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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



 

 

 

 

 

 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ใน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม 

ปี  พ.ศ.2544  สถาบันให้แยกโครงสร้างออกมาเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สังกัดสถาบันราชภัฏนครสวรรค์   ต่อมาได้รับการ

แตง่ตัง้เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

แบ่งสว่นราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2548 

ปี พ.ศ. 2549  ได้มีการแบ่งส่วนหน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง 

การแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่  27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้ 

 1.  ส านักงานคณบดี 

 2.  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

 3.  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 4.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

 

สีประจ าคณะ 

 สีเขียว  

 สีแดงเลือดนก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัคิวามเปน็มา 
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       ปรัชญา/ปณิธาน  

 สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝใุจบริการ ผลติบัณฑติตามความตอ้งการของท้องถิ่น 

 

       วิสัยทัศน์  

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐาน เพื่อถ่ายทอด 

สู่ท้องถิ่น 

 

       พันธกิจ 

1. ผลติบัณฑิตด้านเทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์ 

2. วิจัย เพื่อสรา้งองค์ความรูด้้านเทคโนโลยี และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 

3. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

4. ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. สร้างโอกาสในการศกึษาระดับอุดมศกึษา และการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่

มาตรฐานสากล 

2. สร้างความรู ้และนวัตกรรม น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจก

บุคคลชุมชน องค์กร และภาคการผลติ 

3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มคีุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ของท้องถิ่น

ไทย 

4. ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชิวติ ประเพณี 

ค่านิยมที่ดีงาม ภูมปิัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

5. ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร ์
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เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

1. บัณฑติมคีวามรู ้ท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจรติ จติสาธารณะต่อชุมชน

และท้องถิ่น 

2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

3. บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความตอ้งการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และ

การวิจัย 

4. มีการส่งเสริม สบืสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ฝุายประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารคณะ ฯ 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 

(ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์

วัฒน) 

รองคณบดีฝุายบรหิาร 

(ผศ.ศรวณะ  แสงสุข) 

 

รองคณบดีฝุายกิจการ

นักศึกษา 

(ผศ.ดร.ธาตรี  จรีาพันธุ์) 

รักษาราชการหัวหน้า 

ส านักงานคณบด ี

ผู้ชว่ยคณบดีฝุายมาตรฐาน 

(อ.นพดล  ชุ่มอินทร)์ 

ผู้ชว่ยคณบดีฝุายวิชาการ 

(อ.พรพรรณ  จิอู๋) 

หัวหน้าศูนย์วจิัยและ

พัฒนาเทคโนโลย ี

(ผศ.สันติ  พงษ์พรต) 

หัวหน้าภาควชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

(ผศ.สนธยา  แพ่งศรีสาร) 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

(ผศ.สุกิตติ  ก าแพงเศรษฐ) 

 คณบดี 

(ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์) 

 
 
 

1. โครงสร้างองค์กร 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 
 

 

 

 
 

การบรหิาร 
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ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบรหิารคณะ ฯ 

รองคณบดีฝุาย

วิชาการ 

รองคณบดีฝุาย

บรหิาร 

รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

รักษาราชการแทนหัวหน้า 

ส านักงานคณบด ี

ผู้ชว่ยคณบดีฝุายมาตรฐาน 

ผู้ชว่ยคณบดีฝุายวิชาการ 

หัวหน้าศูนย์วจิัยและ

พัฒนาเทคโนโลย ี

หัวหน้าภาควชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หัวหน้าสาขาวิชา 

หัวหน้าสาขาวิชา 

2. โครงสรา้งการบรหิาร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            
 

 

 

 
 

  

คณบด ี
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3. รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ คณบดี 

2. นายวิรัช  ตั้งประดษิฐ์         ผูท้รงคุณวุฒิ 

3. นายอดุลย์  ศรปีระทักษ์      ผูท้รงคุณวุฒิ 

4. นายวัฒนโชติ  ตุงคเตชะ    ผูท้รงคุณวุฒิ 

5. ดร.ประกิจ  ณรงค์ตะณุพล ผูท้รงคุณวุฒิ 

6. นายสุรศักดิ์  จันโทริ ผูท้รงคุณวุฒิ 

7. นายวิสูตร  จิตสุทธิภากร ผูท้รงคุณวุฒิ 

8. ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน รองคณบดีฝุายวิชาการ 

9. ผศ.ศรวณะ  แสงสุข รองคณบดีฝุายบริหาร   

10. ผศ.ดร.ธาตร ี จีราพันธุ์   รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

11. ผศ.สุกิตติ  ก าแพงเศรษฐ   หัวหนา้ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

12. ผศ.สนธยา  แพ่งศรีสาร หัวหนา้ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

13. ผศ.สันติ  พงษ์พรต   หัวหนา้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

14. ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ   ตัวแทนอาจารย์ 

15. นายวีระชาติ  จรติงาม ตัวแทนอาจารย์ 
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4. รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ คณบดี 

2. ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน รองคณบดีฝุายวิชาการ 

3. ผศ.ศรวณะ  แสงสุข รองคณบดีฝุายบริหาร 

4. ผศ.ดร.ธาตร ี จีราพันธุ์ รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

5. ผศ.สุกิตติ  ก าแพงเศรษฐ หัวหนา้ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

6. ผศ.สนธยา  แพ่งศรีสาร หัวหนา้ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

7. ผศ.สันติ  พงษ์พรต หัวหนา้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี

8. นายนพดล  ชุ่มอินทร์ ผูช่้วยคณบดีฝาุยมาตรฐาน 

9. นางสาวพรพรรณ  จอิู๋ ผูช่้วยคณบดีฝาุยวิชาการ 

10. นายพิสษิฐ์  เพชรคง หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต 

11. นายภิญโญ  ชุมมณี หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

12. นางสาวธันย์ชนก  หัตถกรรม หัวหนา้สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

13. ผศ.เบญจพร    รอดอาวุธ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

14. นายมานัส  รอดชื่น หัวหนา้สาขาวิชาออกแบบฯ 

15. นายชัชชัย   เขื่อนธรรม หัวหนา้สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม 

16. นางสาวอาสาฬห์  อุตตาลกาญจนา หัวหนา้สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

17. ผศ.สันติ  พงษ์พรต หัวหนา้สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 ปริญญากิตตมิศักดิ์ 

1) ดร.วัฒนโชติ  ตุงคะเตชะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บุคลากรที่ได้รับรางวัล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บคุคลทีไ่ด้รบัการเชดิชเูกยีรติ 

ชื่อปริญญา   ศลิปะมหาบัณฑติกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชา      การออกแบบ 

เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการและมีความเช่ียวชาญพิเศษในวิชาชีพ

ระดับดีเด่น คีอ ด้านความคิดสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ 

แล้วน ามาเผยแพร่สู่สาธารณะจนเป็นที่ยอมรับแลเป็นประโยชน์ 

ตลอดทั้งยังเป็นผู้อุทิศตนเพื่อรับใช้ ชุมชนและสังคมอย่าง

สม่ าเสมอ โดยการยึดหลักคุณธรรม ศีลธรรม รักษาจารีต

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไว้อยู่เสมอ 

บคุลากร และนกัศึกษาทีไ่ด้รบัรางวลั 

ผศ.ดร.สุรชัย  บุญเจริญ  ได้รับมอบประกาศ

เกียรติคุณ “รวมใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรม ประจ า 

2555 ”เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ของสมาคม

สโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ ์ 

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 การแขง่ขันตอบปัญหาทาง

วิชาการทางด้านการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ่วทิยาเขตเวียงบัว ในงาน 

“ราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น 2555” ระหว่างวันวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 
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 หลักสูตร ที่เปิดสอนในปีการศกึษา พ.ศ.2555 

คณะ ภาควิชา 

จ านวนหลักสูตรและสาขาวิชาทีเ่ปิดสอน 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 
รวม 

คณ
ะเ
ทค

โน
โล

ยกี
าร

เก
ษต

รแ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

อีุต
สา

หก
รร

ม 

ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร     

1.หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)     

  1.1  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 1   1 

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพชื     

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์     

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยเีพาะเลีย้งสัตวน์้ า     

 1.2  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 1   1 

ภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม     

1.  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี) 

(อส.บ. 4 ปี เทียบโอน) 
    

  1.1  สาขาวิชาไฟฟาูอุตสาหกรรม 1   1 

2.  หลักสูตรศลิปะบัณฑติ (ศล.บ. 4 ปี), (ศล.บ. 4 ปี เทียบโอน)     

     2.1  สาขาวิชาการออกแบบ 1   1 

   -  แขนงวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิก     

   -  แขนงวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม     

   -  แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์     

3. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ. 4 ปี)     

     3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 1   1 

     3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาูเคร่ืองกลการผลิต 1   1 

4. หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)     

     4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม 1   1 

5. หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ต่อเนื่อง)     

     5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 1   1 

      - แขนงวิชาเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม     

      - แขนงวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม     

รวม 8   8 

   

ด้านการผลติบณัฑติ 
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 จ านวนนักศกึษา  ระดับปริญญาตรี * (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2555) 

คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษา (ภาคปกต)ิ 

ปี 1  

55 

ปี 2 

 54 

ปี 3  

53 

ปี 4 

 52  

ปี 5 

 51 

ปี 6 

50 

ปี 7 

49 
รวม 

คณ
ะเ
ทค

โน
โล

ยีก
าร

เก
ษต

รแ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

ีอุต
สา

หก
รร

ม 

ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร         

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)         

  1.1  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์         

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 21 21 32 17    91 

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  15 7 4 3  1 30 

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  9 8 5    22 

 1.2  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12 8 13 10    43 

ภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม         

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี), (วท.บ. 4 ปี เทียบ

โอน) 
   

    
 

  1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม   36 13 11   60 

  1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส ์         

2.  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี), (อส.บ. 4 

ปี เทียบโอน) 
   

    
 

  2.1  สาขาวิชาไฟฟูาสื่อสาร          

  2.2  สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม 37 33 34 5 4  1 114 

  2.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล    8 2 1  11 

3.  หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (ศล.บ. 4 ปี), (ศล.บ. 4 ปี เทียบโอน)         

     3.1  สาขาวิชาการออกแบบ         

   -  แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 68 63 77 39    247 

   -  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 20 22 10 11    63 

   -  แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์         

4. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ. 4 ปี) ,  

    (วศ.บ. 4 ปี เทียบโอน) 
30  18 

    
48 

      4.1 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  10 5 14    29 

      4.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต  43 8 24    75 

5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)         

     5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 44 37      81 

6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ตอ่เนื่อง)         

     6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         

      - แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 73 66      139 

      - แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม         

รวม 305 327 248 150 20 1 2 1,053 
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คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษา (ภาค กศ.บป) 

ปี 1  

55 

ปี 2 

 54 

ปี 3  

53 

ปี 4 

 52  

ปี 5 

 51 

ปี 6 

50 

ปี 7 

49 
รวม 

คณ
ะเ
ทค

โน
โล

ยีก
าร

เก
ษต

รแ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

ีอุต
สา

หก
รร

ม 

ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร         

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)         

  1.1  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์         

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช         

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์         

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า         

 1.2  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร         

ภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม         

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี), (วท.บ. 4 ปี เทียบ

โอน) 
   

    
 

  1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม         

  1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส ์         

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         

   -  แขนงวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิก  12 10 11    33 

   -  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม         

   -  แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์         

4. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  (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 ตอ่เนื่อง)         

     6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         

      - แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 28 36      64 

      - แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม         

รวม 28 48 10 11    97 
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 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับ

พระราชทานปริญญาบัตร ในปี 2555 จ านวนทั้งสิน้   200  คน 

จ านวนผูไ้ด้รับเกียรตนิิยม 

 เกียรตนิิยมอันดับ   1 จ านวน   1 คน 

 เกียรตนิิยมอันดับ   2 จ านวน   1 คน 
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 โครงการด้านการผลิตบัณฑติ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

ที ่ ชื่อโครงการ 

ลักษณะ

โครงการ/

กจิกรรม 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
งบประมาณ วัน/เวลา 

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 1 

6.  

พัฒนาระบบและ

กลไกการเรียนการ

สอนและการผลิต

บัณฑิตสู่

มาตรฐานสากล 

สาขาวิชา

วศิวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

เครื่องกล 

ปรับพื้นฐานทาง

วศิวกรรมโดยพี่

สอนนอ้ง 

ประธานนักศกึษา 

ชัน้ปีท่ี 1 สาขา

วศิวกรรมศาสตร์ 

5,000 สิงหาคม 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

วศิวกรรมศาสตร์ 

ชัน้ปีท่ี 1 

2 การเพิ่มเตมิทักษะ

ทางด้าน

ภาษาอังกฤษและ

คอมพิวเตอร์ และ

การเตรียมความ

พร้อมนักศึกษาเขา้สู่

การมงีานท า 

อบรม สาขาวิชา

เทคโนโลยกีาร 

เกษตร 

12,000 29 

สิงหาคม 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ 

3 ระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

ประเมนิหลักสูตร

จากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

สาขาวิชา

เทคโนโลยกีาร

จัดการ

อุตสาหกรรม 

5,000 23  

สิงหาคม

2555 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

4 การพัฒนาระบบ

และกลไกการให้

ค าปรึกษาและ

บริการด้านขอ้มูล

ข่าวสารและการ

พัฒนาสัมฤทธิผล

การเรียนตาม

คุณลักษณะของ

บัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยกีาร

จัดการอุตสาหกรรม 

 

จัดท าเว็บไซต์

บริการขอ้มูล

ข่าวสาร สาขาวิชา

เทคโนโลยกีาร

จัดการ

อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา

เทคโนโลยกีาร

จัดการ

อุตสาหกรรม 

45,000 มถิุนายน 

–สงิหาคม 

2555 

- 
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5 การสง่เสริม

กิจกรรมนักศึกษา 

สัมมนาเพ่ือเตรียม

ความพร้อม

นักศกึษาก่อนฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพ 

สาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

10,000 15  

สิงหาคม

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

6 สัมมนาเพ่ือพัฒนา

ทักษะและพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตของ

นักศกึษาสาขาไฟฟาู 

สัมมนา เร่ือง การ

สร้างหุน่ยนต์

อัตโนมัติดว้ยไม

โคร คอนโทรเลอร์ 

MCS-51 

อาจารย์สาขาวิชา

ไฟฟาูอุตสาหกรรม 

27,000 29  

กรกฎาคม 

25 55 

นักศกึษาสาขาวิชา

ไฟฟาูอุตสาหกรรม 

ศษิยเ์ก่า และ

บุคคลทั่วไป 

7 ส่งเสริมกิจกรรม

นักศกึษาสาขาไฟฟาู

ตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิต 

อบรมเชงิ

ปฏบัิตกิาร 

ซ่อมแซมระบบ

ไฟฟาู และ

อุปกรณไ์ฟฟาู

ภายในครัวเรือน 

สาขาวิชาไฟฟาู

อุตสาหกรรม 

25,000 11-12  

สิงหาคม 

2555 

ประชาชนท่ัวไป  

8 กีฬาไฟฟูาสัมพันธ์ แข่งขันกีฬาไฟฟาู

สัมพันธ์ (กีฬา

พื้นบ้านและกีฬา

สากล) 

นักศกึษาสาขาวิชา

ไฟฟาู 

3,000 27  

มถิุนายน

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

ไฟฟาู 

9 ประชุม

คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒปิระจ า

สาขาวิชา 

สร้างระบบและ

กลไกพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

ชัชชัย  เขื่อนธรรม 4,500 2  

กรกฎาคม

2555 

อาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร

ไฟฟาู 

10 การพัฒนาระบบ

และกลไกการ

บริหารหลักสูตร 

ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

และผู้มีสว่นได้

ส่วนเสียในการ

พัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

สาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

5,000 15  

สิงหาคม 

2555 

คณะกรรมการ

รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์

ผู้สอน และผู้มสี่วน

ได้ส่วนเสีย 

11 ให้ค าปรึกษาและ

บริการด้านขอ้มูล

ข่าวสาร 

สร้างนวัตกรรม  

ให้ค าปรึกษาและ

บริการด้านขอ้มูล

ข่าวสารเพื่พัฒนา 

คุณภาพบัณฑิต 

สุรชัย  บุญเจรญิ 10,000 28  

กรกฎาคม 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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12 พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน

บทเรียนออนไลน์ e-

Learning 

จัดท าบทเรียน

ออนไลน์   

e-Learning 

ศวิาพร  บุญมีมา 25,000 1  

กรกฎาคม 

– 31  

สิงหาคม 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยกีาร

จัดการ

อุตสาหกรรม 

13 ไหวค้รูช่างปี

การศึกษา 2555 

ไหวค้รูช่าง ณัฐพล เรืองศริิ

โพธ์ิพาน ประธาน

สโมสรนักศกึษา 

5,000 12  

กรกฎาคม 

2555 

นักศกึษาคณะ

เทคโนโลยกีาร 

เกษตรฯ 

14 พัฒนาหลักสูตรและ

นักศกึษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

ประชุม ธันย์ชนก  

หัตถกรรม 

8,830 ปีงบ- 

ประมาณ 

พ.ศ.2555 

อาจารย์และ

เจ้าหนา้ที่ภาควิชา

เทคโนโลยกีาร 

เกษตร 

15 การเสริมทักษะ

วชิาชีพวศิวกรรม

ด้านการผลิตชิ้นงาน 

โดยเครื่องจักรกลท่ี

ควบคุมดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ (CNC 

Machine) 

อบรมเชงิ

ปฏบัิตกิาร 

วรีะชาต ิ จรติงาม 84,200 21-22, 

28-29 

กรกฎาคม

และ 

11-12, 

18-19 

สิงหาคม

2555 

อาจารย์ นักศกึษา 

และผู้ท่ีสนใจทั่วไป 

16 พัฒนาระบบและ

กลไกการเรียนการ

สอนและการผลิต

บัณฑิตสู่มาตรฐาน 

สากล สาขา

วศิวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

เครื่องกล 

จัดท าระบบ

ฐานขอ้มูล

ออนไลน์ 

พสิิษฐ์  เพชรคง 60,000 7  

กรกฎาคม 

– 30  

กันยายน 

2555 

- 

17 พัฒนาหลักสูตร

ทางด้าน

วศิวกรรมศาสตร์ 

ประชุม/วพิากษ์

หลักสูตร 

พสิิษฐ์  เพชรคง 80,000 เมษายน – 

ธันวาคม 

2555 

อาจารย์ประจ า

สาขาวิชา

วศิวกรรมศาสตร์  

และผู้ทรงคุณวุฒ ิ

18 ประชาสัมพันธ์และ

แนะแนวการศึกษา 

(พี่สู่น้อง) สาขาวิชา

เทคโนโลยกีารผลิต

ประชาสัมพันธ์

และแนะแนว

การศึกษา 

ธันย์ชนก  

หัตถกรรม 

15,000 ปีงบ-

ประมาณ 

พ.ศ.2555 

- 
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สัตว์ 

19 พัฒนาทรัพยากร

บุคคล และนักศกึษา

เข้าร่วมกิจกรรมทาง

วชิาการ 

เข้าร่วมงาน

วชิาการ สกว. 

