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รายงานประจ าปี  2556  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ ในรอบ

ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการบริหารจัดการ ด้านงานวิจัย ด้านบุคลากร   

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม และดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 ขอบคุณคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจจน

ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของคณะฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระส าคัญจาการน าเสนอรายงาน

ประจ าปี 2556 ฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยูํใน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑  มีหน๎าที่ผลติบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม 

ปี  พ.ศ.2544  สถาบันให๎แยกโครงสรา๎งออกมาเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สังกัดสถาบันราชภัฏนครสวรรค๑   ตอํมาได๎รับการ

แตงํตัง้เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วย

แบํงสวํนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ พ.ศ. 2548 

ปี พ.ศ. 2549  ได๎มกีารแบํงสํวนหนวํยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ เรื่อง 

การแบํงสํวนราชการหรอืหนํวยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่  27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได๎แบํงหนํวยงาน ดังนี้ 

 1.  ส านักงานคณบดี 

 2.  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

 3.  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 4.  ศูนย๑วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

 

สีประจ าคณะ 

 สีเขียว  

 สีแดงเลือดนก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัตคิวามเปน็มา 
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       ปรัชญา/ปณิธาน  

 สร๎างองค๑ความรู๎ คูํงานวิจัย ใฝใุจบริการ ผลติบัณฑติตามความตอ๎งการของท๎องถิ่น 

 

       วิสัยทัศน์  

เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐาน เพื่อถํายทอด 

        สูํท๎องถิ่น 
 

       พันธกิจ 

1. ผลติบัณฑิตด๎านเทคโนโลยี และงานสร๎างสรรค๑ 

2. วิจัย เพื่อสรา๎งองค๑ความรูด๎๎านเทคโนโลยี และถํายทอดสูํท๎องถิ่น 

3. บริการวิชาการด๎านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

4. ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางด๎านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. สร๎างโอกาสในการศกึษาระดับอุดมศกึษา และการพัฒนาการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพสูํ

มาตรฐานสากล 

2. สร๎างความรู ๎และนวัตกรรม น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูํการปฏิบัติทั้งระดับปัจเจก

บุคคลชุมชน องค๑กร และภาคการผลติ 

3. ให๎บริการวิชาการ ถํายทอดเทคโนโลยีที่มคีุณภาพ ให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ของท๎องถิ่น

ไทย 

4. ฟื้นฟูและสืบสานคุณคําความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชิวติ ประเพณี 

คํานิยมที่ดีงาม ภูมปิัญญาท๎องถิ่น และสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น 

5. ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให๎ได๎มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหาร

กิจการบ๎านเมืองที่ดี 

 

ยุทธศาสตร ์
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     เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

1. บัณฑติมคีวามรู ๎ท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย๑สุจรติ จติสาธารณะตํอชุมชน

และท๎องถิ่น 

2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ๑ และน าไปใช๎ประโยชน๑ได๎ 

3. บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความตอ๎งการของท๎องถิ่นกับการเรียนการสอน และ

การวิจัย 

4. มีการสํงเสริม สบืสานการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท๎องถิ่น 

5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได๎มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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1. โครงสร้างองค์กร

ผ๎ูชวํยคณบดีฝุายมาตรฐาน 

(อ.นพดล  ชุํมอินทร๑) 

ผ๎ูชวํยคณบดีฝุายวิชาการ 

(อ.พรพรรณ  จิอู๐) 

คณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ ์ กุศล

สถิตย์) 

ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบรหิารคณะ ฯ 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 

(ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน๑

วัฒน) 

รองคณบดีฝุายบรหิาร 

(ผศ.ศรวณะ  แสงสุข) 

 
รองคณบดีฝุายกิจการ

นักศึกษา 

(ผศ.ดร.ธาตรี  จรีาพันธุ๑) 

รักษาราชการหัวหน๎าส านักงาน

คณบดี 

หัวหน๎าศูนย๑วจิัยและ

พัฒนาเทคโนโลย ี

(ผศ.สันติ  พงษ๑พรต) 

หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

(ผศ.สนธยา  แพํงศรีสาร) 

หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

(ผศ.สุกิตติ  ก าแพงเศรษฐ) 

ผ๎ูชวํยคณบดีฝุายกิจการ

นักศึกษา 

(อ.ชื่นจิต  พงษ๑พูล) 

ด้านการบรหิาร 



 [รายงานประจ าปี พ.ศ.2556] 

 

|  5 

 

                2. โครงสร้างการบรหิาร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
            
 
 
 
 
 

  

คณบด ี

ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบรหิารคณะ ฯ 

รองคณบดีฝุาย

วิชาการ 

รองคณบดีฝุาย

บรหิาร 

รองคณบดีฝุาย

กิจการนักศึกษา 

รักษาราชการแทนหัวหน๎า 

ส านักงานคณบด ี

ผ๎ูชวํยคณบดีฝุายมาตรฐาน 

ผ๎ูชวํยคณบดีฝุายวิชาการ 

หัวหน๎าศูนย๑วจิัยและ

พัฒนาเทคโนโลย ี

หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

หัวหน๎าสาขาวิชา 

หัวหน๎าสาขาวิชา 

ผ๎ูชวํยคณบดีฝุายกิจการ

นักศึกษา 
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3. รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑  กุศลสถิตย๑ คณบดี 

2. นายวิรัช  ตั้งประดษิฐ๑         ผูท๎รงคุณวุฒิ 

3. นายอดุลย๑  ศรปีระทักษ๑      ผูท๎รงคุณวุฒิ 

4. นายวัฒนโชติ  ตุงคเตชะ    ผูท๎รงคุณวุฒิ 

5. ดร.ประกิจ  ณรงค๑ตะณุพล ผูท๎รงคุณวุฒิ 

6. ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน๑วัฒน รองคณบดีฝุายวิชาการ 

7. ผศ.ศรวณะ  แสงสุข รองคณบดีฝุายบริหาร   

8. นายชัชชัย  เขื่อนธรรม   รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

9. ผศ.สุกิตติ  ก าแพงเศรษฐ   หัวหนา๎ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

10. ผศ.สนธยา  แพํงศรีสาร หัวหนา๎ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

11. นายอนุสรณ๑  สินสะอาด   หัวหนา๎ศูนย๑วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

12. ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ   ตัวแทนอาจารย๑ 

13. นายวีระชาติ  จรติงาม ตัวแทนอาจารย๑ 
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คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ 

คณบดี 

 

นายวิรัช  ตั้งประดิษฐ์        

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายอดุลย์  ศรีประทักษ์     
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายวัฒนโชติ  ตงุคเตชะ   
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ดร.ประกจิ  ณรงค์ตะณุพล

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน   
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

 

ผศ.ศรวณะ  แสงสุข    
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

 นายชัชชยั  เขื่อนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา  

 

ผศ.สนธยา  แพ่งศรีสาร   
หัวหน้าภาควิชา 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 

ผศ.สุกติติ  ก าแพงเศรษฐ   
หัวหน้าภาควิชา

เทคโนโลยีการเกษตร 

 

ผศ.สันต ิ พงษ์พรต 

   ผู้อ านวยการ 
ศูนย์วจิัยและเทคโนโลย ี
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4. รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑  กุศลสถติย๑ คณบดี 

2. ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน๑วัฒน รองคณบดีฝุายวิชาการ 

3. ผศ.ศรวณะ  แสงสุข รองคณบดีฝุายบริหาร 

4. ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ๑ รองคณบดีฝุายกิจการนักศกึษา 

5. ผศ.สุกิตติ  ก าแพงเศรษฐ หัวหน๎าภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 

6. ผศ.สนธยา  แพงํศรีสาร หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

7. ผศ.สันติ  พงษ๑พรต หัวหน๎าศูนย๑วิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี

8. นายนพดล  ชุมํอินทร๑ ผู๎ชํวยคณบดีฝุายมาตรฐาน 

9. นางสาวพรพรรณ  จิอู๐ ผู๎ชํวยคณบดีฝุายวิชาการ 

10. นายพิสษิฐ๑  เพชรคง หัวหน๎าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาูเคร่ืองกลการผลิต 

11. นายภญิโญ  ชุมมณ ี หัวหน๎าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

