ

ดี

4
4

ดี

4.33

ดี
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และมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสานักงาน
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8 ผลการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก
ตัวบ่งชีท้ ี่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 12 การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 13 การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

เป้าหมาย
4 คะแนน
(ร้อยละ 75)

คะแนนประเมิน

3.51 คะแนน

4.23

-

-

-

-

4 คะแนน
4 คะแนน
(ร้อยละ 16)
4 คะแนน
(ร้อยละ 8)
4 คะแนน
(ร้อยละ 24)
4 คะแนน
(4 ข้อ)
4 คะแนน
(4 ข้อ)
4 คะแนน
(4 ข้อ)
4.00 คะแนน
4 คะแนน
3.51 คะแนน

2.18

2.78

3.57
0.60
4.76
3.00
4.00
4.00
4.11
2.18
4.33
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การปฏิบัติที่ด/ี ข้อที่ควรพัฒนาและปรับปรุง/ข้อเสนอแนะภาพรวม
1. จุดเด่นสิ่งที่น่าชื่นชม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices)
1. มีงานวิจัยเป็นจานวนมาก
2. มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
3. การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน
2. จุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุงเร่งด่วน
1. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสาหรับนักศึกษา
2. กระบวนบริหารความเสี่ยงอย่างครบวงจร
3. ส่งเสริม สนับสนุนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
คาแนะนาของคณะกรรมการ แยกตามองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1
1.ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์
องค์ประกอบที่ 2
1. ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.6 เกณฑ์ข้อที่ 5 การจัดการความรู้จากงานวิจัย ควรนารายวิชาปัญหา
พิเศษมาใช้เป็นผลการดาเนินงาน
2. ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.8 ควรมีการประเมินความสาเร็จของการจัดกิจกรรม/โครงการที่
สอดคล้องกับประกาศด้านคุณธรรมจริยธรรม
องค์ประกอบที่ 3
1. ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการให้กับศิษย์เก่าโดยตรง
2. ควรมีการประเมินกิจกรรม/โครงการที่จัดให้กับศิษย์เก่า เพื่อนาผลการประเมินไปใช้
พัฒนาในปีต่อๆ ไป
3. ควรมีระบบติดตาม ประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
องค์ประกอบที่ 4
1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการวิจัยเพื่อกากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานวิจัย
2. ระบบและกลไกด้านการวิจัย สามารถอ้างอิงจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์ประกอบที่ 5
-
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องค์ประกอบที่ 6
1. นาระบบและกลไกจากสานักศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการดาเนินงาน
2. การบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนะธรรมกับการเรียนการสอน ควร
ดาเนินงานและแสดงไว้ใน มคอ.3 ด้วย
3. ในส่วนของการประเมินผล และนาผลไปปรับปรุง ควรแสดงปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
1. ควรมีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะทางการเงิน
องค์ประกอบที่ 9
1. เชิญมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
2. ควรมีการจัดทาระบบออนไลน์ โดย Server ของตนเอง และสามารถนาไปเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์
1. การทบทวนแผนกลยุทธ์ การเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอก การเพิ่มปริญญาเอกปีละ 4 คน
(การวิเคราะห์อัตรากาลัง จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร) คานึงถึงความจาเป็นเร่งด่วนของหลักสูตร
งานวิจัยและพัฒนาสังคม จานวนนักศึกษาในแต่ละสาขา ทุนการศึกษาภายนอก
2. การสนับสนุนเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
3. การเตรียมพร้อมรองรับ AEC ภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี บุคลากร อาจารย์
4. กิจกรรมนิสติ ในด้านประกันคุณภาพด้านการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่น ๆ ในลักษณะเครือข่าย
5. กิจกรรมของนิสิตที่เสริมสร้างอัตลักษณ์หรือนิสติ ที่พึงประสงค์
6. ทิศทางการวิจัย (Research Direction ) ได้แก่ ข้าว
7. การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวารสารวิชาการในประเทศและต่างประเทศ รูปแบบการยก
ย่องชูเกียรติ
8. แสวงหาแหล่งทุนภายนอก โดยการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิและผู้ที่มีความรู้ความเชียวชาญการขอ
ทุนจากภายนอก หรือ แหล่งทุนมาจัดทาการประชุมเชิงปฏิบัติการ
9. การบริการวิชาการแก่สังคม ควรประชาสัมพันธ์ให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อเพิ่มพูน
ความรูแ้ ละประสบการณ์
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10. การทาความตกลงในลักษณะของบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาใน
อาเซียน ได้แก่ UPM (มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย) และประเทศอื่น ๆ
11. การให้ความรู้การประกันคุณภาพทางการศึกษาตามหลัก PDCA ให้นักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา โดยอาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมของนักศึกษา
ข้อเสนอแนะด้านนักศึกษา
1. การจัดหารถรับ – ส่ง นักศึกษาของคณะ ฯในการเดินทางไปศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
2. การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนและครุภัณฑ์การเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
3. เน้นภาคปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะด้านอาจารย์
1. ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ เพื่อการศึกษาหาความรู้ของนักศึกษา
2. การจัดประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานของโครงการนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
3. การสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรและการรักษาสิทธิ
ข้อเสนอแนะด้านสายสนับสนุน
1. การจัดการความรูใ้ นเรื่องประชาคมอาเซียน (AEC)
2. การมีส่วนร่วมของอาจารย์ตอ่ กิจกรรมนักศึกษา
3. การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสห
กิจศึกษา
4. มีความต้องการบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติมตามภารกิจ
ข้อเสนอแนะด้านศิษย์เก่า
1. การเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ผ่าน Internet ในรูปแบบ E-learning