วจิัยตามรอยพระ

ยุคลบาท : 

สร้างสรรค์ปัญญา

เพื่อพัฒนา

ประเทศ 

ฐิตาภรณ์  คงด ี 6,440 22  

มถิุนายน 

2555 

นักศกึษาช้ันปีท่ี 3 

สาขาวิชา

เทคโนโลยกีารผลิต

สัตว์ 

20 ทัศนศกึษาสถาน

ประกอบการนอก

สถานท่ี  

ทัศนศกึษา พงศธร  ปรีดา 

นักศกึษาสาขาวิชา

การออกแบบ 

40,150 27-28 

มถิุนายน

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

การออกแบบ ชั้นปี

ท่ี 4 

21 เข้าค่ายอบรม

คุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อการอยูร่่วมกัน

อย่างสงบสุข 

เข้าค่าย ณัฐพล เรืองศริิ

โพธ์ิพาน  

ประธานสโมสร

นักศกึษา 

66,620 8-9  

มถิุนายน 

2555 

นักศกึษาคณะ

เทคโนโลยกีาร 

เกษตรฯ ชั้นปีท่ี 1 

22 พัฒนาระบบและ

กลไกการสง่เสริม

กิจกรรมนักศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการ

อุตสาหกรรม 

อบรมเชงิ

ปฏบัิตกิาร เร่ือง 

การสง่เสริมและ

พัฒนาความรูด้้าน

ภาษาอังกฤษแก่

นักศกึษา เพ่ือการ

ประกันคุณภาพ

คอมพิวเตอร์และ

ภาษาอังกฤษ 

อาสาฬห ์อุตตาล

กาญจนา 

22,000 16-17 

สงิหาคม 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยกีาร

จัดการ

อุตสาหกรรม 

23 พัฒนาหลักสูตรและ

นักศกึษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ สาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

อบรมเชงิ

ปฏบัิตกิาร การใช้

งาน Windows XP, 

Mcrosoft Office 

2007 เพื่อเตรียม

ความพร้อมการ

สอบประกัน

คุณภาพ

คอมพิวเตอร์ 

กันตพัฒน์  จารุ

วัชรเศรษฐ์ 

28,000 14-15 

และ  

21- 22  

กรกฎาคม

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

24 พัฒนาหลักสูตรและ

นักศกึษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์

และให้บริการด้าน

กันตพัฒน์  จารุ

วัชรเศรษฐ์ 

30,000 มถิุนายน 

– 

กรกฎาคม

- 
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ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติสาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ข้อมูลขา่วสาร

หลักสูตร

เทคโนโลยบัีณฑิต 

สาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2555 

25 การประชาสัมพันธ์

ภาพลักษณ์และ

ภารกิจของ

สาขาวิชาการ

ออกแบบ 

แนะแนว

การศึกษา 

สุจิตรา  อยูห่น ู 15,000 มถิุนายน 

– กนัยายน 

2555 

- 

26 การบริหารและการ

จัดการเรียนการ

สอนหลักสูตร

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีาร

อาหาร 

พัฒนา

ประสบการณ์ทาง

วชิาการ โดยน า

นักศกึษาเข้าร่วม

แข่งขันทาง

วชิาการ 

ชื่นจิต  พงษ์พูล 4,200 16  

มถิุนายน

2555 

นักศกึษาสาขา

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีาร

อาหาร ชั้นปีท่ี 4 

27  อบรมพัฒนา

บุคลิกภาพภาพ

นักศกึษา และ

กีฬา FST สัมพันธ์ 

พรพรรณ จิอู๋ 3,800 23 

มถิุนายน

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีาร

อาหาร 

28  ประชุมเชงิ

ปฏบัิตกิาร 

เบญจพร  รอด

อาวุธ 

1,000 2-3 

มถิุนายน

2555 

คณะกรรมการ

รับผิดชอบ

หลักสูตร และ

อาจารย์ผู้สอน 

29 อบรมเชงิปฏิบัตกิาร

เร่ือง การสง่เสริม

และพัฒนาความรู้

นักศกึษาดา้น

ภาษาอังกฤษส าหรับ

งานช่าง

อุตสาหกรรม 

อบรมเชงิ

ปฏบัิตกิาร 

ภูษิต  ค าชมภู 30,000  นักศกึษาสาขาวิชา

การออกแบบ 

30 ศูนยอ์อกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ ์

งานบริการด้าน

การออกแบบแก่

ชุมชน 

สุจิตรา อยู่หนู 76,000 ปีงบ-

ประมาณ 

พ.ศ.2555 

- 

31 นเิทศนักศกึษาฝึก นเิทศการฝึก จามรี  เครือหงษ์ 11,132 2-3  - 
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ประสบการณ์

วชิาชีพ 

ประสบการณ์

วชิาชีพของ

นักศกึษาภาคปกต ิ

พฤษภาคม 

2555 

32 ปฐมนิเทศนักศกึษา

ใหม ่ปีการศกึษา 

2555 

ปฐมนิเทศ

นักศกึษาใหม ่

คณะเทคโนโลยี

การ เกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1,647 21  

พฤษภาคม 

2555 

นักศกึษาคณะ

เทคโนโลยกีาร 

เกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

33 นเิทศการฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพของนักศกึษา

ภาคปกต ิ

นเิทศการฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพของ

นักศกึษาภาคปกต ิ

อาสาฬห์  อุตตาล

กาญจนา 

22,800 19  

มนีาคม – 

15  

มถิุนายน 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยกีาร

จัดการ

อุตสาหกรรม  

ชัน้ปีท่ี 4 

34 พัฒนาหลักสูตรและ

นักศกึษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ สาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

อบรมเชงิ

ปฏบัิตกิาร “การ

พัฒนาสัมฤทธิผล

การเรียนตาม

คุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒแิห่งชาติ” 

นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

23,580 7-8  

กรกฎาคม 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ชัน้ปี

ท่ี 1 และ 2 

35 แผนปฏิบัตกิารนเิทศ

นักศกึษาฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพของนักศกึษา

ภาคปกติ ประจ า

ภาคเรียนท่ี 3 ปี

การศึกษา 2554  

ในสว่นของนักศึกษา

สาขาวิชาการ

ออกแบบ แชนงวิชา

ออกแบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

นเิทศการฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพของ

นักศกึษา 

กันยาพร  กุณฑล

เสพย์ 

9,600 1 – 31 

พฤษภาคม 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

การออกแบบ 

แขนงวิชาออกแบบ

คอมพิวเตอร์

กราฟกิ ชัน้ปีท่ี 4 

36 แผนปฏิบัตกิารนเิทศ

นักศกึษาฝึก

นเิทศการฝึก

ประสบการณ์

เบญจพร  รอด

อาวุธ 

8,800 14-15 

พฤษภาคม 

นักศกึษาสาขาวิชา

วยิาศาสตร์และ
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ประสบการณ์

วชิาชีพของนักศกึษา

ภาคปกติ ประจ า

ภาคเรียนท่ี 3 ปี

การศึกษา 2554 ใน

ส่วนของนักศึกษา

สาขาวิชา

วทิยาศาสตร์ 

วชิาชีพของ

นักศกึษา 

2555 เทคโนโลยกีาร

อาหาร ชั้นปีท่ี 4 

37 นเิทศนักศกึษาฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพของนักศกึษา

ภาคปกติ ประจ า

ภาคเรียนท่ี 3 ปี

การศึกษา 2554 

นเิทศการฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพของ

นักศกึษา 

นพดล  ชุม่อินทร์ 22,660 3, 8, 10, 

23-24 

และ 31 

พฤษภาคม 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ 

แขนงเทคโนโลยี

การผลิตพืช ชั้นปีท่ี 

4 

38 นเิทศการฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพของนักศกึษา

ภาคปกต ิ

นเิทศการฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพของ

นักศกึษา 

ภญิโญ  ชุมมณ ี 14,847.60 14-15 

พฤษภาคม 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

วศิวกรรมศาสตร์ 

ชัน้ปีท่ี 4 

39 การศึกษาดูงาน

สาขาวิชาการ

ออกแบบ เพื่อ

พัฒนาศักยภาพ

นักศกึษา 

ศกึษาดูงาน กันยาพร กุณฑล

เสพย์ 

6,960 4-5 

พฤษภาคม 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

การออกแบบ 

40 งานประกวดของ

อาจารย์และ

นักศกึษาสาขาวิชา

การออกแบบ 

ประกวดผลงาน พรรษประเวศ อชิ

โนบุญวัฒน์ 

5,000 1-30 

เมษายน

2555 

อาจารย์และ

นักศกึษาสาขาวิชา

การออกแบบ 

41 

 

พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนคณะ

เทคโนโลยกีาร 

เกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ศกึษาดูงานและ

ฝึกอบรมการ

จัดการเรียนการ

สอนแบบ Active 

Learning กับ

มหาวทิยาลัย

ตา่งประเทศ 

จงดี  ศรีนพรัตน์

วัฒน 

150,000 5-18 

พฤษภาคม 

2555 

ผู้บริหาร 

คณาจารย์ คณะ

เทคโนโลยกีาร 

เกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

42 พัฒนาและปรับปรุง

วัสดุและอุปกรณ์

ปรับปรุงวัสดุ

อุปกรณ์

ภูษิต  ค าชมภู 11,000 มนีาคม – 

เมษายน

- 
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ห้องปฏบัิตกิาร ห้องปฏบัิตกิาร 2555 

 จัดท า

ห้องปฏบัิตกิาร

สตูดโิอถ่ายภาพ 

จัดท า

ห้องปฏบัิตกิาร

สตูดโิอถ่ายภาพ 

กันยาพร  กุณฑล

เสพย์ 

40,000 มนีาคม – 

เมษายน

2555 

- 

43 การบริหารและการ

จัดการเรียนการ

สอน 

เข้าร่วมกิจกรรม

การประชุม

วชิาการหรือ

นทิรรศการทาง

วชิาการ 

เบญจพร  รอด

อาวุธ 

4,000 2  

กุมภาพันธ์

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีาร

อาหาร ชั้นปีท่ี 3 

44 พัฒนาระบบและ

กลไกการบริหาร

หลักสูตร 

ประชาสัมพันธ์

โดยจัดกิจกรรม

การบริการ

วชิาการกับการ

เรียนการสอน 

สุกัญญา  สุจริยา 10,000 3, 7, และ 

8 

กุมภาพันธ์

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยกีารผลิต

พชื ช้ันปีท่ี 2 และ

บุคลากรใน

สถานศกึษา 

45 เทคโนโลยรัีกษ์

ประชาธิปไตย 

เลอืกตัง้ประธาน

สโมสรนักศกึษา

คณะเทคโนโลยี

การ เกษตร 

และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ประธานสโมสร

นักศกึษา พ.ศ.

2554 

- 18 

มกราคม – 

2 

กุมภาพันธ์ 

2555 

นักศกึษาคณะ

เทคโนโลยกีาร 

เกษตรและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

46 พัฒนาการเรียนการ

สอนสาขาไฟฟาู

อเิล็กทรอนิกสเ์ชงิ

บูรณาการ 

อบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารระบบ 

นวิเมตกิส์ 

ชัชชัย  เขื่อนธรรม 26,100 มถิุนายน 

– 

กรกฎาคม 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยไีฟฟาู

อุตสาหกรรม 

47 พัฒนาการเรียนการ

สอนสาขาวิชาไฟฟาู

อเิล็กทรอนิกสเ์ชงิ

บูรณาการ 

สัมมนาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตสู่

ตลาดแรงงาน 

ชัชชัย  เขื่อนธรรม 20,000 มนีาคม – 

เมษายน 

2555 

ศิษยปั์จจุบัน ศษิย์

เก่า และบุคคล

ท่ัวไป 

48 การอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารเสริม

ประสบการณ์ทักษะ

วชิาชีพการใช้งาน

เครื่องมือกลในงาน

อุตสาหกรรม 

อบรมเชงิ

ปฏบัิตกิาร 

วรีะชาต ิ จรติงาม 95,000 กมุภาพันธ์ุ 

– มนีาคม 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

วศิวกรรมศาสตร์ 

49 ปฐมนิเทศกอ่นฝึก

ประสบการณ์

ปฐมนิเทศ

นักศกึษา 

อาสาฬห ์ อุตตาล

กาญจนา 

5,000 15  

มนีาคม

นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยกีาร
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วชิาชีพ 2555 จัดการ

อุตสาหกรรม  

ชัน้ปีท่ี 4 

50 ปัจฉิมนเิทศหลังฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพ 

ปัจฉิมนเิทศ

นักศกึษา 

อาสาฬห ์ อุตตาล

กาญจนา 

5,000 20  

มนีาคม 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีการ

จัดการ

อุตสาหกรรม  

ชัน้ปีท่ี 4 

51 สัมมนาหลังฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพ 

สัมมนา นักศกึษาสาขาวิชา

การออกแบบ 

6,000 1  

มนีาคม

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

การออกแบบ ชั้นปี

ท่ี 3 และ 4 

52 พัฒนาระบบกลไก

การเรียนการสอน

และการผลิตบัณฑิต

สู่มาตรฐานสากล

สาขาวิศวกรรมและ

เทคโนโลยเีครื่องกล 

กีฬา/บ าเพ็ญ

ประโยชนต์อ่

สังคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 

นักศกึษาสาขาวิชา

วศิวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

เครื่องกล 

4,000 8  

กุมภาพันธ์

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

วศิวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี

เครื่องกล 

53 ออกค่ายอาสาของ

ชมรมเสื้อเป้ือนส ี

“ค่ายอาสาพัฒนา

โรงเรียนบ้านปาง

ขนุน ต าบลแม่เล่ย์ 

อ าเภอแมว่งศ์ 

จังหวัดนครสวรรค์” 

อาสาพัฒนา ชมรมเสื้อเป้ือนสี 10,936 2-3  

มนีาคม 

2555 

ชมรมเสื้อเป้ือนสี 

54 ศกึษาดูงานสถาน

ประกอบการ 

ศกึษาดูงาน อาสาฬห ์ อุตตาล

กาญจนา 

56,580 17-18 

มนีาคม 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยกีาร

จัดการ

อุตสาหกรรม 

55 การบริหารและการ

จัดการเรียนการ

สอน 

ศกึษาดูงาน บญจพร  รอด

อาวุธ 

27,080 22-14  

กมุภาพันธ์ 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีาร

อาหาร 

56 แผนปฏิบัตกิารนเิทศ

นักศกึษาฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพของนักศกึษา 

นเิทศนักศกึษาฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพ 

อาสาฬห ์ อุตตาล

กาญจนา 

14,400 13 

ธันวาคม 

54 –  

28  

นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยกีาร

จัดการ

อุตสาหกรรม ชัน้ปี
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ประจ าภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2554 

ในสว่นของนักศึกษา

สาขาเทคโนโลยกีาร

จัดการอตุสาหกรรม  

กุมภาพันธ์ 

2555 

ท่ี 4 

57 การพัฒนาการเรียน

การสอนโดยบุคคล 

องคก์รและชุมชน

ภายนอกมสี่วนร่วม 

ศกึษาดูงาน ปัณณวชิญ ์ เย็น

จิตต์ 

70,600 27-29 

มกราคม 

2555 

นักศกึษาภาควชิา

เทคโนโลยกีาร 

เกษตร 

58 ปฏบัิตธิรรมเพื่อการ

พัฒนาคุณธรรม 

จรยิธรรม 

อบรมเชงิปฏิบัติ ธันย์ชนก  

หัตถกรรม 

27,010 20-22 

มกราคม 

2555 

นักศกึษาภาควชิา

เทคโนโลยกีาร 

เกษตร ชัน้ปีท่ี 1 

59 พัฒนาหลักสูตรและ

นักศกึษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ สาขาวิชา

เทคโนโลยเีพาะเลีย้ง

สัตว์น้ า 

ศกึษาดูงาน จงดี  ศรีนพรัตน์

วัฒน 

16,920 13 ธ.ค. 

54 19 

ม.ค.55 

และ 

15-16 

ก.พ. 55 

นักศกึษา และ

คณาจารย์

สาขาวิชา

การเกษตร แขนง

วชิาเทคโนโลยกีาร

เพาะเลีย้งสัตวน์้ า  

ชัน้ปีท่ี 1 

60 พัฒนาหลักสูตรและ

นักศกึษา ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ สาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ศกึษาดูงาน กันตพัฒน์  จารุ

วัชรเศรษฐ์ 

71,600 16-19 

กมุภาพันธ์

2555 

นักศกึษาสาขา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

ชัน้ปีท่ี 1 

 

61 ศกึษาดูงานสถาน

ประกอบการ 

ศกึษาดูงาน สันติ  พงษพ์รต 38,680 14-15  

มกราคม

2555 

นักศกึษาสาขา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

ภาค กศ.บป 

62 พัฒนาหลักสูตรและ

นักศกึษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ สาขาวิชา

เทคโนโลยกีารผลิต

ศกึษาดูงาน ธาตรี  จีราพันธ์ุ 2,500 23  

ธันวาคม 

2554 

นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยกีารผลิต

สัตว์ 



ห น้ า  | 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัตว์ 

63 พัฒนาการเรียนการ

สอนสาขาวิชาไฟฟาู

อเิล็กทรอนิกสเ์ชงิ

บูรณาการ 

ศกึษาดูงาน ชัชชัย  เขื่อนธรรม 61,440 20-22 

มกราคม 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

ไฟฟาูอุตสาหกรรม 

64 การจัดนทิรรศการ

ทางด้านวชิาการ

และแสดงผลงาน

นักศกึษา 

จัดนิทรรศการ นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

รุ่น 33 

20,000 10-17 

ธันวาคม 

2554 

นักศกึษาสาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

รุ่น 33 

65 แผนปฏิบัตกิารนเิทศ

นักศกึษาฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพของนักศกึษา

ภาคปกติ ประจ า

ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2554 ใน

ส่วนของนักศึกษา

สาขาวิชาการ

ออกแบบ แขนงวิชา

ออกแบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

และแขนงออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

อุตสาหกรรม 

นเิทศการฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพของ

นักศกึษาภาคปกต ิ

เพ็ญนภา  มณีอุด 22,200 1  

ธันวาคม 

2554 – 

28  

กุมภาพันธ์ 

2555 

นักศกึษาสาขาวิชา

การออกแบบ  

ชัน้ปีท่ี 4 

66 การบริหารปละการ

จัดการเรียนการ

สอน 

ศกึษาดูงาน เบญจพร  รอด

อาวุธ 

29,820 20-22 

ธันวาคม 

2554 

นักศกึษาสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีาร

อาหาร ชั้นปีท่ี 3 
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 ภาพกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ 
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โครงการอบรมภาษาองักฤษ 
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น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
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ปฐมนเิทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 



ห น้ า  | 29 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาติ 
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โครงการเยาวชนคดิดี ท าดี 84 โครงการ กับครอบครัวข่าว 3 
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  โครงการด้านการบริการวิชาการ  

ที ่ ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
วัน/เวลา งบประมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1 การอบรมบริการวิชาการเร่ือง     

การออกแบบและพัฒนาบรรจุ-

ภัณฑข์้าวแต๋นน้ าแตงโมของกลุม่

เกษตรกรขนมไทยเพชรนภา   

ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค์ 

สาขาวิชาการ

ออกแบบ 

29-30  

สิงหาคม  

2555 

 

22,500 กลุ่มเกษตรกรขนม

ไทยเพชรนภา  

ต าบลธารทหาร 

อ าเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค์ 

2 การอบรมบริการวิชาการเร่ือง     

การออกแบบและพัฒนาบรรจุ-

ภัณฑก์ลุ่มวิสาหกจิชุมชน กลุ่ม

แมบ้่านเกษตรกรบางประมุง    

42/2 ม.5 ต.บางประมุง              

อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์

สาขาวิชาการ

ออกแบบ 

1-2  

กันยายน  

2555 

20,000 กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบาง 

ประมุง  42/2 ม.5  

ต.บางประมุง  

อ.โกรกพระ  

จ.นครสวรรค์ 

3 แนวทางการบ ารุงรักษา

เครื่องจักรกลและการอนุรักษ์

พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

พสิิษฐ์  เพชรคง พ.ค. – ก.ย.  

2555 

25,000 โรงงานไทยรุ่งเรือง

อุตสาหกรรม

พลาสตกิ 

4 บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยจีากผลการวจิัย 

จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน 24-26  

พฤษภาคม 

2555 

114,700 นักวชิาการ เจ้าหนา้ที ่

ผู้ปฏบัิตงิานดา้นการ

ประมง และสมาชิก

สหกรณ์ประมงบึง

บอระเพ็ด 

5 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น

อย่างย่ังยนื 

กันตพัฒน์  จารุวัชร

เศรษฐ์  

20  

เมษายน 

2555 

12,500 กลุ่มวิสาหกิจในพืน้ท่ี

จงัหวัดอุทัยธานี 

6 งานวจิัยและการบริการวิชาการ

แก่สังคม 

ชื่นจิต  พงษ์พูล 1 ธันวาคม  

2554 –  

15 สงิหาคม 

2555 

10,000 บุคลากรทางการ

ศกึษา บุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมอาหาร 

ศษิยเ์ก่า และผู้ท่ี

สนใจทั่วไป 

 

ด้านการบริการวชิาการ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
วัน/เวลา งบประมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ 

7 การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ

น้ าส้มควันไม ้

ชัชชัย  เขือ่นธรรม 4  

กรกฏาคม 

2555 

15,900 ผู้น าชุมชน อบต. 

อบจ. หนว่ยงาน

ภาครัฐอื่นๆ และ

บุคคลทั่วไป 
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  ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชวีภาพจากของเสียและวัสดุเหลือใช้

ชุมชน และเกษตรกรรม ระดับครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพษิ 

โดยการปลูกผักแบบไม่ใช้ดนิ 
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 งานวิจัยที่ได้รับทุน  

 1. ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ 

ที ่ ผู้ได้รับทุน ชื่อโครงการ จ านวนเงิน 

1. สนธยา  แพง่ศรีสาร แนวโนม้การจ้างงานในอุตสาหกรรม กรณศีกึษาบัณฑิต

เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม 

40,000 

2. จามรี  เครือหงษ์ เทคนิคการเพิ่มผลผลิตไรน้ านางฟาูไทยดว้ยยสีตม์ชีวีติ 40,000 

3. เสกสิทธ์ิ  รัตนสิริวัฒนกุล การศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทติย์จากวัสด ุ

รีไซเคิลส าหรับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ 

40,000 

 

 2. ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเงนิงบประมาณ 

ที ่ ผู้ได้รับทุน ชื่อโครงการ จ านวนเงิน 

1 เบญจพร  รอดอาวุธ การพัฒนากระบวนการผลิตและการยดือายุการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยา 

195,000 

2 สุรชัย  บุญเจรญิ การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจพอเพยีงโซ่อุปทานวัวสูก่าร

ใชเ้ชงิพาณิชย ์อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

384,500 

3 ชัชชัย  เขื่อนธรรม การศึกษาและออกแบบเครื่องจักรกลส าหรับการขึน้รูป

ถ่านแฟนซี จากวัสดุเหลอืใชท้างการเกษตรเพื่อแกปั้ญหา

ความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

303,900 

4 ทัศนุพันธ์ุ กุศลสถติย์ วจิัยและพัฒนาตูเ้พาะเลีย้งพืช แบบควบคุม 

สภาพแวดลอ้มได ้

499,500 

5 สุกัญญา  สุจริยา การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนวังขอ่ย

เชงิบูรณาการเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน 

416,600 

6 ธันย์ชนก  หัตถกรรม การศึกษาพัฒนาการใชอ้าหารขน้อัดก้อนผสมสมุนไพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสัตวเ์คีย้วเอื้อง 

95,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค ์
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 งานวจิัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อโครงการบริการวิชาการ ผู้วิจัย ผู้น าไปใช้ประโยชน ์

1 ตอ่ยอดองค์ความรู้การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร

จัดการความเสี่ยง และ

เตรียมอาหารสัตวพ์ันธ์ุดี

ส าหรับเกษตรท่ีประสบ

ปัญหาอุทกภัย และเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิตโคนม-

โคเนือ้-กระบือในเขตร้อน 

ถ่ายทอดเทคโนโลย ีเร่ือง ต่อ

ยอดองค์ความรู้การถา่ยทอด

เทคโนโลยกีารจัดการความ

เสี่ยง และเตรียมอาหารสัตว์

พันธ์ุดสี าหรับเกษตรท่ีประสบ

ปัญหา อุทกภัย และเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิตโคนม-โค

เนื้อ-กระบือในเขตร้อน 

ดร.ฐิตาภรณ์  คงด ี สหกรณ์โคนมตากฟูา 

จ ากัด  

ต.ตากฟาู อ.ตากฟาู 

จ.นครสวรรค์สหกรณ์

โคนมตากฟูา จ ากัด  

ต.ตากฟูา อ.ตากฟาู 

จ.นครสวรรค์ 

2 ตอ่ยอดองค์ความรู้การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร

จัดการความเสี่ยง และ

เตรียมอาหารสัตวพ์ันธ์ุดี

ส าหรับเกษตรท่ีประสบ

ปัญหา อุทกภัย และเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิตโคนม-

โคเนือ้-กระบือในเขตร้อน 

ถ่ายทอดเทคโนโลย ีเร่ือง ต่อ

ยอดองค์ความรู้การถา่ยทอด

เทคโนโลยกีารจัดการความ

เสี่ยง และเตรียมอาหารสัตว์

พันธ์ุดสี าหรับเกษตรท่ีประสบ

ปัญหา อุทกภัย และเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิตโคนม-โค

เนื้อ-กระบือในเขตร้อน 

ดร.ฐิตาภรณ์  คงด ี สหกรณ์การเกษตรตาก

ฟูา 

ต.ตากฟูา อ.ตากฟาู 

จ.นครสวรรค์ 

 