12. นางสาวธันย๑ชนก  หัตถกรรม หัวหน๎าสาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ 

13. ผศ.เบญจพร    รอดอาวุธ หัวหน๎าสาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยกีารอาหาร 

14. นายมานัส  รอดช่ืน หัวหน๎าสาขาวิชาออกแบบฯ 

15. นายชัชชัย   เขื่อนธรรม หัวหนา๎สาขาวชิาไฟฟาูอุตสาหกรรม 

16. นางสาวอาสาฬห๑  อุตตาลกาญจนา หัวหน๎าสาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม 

17. ผศ.สันติ  พงษ๑พรต หัวหน๎าสาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ 

ตัวแทนคณาจารย์ 

 

นายวีระชาติ  จริตงาม 

ตัวแทนคณาจารย์ 
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ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ 

คณบดี 

 

 

ผศ.ศรวณะ  แสงสุข    
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

 

ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน   
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

 

  

นายชัชชยั  เขื่อนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา  

 

 

ผศ.สุกติติ  ก าแพงเศรษฐ   
หัวหน้าภาควิชา

เทคโนโลยีการเกษตร 
 

 

ผศ.สนธยา  แพ่งศรีสาร   
หัวหน้าภาควิชา 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
 

ผศ.สันต ิ พงษ์พรต 

   ผู้อ านวยการ 
ศูนย์วจิัยและเทคโนโลย ี
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นายนพดล  ชุ่มอนิทร ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐาน 

 

 

นางสาวพรพรรณ  จิอู๋ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวชิาการ 
 

 

นายทรงศักดิ์  มะระประเสริฐศักดิ์ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เครื่องกลการผลิต 

 

 

นายปฐมพงษ์  จิโน 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

 

 

นายธันวา  ไวยบท 

หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 

 

นางสาวอาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี 

การจัดการอุตสาหกรรม 

 

 

ดร.ณิชา  กาวิละ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 
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นายสุริยา  อดเิรก 

หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 

 

นายณัฐเศรษฐ์  น้ าค า 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 

 

นายมานัส  รอดชื่น 

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ 

 



 [รายงานประจ าปี พ.ศ.2556] 

 

|  12 

 

 

 

1. บุคลากรที่ได้รับรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 2. ผลงานนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 

 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังงาน จ านวน 23 คน ได๎เข๎ารํวมประกวดผลงาน ในโครงการ

ประกวดการเขียนข๎อเสนอโครงการประดิษฐ๑คิดคน๎ เพื่ออนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและพลังงานทางเลือก      

(เขตภาคเหนือ) และ โครงการประกวดผลงานประดิษฐ๑คิดค๎นเพื่ออนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและพลังงาน

ทางเลือก (เขตภาคเหนือ) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงํชาติ ได๎จัดโครงการสํงเสริมการวิจัย

สิ่งประดิษฐ๑และเครือขาํยนวัตกรรมอุดมศกึษา ประจ าปี ๒๕๕๖ (กลุํมภาคเหนอื) ในงานมหกรรม

นวัตกรรมสูํภูมิภาค “รวมพลังนักคิด ประดษิฐ๑เพื่อชุมชน” ระหวํางวันที่ 20 มิถุนายน 2556 -23 

มิถุนายน 2556  ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล๎านนา  จ.ล าปาง  

 จากการเข๎ารํวมประกวดดังกลําว ผลการตัดสินของคณะกรรมการจากส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงํชาติ (วช.) ในโครงการประกวดการเขียนข๎อเสนอโครงการประดิษฐ๑คิดคน๎ เพื่อ

อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและพลังงานทางเลือก (เขตภาคเหนอื) ให๎ 

 

 

 

 

นายภิญโญ  ชุมมณี 
ได๎รับรางวัลการน าเสนอผลงานภาคนทัิศน๑ดเีดํน 

จากศูนย๑นวัตกรรมเทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว หนํวยงานรํวม

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร๑ ในงานประชุมวิชาการวทิยาการหลังการ

เก็บเกี่ยวแหํงชาติ ครัง้ท่ี 11 ระหวํางวันท่ี 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2556 