 การน าเสนองานวิจัย 

ที ่ ชื่องานวิจัย วัน/เวลา/ ชื่องาน ผู้ด าเนินงาน งบประมาณ 

1 ผลการเสริมสารสกัดหยาบ

จากบอระเพ็ด ในอาหารเป็ด

ต่อตอ่สมรรถนะการผลิต

และคุณภาพซาก  

14-16 

มนีาคม  

2555 

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์

แห่งชาติ ครัง้ท่ี 1ประจ าป ี

2555 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ธันวา  ไวยบท 14,220 

2 การศึกษาคุณภาพวัตถุดบิ

อาหารสัตว์เศรษฐกิจในเขต

จังหวัดนครสวรรค์ 

16-19 

กุมภาพันธ์ 

2555 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

และนานาชาติ ประจ าป ี2555 

ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการ

พัฒนาประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ณ จังหวัดขอนแก่น 

3 ผลการใช้น้ าสม้กลั่นควันไม้

ตอ่การก าจัดเห็บในโคเนื้อ 

23-24 

มกราคม 

2555 

การประชุมทางวิชาการเกษตร 

ครัง้ท่ี 13 ประจ าป ี2555 ณ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ธันวา  ไวยบท 6,180 

4 การศึกษาองค์ความรู้การ

เลีย้งโคนมเพื่อการพัฒนา

17 -18 

มกราคม  

การประชุมวิชาการระดับชาติ

วจิัยเพื่อพัฒนาไทยอยา่งยั่งยืน 



ห น้ า  | 37 

 
แบบบูรณาการ 2555 ประจ าป ี2555 ณ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

 

 งานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ 

ที ่ ชื่องานวิจัย แหลง่ทีเ่ผยแพร ่ ชื่อผู้วิจัย ปีที่เผยแพร ่

1 การศึกษาและออกแบบผลิตภณัฑ์

จากผา้ทอชาวปกากะญอ อ าเภอแม่

ระมาด จังหวัดตาก 

DRLE 2012 

การประชุมวิชาการทางการ

ศกึษาระดับชาติ ครัง้ท่ี 2 การ

พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้

ในชีวิตจรงิ “การศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาอย่างย่ังยนืไปสูค่ามเป็น

ประชาคมอาเซียน” 

เพ็ญนภา   มณอีุด 11  

พฤษภาคม 

2555 

2 การพัฒนาการผลิต น้ าสม้ควันไมแ้ละ

ถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลอืใชท้าง

การเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

(Proceedings) เครอืขา่ยวจิัย

สถาบันอุดมศกึษา ประจ าป ี

2555 ชุมชนเข้มแข็ง สังคมนา่

อยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ตาม

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

ชัชชัย  เขื่อนธรรม 16-18 

พฤษภาคม 

2555 

3 Development of Side-line 

Occupations Complied with Local 

Community Culture for Poverty 

Reduction in Talukdu Sud-district, 

Thap Than, Uthai Thani 

การประชุมทางวิชาการ 

ประจ าป ี2555 ชุมชนท้องถิ่น : 

ฐานรากการพัฒนาประชุม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ไพฑูรย ์ ทองทรัพย์ 16-19 

กุมภาพันธ์ 

2555 

4 Even Order Fully-differential 

Biquadratic Filter Application of 

Implementation of Fully-differential 

OTA Based on Commercially 

Available IC 

Intelligent Signal Processing 

and Communication Systems  

“The Decade of Intelligent and 

Green Signal Processing & 

Communication” 

อ านาจ  ประจง 7-9 ธันวาคม 

2554 

5 Reducing Transportation Costs by 

Finding the Right Path : Case Study 

of Rungruang Drinking Water, Nakon 

Ratchasima 

International Coference on 

Green and Sustainable 

Innovation 

“Life Cycle Thinking towards 

Green Energy, Ecology and 

Sufficiency” 

ภริตา  พิมพันธ์ุ 24-26 

พฤษภาคม 

2555 
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ที ่ ชื่องานวิจัย แหลง่ทีเ่ผยแพร ่ ชื่อผู้วิจัย ปีที่เผยแพร ่

6 การศึกษาองค์ความรู้เพื่อการ

พัฒนาการเลีย้งโคนมแบบบูรณาการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

วจิัยเพื่อพัฒนาไทยอยา่งยั่งยืน 

ธันวา  ไวยบท 17  

มกราคม  

2555 

7 ผลการใช้น้ าสม้กลั่นควันไม้ต่อการ

จ ากัดเห็บในโคเน้ือ 

แก่นเกษตร ปีท่ี 40 ฉบับพเิศษ 

2555 การประชุมวิชาการ

เกษตร คร้ังท่ี 13 

ธันวา  ไวยบท 23-24  

มกราคม  

2555 

8 การศึกษาคุณภาพวัตถุดบิอาหารสัตว์

เศรษฐกิจในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

การประชุมวิชาการ การพัฒนา

ชนบทท่ีย่ังยนื ประจ าป ี2555 

“ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการ

พัฒนาประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน” 

ธันวา  ไวยบท 

ธันย์ชนก  หัตถกรรม 

ปัณณวชิญ ์ เย็นจิตต์ 

16-19 

กุมภาพันธ์ 

2555 

9 ผลการเสริมสารสกัดหยาบจาก

บอระเพ็ดในอาหารเป็ดเนื้อตอ่

สมรรถนะการผลิตและคณุภาพซาก 

แก่นเกษตร ปีท่ี 40 ฉบับพเิศษ 

2 2555 ประชุมวิชาการสัตว

ศาสตร์แหง่ชาติ ครัง้ท่ี 1 

ธันวา  ไวยบท 14-16  

มนีาคม  

2555 

10 The effects of  high temperature 

and wallow on physiological 

responses of swamp  buffalo 

(Bubalus bubalis) during winter 

season in Thailand 

International Journal of 

Biometeorology 

ฐิตาภรณ์  คงด ี 28  

กรกฏาคม 

2555 

11 เครื่องปอกก้านมะพร้าว การจัดประชุมเชงิปฏบัิตกิาร 

เร่ือง การบูรณาการงานดา้น

วทิยาศาสตร์ : วทน. สัญจรสู่

จังหวัดก าแพงเพชร พิจิตร 

นครสวรรค์ อุทัยธานี 

ชัชชัย เขื่อนธรรม 26-28  

มนีาคม  

2555 

12 เครื่องอัดถ่านแท่งระบบนวิแมติกส์ ชัชชัย เขื่อนธรรม 

13 เครื่องอัดถ่านแฟนซี ชัชชัย เขื่อนธรรม 

14 เครื่องตัดตน้ขา้วโพดเพื่อน ามาผลิต

อาหารสัตว์ 

อนุสรณ์ สินสะอาด 

15 เครื่องตัดกล้วยกวน อนุสรณ์ สินสะอาด 

16 เครื่องตากอาหาร อนุสรณ์ สินสะอาด 

17 เครื่องออกก าลังกายไมไ้ผ ่ รายการ “สมรภูมิไอเดีย” สุรชัย  บุญเจรญิ 11  

พฤศจิกายน 

2554 
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 งานสร้างสรรค์ 

ที ่ ชื่องานวิจัยหรือสรา้งสรรค ์ ชื่อผู้วิจัย 

1. ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑข์้าวเคลือบ

สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคา่สินคา้และสรา้งรายไดใ้ห้ชาวนาต าบลหนองยายดา 

อ าเภอสวา่งอารมณ ์จังหวัดอุทัยธานี 

ธนรัตน์  ศรีรุ่งเรือง 

วรีะชาต ิ จรติงาม 

วัชระ  ชัยสงคราม 

ภญิโญ  ชุมมณ ี2 ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตก๊าชเชื้อเพลงิจากแกลบส าหรับใชใ้นการอบ

ข้าวเปลอืกเพื่อเพิ่มมูลคา่สินคา้ทางการเกษตรและสร้างรายไดใ้ห้กับชาวนาพืน้ท่ีต าบล

หนองยายดา อ าเภอสวา่งอารมณ์ จังหวัดอุทัยธาน ี

3. การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑช์าขา้วกล้อง

งอกผสมกับสมุนไพรท้องถิ่นเพือ่เพิ่มมูลคา่และสรา้งรายไดใ้ห้กบัชาวนาพืน้ท่ีต าบล

หนองยายดา อ าเภอสวา่งอารมณ์ จังหวัดอุทัยธาน ี

4. ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองจักรส าหรับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑข์้าวเก่าเพื่อเพิ่ม

มูลค่าสนิค้าและสรา้งรายไดใ้หก้ับชาวนาต าบลหนองยายดา อ าเภอสว่างอารมณ ์

จังหวัดอุทัยธาน ี

 

 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ที ่ ชื่องานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ ชื่อผู้วิจัย วันที่ขอจด 

1.  เครื่องผลิตแก๊สซิไฟเออร์เชื้อเพลิงแกลบแบบอากาศไหลลง ภญิโญ  ชุมมณ ี

วรีะชาต ิ จรติงาม 

19  

มนีาคม  

2555 

2.  เครื่องผลิตข้าวเก่า 

3. เครื่องผลิตผงข้าวกลอ้งงอก 

4. เครื่องขา้วเคลือบสมุนไพร 
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โครงการจัดนิทรรศการ เรื่อง การบูรณาการงานด้าน วทน. : วทน. สัญจรสู่จังหวัด 
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  โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ วัน/เวลา งบประมาณ 

1 ววิัฒนาการของศิลปะสมัยใหมก่ับ

สังคมไทย 

สาขาวิชาการออกแบบ 5-6 กันยายน  2555 

 

176,800 

2 วิ่งขึน้เขา  ฟังธรรม นายชนะศกึ จินตชนิ 

ประธานนักศกึษาช้ันปีท่ี 2 

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

7 ก.ค. 55 14,916 

3 จัดสร้างรูปหลอ่พระพิรุณทรงนาคเพื่อ

เป็นท่ีสักการบูชาของลูกเกษตร 

ธันย์ชนก  หัตถกรรม 1 ก.ค. 55 เป็นต้นไป 80,000 

4 การสบืสานวัฒนธรรมภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

: อนุรักษก์ารสานสุม่ไก ่

ธันย์ชนก  หัตถกรรม 30 ก.ค. 55 14,650 

5 ประเพณีสานสัมพันธ์พ่ีน้องและกีฬาร่วม

ใจของภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 

วราวุธ  เดียรดาษ 

นักศกึษาสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ 

15 ม.ิย. 55 8,520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านศิลปะและวฒันธรรม 
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  ภาพกิจกรรม 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการววิัฒนาการของศิลปะสมัยใหม่

กับสังคมไทย 
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โครงการไหว้ครูช่าง ปี 2555 
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 ในปีงบประมาณ 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ านวนอาจารย์

ทั้งหมด  63  คน เจา้หน้าที่จ านวน 10 คน ดังนี้ 
 

 รายชื่ออาจารย์แยกตามสาขาวิชา 

ที่ ชื่อ-สกุล สถานะ หมายเหตุ 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

1. ผศ.ศรวณะ  แสงสุข ข้าราชการ  

2. ผศ.จรรโลง  พิรุณ ข้าราชการ  

3. ผศ.สนธยา  แพ่งศรีสาร ข้าราชการ  

4. นายมนตรี  ใจเยี่ยม ข้าราชการ  

5. นายเสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย  

6. นางสาวอาสาฬห์  อุตตาลกาญจนา พนักงานมหาวิทยาลัย  

สาขาวิชาการออกแบบ 

1. ผศ.พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน์ ข้าราชการ  

2. ผศ.ภูษิต  ค าชมพู ข้าราชการ  

3. ผศ.ดร.ไพฑูรย์  ทองทรัพย์ ข้าราชการ  

4. นางยุวดี  ทองอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย  

5. นางสาวเพียงพิศ   ชะโกทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อ 

6. นายมานัส  รอดชื่น พนักงานมหาวิทยาลัย  

7. นายธวัช  พะยิ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย  

8. นางสาวสุจิตรา  อยู่หนู พนักงานมหาวิทยาลัย  

9. นายรพีพัฒน์  มั่นพรม พนักงานมหาวิทยาลัย  

10. นางสาวเพ็ญนภา  มณีอุด พนักงานมหาวิทยาลัย  

11. นางสาวกันยาพร  กุลฑลเสพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. ผศ.ดร.สุรชัย  บุญเจริญ ข้าราชการ  

2. นางสาวกันตพัฒน์  จารุวัชรเศรษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

3. ผศ.สันติ  พงษ์พรต ข้าราชการ  

ด้านบคุลากร 
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ที่ ชื่อ-สกุล สถานะ หมายเหตุ 

4. นายณัฐเศรษฐ์  น้ าค า พนักงานมหาวิทยาลัย  

5. นายภูริช  ยิ้มละมัย พนักงานมหาวิทยาลัย  

สาขาวิชาไฟฟา้อุตสาหกรรม 

6. นายนัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ ข้าราชการ  

7. นายเกษม  ภู่เจริญธรรม ข้าราชการ  

8. นายชัชชัย  เขื่อนธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย  

9. นายอนุสรณ์  สินสะอาด พนักงานมหาวิทยาลัย  

10. นายสุริยา  อดิเรก พนักงานมหาวิทยาลัย  

11. นายอ านาจ  ประจง พนักงานมหาวิทยาลัย  

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

1. นายพิสิษฐ์  เพชรคง ข้าราชการ  

2. นายปิยลาภ  มานะกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อ 

3. นายวัชระ  ชัยสงคราม พนักงานมหาวิทยาลัย  

4. นายจุติพรรษ์  อนิวรรตกูล พนักงานมหาวิทยาลัย  

5. นายวีระชาติ  จริตงาม ข้าราชการ  

6. นางสาวธนรัตน์  ศรีรุ่งเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อ 

7. นายปิยกิจ  กิจติตุลากานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

8. นายทรงศักดิ์  มะระประเสริฐศกัดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

9. นายโกเมน  หมายมั่น พนักงานมหาวิทยาลัย  

10. นางสาวกรรณิการ์  มิ่งเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย  

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

1. นายภิญโญ  ชุมมณี พนักงานมหาวิทยาลัย  

2. นายถิรายุ  ปิ่นทอง พนักงานมหาวิทยาลัย  

3. ดร.ภริตา  พิมพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

4. นางมาศสกุล  ภักดีอาษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

5. นายจักราวุฒิ  เตโช พนักงานมหาวิทยาลัย  

6. นายกฤษณะ  ร่มชัยพฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

7. นายปฐมพงษ์  จิโน พนักงานมหาวิทยาลัย  
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ที่ ชื่อ-สกุล สถานะ หมายเหตุ 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1. ดร.ปัณณวิชญ์  เย็นจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

2. ผศ.สุกิตติ  ก าแพงเศรษฐ ข้าราชการ  

3. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ ข้าราชการ  

4. นางสาวสุกัญญา  สุจริยา ข้าราชการ ลาศึกษาต่อ 

5. ผศ.ดร.บุญแสน  เตียวนุกูลธรรม ข้าราชการ  

6. นายนพดล  ชุ่มอินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

7. ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์ ข้าราชการ  

8. ผศ.สมชาย  ศรีพูล ข้าราชการ  

9. นายธันวา  ไวยบท พนักงานมหาวิทยาลัย  

10. นางสาวธันย์ชนก  หัตถกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย  

11. ดร.ฐิตาภรณ์  คงดี พนักงานมหาวิทยาลัย  

12. ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน ข้าราชการ  

13. นางสาวจามรี  เครือหงส์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1. นางสาวชื่นจิต  พงษ์พูล พนักงานมหาวิทยาลัย  

2. นางสาวพรพรรณ  จิอู๋ พนักงานมหาวิทยาลัย  

3. นางสาวอ่ิมเอิบ  พันสด ข้าราชการ  

4. ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ ข้าราชการ  

5. ดร.ณิชา  กาวิละ พนักงานมหาวิทยาลัย  

6. นายนรินทร์  เลียงหิรัญถาวร ข้าราชการ เสียชีวติ 27 ม.ิย.55 
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 รายชือ่เจ้าหน้าที่  

ที่ ชื่อ- สกุล สถานะ หมายเหตุ 

1. นางกมลลักษณ์  พงษ์พรต พนักงานมหาวิทยาลัย  

2. นางสาวเยาวเรศ  ภูเมอืงปาน พนักงานมหาวิทยาลัย  

3. นางสาวสมลักษณ์  โพธิ์ใบ พนักงานมหาวิทยาลัย  

4. นางธนิษฐา  ปานทิม พนักงานมหาวิทยาลัย  

5. นางสาวอุทุมพร  แก้วนคิม พนักงานมหาวิทยาลัย  

6. นางสาวปิยนุช  ภูกันแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย  

7. นายอดิศร  มั่นสุข ลูกจา้งช่ัวคราว  

8. นายมนตรี  ทองเชือ้ พนักงานมหาวิทยาลัย  

9. นายจักรา  พิมพ์สวรรค์ ลูกจา้งช่ัวคราว  

10. นายอิทธิพล  ระฆัง ลูกจา้งช่ัวคราว  

 

 จ านวนอาจารย์ แยกตามวุฒิทางการศึกษา 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จ านวนอาจารยท์ี่มีวุฒทิางการศกึษา 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร  

        1.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  - 7 6 13 

    2.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  - 4 1 5 

ภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

        1.  สาขาวิชาออกแบบ  - 10 1 11 

    2.  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม  - 6 - 6 

    3.  สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  - 4 1 5 

    4.  สาขาวิชาไฟฟาูอุตสาหกรรม  - 6 - 6 

    5.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาูเครื่องกลการผลิต  1 9 - 10 

    6.  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  - 6 1 7 

รวม 1 52 10 63 
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 จ านวนอาจารย์ แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จ านวนอาจารยท์ี่มีต าแหนง่ทางวิชาการ 

อาจารย ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

รอง

ศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์ รวม 

ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร       

    1.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  8 6 - 
 

14 

    2.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร  
3 2 - 

 
5 

ภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
     

    1.  สาขาวิชาออกแบบ  9 3 - 
 

12 

    2.  สาขาวิชาเทคโนโลยกีาร

จัดการอุตสาหกรรม  
4 3 - 

 
7 

    3.  สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  
3 2 - 

 
5 

    4.  สาขาวิชาไฟฟาูอุตสาหกรรม  7 - - 
 

7 

    5.  สาขาวิศวกรรมพลังงาน  7 - - 
 

7 

    6.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา

เครื่องกลการผลิต     
11 - - 

 
11 

รวม 52 16 - 

 

68 

 

 รายชื่ออาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา  

1. นายปิยลาภ  มานะกิจ วิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต ต่างประเทศ 

2. นางสาวธนรัตน์  ศรีรุ่งเรือง วิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต ในประเทศ 

3. ผศ.อิ่มเอบิ  พันสด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต่างประเทศ 

4. นางสาวเพียงพิศ  ชะโกทอง การออกแบบ ในประเทศ 

5. นางสาวสุกัญญา  สุจริยา เกษตรศาสตร์ ในประเทศ 

6. นางสาวสุจิตรา  อยู่หนู การออกแบบ ในประเทศ 
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 โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร 

ที ่ ชื่อโครงการ ลักษณะของกจิกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ วัน/เวลา 

1. พัฒนาระบบและกลไก

การบริการจัดการคณะ

เทคโนโลยกีารเกษตรฯ  

อบรมสัมมนาเชงิ

ปฏบัิตกิาร “การจัดท า

แผนกลยุทธ์องค์กร 

แผนปฏิบัตกิารและการ

เขียนโครงการ” 

คณะเทคโนโลยีการ  

เกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

56,400 31  สงิหาคม 

–  

1 กนัยายน 

2555  

 

2 พัฒนาอาจารยเ์ข้าสู่

ต าแหนง่ทางวิชาการตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพ

ทางการศกึษา คณะ

เทคโนโลยกีารเกษตร

และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

อบรมเชงิปฏิบัตกิาร คณะเทคโนโลยีการ  

เกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

43,870 3-4  

กันยายน 

2555 

3 ศกึษาดูงานต่างประเทศ 

ณ ประเทศสิงคโปร์ 

ศกึษาดูงาน กฤษณะ  ร่มชัยพฤกษ ์ 25,440 24 – 28 

กรกฎาคม 

2555 

4 การสง่เสริมงานวจิัย 

บริการวิชาการและงาน

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 

ประชุมวิชาการใน

ระดับชาติ 

ภญิโญ  ชุมมณ ี 27,624 22 สิงหาคม  

–  

25 สิงหาคม 

2555 

5 พัฒนาอาจารยเ์ข้าสู่

ต าแหนง่ทางวิชาการตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพ

ทางการศกึษา คณะ

เทคโนโลยกีารเกษตร

และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ถ่ายทอดขัน้ตอนและ

วธีิการตีพิมพง์านวจิัย

ในวารสารต่างประเทศ 

พรพรรณ  จิอู๋ 10,000 29  

กุมภาพันธ์ 

2555 

6 พัฒนาคุณภาพและ

ศักยภาพอาจารย์

สาขาวิชาการออกแบบ 

ศกึษาเส้นทางการค้า 

ศกึษาเส้นทางการค้า

ประชาคมอาเซียน และ

ศกึษาผลิตภัณฑ์สินค้า

ศกึษาดูงาน มานัส  รอดช่ืน 49,020 มถิุนายน 

2555 
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ที ่ ชื่อโครงการ ลักษณะของกจิกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ วัน/เวลา 

จากอาเซียน 

 สรุปการปฏิบัติงาน / ไปราชการ / ลา 

ที ่ รายช่ืออาจารย ์
มาปฏิบัติ

ราชการ 
ไปราชการ 

ลากจิ/ปว่ย/

ศึกษาต่อ  

รวม

ทั้งหมด 

ภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม         

1 ผศ.ศรวณะ  แสงสุข 235 11 0 246 

2 ผศ.จรรโลง  พรุิณ 237 9 0 246 

3 ผศ.สนธยา  แพง่ศรีสาร 165 17 64 246 

4 ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจรญิ 202 44 0 246 

5 ผศ.พรรษประเวศ      อชิโนบุญวัฒน์ 215 31 0 246 

6 ผศ.ภูษิต                      ค าชมภู 219 27 0 246 

7 ผศ.ดร.ไพฑูรย ์        ทองทรัพย์ 232 14 0 246 

8 นางยุวด ี                    ทองอ่อน 230 16   246 

9 น.ส.เพยีงพิศ            ชะโกทอง ลาศกึษาตอ่ 

10 นายธวัช                    พะยิ้ม 226 20 0 246 

11 นายมานัส                 รอดช่ืน 231 15 0 246 

12 น.ส.สุจิตรา               อยู่หนู 234 12 0 246 

13 นายรพพีัฒน์           มั่นพรม 237 9 0 246 

14 น.ส.เพ็ญนภา          มณอีุด 232 14 0 246 

15 น.ส.กันยาพร          กุลฑลเสพย์ 237 9 0 246 

16 นายณัฐเศรษฐ์      น้ าค า 204 42 0 246 

17 ผศ.สันติ                 พงษ์พรต 211 35 0 246 

18 นายมนตรี             ใจเย่ียม 234 12 0 246 

19 นายนัฐพันธ์          พูนววิัฒน์ 240 6 0 246 

20 นายเกษม               ภูเ่จรญิธรรม 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              อดเิรก 222 24 0 246 
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ที ่ รายช่ืออาจารย ์
มาปฏิบัติ

ราชการ 
ไปราชการ 

ลากจิ/ปว่ย/

ศึกษาต่อ  

รวม

ทั้งหมด 

25 น.ส.กรรณิการ ์    มิ่งเมอืง 219 27 0 246 

26 นายวีระชาต ิ       จรติงาม 218 28 0 246 

27 นายจุตพิรรษ์       อนิวรรตกูล 239 7 0 246 

28 นายปิยลาภ         มานะกิจ ลาศกึษาตอ่ 

29 นายวัชระ           ชัยสงคราม 238 8 0 246 

30 นายพิสษิฐ์          เพชรคง 204 42 0 246 

31 น.ส.ธนรัตน์      ศรีรุ่งเรือง ลาศกึษาตอ่ 

32 นายโกเมน          หมายม่ัน 198 48 0 246 

33 นายทรงศักดิ์            มะระประเสริฐศักดิ์ 218 28 0 246 

34 นายปิยกิจ               กิจติตุลากานนท์ 241 5 0 246 

35 นายภิญโญ         ชุมมณ ี 198 48 0 246 

36 นายถริาย ุ           ป่ินทอง 218 28 0 246 

37 นางมาศสกุล      ภักดีอาษา 210 36 0 246 

38 ดร.ภริตา             พมิพันธ์ุ 209 37 0 246 

39 นายจักราวุฒ ิ เตโช 196 50 0 246 

40 นายกฤษณะ ร่มชัยพฤกษ ์ 213 33 0 246 

41 นายปฐมพงษ์ จิโน 220 26 0 246 

42 นายอ านาจ ประจง 232 14 0 246 

43 นายเสกสิทธ์ิ รัตนสิริวัฒนกุล 220 26 0 246 

44 นางสาวอาสาฬห ์         อุตตาลกาญจนา 235 9 2 246 

45 นายภูริช ยิ้มละมัย 237 9 0 246 

ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร         

1 นายนพดล           ชุม่อินทร์ 218 28 0 246 

2 ผศ.ดร.บุญแสน   เตยีวนุกูลธรรม 232 14 0 246 

3 ผศ.ดร.ทัศนุพันธ์ุ    กุศลสถติย์ 227 19 0 246 

4 ผศ.สุกิตติ                 ก าแพงเศรษฐ 214 32 0 246 

5 นางสาวสุกัญญา     สุจรยิา ลาศกึษาตอ่ 

6 ดร.ปัณณวชิญ ์          เย็นจิตต์ 220 26 0 246 
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ที ่ รายช่ืออาจารย ์
มาปฏิบัติ

ราชการ 
ไปราชการ 

ลากจิ/ปว่ย/

ศึกษาต่อ  

รวม

ทั้งหมด 

7 นายธันวา               ไวยบท 217 29 0 246 

8 ผศ.สมชาย              ศรีพูล 203 43 0 246 

9 ผศ.ดร.ธาตรี           จีราพันธ์ุ 222 20 4 246 

10 นางสาวธันย์ชนก    หัตถกรรม 226 20 0 246 

11 ดร.ฐิตาภรณ ์   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.อิ่มเอบิ                พันสด ลาศกึษาตอ่ 

16 นางสาวช่ืนจิต        พงษ์พูล 220 26 0 246 

17 นางสาวพรพรรณ   จิอู ๋ 218 28 0 246 

17 นางสาวจามรี เครอืหงษ์ 198 16 0 214 

18 ดร.ณิชา กาวิละ 183 10 0 193 

เจ้าหน้าท่ี         

1 นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต 240 3 3 246 

2 นางสาวเยาวเรศ ภูเมอืงปาน 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 
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 ข้อมูลการไปราชการของบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม รายบุคล ดังน้ี 

1. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.ศรวณะ  แสงสุข 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

067/55 17-18 มี.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.ระยอง 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง    มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

มร.นว.    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0296/55 26-31 ส.ค.55 เข้ารับการฝึกอบรม การใช้โปรแกรม LISREC 

    ณ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 

 

2. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.จรรโลง พริุณ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

067/55 17-18 มี.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.ระยอง 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39"ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0211/55 27-30 มิ.ย.55 เข้าร่วมประชุมเครอืขา่ยคณบดี 

    ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ ์ จ.ปทุมธานี 

 

3. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.สนธยา แพ่งศรสีาร 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

015/55 23-24 ม.ค.55 นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี ณ จ.ปทุมธานี, จ.ฉะเชิงเทรา 

050/55 6-8 ก.พ.55 เข้าร่วมประชุมเครอืขา่ยคณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

067/55 17-18 มี.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.ระยอง 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

107/55 2-เม.ย.-55 เข้าร่วมสัมมนาหัวขอ้ความส าเร็จของการสร้างนวัตกรรม 

    จากการปฏบัิตงิานสหกจิศึกษา ณ จ.พษิณุโลก 

0175/55 1-2 มิ.ย.55 นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

    ณ บริษัท นิสชินฟูดส ์(ไทยแอนด์) จ ากัด จ.ชลบุรี 

0176/55 15-16 มิ.ย.55 นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี ณ บริษัท อาซาอ-ีไทยอัลลอย จ ากัด 

    บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส ์จ.สมุทรปราการ 

0211/55 27-30 มิ.ย.55 เข้าร่วมประชุมเครอืขา่ยคณบดี 

    ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ ์ จ.ปทุมธานี 

 

4. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจรญิ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ปี 
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0380/54 14-15 ม.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.เชยีงใหม ่

  26-28 ก.พ.55 ร่วมโครงการแลกเปลื่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

    ในด้านงานวจิัยและบริการวิชาการ ณ จ.อุดรธาน ี

097/55 14 มี.ค. 55 ตดิตอ่ขอข้อมูลงานวิจัย ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

334/55 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เจ้าหนา้ท่ี บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ท่ี 4 

ค าสั่ง มร.นว.   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

121/55 2-4 พ.ค.55 เก็บขอ้มูลงานวจิัย โครงการวจิยัโซ่อุปทานวัวฯ 

    ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

334/2555 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เจ้าหนา้ท่ี บุคลากร มหาวิทยาลัย 

ค าสั่ง มร.นว.   ภาคเหนอื ครัง้ท่ี 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

0159/55 22-24 พ.ค.55 เก็บขอ้มูลงานวจิัยโซ่อุปทานวัวฯ ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0211/55 27-30 มิ.ย.55 เข้าร่วมประชุมเครอืขา่ยคณบดี 

    ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ ์จ.ปทุมธานี 

0212/55 15-มิ.ย.-55 ประชุมกลุม่ผู้เลีย้งวัว ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

0235/55 4-ก.ค.-55 เข้าร่วมการเสวนาการน าเสนอบทความสังเคราะห์ 

    วสิาหกิจชุมชน ณ กระทรวงศึกษาธกิาร กรุงเทพฯ 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ปี 
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0262/55 25-ก.ค.-55 ตดิตอ่ประสานงานการถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ 

    พอเพยีงโซ่อุปทาน ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0263/55 30-ก.ค.-55 จัดสถานท่ีโครงการถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ 

    พอเพยีงโซ่อุปทาน ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0269/55 31-ก.ค.-55 บริการวิชาการ "การถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ 

    พอเพยีงโซ่อุปทานวัวสูก่ารใช้เชงิพาณิชย์ อ.ไพศาลี” 

    ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0272/55 7-ส.ค.-55 เข้าร่วมประชุมช้ีแจงกรอบวจิัยของส านักงานคณะกรรมการ 

    วจิัยแหง่ชาติ (วช.) และ  5ส ณ กทม. โรงแรมมริาเคลิแกรนด ์คอนเวนช่ัน 

0255/55 24-28 ก.ค.55 อบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรวศิวกรรมหุน่ยนต์ 

    หลักสูตรวศิวกรรมระบบอัตโนมัติ ฯลฯ ณ ประเทศสิงคโปร์ 

0239/55 7-8 ก.ค.55 อบรมเชงิปฏิบัตกิาร "การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 

    ตามคุณลักษณะของบัณฑิตฯ" 

    ณ สวนรุกขชาต ิ100 ปี กรมปุาไม้ (ซับสมบูรณ์) อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

0306/55 7-ก.ย.-55 น าเสนอผลงานวชิาการ ณ ม.นเรศวร จ.พษิณุโลก 

0309/55 10-11 ก.ย.55 อบรมเชงิปฏิบัตกิาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

5. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0392/54 26-27 ธ.ค.54 นเิทศการฝึกประสบการณ์วิชาชพี ณ จ.กรุงเทพมหานคร 

0379/54 15-17 ม.ค.55 ศกึษาดูงานปฏบัิตงิานศิลปะ ณ จ.แมฮ่่องสอน 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39"ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

334/55 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เจ้าหนา้ท่ี บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ท่ี 4 

ค าสั่ง มร.นว.   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

0134/55 4-5 พ.ค.55 พานักศกึษา ภาค กศ.บป.เข้าศึกษาดูงาน 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

    ณ จ.กรุงเทพมหานคร และ จ.พระนครศรีอยุธยา 

334/2555 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เจ้าหน้าท่ี บุคลากร มหาวิทยาลัยภาคเหนอื ครัง้ท่ี 4 

ค าสั่ง มร.นว.   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

0202/55 17-24 มิ.ย.55 ศกึษาดูงานเส้นทางการค้าประชาคมอาเซียน ณ เชียงราย-ลาว-จีน 

0203/55 9-10 มิ.ย.55 รับโล่การประกวดในงานวันผู้บริจาคโลหติโลก 2555 

    ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร 

 

6. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.ภูษิต ค าชมภู 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0379/54 15-17 ม.ค.55 ศกึษาดูงานปฏบัิตงิานศิลปะ ณ จ.แมฮ่่องสอน 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

334/55 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เจ้าหนา้ท่ี บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ท่ี 4 

ค าสั่ง มร.นว.   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

0202/55 17-24 มิ.ย.55 ศกึษาดูงานเส้นทางการค้าประชาคมอาเซียน ณ เชียงราย-ลาว-จีน 

0203/55 9-10 มิ.ย.55 รับโล่การประกวดในงานวันผู้บริจาคโลหติโลก 2555 

    ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 

 

7. สรุปการปฏิบัติราชการของ ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรือ่ง 

0386/54 27-ธ.ค.-54 นเิทศการฝึกประสบการณ์วิชาชพี ณ บ.เซ็นทรัลเวลิดจ์ ากัด จ.พษิณุโลก 

0379/54 15-17 ม.ค.55 ศกึษาดูงานปฏบัิตงิานศิลปะ ณ แมฮ่่องสอน 

059/55 16-19 ก.พ.55 น าเสนอภาคบรรยายระดับนานาชาติ(ภาคภาษาอังกฤษ) 

    ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาต ิณ จ.ขอนแก่น 

  26-28 ก.พ.55 ร่วมโครงการแลกเปลื่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในดา้น 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรือ่ง 

    งานวจิัยและบริการวิชาการ ณ จ.อุดรธาน ี

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

 

8. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ยุวดี ทองอ่อน 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0392/54 26-27 ธ.ค.54 นเิทศการฝึกประสบการณ์วิชาชพี ณ จ.กรุงเทพมหานคร 

0379/54 15-17 ม.ค.55 ศกึษาดงูานปฏบัิตงิานศิลปะ ณ จ.แมฮ่่องสอน 

0134/55 4-5 พ.ค.55 พานักศกึษา ภาค กศ.บป.เข้าศึกษาดูงาน ณ กทม. และ จ.พระนครศรีอยุธยา 

0202/55 17-24 มิ.ย.55 ศกึษาดูงานเส้นทางการค้าประชาคมอาเซียน ณ เชียงราย-ลาว-จีน 

0229/55 27-28 มิ.ย.55 ทัศนศกึษาสถานประกอบการนอกสถานท่ี ณ จ.กรุงเทพฯ-จ.ชลบุรี 

 

9. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.เพียงพศิ ชะโกทอง 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

334/55 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เจ้าหนา้ท่ี บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ท่ี 4 

ค าสั่ง มร.นว.   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
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10. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ธวัช พะยิ้ม 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0341/54 5-6 ต.ค.54 เป็นวทิยากร ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

0379/54 15-17 ม.ค.55 ศกึษาดูงานปฏบัิตงิานศิลปะ ณ จ.แมฮ่่องสอน 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0202/55 17-24 มิ.ย.55 ศกึษาดูงานเส้นทางการค้าประชาคมอาเซียน ณ เชียงราย-ลาว-จีน 

0270/55 6-10 ส.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

11. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.มานัส รอดชื่น 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0379/54 15-17 ม.ค.55 ศกึษาดูงานปฏบัิตงิานศิลปะ ณ จ.แมฮ่่องสอน 

906/54 26-30 ต.ค.54 เข้าร่วมแขง่ขันกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 39 

ค าสั่ง มร.นว.   ณ มหาวิทยาลัยแมฟ่าูหลวง จ.เชยีงราย 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0203/55 9-10 มิ.ย.55 รับโล่การประกวดในงานวันผู้บริจาคโลหติโลก 2555 

    ณ สภากาชาดไทย จ.กรงุเทพมหานคร 

0229/55 27-28 มิ.ย.55 ทัศนศกึษาสถานประกอบการนอกสถานท่ี ณ จ.กรุงเทพฯ-จ.ชลบุรี 
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12. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.สุจิตรา อยู่หนู 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0392/54 26-27 ธ.ค.54 นเิทศการฝึกประสบการณ์วิชาชพี ณ กรุงเทพมหานคร 

0379/54 15-17 ม.ค.55 ศกึษาดูงานปฏบัิตงิานศิลปะ ณ แมฮ่่องสอน 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0151/55 15-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ จ.เชยีงใหม ่และ จ.พจิิตร 

0173/55 24-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ จ.กรุงเทพมหานคร 

0229/55 27-28 มิ.ย.55 ทัศนศกึษาสถานประกอบการนอกสถานท่ี ณ จ.กรุงเทพฯ-จ.ชลบุรี 

 

13. สรุปการปฏิบัติราชการของ  อ.รพพีัฒน์ มั่นพรม 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0379/54 15-17 ม.ค.55 ศกึษาดูงานปฏบัิตงิานศิลปะ ณ จ.แมฮ่่องสอน 

003/55 12-13 ม.ค.55 นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี ณ บ.โนวา่ เทเลกรุป๊ (สีสม กทม.) 

ส.ค.-55 

ค าสั่ง 

ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม  

22-23 ก.พ.55 

  

ศกึษาดูงาน "แหลง่สถาปัตยกรรมประเทศไทย และประชุม 

เชงิปฏบัิตกิารทบทวนการด าเนินการด้านประกันคุณภาพ" 

ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม จ.พษิณุโลก 

พพิธิภัณฑพ์ื้นบ้านจ่าทว ีหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

0229/55 27-28 มิ.ย.55 ทัศนศกึษาสถานประกอบการนอกสถานท่ี ณ จ.กรุงเทพฯ-จ.ชลบุรี 
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14. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.เพ็ญนภา มณอีุด 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0359/54 2-3 ธ.ค.54 นเิทศการฝึกประสบการณ์วิชาชพี ณ ศูนยส์่งเสริมอุตสาหกรรมท่ี 1 จ.เชยีงใหม ่

0384/54 27-ธ.ค.-54 นเิทศการฝึกประสบการณ์วิชาชพี ณ จ.ลพบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา 

0379/54 15-17 ม.ค.55 ศกึษาดูงานปฏบัิตงิานศิลปะ ณ จ.แมฮ่่องสอน 

0173/55 24-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ จ.กรุงเทพมหานคร 

0202/55 17-24 มิ.ย.55 ศกึษาดูงานเส้นทางการค้าประชาคมอาเซียน ณ เชียงราย-ลาว-จีน 

 

15. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.กันยาพร กุลฑลเสพย์ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0392/54 26-27 ธ.ค.54 นเิทศการฝึกประสบการณ์วิชาชพี ณ จ.กรุงเทพมหานคร 

0379/54 15-17 ม.ค.55 ศกึษาดูงานปฏบัิตงิานศิลปะ ณ จ.แมฮ่่องสอน 

0134/55 4-5 พ.ค.55 พานักศกึษา ภาค กศ.บป.เข้าศึกษาดูงาน 

    ณ จ.กรุงเทพมหานคร และ จ.พระนครศรีอยุธยา 

0151/55 15-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ จ.เชยีงใหม ่และ จ.พจิิตร 

0173/55 24-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ จ.กรุงเทพมหานคร 

 

16. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ณัฐเศรฐ์ น้ าค า 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0380/54 14-15 ม.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.เชยีงใหม ่

001/55 23-25 ม.ค.55 ร่วมน าเสนอผลงานในงานประชมุวชิาการนานาชาตสิ าหรับนักศกึษาคร้ังท่ี 1 

    ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

079/55 25-28 ก.พ.55 เป็นวทิยากรและศกึษาดูงาน ณ จ.ภูเก็ต 

906/54 26-30 ต.ค.54 เข้าร่วมแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 39 

ค าสั่ง มร.นว.   ณ มหาวิทยาลัยแมฟ่าูหลวง จ.เชยีงราย 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

  12-15 มี.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ ประเทศลาว 

334/55 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เจ้าหนา้ท่ี บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ท่ี 4 

ค าสั่ง มร.นว.   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

118/55 16-19 พ.ค.55 เข้าร่วมสัมมนาเชงิปฏบัิตกิาร ณ จ.ชลบุรี 

334/2555 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เจ้าหนา้ท่ี บุคลากร มหาวิทยาลัย 

ค าสั่ง มร.นว.   ภาคเหนอื ครัง้ท่ี 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

0174/55 23-พ.ค.-55 ประชุมโครงการวิจัย 

    ณ วิทยาลัยพลังงาน มหาวทิยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก 

0272/55 7-ส.ค.-55 เข้าร่วมประชุมช้ีแจงกรอบวจิัยของส านักงานคณะกรรมการ 

    วจิัยแหง่ชาติ (วช.) และ  5ส ณ กทม. โรงแรมมริาเคลิแกรนด ์คอนเวนช่ัน 

0239/55 7-8 ก.ค.55 อบรมเชงิปฏิบัตกิาร "การพัฒนาสัมฤทธิผล การเรียน 

    ตามคุณลักษณะของบัณฑิตฯ" ณ สวนรุกขชาต ิ100 ปี กรมปุาไม้ (ซับสมบูรณ์) 

    อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ์

0309/55 10-11 ก.ย.55 อบรมเชงิปฏิบัตกิาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 

 

17. สรุปการปฏิบัติราชการของ  ผศ.สันติ พงษ์พรต 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0380/54 14-15 ม.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.เชยีงใหม ่

  9-12 ม.ค.55 น าเสนอผลงานวจิัยระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

058/55 19-ก.พ.-55 ส ารวจแหลง่ฝกึงาน ณ จ.เชยีงใหม่ 

067/55 17-18 มี.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.ระยอง 

256/55 1-2 มี.ค.55 ประชุมเพื่อเตรียมงานพธีิพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปกีารศึกษา 2554 

ค าสั่ง มร.นว.   ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

334/55 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เจ้าหนา้ท่ี บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ท่ี 4 

ค าสั่ง มร.นว.   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

113/55 5-เม.ย.-55 จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย ณ จ.อุตรดิถต ์

334/2555 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เจ้าหนา้ท่ี บุคลากร มหาวิทยาลัย 

ค าสั่ง มร.นว.   ภาคเหนอื ครัง้ท่ี 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

0174/55 23-พ.ค.-55 ประชุมโครงการวิจัย ณ วิทยาลยัพลังงาน มหาวทิยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก 

0259/55 18-21 ก.ค.55 น าเสนอผลงานวจิัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

0265/55 25-ก.ค.-55 เข้าร่วมประชุมวิชาการงานวจิัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

0239/55 7-8 ก.ค.55 อบรมเชงิปฏิบัตกิาร "การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 

    ตามคุณลักษณะของบัณฑิตฯ" ณ สวนรุกขชาต ิ100 ปี กรมปุาไม้ (ซับสมบูรณ์) 

    อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ์

 

18. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

027/55 20-22 ม.ค.55 ศกึษาดูงานสถานประกอบการ ณ จ.เชยีงใหม ่

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

 

19. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.เกษม ภู่เจริญธรรม 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

027/55 20-22 ม.ค.55 ศกึษาดูงานสถานประกอบการ ณ จ.เชยีงใหม ่
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20. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0380/54 14-15 ม.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.เชยีงใหม ่