บุคลากร นักศกึษาที่ได้รับรางวลั 
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  เคร่ืองกลั่นเอทานอลรวมแสงแบบพาราโบลิก จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑  

ได๎รับรางวัลอันดับที่ 1 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  รถพลังงานแสงอาทติย์ส าหรับคนพิการ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ ได๎รับ

รางวัลอันดับที่ 2 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑ 

 ๒ 



 [รายงานประจ าปี พ.ศ.2556] 

 

|  14 

 

 

  เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็นเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์โดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ จาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ ได๎รับรางวัลอันดับที่ 3 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

  เคร่ืองต้นแบบผลิตน้ าร้อนด้วยระบบรวมแสงแบบรางพาราโบลิก จาก มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค๑ ได๎รับรางวัลอันดับที่ 3 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓ 

 ๓ 
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และผลการตัดสินของคณะกรรมการจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) โครงการ

ประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก (เขตภาคเหนือ) 

ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ได๎แกํ  เครื่องกลั่นเอทานอลรวมแสงแบบพาราโบลิก จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค๑ 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓ 
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ภาพกิจกรรม 
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1. จ านวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556 

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  สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ 1   1 

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพชื     

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว๑     

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยเีพาะเลีย้งสัตว๑น้ า     

 1.2  สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยกีารอาหาร 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 เทียบ

โอน) 
    

     2.1  สาขาวิชาการออกแบบ 1   1 

   -  แขนงวิชาคอมพวิเตอร๑กราฟิก     

   -  แขนงวิชาออกแบบผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรม     

   -  แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ๑     

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 ตํอเนื่อง)     

     5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 1   1 

      - แขนงวิชาเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม     

      - แขนงวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร๑อุตสาหกรรม     

รวม 8   8 

ด้านการผลิตบณัฑิต 
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2. จ านวนนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี * (ข๎อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2555) 

คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษา (ภาคปกต)ิ 

ปี 1  

56 

ปี 2 

 55 

ปี 3  

54 

ปี 4 

 53  

ปี 5 

 52 

ปี 6 

51 

ปี 7 

50 
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  สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑         

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 46 14 20 23     

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว๑ 35  10 6     

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ า 34  8 7     

 1.2  สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร 19 9 8 12     

ภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม         

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

โอน) 
   

    
 

  1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม    26     

  1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส๑          

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

ปี เทียบโอน) 
   

    
 

  2.1  สาขาวิชาไฟฟูาสื่อสาร          

  2.2  สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม 35 29 6 13     

  2.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล         

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

     3.1  สาขาวิชาการออกแบบ         

   -  แขนงวิชาคอมพิวเตอร๑กราฟิก 44 40 36 66 4  1 191 

   -  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม 39 12 17 7 1   76 

   -  แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ๑         

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

    (วศ.บ. 4 ปี เทียบโอน) 
   

    
 

      4.1 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 44 3 8 9 1   65 

      4.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต 65 14 30 14 3   126 

5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)         

     5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 46 27 29     102 

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

     6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         

      - แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 38 61 1     100 

      - แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑อุตสาหกรรม         

รวม 445 209 173 183 9  1 1,020 
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คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษา (ภาค กศ.บป) 

ปี 1  

56 

ปี 2 

 55 

ปี 3  

54 

ปี 4 

 53  

ปี 5 

 52 

ปี 6 

51 

ปี 7 

50 
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  สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑         

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช         

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว๑         

   -  แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ า         

 1.2  สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร         

ภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม         

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

โอน) 
   

    
 

  1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม         

  1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส๑          

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         

   -  แขนงวิชาคอมพิวเตอร๑กราฟิก   7 7 4  1 19 

   -  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม         

   -  แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ๑         

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 ตอํเนื่อง)         

     6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         

      - แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 28 12 24     64 

      - แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑อุตสาหกรรม         

รวม 28 12 31 7 4  1 83 

 

 



 [รายงานประจ าปี พ.ศ.2556] 

 

|  20 

 

3. โครงการด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนเงิน วันที ่

1. สํงเสริมศักยภาพพืน้ฐานทางชําง

เชงิวศิวกรรม(การจัดการเรียน

การสอนรํวมกับเครอืขาํย

ภายนอก) 