0402/54 20-22 ม.ค.55 น านักศึกษาเขา้รับการปฏบัิตธิรรมและอบรมดา้นคุณธรรม 

    และจรยิธรรม ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 

001/55 23-25 ม.ค.55 ร่วมน าเสนอผลงานในงานประชมุวชิาการนานาชาต ิ

    ส าหรับนักศกึษาคร้ังท่ี 1 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

012/55 16-19 ก.พ.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.เชยีงราย และ จ.เชยีงใหม ่

067/55 17-18 มี.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.ระยอง 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

334/55 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เจ้าหนา้ท่ี บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ท่ี 4 

ค าสั่ง มร.นว.   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

119/55 16-18 พ.ค.55 อบรม "รู้จักกับการท า Data Mining" รุ่นท่ี 10 

    ณ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร 

121/55 2-4 พ.ค.55 เก็บขอ้มูลงานวจิัย โครงการวจิยัโซ่อุปทานวัวฯ ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

0120/55 26-27 เม.ย.55 สบืค้นขอ้มูลงานวจิัย ณ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร 

121/55 2-4 พ.ค.55 เก็บขอ้มูลงานวจิัย โครงการวจิยัโซ่อุปทานวัวฯ ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

0138/55 11-พ.ค.-55 ตดิตอ่ประสานงานโครงการวจิยัโซ่อุปทานวัวฯ ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

0139/55 14-พ.ค.-55 สบืค้นขอ้มูลงานวจิัยฯ ณ ม.เกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพมหานคร 

0159/55 22-24 พ.ค.55 เก็บขอ้มูลงานวจิัยโซ่อุปทานวัวฯ ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0212/55 15-มิ.ย.-55 ประชุมกลุม่ผู้เลีย้งวัว 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 เข้าร่วมการเสวนาการน าเสนอบทความสังเคราะห์ วสิาหกจิชมุชน 

    ณ กระทรวงศึกษาธกิาร จ.กรุงเทพมหานคร 

0262/55 25-ก.ค.-55 ตดิตอ่ประสานงานการถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ 

    พอเพยีงโซ่อุปทาน ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0263/55 30-ก.ค.-55 จัดสถานท่ีโครงการถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ 

    พอเพยีงโซ่อุปทาน ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0269/55 31-ก.ค.-55 บริการวิชาการ "การถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ 

    พอเพยีงโซ่อุปทานวัวสูก่ารใช้เชงิพาณิชย์ อ.ไพศาลี” 

    ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0272/55 7-ส.ค.-55 เข้าร่วมประชุมช้ีแจงกรอบวจิัยของส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 

    และ  5ส ณ โรงแรมมริาเคลิแกรนด ์คอนเวนช่ัน จ.กรุงเทพมหานคร 

0239/55 7-8 ก.ค.55 อบรมเชงิปฏิบัตกิาร "การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 

    ตามคุณลักษณะของบัณฑิตฯ" ณ สวนรุกขชาต ิ100 ปี กรมปุาไม้ (ซับสมบูรณ์) 

    อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ์

0306/55 7-ก.ย.-55 น าเสนอผลงานวชิาการ ณ ม.นเรศวร จ.พษิณุโลก 

 

21. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.อนุสรณ์ สินสะอาด 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

027/55 20-22 ม.ค.55 ศกึษาดูงานสถานประกอบการ ณ จ.เชยีงใหม ่

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

0177/55 1-มิ.ย.-55 เก็บขอ้มูลงานวจิัย ณ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 

0178/55 30-พ.ค.-55 เก็บขอ้มูลงานวจิัย ณ ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

0179/55 29-พ.ค.-55 เก็บขอ้มูลงานวจิัย ณ อ.ตากฟาู จ.นครสวรรค์ 

0156/55 16-18 พ.ค.55 ประชุมวิชาการระดับชาติเครอืข่ายวจิัยสถาบันอุดมศกึษา 

    ท่ัวประเทศ ประจ าป ี2555 ณ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 

0266/55 30-31 ก.ค.55 เข้าร่วมประชุมเครอืขา่ยความร่วมมือเพื่อถ่ายทอด 

    เทคโนโลยสีู่ชุมชน ประจ าปี 2555 ณ กระทรวงวทิยาศาสตร์ 

0308/55 5-6 ก.ย.55 เข้าร่วมเสวนา และฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารระบบผลิตไฟฟาู 

    ด้วยพลังความร้อนแสงอาทติย์และชวีมวล ณ ม.นเรศวร จ.พษิณุโลก 

สถาบันวจิัย 7-ก.ย.-55 เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการตดิตามประเมินผลโครงการ 
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    ให้ความช่วยเหลอืฟืนฟู เยยีวยา ณ โรงแรมแกรนดท์าวเวอร์อินน ์กทม. 

 

22. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

027/55 20-22 ม.ค.55 ศกึษาดูงานสถานประกอบการ ณ จ.เชยีงใหม ่

302/55 19-20 มี.ค 55 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครอืขา่ยดา้นการประกันคุณภาพ 

ค าสั่ง มร.นว.   ณ ภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ 

0156/55 16-18 พ.ค.55 ประชุมวิชาการระดับชาติเครอืข่ายวจิัยสถาบันอุดมศกึษา 

    ท่ัวประเทศ ประจ าป ี2555 ณ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 

0266/55 30-31 ก.ค.55 เข้าร่วมประชุมเครอืขา่ยความร่วมมือเพื่อถ่ายทอด 

    เทคโนโลยสีู่ชุมชน ประจ าปี 2555 ณ กระทรวงวทิยาศาสตร์ 

045/55 16-18 ส.ค.55 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร "การจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กร" 

ค าสั่ง คณะฯ   ระหว่างวันท่ี 17-18 ส.ค.55 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

0201/55 8-9 มิ.ย.55 พานักศกึษาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจรยิธรรม 

    ณ วัดบ้านแกง่ อ.บ้านแกง่ จ.นครสวรรค์ 

 

 

23. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.สุริยา อดิเรก 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

027/55 20-22 ม.ค.55 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ จ.เชยีงใหม ่

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

334/55 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เจ้าหนา้ท่ี บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ท่ี 4 

ค าสั่ง มร.นว.   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

334/2555 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เจ้าหนา้ท่ี บุคลากร มหาวิทยาลัย 

ค าสั่ง มร.นว.   ภาคเหนอื ครัง้ท่ี 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

0307/55 6-7 ก.ย.55 จัดท าผลงานวจิัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 

0314/55 20-23 ก.ย.55 จัดท างานวจิัยท่ีพิมพเ์ผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ ์

 

 

24. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.กรรณกิาร์ มิ่งเมือง 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

014/55 13-15 ม.ค.55 อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy 2 Management 

    จัดโดยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

    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 ส ารวจข้อมูลโครงการวิจัย การศึกษาปัญหาและการจัดการ 

    ลอจสิตกิส์ขา้วชว่งหลังการเก็บเกี่ยว ณ ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

0141/55 16-18 พ.ค.55 ส ารวจข้อมูลโครงการวิจัย การศึกษาปัญหาและการจัดการ 

    ลอจสิตกิส์ขา้วชว่งหลังการเก็บเกี่ยว ณ ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

0222/55 23-24 มิ.ย.55 บริการวิชาการ งานวจิัย โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

    การจัดการโลจิสตกิส์ขา้วชว่งหลังการเก็บเกี่ยว 

    ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

0223/55 26-มิ.ย.-55 บริการวิชาการ งานวจิัย โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

    การจัดการโลจิสตกิส์ขา้วชว่งหลังการเก็บเกี่ยว 

    ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

0224/55 30 มิ.ย.-1 ก.ค. บริการวิชาการ งานวจิัย โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

  55  การจัดการโลจิสตกิส์ขา้วชว่งหลังการเก็บเกี่ยว 

    ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

0279/55 22-25 ส.ค.55 น าเสนอผลงานวจิัย เร่ืองการศึกษาการจัดการหว่งโซ ่

    อุปทานและโลจิสติกสข์า้วเปลอืกในการประชุมวิชาการ 

    วทิยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครัง้ท่ี 10 

    ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนซ์เซ็นเตอร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

0280/55 14-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.หนองกระโดน อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 

0281/55 16-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.หูกวาง อ.บรรพตพสิัย จ.นครสวรรค์ 

0282/55 20-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.พุนกยุง อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์ 

0283/55 21-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.โพธ์ิประสาท อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0284/55 27-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.หนองปลิง อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 

0312/55 19-ก.ย.-55 สัมมนาผลการด าเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม 

    เหมอืงแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานดา้นการประเมิน CFP 

    ณ โรงแรมเดอะทวนิ ทาวเวอร์ พระราม 6 กทม. 

 

 

25. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.วีระชาติ จรติงาม 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0244/55 22-25 ส.ค.55 การน าเสนอในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครัง้ท่ี 10 

    ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนซ์เซ็นเตอร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

0234/55 21 มิ.ย.-6 ก.ย. บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ในงบของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

   55 ณ โรงงานแปูงมัน อ.ขาณุลักขบรีุ จ.ก าแพงเพชร 

    โรงสีขา้วชุมชนบ้านหนองแว่น อ.สวา่งอารมณ ์จ.อุทัยธานี 
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26. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

058/55 19-ก.พ.-55 ส ารวจแห่งฝึกงาน ณ จ.เชยีงใหม่ 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0239/55 7-8 ก.ค.55 อบรมเชงิปฏิบัตกิาร "การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 

    ตามคุณลักษณะของบัณฑิตฯ" 

    ณ สวนรุกขชาต ิ100 ปี กรมปุาไม้ (ซับสมบูรณ์) อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

สถาบันวจิัย 7-ก.ย.-55 เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการตดิตามประเมินผลโครงการ 

    ให้ความช่วยเหลอืฟืนฟู เยยีวยา ณ โรงแรมแกรนดท์าวเวอร์อินน ์กทม. 

 

27. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.วัชระ ชัยสงคราม 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0244/55 22-25 ส.ค.55 การน าเสนอในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ 

    เก็บเกี่ยวครัง้ท่ี 10ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนซ์เซ็นเตอร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

0280/55 14-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.หนองกระโดน อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 

0281/55 16-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.หูกวาง อ.บรรพตพสิัย จ.นครสวรรค์ 

0283/55 21-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.โพธ์ิประสาท อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0284/55 27-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.หนองปลิง อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 
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28. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.พิสิษฐ์ เพชรคง 
 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0234/55 21 มิ.ย.-6 ก.ย.55 บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ในงบของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

    ณ โรงงานแปูงมัน อ.ขาณุลักขบรีุ จ.ก าแพงเพชร 

    โรงสีขา้วชุมชนบ้านหนองแว่น อ.สวา่งอารมณ ์จ.อุทัยธานี 

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

    ณ โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 

 

29. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.โกเมน หมายมั่น 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0302/55 27 ส.ค.-1 ก.ย.55 ฝึกอบรมหลักสูตร งานกัดขึน้รูปและการกัดชิ้นงาน 3D 

    ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ 

0234/55 21 มิ.ย.-6 ก.ย.55 บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ในงบของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

    ณ โรงงานแปูงมัน อ.ขาณุลักขบรีุ จ.ก าแพงเพชร 

    โรงสีขา้วชุมชนบ้านหนองแว่น อ.สวา่งอารมณ ์จ.อุทัยธานี 

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

    ณ โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 
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30. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐ์ศักดิ์ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0280/55 14-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.หนองกระโดน อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 

0281/55 16-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.หูกวาง อ.บรรพตพสิัย จ.นครสวรรค์ 

0283/55 21-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.โพธ์ิประสาท อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0284/55 27-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.หนองปลิง อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 

0234/55 21 มิ.ย.-6 ก.ย. บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ในงบของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

  55  ณ โรงงานแปูงมัน อ.ขาณุลักขบรีุ จ.ก าแพงเพชร 

    โรงสีขา้วชุมชนบ้านหนองแว่น อ.สวา่งอารมณ ์จ.อุทัยธานี 

 

31. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ปิยกิจ กิจติตุลากานนท์ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

067/55 17-18 มี.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.ระยอง 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 
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32. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ภิญโญ ชุมมณี 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0244/55 22-25 ส.ค.55 การน าเสนอในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครัง้ท่ี 10 

    ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนซ์เซ็นเตอร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

0234/55 21 มิ.ย.-6 ก.ย.55 บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ในงบของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

    ณ โรงงานแปูงมัน อ.ขาณุลักขบรีุ จ.ก าแพงเพชร 

    โรงสีขา้วชุมชนบ้านหนองแว่น อ.สวา่งอารมณ ์จ.อุทัยธานี 

0130/55 14-15 พ.ค.55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน 

  21 พ.ค.-23 ส.ค. บริการวชิาการดา้นเครื่องจักรกลและการอนุรักษพ์ลังงาน 

  55  ณ โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 

 

33. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ถริายุ ปิ่นทอง 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0357/54 27-30 พ.ย.54 เข้าร่วมอบรมเชงิวชิาการหัวข้อเร่ือง "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน 

    แห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 5" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0234/55 21 มิ.ย.-6 ก.ย.55 บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ในงบของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

    ณ โรงงานแปูงมัน อ.ขาณุลักขบรีุ จ.ก าแพงเพชร 

    โรงสีขา้วชุมชนบ้านหนองแว่น อ.สวา่งอารมณ ์จ.อุทัยธานี 
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34. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.มาศสกุล ภักดีอาษา 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0340/54 5-8 ต.ค.54 สัมมนาเชิงปฏบัิตกิาร หลักสูตร หลักการประเมินวัฏจักร 

    ชวีติของผลิตภัณฑ ์(LCA) ณ สยาม@สยาม รีสอร์ท แอนด ์สปา 

014/55 13-15 ม.ค.55 อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy 2 Management 

    จัดโดยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

    ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม จ.กรุงเทพมหานคร 

031/55 21-22 ม.ค.55 อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy 2 Management 

     ณ โรงแรมนารายณ ์ถนนสีลม จ.กรุงเทพมหานคร 

035/55 28-ม.ค.-55 อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy 2 Management 

     ณ โรงแรมนารายณ ์ถนนสีลม จ.กรุงเทพมหานคร 

037/55 1-3 ก.พ.55 สัมมนาเชิงปฏบัิตกิาร หลักสูตร "หลักการประเมินคารบ์อน 

    ฟุตพร้ินของผลิตภัณฑ"์ ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ จ.กรุงเทพมหานคร 

0140/55 11-13 พ.ค.55 ส ารวจข้อมูลโครงการวิจัย การศึกษาปัญหาและการจัดการ 

    ลอจสิตกิส์ขา้วชว่งหลังการเก็บเกี่ยว ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

0141/55 16-18 พ.ค.55 ส ารวจข้อมูลโครงการวิจัย การศึกษาปัญหาและการจัดการ 

    ลอจสิตกิส์ขา้วชว่งหลังการเก็บเกี่ยว ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

0222/55 23-24 มิ.ย.55 บริการวิชาการ งานวจิัย โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

    การจัดการโลจิสตกิส์ขา้วชว่งหลังการเก็บเกี่ยว 

    ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

0223/55 26-มิ.ย.-55 บริการวิชาการ งานวจิัย โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

    การจัดการโลจิสตกิส์ขา้วชว่งหลังการเก็บเกี่ยว 

    ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

0224/55 30 มิ.ย.-1 ก.ค.55 บริการวิชาการ งานวจิัย โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

    การจัดการโลจิสตกิส์ขา้วชว่งหลังการเก็บเกี่ยว 

    ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

0279/55 22-25 ส.ค.55 น าเสนอผลงานวจิัย เร่ืองการศึกษาการจัดการหว่งโซ ่
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

    อุปทานและโลจิสติกสข์า้วเปลอืกในการประชุมวิชาการ 

    วทิยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครัง้ท่ี 10 

    ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนซ์เซ็นเตอร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

0280/55 14-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

  

เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ อบต.หนองกระโดน อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 

0281/55 16-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ อบต.หูกวาง อ.บรรพตพสิัย จ.นครสวรรค์ 

0282/55 20-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.พุนกยุง อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์ 

0283/55 21-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ อบต.โพธ์ิประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

0284/55 27-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.หนองปลิง อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 

0310/55 12-13 ก.ย.55 เข้าร่วมประชุมเชงิปฎบัิตกิาร 

    ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งาต ิ

0312/55 19-ก.ย.-55 สัมมนาผลการด าเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม 

    เหมอืงแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานดา้นการประเมิน CFP 

    ณ โรงแรมเดอะทวนิ ทาวเวอร์ พระราม 6 กทม. 

 

 

35. สรุปการปฏิบัติราชการของ  ดร.ภริตา พิมพันธุ์ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0340/54 5-8 ต.ค.54 สัมมนาเชิงปฏบัิตกิาร หลักสูตร หลักการประเมินวัฎจักร 

    ชวีติของผลิตภัณฑ ์(LCA) ณ สยาม@สยาม รีสอร์ท แอนด ์สปา 

014/55 13-15 ม.ค.55 อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy 2 Management 

    จัดโดยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

    ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสลีม จ.กรุงเทพมหานคร 

031/55 21-22 ม.ค.55 อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy 2 Management 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /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 สัมมนาเชิงปฏบัิตกิาร หลักสูตร "หลักการประเมินคารบ์อนฟุตพร้ินของผลิตภัณฑ์" 

    ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ จ.กรุงเทพมหานคร 

0140/55 11-13 พ.ค.55 ส ารวจข้อมูลโครงการวิจัย การศึกษาปัญหาและการจัดการ 

    ลอจสิตกิส์ขา้วชว่งหลังการเก็บเกี่ยว ณ ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

0141/55 16-18 พ.ค.55 ส ารวจข้อมูลโครงการวิจัย การศึกษาปัญหาและการจัดการ 

    ลอจสิตกิส์ขา้วชว่งหลังการเก็บเกี่ยว ณ ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

0222/55 23-24 มิ.ย.55 บริการวิชาการ งานวจิัย โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

    การจัดการโลจิสตกิส์ขา้วชว่งหลังการเก็บเกี่ยว 

    ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

0223/55 26-มิ.ย.-55 บริการวิชาการ งานวจิัย โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

    การจัดการโลจิสตกิส์ขา้วชว่งหลังการเก็บเกี่ยว 

    ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

0224/55 30 มิ.ย.-1 ก.ค.55 บริการวิชาการ งานวจิัย โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

    การจัดการโลจิสตกิส์ขา้วชว่งหลังการเก็บเกี่ยว 

    ณ หมู่บ้านหนองขานาง ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

0267/55 28-ก.ค.-55 ประสานงานและเตรียมสถานท่ีจัดเสวนา (งานวจิัย) 

    ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0278/55 11-ส.ค.-55 จัดกิจกรรมตรวจสอบข้อมูลผลการส ารวจแหล่งน้ าและ 

    วเิคราะห์ชุมชน งานวจิัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัด 

    การทรัพยากรน้ าฯ ณ ศาลาวดัวังขอ่ย หมู่ท่ี 1 ต.วังขอ่ย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

0279/55 22-25 ส.ค.55 น าเสนอผลงานวจิัย เร่ืองการศึกษาการจัดการหว่งโซ ่

    อุปทานและโลจิสติกสข์า้วเปลอืกในการประชุมวิชาการ 

    วทิยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครัง้ท่ี 10 

    ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนซ์เซ็นเตอร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

0280/55 14-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต. หนองกระโดน อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 

0281/55 16-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.หูกวาง อ.บรรพตพสิัย จ.นครสวรรค์ 

0282/55 20-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต. พุนกยุง อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์ 

0283/55 21-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.โพธ์ิประสาท อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0284/55 27-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด 

    เทคโนโลยกีารผลิตก๊าซชวีภาพ ณ อบต.หนองปลิง อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 

0310/55 12-13 ก.ย.55 เข้าร่วมประชุมเชงิปฎบัิตกิาร 

    ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งาต ิ

0312/55 19-ก.ย.-55 สัมมนาผลการด าเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม 

    เหมอืงแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานดา้นการประเมิน CFP 

    ณ โรงแรมเดอะทวนิ ทาวเวอร์ พระราม 6 จ.กรุงเทพมหานคร 

0315/55 23-ก.ย.-55 ลงพื้นท่ีด าเนนิการวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าฯ 

    ณ ศาลาวัดวังขอ่ย หมู่ท่ี 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ์

 

36. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.จักราวุฒ ิเตโซ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0357/54 27-30 พ.ย.54 เข้าร่วมอบรมเชงิวชิาการหัวข้อเร่ือง "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน 

    แห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 5" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

0231/55 7-10 ส.ค.55 เข้าร่วมการประชุมวิชาการออ้ยและน้ าตาลแห่งชาติประจ าป ี2555 

    ณ จ.ขอนแก่น 

0234/55 21 มิ.ย.-6 ก.ย. บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ในงบของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

  55  ณ โรงงานแปูงมัน อ.ขาณุลักขบรีุ จ.ก าแพงเพชร 
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    โรงสีขา้วชุมชนบ้านหนองแว่น อ.สวา่งอารมณ ์จ.อุทัยธานี 

  21 พ.ค.-23ส.ค. บริการวิชาการด้านเครื่องจักรกลและการอนุรักษพ์ลังงาน 

  55  ณ โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 

37. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0357/54 27-30 พ.ย.54 เข้าร่วมอบรมเชงิวชิาการหัวข้อเร่ือง "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน 

    แห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 5" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

มร.นว.    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0255/55 24-28 ก.ค.55 อบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรวศิวกรรมหุน่ยนต์ 

    หลักสูตรวศิวกรรมระบบอัตโนมัติ ฯลฯ ณ ประเทศสิงคโปร์ 

0234/55 21 มิ.ย.-6 ก.ย. บริการวิชาการ ด้านพลังงาน ในงบของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

   55 ณ โรงงานแปูงมัน อ.ขาณุลักขบรีุ จ.ก าแพงเพชร 

    โรงสีขา้วชุมชนบ้านหนองแว่น อ.สวา่งอารมณ ์จ.อุทัยธานี 

 

38. สรุปการปฏิบัติราชการของ อ.ปฐมพงษ์ จิโน 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

097/55 1-3xzz ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง    มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื คร้ังท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

มร.นว.    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0255/55 24-28 ก.ค.55 อบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรวศิวกรรมหุน่ยนต์ 

    หลักสูตรวศิวกรรมระบบอัตโนมัติ ฯลฯ ณ ประเทศสิงคโปร์ 

  21 พ.ค.-23 ส.ค. บริการวิชาการด้านเครื่องจักรกลและการอนุรักษพ์ลังงาน 

   55 ณ โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 
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39. สรุปการปฏิบัติราชการของ  อ.อ านาจ ประจง 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0353/54 7-9 ธ.ค.54 น าเสนอผลงานวจิัย ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

มร.นว   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0266/55 30-31 ก.ค.55 เข้าร่วมประชุมเครอืขา่ยความร่วมมือเพื่อถ่ายทอด 

    เทคโนโลยสีู่ชุมชน ประจ าปี 2555 ณ กระทรวงวทิยาศาสตร์ 

0307/55 6-7 ก.ย.55 จัดท าผลงานวจิัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 

0314/55 20-23 ก.ย.55 จัดท างานวจิัยท่ีพิมพเ์ผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 

 

40. สรุปการปฏิบัติราชการของ  อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0380/54 14-15 ม.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.เชยีงใหม ่

001/55 23-25 ม.ค.55 ร่วมน าเสนอผลงานในงานประชมุวชิาการนานาชาต ิ

    ส าหรับนักศกึษาคร้ังท่ี 1 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

067/55 17-18 มี.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.ระยอง 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

มร.นว.   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

097/55 14 มี.ค. 55 ตดิตอ่ขอข้อมูลงานวิจยั ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

121/55 2-4 พ.ค.55 เก็บขอ้มูลงานวจิัย โครงการวจิยัโซ่อุปทานวัวฯ ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

0138/55 11-พ.ค.-55 ตดิตอ่ประสานงานโครงการวจิยัโซ่อุปทานวัวฯ ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

0159/55 22-24 พ.ค.55 เก็บขอ้มูลงานวจิัยโซ่อุปทานวัวฯ ณ ต.วังข่อย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0212/55 15-มิ.ย.-55 ประชุมกลุม่ผู้เลีย้งวัว ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

0262/55 25-ก.ค.-55 ตดิตอ่ประสานงานการถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ 

    พอเพยีงโซ่อุปทาน ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0263/55 30-ก.ค.-55 จัดสถานท่ีโครงการถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ 

    พอเพยีงโซ่อุปทาน ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0269/55 31-ก.ค.-55 บริการวิชาการ "การถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ 

    พอเพยีงโซ่อุปทานวัวสูก่ารใช้เชงิพาณิชย์ อ.ไพศาลี 

    ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0272/55 7-ส.ค.-55 เข้าร่วมประชุมช้ีแจงกรอบวจิัยของส านักงานคณะกรรมการ 

    วจิัยแหง่ชาติ (วช.) และ  5ส ณ กทม. โรงแรมมริาเคลิแกรนด ์คอนเวนช่ัน 

0239/55 7-8 ก.ค.55 อบรมเชงิปฏิบัตกิาร "การพัฒนาสัมฤทธิผล การเรียน 

    ตามคุณลักษณะของบัณฑิตฯ"ณ สวนรุกขชาต ิ100 ปี กรมปุาไม้ (ซับสมบูรณ์) 

    อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ์

0306/55 7-ก.ย.-55 น าเสนอผลงานวชิาการ ณ ม.นเรศวร จ.พษิณุโลก 

 

41. สรุปการปฏิบัติราชการของ  อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

065/55 3-ก.พ.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

    ณ บ. นันยางการเ์มนท์ จ ากัด, บ.โตโยตา้นครสวรรค์ และโรงสรัีกปาูเจริญ 2 

067/55 17-18 มี.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.ระยอง 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง    มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

มร.นว.    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0180/55 25-26 พ.ค.55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ บริษัท กังวาลอุตสาหกรรม จ ากัด จ.สมุทรสาคร 

  4-ก.ค.-55 สัมมนาการตลาดออนไลน์ ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสริิกิต์ิ กรุงเทพมหานคร 
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42. สรุปการปฏิบัติราชการของ  อ.ภูริช ยิ้มละมัย 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

067/55 17-18 มี.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.ระยอง 

0254/55 18-20 ก.ค.55 น าเสนอผลงานประดิษฐ์ในโครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร 

    เพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุน่ใหม่ ณ ม.แมโ่จ้ จ.เชยีงใหม ่

0269/55 31-ก.ค.-55 บริการวิชาการ "การถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจ 

    พอเพยีงโซ่อุปทานวัวสูก่ารใช้เชงิพาณิชย์ อ.ไพศาลี 

    ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0239/55 7-8 ก.ค.55 อบรมเชงิปฏิบัตกิาร "การพัฒนาสัมฤทธิผล การเรียน 

    ตามคุณลักษณะของบัณฑิตฯ" สวนรุกขชาต ิ100 ปี กรมปุาไม้ (ซับสมบูรณ์) 

    อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ์

0306/55 7-ก.ย.-55 น าเสนอผลงานวชิาการ ณ ม.นเรศวร จ.พษิณุโลก 

 

43. สรุปการปฏิบัติราชการของ  อ.นพดล ชุ่มอินทร์ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0403/54 27-29 ม.ค.55 น านักศึกษาศกึษาดูงาน 

    ณ ศูนยศ์กึษาและพฒันาห้วยฮ่องไคร้, มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

    มหกรรมพชืสวนโลก สวนสัตว์เชียงใหม่ 

302/55 19-20 มี.ค. 55 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครอืขา่ยดา้นการประกันคุณภาพ 

ค าสั่ง มร.นว   ณ ภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ 

334/55 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เจ้าหนา้ท่ี บุคลากร มร. ครัง้ท่ี 4 

ค าสั่ง มร.นว   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

0132/55 3-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ สถานวีจิัยซันเจนทางซีดส์ ต.หนองพกิุล อ.ตากฟูา 

    ศูนยว์จิัยพชืไร่ และสวนรุกขชาต ิ100 ปี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

334/2555 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา เจ้าหนา้ท่ี บุคลากร มหาวิทยาลัย 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

ค าสั่ง มร.นว   ภาคเหนอื ครัง้ท่ี 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

0152/55 23-24 พ.ค.55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน 

    ณ ส านักงานศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร 

    ปุาออ้ดอนชัย อ.เมอืง จ.เชยีงราย และศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชยีงใหม ่

0153/55 29-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน 

    ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมอืงอุทัยธานี อ.เมอืง จ.อุทัยธานี 

    และโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลบ้านไร ่ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี 

0154/55 30-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน 

    ณ สวนสุภัทราแลนด ์ต.หนองละลอก อ.บ้ายคา่ย จ.ระยอง 

0303/55 26-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

    ณ หมู่ 4 ต.ยา่นมัทรี อ.พยุหะคีรี, หมู ่7 ต.ตากฟูา อ.ตากฟาู 

    และ หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 

0304/55 27-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

    ณ หมู ่15 ต.บางระก า อ.บางระก า จ.พษิณโุลก และ 

    หมู ่8 และ หมู ่11 ต.บางม่วง อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 

045/55 16-18 ส.ค.55 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร "การจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กร" 

ค าสั่ง คณะฯ   ระหว่างวันท่ี 17-18 ส.ค.55 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  28-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

    ณ หมู่ 1 ต.เนนิศาลา อ.โกรกพระ, หมู ่9 ต.บ้านแกง่ อ.เมอืง 

    และหมู ่5 ต.วังมา้ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
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44. สรุปการปฏิบัติราชการของ  ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

  26-28 ก.พ.55 ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

    ในดา้นงานวจิัยและบริการวิชาการ ณ จ.อุดรธาน ี

  8-พ.ย.-54 ไปราชการพษิณุโลก 

  12-15 มี.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

302/55 19-20 มี.ค. 55 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายดา้นการประกันคุณภาพ 

ค าสั่ง มร.นว   ณ ภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ 

สถาบันวจิัย 14-15 ก.ค.55 โครงการพัฒนาผู้น าชุมชนน ารอ่งการสร้างรูปแบบเศรษฐกิจ 

    พอเพยีงตามแนวพระราชด าร ิณ อ.แมเ่ปิน จ.นครสวรรค์ 

  6-ก.ย.-55 เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ มร.เพชรบูรณ์ 

สถาบันวจิัย 7-ก.ย.-55 เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการตดิตามประเมินผลโครงการ 

    ให้ความช่วยเหลอืฟืนฟู เยยีวยา ณ โรงแรมแกรนดท์าวเวอร์อินน ์กทม. 

 

45. สรุปการปฏิบัติราชการของ   ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถติย์ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

055/55 22-24 ม.ค.55 ศกึษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ จ.เชยีงใหม ่

ค าสั่ง มร.นว   

 097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

257/55 5-มี.ค.-55 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง "ประสบการณ์ของ 

ค าสั่ง มร.นว   ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2553 

    และการด าเนนิงานการใชร้ะบบฐานขอ้มูลการประกัน 

    คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศกึษา ระยะที่ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา" 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

    ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พษิณุโลก 

302/55 19-20 มี.ค. 55 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครอืขา่ยดา้นการประกันคุณภาพ 

ค าสั่ง มร.นว   ณ ภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ 

0132/55 3-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน 

    ณ สถานวีจิัยซันเจนทางซีดส์ ต.หนองพกิุล อ.ตากฟูา 

    ศูนยว์จิัยพชืไร่ และสวนรุกขชาต ิ100 ปี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

407/2555 11-พ.ค.-55 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เร่ือง "การประกันคุณภาพการ 

ค าสั่ง มร.นว   ศกึษาไทยใตร่้มพระบารมี" 

    ณ ศูนยน์ทิรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 

0303/55 26-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

    ณ หมู่ 4 ต.ยา่นมัทรี อ.พยุหะคีรี, หมู ่7 ต.ตากฟูา อ.ตากฟาู 

    และ หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 

0304/55 27-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

    ณ หมู่ 15 ต.บางระก า อ.บางระก า จ.พษิณโุลก และ 

    หมู ่8 และ หมู ่11 ต.บางม่วง อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 

045/55 16-18 ส.ค.55 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร "การจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กร" 

ค าสั่ง คณะฯ   ระหว่างวันท่ี 17-18 ส.ค.55 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  28-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

    ณ หมู่ 1 ต.เนนิศาลา อ.โกรกพระ, หมู ่9 ต.บ้านแกง่ 

    อ.เมอืง และหมู ่5 ต.วังมา้ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์

  19-20 ธ.ค.55 ประชุมเครอืขา่ยคณบดี ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
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46. สรุปการปฏิบัติราชการของ   ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ปี 
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0403/54 27-29 ม.ค.55 น านักศึกษาศกึษาดูงาน 

    ณ ศูนยศ์กึษาและพฒันาห้วยฮ่องไคร้, มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

    มหกรรมพชืสวนโลก สวนสัตว์เชียงใหม่ 

056/55 11-12 ก.พ.55 ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวชิาการทางด้านการเกษตร 

    ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

058/55 19-ก.พ.-55 ส ารวจแหลง่ฝกึประสบการณ์วิชาชพี  ณ จ.เชยีงใหม ่

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39"ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

334/55 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เจ้าหนา้ท่ี บุคลากร ม.ราชภัฏ ครัง้ท่ี 4 

ค าสั่ง มร.นว   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

113/55 5-เม.ย.-55 จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย ณ จ.อุตรดติถ ์

0131/55 4-พ.ค.-55 เก็บขอ้มูลงานวจิัย ณ จ.ลพบุรี 

0132/55 3-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ สถานวีจิัยซันเจนทางซีดส์ ต.หนองพกิุล อ.ตากฟูา 

    ศูนยว์จิัยพชืไร่ และสวนรุกขชาต ิ100 ปี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

334/2555 14-19 พ.ค.55 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เจ้าหนา้ท่ี บุคลากร มหาวิทยาลัย 

ค าสั่ง มร.นว   ภาคเหนอื ครัง้ท่ี 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

0152/55 23-24 พ.ค.55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ ส านักงานศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร 

    ปุาออ้ดอนชัย อ.เมอืง จ.เชยีงราย และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชยีงใหม ่

0153/55 29-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

    ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมอืงอุทัยธานี อ.เมอืง จ.อุทัยธานี 

    และโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลบ้านไร ่ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี 

0154/55 30-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

    ณ สวนสุภัทราแลนด ์ต.หนองละลอก อ.บ้ายคา่ย จ.ระยอง 
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0300/55 24-27 ส.ค.55 ร่วมประชุม การน าเสนอผลงานวจิัยแหง่ชาติ 2555 

 

 

47. สรุปการปฏิบัติราชการของ   อ.สุกัญญา สุจริยา 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0356/54 28-29 พ.ย.54 เข้าร่วมอบรมเชงิปฏบัิตกิารหลักสูตร "การผลิตพืชด้วยระบบน้ าหยด" 

    ณ ม.เทคโนโลยสีุรนารี จ.นครราชสมีา 

010/55 10-ม.ค.-55 สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ณ ต.ยางตาล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 

012/55 16-19 ก.พ.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.เชยีงราย และเชยีงใหม ่

024/55 18-21 ม.ค.55 เก็บขอ้มูลงานวจิัยเกี่ยวกับมันส าปะหลัง 

    ณ สถาบันพัฒนาส าปะหลัง และสมาคมผู้ปลกูมันส าปะหลัง จ.นครราชสมีา 

041/55 3-ก.พ.-55 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการในรายวชิา 

    หลักการสง่เสริมการเกษตร ณ รร.ตากฟูาวชิาประสิทธ์ิ, รร.ตะครอ้พิทยา 

043/55 7-ก.พ.-55 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการในรายวชิา 

    หลักการสง่เสริมการเกษตร ณ รร.วัดวังหิน 

045/55 8-ก.พ.-55 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการในรายวชิา 

    หลักการสง่เสริมการเกษตร ณ รร.บ้านหนองชุมเห็ด 

047/55 9-ก.พ.-55 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการในรายวชิา 

    หลักการสง่เสริมการเกษตร 

    ณ อบต.วังขอ่ย และสวนรุกขชาต ิ100 ปี ซับสมบูรณ์ 

061/55 10-ก.พ.-55 ประชุมระดมความคิด เพื่อการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย 

    ณ โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชยีงใหม่ 

100/55 26-27 มี.ค 55 จัดประชุมและเก็บข้อมูลงานวิจยั 

    ณ สวนรุกขชาต ิ100 ปี ซับสมบูรณ์ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ์

106/55 30-มี.ค.-55 ประชุมหัวข้องานวจิัยข้าว ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

110/55 10-เม.ย.-55 ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลงานวจิัย ณ อบต.วังขอ่ย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

115/55 20-25 เม.ย.55 เก็บขอ้มูลงานวจิัย ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

116/55 26-29 เม.ย.55 เก็บขอ้มูลงานวจิัย ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0123/55 30-เม.ย.-55 เก็บขอ้มูลงานวจิัย ณ อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0132/55 3-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ สถานวีจิัยซันเจนทางซีดส์ ต.หนองพกิุล อ.ตากฟูา 

    ศูนยว์จิัยพชืไร่ และสวนรุกขชาต ิ100 ปี อ.ไพศาลี จ.นว. 

0135/55 4-พ.ค.-55 ประสานผู้น าชุมชนแต่ละหมูบ้่านเพื่อลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลวจิัย 

    ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0137/55 9-พ.ค.-55 เก็บขอ้มูลงานวจิัย (ส ารวจแหลง่น้ า หมู ่4 และ หมู่ 8) 

    ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0142/55 12-พ.ค.-55 ท าข้อมูลวจิัย (แหลง่น้ าหมู่ 6) ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0143/55 13-พ.ค.-55 ท าข้อมูลวจิัย (แหลง่น้ าหมู่ 11)ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0144/55 19-พ.ค.-55 ท าข้อมูลวจิัย (แหลง่น้ าหมู่ 2) ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0145/55 20-พ.ค.-55 ท าข้อมูลวจิัย (แหลง่น้ าหมู่ 9) ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0146/55 26-พ.ค.-55 ท าข้อมูลวจิัย (แหลง่น้ าหมู่ 3) ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0147/55 27-พ.ค.-55 ท าข้อมูลวจิัย (แหลง่น้ าหมู่ 5) ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0148/55 2-มิ.ย.-55 เก็บขอ้มูลวจิัย (แหลง่น้ าหมู ่7) ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0149/55 3-มิ.ย.-55 เก็บขอ้มูลวจิัย (แหลง่น้ าหมู ่10) ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0152/55 23-24 พ.ค.55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ ส านักงานศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร 

    ปุาออ้ดอนชัย อ.เมอืง จ.เชยีงราย และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชยีงใหม ่

0153/55 29-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน 

    ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมอืงอุทัยธานี อ.เมอืง จ.อุทัยธานี 

    และโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลบ้านไร ่ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี 

0154/55 30-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน 

    ณ สวนสุภัทราแลนด ์ต.หนองละลอก อ.บ้ายคา่ย จ.ระยอง 

0189/55 9-มิ.ย.-55 ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

0190/55 12-มิ.ย.-55 ตดิตอ่ขอข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ณ กรมอุตุนิยมวทิยา กรุงเทพมหานคร 

0267/55 28-ก.ค.-55 ประสานงานและเตรียมสถานท่ีจัดเสวนา (งานวจิัย) 

    ณ ต.วังขอ่ย อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

0268/55 31-ก.ค.-55 ตดิตอ่ประสานงานขอรับบริการแผนที่(ทางอากาศออร์โธส)ี 

0278/55 11-ส.ค.-55 จัดกิจกรรมตรวจสอบข้อมูลผลการส ารวจแหล่งน้ าและวเิคราะห์ชุมชน 

    งานวจิัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าฯ 



ห น้ า  | 87 

 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

    ณ ศาลาวัดวังขอ่ย หมู่ท่ี 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ์

0315/55 23-ก.ย.-55 ลงพื้นท่ีด าเนนิการวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการ 

    ทรัพยากรน้ าฯ ณ ศาลาวัดวังขอ่ย หมู่ท่ี 1 ต.วังขอ่ย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

48. สรุปการปฏิบัติราชการของ   ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจติต์ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรือ่ง 

0375/54 9-ธ.ค.-54 ตดิตอ่น านักศกึษาเข้าปฏบัิตธิรรม ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 

0402/54 20-22 ม.ค.55 น านักศึกษาเขา้รับการปฏบัิตธิรรมและอบรมดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

    ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 

0403/54 27-29 ม.ค.55 น านักศึกษาศกึษาดูงาน 

    ณ ศูนยศ์กึษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้, มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

    มหกรรมพชืสวนโลก สวนสัตว์เชียงใหม่ 

048/55 1-2 ก.พ.55 ตดิตามงานวิจัยและจัดหาวัตถุดบิในการท าวิจัย ณ อ.บ้านตาก จ.ตาก 

0132/55 3-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน 

    ณ สถานวีจิัยซันเจนทางซีดส์ ต.หนองพกิุล อ.ตากฟูา 

    ศูนยว์จิัยพชืไร่ และสวนรุกขชาต ิ100 ปี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

0152/55 23-24 พ.ค.55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ ส านักงานศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร 

    ปุาออ้ดอนชัย อ.เมอืง จ.เชยีงราย และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชยีงใหม ่

0153/55 29-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

    ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมอืงอุทัยธานี อ.เมอืง จ.อุทัยธานี 

    และโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลบ้านไร ่ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร ่จ.อุทัยธานี 

0154/55 30-พ.ค.-55 นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

    ณ สวนสุภัทราแลนด ์ต.หนองละลอก อ.บ้ายคา่ย จ.ระยอง 

0162/55 22-พ.ค.-55 ห้องสมุด KU BOOK ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

0163/55 21-พ.ค.-55 ห้องสมุดวิทยาเขตก าแพงเเสน 

    ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 

0164/55 23-พ.ค.-55 ตดิตอ่หอ้งปฏบัิตกิารวเิคราะห์เชื้อ 

    ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  จ.กรุงเทพมหานคร 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรือ่ง 

0165/55 25-พ.ค.-55 ห้องปฏบัิตกิาร RIA ณ สภากาชาดไทย 

0182/55 1-มิ.ย.-55 เก็บขอ้มูลงานวจิัย ณ อ.ตากฟาู จ.นครสวรรค์ 

0220/55 22-มิ.ย.-55 เข้าร่วมงานวชิาการ 9 บันดาลสูง่านวจิัย (สกอ.) ณ เมอืงทองธานี กรุงเทพฯ 

0285/55 17-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

    ณ หมู่ 1 และ หมู่ 2 ต.บางมะฝอุ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์

0286/55 19-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

    ณ หมู่ 3 และ หมู่ 4 ต.บางมะฝอุ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์

0287/55 20-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

    ณ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ต.บางมะฝอุ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์

0288/55 25-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

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

0289/55 26-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

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

0290/55 27-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

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

 

49. สรุปการปฏิบัติราชการของ   อ.ธันวา ไวยบท 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0376/54 14-ธ.ค.-54 ขอรับท่อนพันธ์ุหญา้และเมล็ดพันธ์ุ ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พจิิตร 

0400/54 17-ธ.ค.-54 ซื้อฟางอัดก้อน ณ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 

0403/54 27-29 ม.ค.55 น านักศึกษาศกึษาดูงาน ณ ศูนยศ์กึษาและพฒันาห้วยฮ่องไคร ้

    มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ มหกรรมพชืสวนโลก สวนสัตว์เชยีงใหม ่

006/55 16-19 ม.ค.55 น าเสนองานวจิัย ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

007/55 22-25 ม.ค.55 น าเสนองานวจิัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

008/55 22-25 ม.ค.55 น าเสนองานวจิัย ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 

009/55 13-17 มี.ค.55 น าเสนองานวจิัย ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

0220/55 22-มิ.ย.-55 เข้าร่วมงานวชิาการ 9 บันดาลสูง่านวจิัย (สกอ.) ณ เมอืงทองธานี กรุงเทพฯ 
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0261/55 24-ก.ค.-55 น าเสนองานวจิัย ณ ม.นเรศวร จ.พษิณุโลก 

0305/55 4-8 ก.ย.55 น าเสนอผลงานวจิัย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 

 

50. สรุปการปฏิบัติราชการของ   ผศ.สมชาย ศรพีูล 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0348/54 16-พ.ย.-54 สบืค้นขอ้มูลจากฐานข้อมูล Journal ตา่งประเทศ 

    ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

0349/54 21-พ.ย.-54 สบืค้นขอ้มูลจากฐานข้อมูล Journal ตา่งประเทศ 

    ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

0350/54 23-24 พ.ย.54 วเิคราะห์ฮอร์โมนงานวจิัย สกอ./โคเน้ือ ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 

0351/54 28-พ.ย.-54 สบืค้นขอ้มูล ณ ห้องสมุดคณะสัตวแพทย ์จุฬาลงกรณ ์

0352/54 30 พ.ย.-1 ธ.ค.54 สบืค้นขอ้มูล จากฐานขอ้มูล Journal ตา่งประเทศ 

    ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

0389/54 21-22 ธ.ค.54 วเิคราะห์ Free T3 ตรวจสอบซ้ าสภาพในเลอืดของสัตว์ 

    ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 

0390/54 26-ธ.ค.-54 วเิคราะห์อาหารขน้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

0391/54 28-29 ธ.ค.54 วเิคราะห์อาหารหยาบ, สบืค้นขอ้มูลห้องสมุดสัตวแพทย ์ณ จุฬาลงกรณ ์

016/55 16-ม.ค.-55 วเิคราะห์อาหารหยาบ โคเน้ือ 

    ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 

017/55 23-ม.ค.-55 วเิคราะห์ Cortisol ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร 

018/55 26-ม.ค.-55 ตรวจสอบตัวอยา่งเลือดในโครงการวจิัย 

    ณ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร 

019/55 30-ม.ค.-55 สบืค้นขอ้มูลงานวจิัยในการเขียน Paper 

    ณ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร 

075/55 16-ก.พ.-55 ประสานงานอาหารสัตว์ส าหรับงานวจิัย 

    ณ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสีุโขทัย จ.สุโขทัย 

076/55 20-ก.พ.-55 น าตัวอยา่งเลือดสง่ตรวจวิเคราะห ์ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร 



ห น้ า  | 90 

 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

077/55 22-23 ก.พ.55 ตรวจวิเคราะห ์Cortisol ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร 

078/55 27-ก.พ.-55 น าตัวอยา่งฟาง ตรวจวิเคราะห์ 

    ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 

084/55 1-มี.ค.-55 ส่งเลอืดโคเนือ้เพื่อวิเคราะห์ Cortisol, FT3 ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 

085/55 5-มี.ค.-55 ส่งวิเคราะห์อาหารหยาบ หญ้ารูซี่ 

    ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 

086/55 7-มี.ค.-55 รับผลวเิคราะห์ Cortisol, FT3 ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร 

099/55 21-22 มี.ค.55 สบืค้น Journal ตา่งประเทศ ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร 

0124/55 1-พ.ค.-55 ตดิตัง้อุปกรณ ์Black Globe ณ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 

0125/55 2-พ.ค.-55 ตดิตัง้อุปกรณ ์Black Globe ณ อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 

0126/55 3-พ.ค.-55 เก็บขอ้มูลฟาง และตัวเลข Black Globe ณ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 

0168/55 18-พ.ค.-55 เก็บขอ้มูลงานวจิัย ณ สหกรณโ์คนมตากฟูา อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์ 

0169/55 21-พ.ค.-55 เก็บขอ้มูลตดิตัง้อุปกรณท์างอากาศ 

    ณ สหกรณโ์คนมตากฟูา อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์ 

0170/55 23-พ.ค.-55 ติดตอ่หอ้งปฏบัิตกิารอาหารสัตว์วิเคราะห์อาหารขน้ 

    ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงเสน จ.นครปฐม 

0184/55 29-พ.ค.-55 เก็บขอ้มูลงานวจิัย ณ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

0185/55 30-พ.ค.-55 เก็บขอ้มูลงานวจิัย ณ อ.แมว่งก ์จ.นครสวรรค์ 

0205/55 8-มิ.ย.-55 ประสานงานห้องปฏบัิตกิารอาหารสัตว ์งานวจิัย 

    ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 

0209/55 14-มิ.ย.-55 ตดิตอ่ Journal (KU BOOK) ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 

0220/55 22-มิ.ย.-55 เข้าร่วมงานวชิาการ 9 บันดาลสูง่านวจิัย (สกอ.) ณ เมอืงทองธานี กรุงเทพฯ 

0249/55 17-ก.ค.-55 เก็บขอ้มูลงานวจิัยการผสมฟาง 

    ณ อ.ตาคล,ี อ.ตากฟูา, สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์โคนม 

0251/55 20-ก.ค.-55 เก็บขอ้มูลงานวจิัยการผสมฟาง ณ อ.เมอืง อ.ทัพทัน อ.บ้านไร ่อ.หนองฉาง 

0525/55 24-ก.ค.-55 ส่งตัวอยา่งตรวจวิเคราะห์ในหอ้งปฏบัิตกิาร ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. 

0274/55 9-ส.ค.-55 บริการวิชาการ โครงการโคเน้ือ ณ อบต.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 

0277/55 18-ส.ค.-55 รับผลการวเิคราะห์จากห้องปฏบัิตกิาร ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

  6-ก.ย.-55 เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ มร.เพชรบูรณ์ 

 

 

 

 

51. สรุปการปฏิบัติราชการของ   ผศ.ดร.ธาตร ีจรีาพันธุ์ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ปี 
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0394/54 23-ธ.ค.-54 ศกึษาดูงานสถานประกอบการ ณ ทัศนยีฟ์าร์ม จ.นครสวรรค์ 

058/55 19-ก.พ.-55 ส ารวจแห่งฝึกประสบการณว์ชิาชีพ ณ จ.เชยีงใหม ่

204/55 2-มี.ค.-55 ร่วมนทิรรศการสหกิจศกึษาเครือข่ายภาคเหนือตอนลา่ง 

ค าสั่ง มร.นว   ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

299/55 18-22 มี.ค.55 เข้ารว่มงาน Taiwan-Thailand Higher Educatiuon Fourm 

ค าสั่ง มร.นว   เพื่อการพัฒนาความรว่มมือและสร้างเครอืขา่ยทางวิชาการ ณ ประเทศไตห้วัน 

107/55 2-เม.ย.-55 เข้าร่วมสัมมนาหัวขอ้ความส าเร็จของการสร้างนวัตกรรม 

    จากการปฏบัิตงิานสหกจิศึกษา ณ จ.พษิณุโลก 

113/55 5-เม.ย.-55 จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย ณ จ.อุตรดติถ ์

442/2555 8-พ.ค.-55 เข้าร่วมประชุมคณะท างานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา 

ค าสั่ง มร.นว   เครอืขา่ยอุดมศึกษา ครัง้ท่ี 2/2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก 

ค าสั่ง มร.นว 19-20 ส.ค.55 อบรม การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

867/2555   ณ โรงแรมฟูรามา เมอืงพัทยา จ.ชลบุรี 

0201/55 8-9 มิ.ย.55 พานักศกึษาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจรยิธรรม 

    ณ วัดบ้านแกง่ อ.บ้านแกง่ จ.นครสวรรค์ 

  19-20 ธ.ค.55 ประชุมเครอืขา่ยคณบดี ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

  18-21 มี.ค.55 ลาไปตา่งประเทศ 
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52. สรุปการปฏิบัติราชการของ   อ.ธันย์ชนก หัตถกรรม 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0375/54 9-ธ.ค.-54 ตดิตอ่น านักศกึษาเข้าปฏบัิตธิรรม ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 

0376/54 14-ธ.ค.-54 ขอรับท่อนพันธ์ุหญา้และเมล็ดพันธ์ุ ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตวพ์จิิตร 

0400/54 17-ธ.ค.-54 ซื้อฟางอัดก้อน ณ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 

0402/54 20-22 ม.ค.55 น านักศึกษาเขา้รับการปฏบัิตธิรรมและอบรมดา้นคุณธรรม 

    และจรยิธรรม ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 

0403/54 27-29 ม.ค.55 น านักศึกษาศกึษาดูงาน ณ ศูนยศ์กึษาและพฒันาห้วยฮ่องไคร ้

    มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ มหกรรมพชืสวนโลก และสวนสัตว์เชยีงใหม ่

048/55 1-2 ก.พ.55 ตดิตามงานวิจัยและจัดหาวัตถุดบิในการท าวิจัย ณ อ.บ้านตาก จ.ตาก 

056/55 11-12 ก.พ.55 ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวชิาการทางด้านการเกษตร 

    ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

0220/55 22-มิ.ย.-55 เข้าร่วมงานวชิาการ 9 บันดาลสูง่านวจิัย (สกอ.) ณ เมอืงทองธานี กรุงเทพฯ 

0285/55 17-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

    ณ หมู่ 1 และ หมู่ 2 ต.บางมะฝอุ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์

0286/55 19-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

    ณ หมู่ 3 และ หมู่ 4 ต.บางมะฝอุ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์

0287/55 20-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

    ณ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ต.บางมะฝอุ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์

0288/55 25-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

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

0289/55 26-ส.ค.-55 ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

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

0290/55 27-ส.ค.-55  ตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

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

 

 

 

 

 

 

53. สรุปการปฏิบัติราชการของ   ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0343/54 16-พ.ย.-54 วเิคราะห์ฮอร์โมนงานวจิัย สกอ./ไก่เนื้อ ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร 

0344/54 21-พ.ย.-54 สบืค้นขอ้มูล ณ ห้องสมุดคณะสัตวแพทย ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

0345/54 23-24 พ.ย.54 วเิคราะห์ฮอร์โมนงานวจิัย สกอ./ไก่เนื้อ ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร 

0346/54 28-พ.ย.-54 สบืค้นขอ้มูลจากฐานข้อมูล Journal ตา่งประเทศ 

    ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 

0347/54 30 พ.ย.54-1 ธ.ค. วเิคราะห์ฮอร์โมนงานวจิัย สกอ./ไก่เนื้อ ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร 

   55 

 0363/54 7-8 ธ.ค.54 วเิคราะห์เลอืดงานวจิัยไก่เนื้อ สกอ. ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร 

0364/54 12-ธ.ค.-54 สบืค้นขอ้มูลงานวจิัย ณ ห้องสมุดคณะสัตวแพทย ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

0365/54 14-15 ธ.ค.54 วเิคราะห ์Cortisol ในเลอืดไก่เนื้อ งานวจิัย สกอ. ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 

0366/54 19-ธ.ค.-54 สบืค้นขอ้มูลงานวจิัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

0367/54 21-22 ธ.ค.54 วเิคราะห ์Free T3 ตรวจสอบซ้ า ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร 

0368/54 26-ธ.ค.-54 วเิคราะหอ์าหาร ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 

0369/54 28-29 ธ.ค.54 วเิคราะห์อาหารหยาบ, สบืค้นขอ้มูลหอ้งสมุดสัตวแพทย ์

    ณ ห้องสมุดคณะสัตวแพทย ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

020/55 12-ม.ค.-55 ประชุมช้ีแจงโครงการบูรณาการ ณ สกอ. จ.กรุงเทพมหานคร 

021/55 18-19 ม.ค.55 วเิคราะห์ T3 โครงการวจิัยไก่เนือ้ ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร 

022/55 25-26 ม.ค.55 สบืค้นขอ้มูล Hormone Research ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

023/55 1-2 ก.พ.55 สบืค้นขอ้มูลงานวจิัยโครงการ สกอ. กับวิเคราะห์อาหารสัตว ์

    ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 

069/55 15-16 ก.พ.55 ตรวจวิเคราะห์ ฟาง, หญ้ารูซี่ ในห้องปฏบัิตกิาร 

    ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 

070/55 20-ก.พ.-55 ตรวจวิเคราะห์ FT3ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร 

071/55 22-23 ก.พ.55 สบืค้นขอ้มูลงานวจิัย ณ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร 

082/55 5-มี.ค.-55 สบืค้นขอ้มูล Journal ห้องสมุดสัตวแพทย ์

    ณ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร 

083/55 7-มี.ค.-55 ตรวจวิเคราะห์อาหารหยาบ ฟาง 

    ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 

094/55 9-มี.ค.-55 รับผลวเิคราะห์ Cortisol (ไก่เนื้อ/โคเน้ือ) ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 

095/55 13-มี.ค.-55 รับผลวเิคราะห์ FT3 ไก่เนื้อ ณ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย จ.กรงุเทพมหานคร 

098/55 19-20 มี.ค 55 สบืค้นขอ้มูลงานวจิัย ณ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร 

0124/55 1-พ.ค.-55 ตดิตัง้อุปกรณ ์Black Globe ณ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 

0125/55 2-พ.ค.-55 ตดิตัง้อุปกรณ ์Black Globe ณ อ.ห้วยคต จ.ชัยนาท 

0126/55 3-พ.ค.-55 เก็บขอ้มูลฟาง และตัวเลข Black Globe ณ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 

0155/55 14-พ.ค.-55 ประสานงานวิจัยโครงการภูมปัิญญาทอ้งถิ่นสูน่วัตกรรม 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมอืง จ.อุตรดิตถ์ 

0166/55 23-พ.ค.-55 ตดิตามผลการด าเนนิงานเก็บขอ้มูล 

    ณ สหกรณโ์คนมตากฟูา อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์ 

0167/55 25-พ.ค.-55 ตดิตอ่หอ้งปฏบัิตกิารวเิคราะห์ผลงานวจิัยณ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

0171/55 18-พ.ค.-55 ห้องสมุดคณะสัตวแพทย ์ณ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร 

0172/55 21-พ.ค.-55 ประสานห้องปฏบัิตกิารวเิคราะห์อาหารสัตว์ 

    ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 

0188/55 1-มิ.ย.-55 ประสานงานในโครงการวจิัย/สบืค้นฐานข้อมูล Journal 

    ณ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร 

0205/55 8-มิ.ย.-55 ประสานงานห้องปฏบัิตกิารอาหารสัตว์ งานวจิัย 

    ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0209/55 14-มิ.ย.-55 ตดิตอ่ Journal (KU BOOK) ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 

0220/55 22-มิ.ย.-55 เข้าร่วมงานวชิาการ 9 บันดาลสูง่านวจิัย (สกอ.) ณ เมอืงทองธานี กรุงเทพฯ 

0248/55 13-ก.ค.-55 สบืค้นขอ้มูลงานวจิัย ณ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร 

0250/55 19-ก.ค.-55 ประสานงานห้องปฏบัิตกิารตรวจวิเคราะห์ฟางข้าว 

    ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 

0253/55 27-ก.ค.-55 วเิคราะห์เชื้อจากฟางข้าว ณ สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร 

0274/55 9-ส.ค.-55 บริการวิชาการ โครงการโคเน้ือ ณ อบต.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 

0276/55 17-ส.ค.-55 ตดิตอ่หอ้งปฏบัิตกิาร ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 

  6-ก.ย.-55 เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

54. สรุปการปฏิบัติราชการของ   ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0378/54 13-ธ.ค.-54 พานักศกึษาดูงานหน่วยงานภายนอก 

  

0403/54 

  

27-29 ม.ค.55 

ณ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสีุพรรณบุรี 

น านักศึกษาศกึษาดูงาน ณ ศูนยศ์กึษาและพฒันาห้วยฮ่องไคร ้

    มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ มหกรรมพชืสวนโลก และสวนสัตว์เชยีงใหม ่

029/55 19-ม.ค.-55 พัฒนาทักษะปฏิบัตแิก่นักศึกษา ณ ฟารม์เลีย้งปลากะพง อา่งศลิา จ.ชลบุรี 

033/55 15-16 ก.พ.55 ทัศนศกึษาการเพาะเลีย้งสัตวน์้ าชายฝั่ง 

    ณ ฟาร์มลูกกุ้ง ฟาร์มปลากะพง จ.ชลบุรี และ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

101/55 22-23 มี.ค. 55 วเิคราะห์น้ าในงานวิจัยท่ีได้รับทุนจากสภาวิจัยแห่งชาต ิ

    ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลย ี

    พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

105/55 4-เม.ย.-55 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครัง้ท่ี 2 ณ สภาวจิัยแหง่ชาติ 

423/2555 5-18 พ.ค.55 อบรม Active Learning ณ มหาวทิยาลัย California State University San 

ค าสั่ง มร.นว   Bernardino และ Florida State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

045/55 16-18 ส.ค.55 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร "การจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กร" 

ค าสั่ง คณะฯ   ระหว่างวันท่ี 17-18 ส.ค.55 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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55. สรุปการปฏิบัติราชการของ   อ.จามรี เครือหงษ์ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0375/54 9-ธ.ค.-54 ตดิตอ่น านักศกึษาเข้าปฏบัิตธิรรม ณ วัดอมัพวัน จ.สิงห์บุรี 

0378/54 13-ธ.ค.-54 พานักศกึษาดูงานหน่วยงานภายนอก 

    ณ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสีุพรรณบุรี 

0402/54 20-22 ม.ค.55 น านักศึกษาเขา้รับการปฏบัิตธิรรมและอบรมดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

    ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 

0403/54 27-29 ม.ค.55 น านักศึกษาศกึษาดูงาน 

    ณ ศูนยศ์กึษาและพฒันาห้วยฮ่องไคร้, มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

    มหกรรมพชืสวนโลก สวนสัตว์เชียงใหม่ 

033/55 15-16 ก.พ.55 ทัศนศกึษาการเพาะเลีย้งสัตวน์้ าชายฝั่ง 

    ณ ฟารม์ลูกกุ้ง ฟาร์มปลากะพง จ.ชลบุรี และ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

056/55 11-12 ก.พ.55 ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวชิาการทางด้านการเกษตร 

    ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

0127/55 2-3 พ.ค.55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด จ.ตราด 

0128/55 7-8 พ.ค.55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ 

    จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

56. สรุปการปฏิบัติราชการของ    ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0373/54 15-ธ.ค.-54 ซื้อหนังสือท่ีเกี่ยวข้อกับสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

    ณ ศูนย์หนังสอืจุฬา 

0402/54 20-22 ม.ค.55 น านักศึกษาเขา้รับการปฏบัิตธิรรมและอบรมดา้นคุณธรรม 

    และจรยิธรรม ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 

039/55 2-ก.พ.-55 พานักศกึษาเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวชิาการและเย่ียมชม 

    นทิรรศการภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

053/55 22-24 ก.พ.55 พานักศกึษาไปเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ณ จ.เชยีงราย 

087/55 6-9 มี.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ ประเทศจีน 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0136/55 14-15 พ.ค.55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ จ.ราชบุรี, กรุงเทพมหานคร และ จ.ปทุมธานี 

0157/55 23-25 พ.ค.55 สบืค้นขอ้มูลงานวจิัย และเข้าร่วมอบรมกับสถาบันอาหาร 

    ณ ม.เกษตรศาสตร์ กทม.และโรงแรมแอมบาสเดอร์ 

0206/55 16-มิ.ย.-55 พานักศกึษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

    เข้าร่วมแขง่ขันตอบปัญหาทางวชิาการ ณ กรุงเทพฯ 

0238/55 6-8 ก.ค.55 รับ-ส่งวิทยากร ณ กรุงเทพฯ 

0264/55 1-ส.ค.-55 อบรมเชงิปฏิบัตกิาร "การแปรรูปผลไม้แช่อ่ิมอบแห้งและการเกบ็รักษา" 

    ณ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มอาชพีแปรรูปชุมตาบง 

    ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 

0297/55 22-ส.ค.-55 ตดิตามงานหลังการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร "ข้อก าหนดและ 

    การจัดอบรมหอ้งปฏบัิตกิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 

    ณ จ.ก าแพงเพชร 

0298/55 2-3 ก.ย.55 ฝึกอบรมเร่ืองสารก่อให้เกิดภูมแิพ้ ณ โรงแรมทอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

0299/55 27-ส.ค.-55 ตดิตามโครงการอบรมการแปรรูปผลไม้แช่อ่ิมอบแห้ง 

    ณ ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 

045/55 16-18 ส.ค.55 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร "การจัดท าแผน 

ค าสั่ง คณะฯ   กลยุทธ์องค์กร" ระหว่างวันท่ี 17-18 ส.ค.55 ณ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

 

57. สรุปการปฏิบัติราชการของ    อ.ชื่นจติ พงษ์พูล 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0373/54 15-ธ.ค.-54 ซื้อหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  

  

ณ ศูนยห์นังสือจุฬา กรุงเทพฯ 

0402/54 20-22 ม.ค.55 น านักศึกษาเขา้รับการปฏบัิตธิรรมและอบรมดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

    ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 

011/55 16-17 ม.ค.55 เข้าเยี่ยมชมงาน "บีโอไอแฟร์ 2011" ณ จ.นนทบุรี และ กรุงเทพฯ 

039/55 2-ก.พ.-55 พานักศกึษาเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวชิาการและเย่ียมชม 

    นทิรรศการภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

053/55 22-24 ก.พ.55 พานักศกึษาไปเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ณ จ.เชยีงราย 

0136/55 14-15 พ.ค.55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ จ.ราชบุรี, กทม., จ.ปทุมธาน ี

0157/55 23-25 พ.ค.55 สบืค้นขอ้มูลงานวจิัย และเข้าร่วมอบรมกับสถาบันอาหาร 

    ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ และโรงแรมแอมบาสเดอร์ 

0206/55 16-มิ.ย.-55 พานักศกึษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

    เข้าร่วมแขง่ขันตอบปัญหาทางวชิาการ ณ กรุงเทพฯ 

0260/55 25,27 ก.ค.55 รับ-ส่ง วทิยากร ณ กรุงเทพฯ 

0264/55 1-ส.ค.-55 อบรมเชงิปฏิบัตกิาร "การแปรรูปผลไม้แช่อ่ิมอบแห้งและการเกบ็รักษา" 

    ณ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มอาชพีแปรรูปชุมตาบง  

    ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 

0297/55 22-ส.ค.-55 ตดิตามงานหลังการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร "ข้อก าหนดและ 

    การจัดอบรมหอ้งปฏบัิตกิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 

    ณ จ.ก าแพงเพชร 

0298/55 2-3 ก.ย.55 ฝึกอบรมเร่ืองสารก่อให้เกิดภูมแิพ้ ณ โรงแรมทอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

0299/55 27-ส.ค.-55 ตดิตามโครงการอบรมการแปรรูปผลไม้แช่อ่ิมอบแห้ง 

    ณ ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 

045/55 16-18 ส.ค.55 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร "การจัดท าแผน 

ค าสั่ง คณะฯ   กลยุทธ์องค์กร" ระหว่างวันท่ี 17-18 ส.ค.55 ณ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

 

58. สรุปการปฏิบัติราชการของ    อ.พรพรรณ จอิู๋ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

0373/54 15-ธ.ค.-54 ซื้อหนังสือท่ีเกี่ยวข้อกับสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

    ณ ศูนย์หนังสอืจุฬา 

0402/54 20-22 ม.ค.55 น านักศึกษาเขา้รับการปฏบัิตธิรรมและอบรมดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

    ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 

032/55 25-ม.ค.-55 พานักศกึษาไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานเบียร์ช้าง จ.ก าแพงเพชร 

039/55 2-ก.พ.-55 พานักศกึษาเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวชิาการและเย่ียมชม 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

    นทิรรศการภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

053/55 22-24 ก.พ.55 พานักศกึษาไปเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ณ จ.เชยีงราย 

302/55 19-20 มี.ค. 55 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครอืขา่ยดา้นการประกันคุณภาพ 

ค าสั่ง มร.นว   ณ ภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ 

0136/55 14-15 พ.ค.55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ จ.ราชบุรี, จ.กรุงเทพมหานคร และ จ.ปทุมธานี 

0157/55 23-25 พ.ค.55 สบืค้นขอ้มูลงานวจิัย และเข้าร่วมอบรมกับสถาบันอาหาร 

    ณ ม.เกษตรศาสตร์ กทม.และโรงแรมแอมบาสเดอร์ 

0206/55 16-มิ.ย.-55 พานักศกึษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

    เข้าร่วมแขง่ขันตอบปัญหาทางวชิาการ ณ จ.กรุงเทพมหานคร 

0243/55 13-15 ก.ค.55 รับ-ส่ง วทิยากรในการอบรมโครงการระบบมาตรฐาน17025 

    ณ 24 ซ.สามัคค ี48 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมอืง จ.นนทบุรี 

0264/55 1-ส.ค.-55 อบรมเชงิปฏิบัตกิาร "การแปรรูปผลไม้แช่อ่ิมอบแห้งและการเกบ็รักษา" 

    ณ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มอาชพีแปรรูปชุมตาบง  

    ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 

0297/55 22-ส.ค.-55 ตดิตามงานหลังการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร "ข้อก าหนดและการจัดอบรม 

    ห้องปฏบัิตกิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ณ จ.ก าแพงเพชร 

0298/55 2-3 ก.ย.55 ฝึกอบรมเร่ืองสารก่อให้เกิดภูมแิพ้ ณ โรงแรมทอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

0299/55 27-ส.ค.-55 ตดิตามโครงการอบรมการแปรรูปผลไม้แช่อ่ิมอบแห้ง 

    ณ ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 

045/55 16-18 ส.ค.55 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร "การจัดท าแผน 

ค าสั่ง คณะฯ   กลยุทธ์องค์กร" ระหว่างวันท่ี 17-18 ส.ค.55 ณ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

 

59. สรุปการปฏิบัติราชการของ    ดร.ณชิา กาวิละ 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

032/55 25-ม.ค.-55 พานักศกึษาไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานเบียร์ช้าง จ.ก าแพงเพชร 

039/55 2-ก.พ.-55 พานักศกึษาเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวชิาการและเย่ียมชม 

    นทิรรศการภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 
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053/55 22-24 ก.พ.55 พานักศกึษาไปเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ณ จ.เชยีงราย 

0136/55 14-15 พ.ค.55 นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ จ.ราชบุรี, จ.กรุงเทพมหานคร และ จ.ปทุมธานี 

0206/55 16-มิ.ย.-55 พานักศกึษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

    เข้าร่วมแขง่ขันตอบปัญหาทางวชิาการ ณ จ.กรุงเทพมหานคร 

0261/55 1-ส.ค.-55 อบรมเชงิปฏิบัตกิาร "การแปรรูปผลไม้แช่อ่ิมอบแห้งและการเกบ็รักษา" 

    ณ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มอาชพีแปรรูปชุมตาบง  

    ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 

0271/55 7-ส.ค.-55 เข้าร่วมประชุมช้ีแจงกรอบวจิัยของส านักงานคณะกรรมการ 

    วจิัยแหง่ชาติ (วช.) และ  5ส 

 

60. สรุปการปฏิบัติราชการของ    อ.มนตรี ใจเยี่ยม 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
สถานทีไ่ปราชการ /เรื่อง 

058/55 19-ก.พ.-55 ส ารวจแห่งฝึกประสบการณว์ชิาชีพ ณ จ.เชยีงใหม ่

067/55 17-18 มี.ค.55 ศกึษาดูงาน ณ จ.ระยอง 

906/54 26-30 ต.ค.54 เข้าร่วมแขง่ขันกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 39 

ค าสั่ง มร.นว   ณ มหาวิทยาลัยแมฟ่าูหลวง จ.เชยีงราย 

097/55 1-3 ก.พ.55 ร่วมแขง่ขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน 

ค าสั่ง มร.นว   มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนอื ครัง้ท่ี 39 "ไก่ขาวเกมส"์ 

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

0174/55 23-พ.ค.-55 ประชุมโครงการวิจัย ณ วิทยาลยัพลังงาน มหาวทิยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพทั้งในระดับภาควิชา และระดับคณะ ดังนี้ 

  คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควชิาเทคโนโลยีการเกษตร มีรายชื่อ ดังนี้ 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ ประธานกรรมการ 

  2.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เบญจพร  รอดอาวุธ รองประธานกรรมการ 

  3.  นายธันวา  ไวยบท   กรรมการ 

  4.  นายนพดล  ชุ่มอนิทร์  กรรมการ 

  5.  นางสาวชื่นจติ พงษ์พูล   กรรมการ 

  6.  นางสาวธันย์ชนก หัตถกรรม  กรรมการ 

  7.   นางสาวจามรี เครือหงษ์  กรรมการ 

  8.  นายปัณณวิชญ์ เย็นจติต์  กรรมการ 

  9.  นางสาวพรพรรณ   จอิู๋   กรรมการและเลขานุการ 

  10.  นางสาวปิยนุช ภูกันแก้ว  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีรายชื่อ ดังนี้ 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ สนธยา   แพ่งศรสีาร ประธานกรรมการ 

  2.  นายพิสิษฐ์  เพชรคง   รองประธานกรรมการ 

  3.  นายสุริยา  อดิเรก   กรรมการ 

  4.  นายณัฐเศรษฐ์ น้ าค า   กรรมการ 

  5.  นางสาวเพ็ญนภา มณีอุด   กรรมการ 

  6.  นางสาวอาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา กรรมการ 

ด้านการประกันคณุภาพ 
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  7.  นายวีระชาติ  จรติงาม  กรรมการ 

  8.  นางสาวกรรณกิาร์  มิ่งเมือง   กรรมการ 

  9.  นางสาวภรติา พิมพันธุ์   กรรมการ 

  10. นางสาวกันตพัฒน์   จารุวัชรเศรษฐ์  กรรมการ 

  11. นางสาวกันยาพร กุณฑลเสพย์  กรรมการ 

  12. นายมานัส    รอดชื่น   กรรมการ 

  13. นายภญิโญ  ชุมมณี   กรรมการ 

  14. นายวัชระ  ชัยสงคราม  กรรมการ 

  15. นางมาศสกุล ภักดีอาษา  กรรมการ 

  16. นายถิรายุ  ปิ่นทอง   กรรมการ 

  17. นายปฐมพงษ์ จโิน   กรรมการ 

  18. นายทรงศักดิ์   มะระประเสริฐศักดิ์ กรรมการ 

  19. นายโกเมน  หมายมั่น  กรรมการ 

  20. นายปิยกิจ  กิจตติุลากานนท์ กรรมการ 

  22. นายจักราวุฒิ เตโช   กรรมการ 

  23. นายเสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล  กรรมการ 

  24. นายอ านาจ  ประจง   กรรมการ 

  25. นายชัชชัย  เขื่อนธรรม  กรรมการและเลขานุการ 

  26. นางสาวอุทุมพร   แก้วนิคม  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับคณะ มีรายชื่อ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพด้านบริหารจัดการ  ด้านการเงิน และระบบ

กลไกการประกันคุณภาพ 

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์  ประธานกรรมการ 

1.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ศรวณะ  แสงสุข   รองประธานกรรมการ 

1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงดี   ศรนีพรัตน์วัฒน  กรรมการ 

  1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธาตร ี  จรีาพันธุ์  กรรมการ 

1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกิตติ   ก าแพงเศรษฐ  กรรมการ 

1.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา  แพ่งศรสีาร  กรรมการ 

1.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ    พงษ์พรต  กรรมการ 

1.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจพร  รอดอาวุธ  กรรมการ 

1.9 นายพิสษิฐ์   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 นายภญิโญ   ชุมมณี   กรรมการ 

1.15 นายนัฐพันธุ์  พูนวิวัฒน์  กรรมการ 

1.16 นายนรินทร์  เลียงหิรัญถาวร  กรรมการ 

1.17 นางสาวอิสรี  ศรคีุณ   กรรมการ   

1.18 นางสาวพรพรรณ  จอิู๋   กรรมการและเลขานุการ 

1.19 นายนพดล   ชุ่มอนิทร์  กรรมการและเลขานุการ 

  1.20 นางกมลลักษณ์  พงษ์พรต  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  1.21 นางสาวอุทุมพร  แก้วนิคม  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพด้านการผลิตบัณฑติ 

2.1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ จงดี ศรนีพรัตน์วัฒน ประธานกรรมการ 

2.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ เบญจพร  รอดอาวุธ รองประธานกรรมการ 

  2.3 นายพิสษิฐ์   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  จรติงาม กรรมการ 

  2.11 นางสาวภริตา  พิมพันธุ์  กรรมการ 

  2.12 นางมาศสกุล  ภักดีอาษา กรรมการ 

  2.13 นางสาวพรพรรณ  จอิู๋  กรรมการและเลขานุการ 

  2.14 นางสาวอุทุมพร  แก้วนิคม กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  2.15 นางสาวปิยนุช  ภูกันแก้ว กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  2.16 นางสาวธนิษฐา  เรืองอนิทร์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการประกันคุณภาพด้านกิจกรรมการพัฒนานักศกึษา และการท านุ

บ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

3.1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ธาตร ี จีราพันธุ์  ประธานกรรมการ 

3.2 นายชัชชัย  เขื่อนธรรม  รองประธานกรรมการ 
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3.3 นายวัชระ  ชัยสงคราม  กรรมการ 

3.4 นายถิรายุ  ปิ่นทอง   กรรมการ 

3.5 นางสาวเพ็ญนภา มณอีุด   กรรมการ 

3.6 นายสุริยา  อดิเรก   กรรมการ 

3.7 นายนพดล  ชุ่มอนิทร์  กรรมการ 

3.8 นางสาวจามรี  เครือหงษ์  กรรมการ  

3.9 นายกฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ กรรมการ 

3.10 นางสาวกรรณกิาร์ มิ่งเมือง   กรรมการ 

3.11 นางสาวชื่นจิต พงษ์พูล   กรรมการและเลขานุการ 

3.12 นางสาวเยาวเรศ ภูเมอืงปาน  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

          4. คณะกรรมการประกันคุณภาพด้านการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

4.1 นางสาวอิสรี  ศรคีุณ   ประธานกรรมการ 

4.2 นางสาวฐิตาภรณ์ คงด ี  รองประธานกรรมการ 

4.3 นายภิญโญ  ชุมมณี   กรรมการ 

4.4 นายเสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล  กรรมการ 

4.5 นายอ านาจ  ประจง   กรรมการ 

4.6 นายธันวา  ไวยบท   กรรมการ 

4.7 นายปัณณวิชญ์ เย็นจติต์  กรรมการ 

4.8 นายปฐมพงษ์ จโิน   กรรมการ 

4.9 นายรพีพัฒน์ มั่นพรม   กรรมการ 

4.10 นายทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ กรรมการ 

4.11 นายจักราวุฒิ เตโช   กรรมการ 

4.12 นายโกเมน  หมายมั่น  กรรมการ 

4.13 นายปิยกิจ  กิจตติุลากานนท์ กรรมการ 

4.14 นายณัฐเศรษฐ์ น้ าค า   กรรมการและเลขานุการ 

4.15 นางสาวธนิษฐา เรืองอินทร์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

4.16 นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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ปีการศึกษา 2554 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการประเมิน

ตนเองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2555 โดยมีรายชื่อ

คณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ประทีป  แก้วเหล็ก  รองประธานกรรมการ 

3. ผศ.มนตรกีิตติ  ไชยานุกูล  กรรมการ 

4. นางภัคจริา  ศิริโสม   กรรมการ 

5. ผศ.สุกิตต ิ ก าแพงเศรษฐ  กรรมการและเลขา 

 และมีการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 – 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 

โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. รศ.ทัศนยี์  ศริิวรรณ   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   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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โดยมีผลการประเมินตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย  

ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน

ปี 2554 

คะแนน 

ที่ได้ 

หมาย

เหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ 

แผนการด าเนินการ 

    

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อหรอื 7 ข้อ 6 ข้อ 4  

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1   4 ดี 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิต

บัณฑิต 

    

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 
4 ข้อ 5 ข้อ 5 

 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
ร้อยละ 24 ร้อยละ 14.28 2.38 

 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละ 48 ร้อยละ 25.40 2.12 

 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน 
5 ข้อ 7 ข้อ 5 

 

2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศกึษา 

และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 
6 ข้อ 7 ข้อ 5 

 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ

เรียนการสอน 
6 ข้อ 7 ข้อ 5 

 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการเรยีนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 

 

2.8 ระดับความส าเร็จของการ

เสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมที่

จัดให้กับนักศึกษา 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 

 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2   4.06 ดี 
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องค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย  

ปี 2554 

ผลการด าเนินงาน

ปี 2554 

คะแนน 

ที่ได้ 

หมาย

เหตุ 

องค์ประกอบตัวบ่งชี ้

ผลการด าเนินงาน ปีการศกึษา 2554 

เป้าหมาย  

ปี 2554 

ผลการด าเนินงานปี 

2554 

คะแนน 

ที่ได ้

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการ

พัฒนานักศกึษา  

    

3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษา

และบริการด้านขอ้มูลข่าวสาร 
6 ข้อ 6 ข้อ 4 

 

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริม

กิจกรรมนักศึกษา 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 

 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3   4.50 ด ี

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย     

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
6 ข้อ 6 ข้อ 4 

 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้

จากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4 ข้อ 5 ข้อ 5 

 

4.3 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า

และนักวิจัยประจ า 

60,000 
139,712.58 

บาทต่อคน 
5 

 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4   4.66 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

    

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วชิาการแกส่ังคม 
4 ข้อ 5 ข้อ 5 

 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้

เกิดประโยชนต์อ่สังคม 
4 ข้อ 4 ข้อ 4 

 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 5   4.50 ด ี
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องค์ประกอบตัวบ่งชี ้

ผลการด าเนินงาน ปีการศกึษา 2554 

เป้าหมาย  

ปี 2554 

ผลการด าเนินงานปี 

2554 

คะแนน 

ที่ได ้

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

    

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 
4 ข้อ 5 ข้อ 5 

 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 6   5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและ 

การจัดการ 

    

7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและ

ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
4 หรอื 5 ข้อ 7 ข้อ 5 

 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน

เรียนรู้ 
4 ข้อ 5 ข้อ 5 

 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร

และการตัดสนิใจ 
4 ข้อ 5 ข้อ 5 

 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 4 ข้อ 3  

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 7   4.50 ด ี

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและ

งบประมาณ 

    

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
6 ข้อ 6 ข้อ 4 

 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 8   4.00 ด ี

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพ 

    

9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
7 ข้อ หรอื 8 ข้อ 8 ข้อ 4 

 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 9   4 ด ี

เฉลี่ยคะแนนรวม 

ทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 

  
4.33 ด ี
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และมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของส านักงาน

รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระ     

              ภายใน 1 ปี 

4 คะแนน 

(ร้อยละ 75) 
2.78 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ 

               มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 
3.51 คะแนน 4.23 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรั้บการ 

               ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ 

              ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตพีมิพห์รือเผยแพร่ 4 คะแนน 2.18 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ 4 คะแนน 

(ร้อยละ 16) 
3.57 

ตัวบ่งชีท่ี้ 7 ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ 4 คะแนน 

(ร้อยละ 8) 
0.60 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการ 

              มาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

4 คะแนน 

(ร้อยละ 24) 
4.76 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนหรือ 

              องคก์รภายนอก 

4 คะแนน 

(4 ข้อ) 
3.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4 คะแนน 

(4 ข้อ) 
4.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม 4 คะแนน 

(4 ข้อ) 
4.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน - - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 13 การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 4.00 คะแนน 4.11 

ตัวบ่งช้ีท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย์ 4 คะแนน 2.18 

ตัวบ่งช้ีท่ี 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 3.51 คะแนน 4.33 
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การปฏิบัติที่ด/ี ข้อที่ควรพัฒนาและปรับปรุง/ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. จุดเด่นสิ่งที่น่าชื่นชม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices)  

 1. มีงานวิจัยเป็นจ านวนมาก 

 2. มีงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 

 3. การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน 
 

2. จุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุงเรง่ดว่น  

  1. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศกึษา  

  2. กระบวนบริหารความเสี่ยงอย่างครบวงจร 

  3. ส่งเสริม สนับสนุนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ค าแนะน าของคณะกรรมการ แยกตามองคป์ระกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 

  1.ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์ 

องค์ประกอบที่ 2 

  1. ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 เกณฑข์้อที่ 5 การจัดการความรู้จากงานวิจัย ควรน ารายวิชาปัญหา

พิเศษมาใชเ้ป็นผลการด าเนินงาน 

  2. ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 ควรมกีารประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรม/โครงการที่

สอดคล้องกับประกาศด้านคุณธรรมจริยธรรม 

องค์ประกอบที่ 3 

  1. ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการให้กับศษิย์เก่าโดยตรง 

  2. ควรมีการประเมินกิจกรรม/โครงการที่จัดให้กับศษิย์เก่า เพื่อน าผลการประเมินไปใช้

พัฒนาในปีต่อๆ ไป 

  3. ควรมีระบบติดตาม ประเมินผลการให้บริการขอ้มูลข่าวสาร 

องค์ประกอบที่ 4 

  1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการวจิัยเพื่อก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงานวิจัย 

  2. ระบบและกลไกด้านการวิจัย สามารถอ้างองิจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 5 

  -   
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องค์ประกอบที่ 6 

  1. น าระบบและกลไกจากส านักศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการด าเนินงาน 

  2. การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนะธรรมกับการเรียนการสอน ควร

ด าเนนิงานและแสดงไว้ใน มคอ.3 ด้วย 

  3. ในส่วนของการประเมินผล และน าผลไปปรับปรุง ควรแสดงปัญหา/อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

องค์ประกอบที่ 7 

 - 

องค์ประกอบที่ 8 

  1. ควรมีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะหส์ถานะทางการเงิน 

องค์ประกอบที่ 9 

  1. เชญิมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ 

  2. ควรมีการจัดท าระบบออนไลน์ โดย Server ของตนเอง และสามารถน าไปเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีได้ 

    

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 

1. การทบทวนแผนกลยุทธ์    การเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอก  การเพิ่มปริญญาเอกปีละ 4 คน  

(การวิเคราะหอ์ัตราก าลัง  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร)  ค านงึถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของหลักสูตร  

งานวิจัยและพัฒนาสังคม  จ านวนนักศกึษาในแต่ละสาขา   ทุนการศกึษาภายนอก 

2.  การสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

3.  การเตรียมพร้อมรองรับ  AEC  ภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี  บุคลากร  อาจารย์ 

4.  กิจกรรมนิสติในด้านประกันคุณภาพด้านการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่น ๆ ในลักษณะเครือขา่ย 

5.  กิจกรรมของนสิิตที่เสริมสรา้งอัตลักษณ์หรอืนิสติที่พึงประสงค์ 

6.  ทิศทางการวจิัย  (Research Direction )  ได้แก่  ข้าว    

7. การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวารสารวิชาการในประเทศและต่างประเทศ  รูปแบบการยก

ย่องชูเกียรติ 

8.  แสวงหาแหลง่ทุนภายนอก  โดยการเชญิผูท้รงคุณวุฒิและผู้ที่มีความรู้ความเชียวชาญการขอ

ทุนจากภายนอก  หรอื  แหลง่ทุนมาจัดท าการประชุมเชงิปฏิบัติการ   

 9.  การบริการวิชาการแก่สังคม  ควรประชาสัมพันธ์ให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อเพิ่มพูน

ความรูแ้ละประสบการณ์ 
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 10.  การท าความตกลงในลักษณะของบันทึกความเข้าใจ  (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาใน

อาเซียน  ได้แก่  UPM  (มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย)  และประเทศอื่น ๆ 

11.  การให้ความรู้การประกันคุณภาพทางการศึกษาตามหลัก  PDCA  ให้นักศึกษาทุกระดับ

การศกึษา  โดยอาจเช่ือมโยงกับกิจกรรมของนักศกึษา 

 ข้อเสนอแนะด้านนักศกึษา 

 1.  การจัดหารถรับ – ส่ง  นักศึกษาของคณะ ฯในการเดินทางไปศูนย์การศกึษาย่านมัทรี 

 2. การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนและครุภัณฑก์ารเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

 3.  เน้นภาคปฏิบัติ   

 ข้อเสนอแนะด้านอาจารย์ 

1. หอ้งคอมพิวเตอร์ของคณะฯ เพื่อการศกึษาหาความรู้ของนักศึกษา 

2. การจัดประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานของโครงการนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

3. การสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรและการรักษาสิทธิ 

ข้อเสนอแนะด้านสายสนับสนุน 

1.  การจัดการความรูใ้นเรื่องประชาคมอาเซียน  (AEC) 

2.  การมสี่วนรว่มของอาจารย์ตอ่กิจกรรมนักศึกษา 

3.  การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสห

กิจศกึษา 

4.  มีความตอ้งการบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติมตามภารกิจ 

ข้อเสนอแนะด้านศิษย์เก่า 

1. การเผยแพรค่วามรู้และประสบการณผ์่าน Internet  ในรูปแบบ E-learning 
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