วรีะชาต ิ จริตงาม 33,742 ม.ค. 56 – ก.พ. 56 

2. พัฒนาหลักสูตรใหมวํศิวกรรม

ศาสตรบัณฑิต 

จักราวุฒ ิ เตโช 4,000 ต.ค. 55 – ม.ีค. 56 

3. พัฒนาเคร่ืองมอืปฏบัิตกิารทาง

วศิวกรรมเพื่อการเรียนการสอน 

กฤษณะ  รํมชัยพฤกษ๑ 92,980 พ.ย. 55 - ก.ค. 56 

4. ซํอมบ ารุงเครื่องมือห๎องปฏบัิติ ปฐมพงค๑  จโิน 20,000 ต.ค. 55 – ก.ค.56 

5. เตรียมความพร๎อมกํอนฝึก

ประสบการณ๑วิชาชพี 

ภริตา  พิมพันธุ๑ 29,000 ก.ค. 56 – ส.ค. 56 

6. แลกเปลี่ยนเรียนร๎ูพ่ีชํวยสอนน๎อง ภริตา  พิมพันธุ๑ - 10-28 ก.ค. 56 

7. การศึกษาดูงานของนักศกึษา ภริตา  พิมพันธุ๑ 30,000 21-22 ธ.ค. 55 

โรงไฟฟาูแมํเมาะ 

บ.ไทยเพรซิเด๎นท๑

ฟูดส๑ จ ากัด 

(มหาชน) 

8. ประชาสัมพันธ๑หลักสูตร

วศิวกรรมศาสตร๑ 

ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑ 

ทรงศักดิ์  มะระ

ประเสริฐศักดิ์ 

13,000 15 ต.ค. 55 – 28 

ก.พ. 56 

9. สํงเสริมพัฒนาสิ่งประดิษฐ๑หรือ

เทคโนโลยสี าหรับนักศกึษา 

โกเมน  หมายมั่น 

ถิราย ุ ป่ินทอง 

50,000 พ.ย. 55 – ก.ย. 56 

10. การสงํเสริมการเข๎ารํวมประชุม

หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ

ส าหรับนักศกึษา 

กรรณิการ๑ มิ่งเมอืง 

มาศสกุล ภักดอีาษา 

 

10,000 ต.ค. 55 - ส.ค. 56 

11. การรํวมประชุมเพื่อเสนอ

ผลงานวจิัยหรืองานสร๎างสรรค๑ใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

จุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล 

ถิรายุ ปิ่นทอง 

13,720 21-23 ม.ิย. 56 

ม.เทคโนโลยรีาช

มงคลลา๎นนา 

12. จัดการระบบและวิเคราะห๑ขอ๎มูล

ผลการด าเนนิงานของสาขาวิชา 

ทรงศักด๑ มะระประเสริฐศักดิ์ 

ปฐมพงค๑ จโิน 

ภริตา พมิพันธุ๑ 

2,000 มิ.ย. 56 – ก.ย. 56 

13. การแขงํขันฝีมอืแรงงานแหงํชาติ โกเมน  หมายมั่น - ก.ค. – ก.ย. 56 

14. ปฐมนิเทศกอํนฝึกประสบการณ๑ เพยีงพิศ  ชะโกทอง 4,391 16 ต.ค. 2555 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนเงิน วันที ่

วชิาชีพ (ท่ีปรึกษาโครงการ)  

15. นเิทศการฝึกประสบการณ๑

วชิาชีพของนักศกึษาภาคปกต ิ

เพ็ญนภา  มณีอุด 21,600 1 ธ.ค. 54- 28 ก.พ. 

55 

16. การอบรมเชงิปฏบัิตกิารเร่ือง

โปรแกรมขึน้โมเดล 3 มติ ิ

เพ็ญนภา  มณีอุด 9,900 21-22 พ.ย. 55 

 

17. สํงเสริมการประชาสัมพันธ๑และ

แนะแนวการศึกษาด๎านการ

ออกแบบ 

มานัส  รอดช่ืน 20,000 ธ.ค. 55 – ม.ค. 56 

18. จัดท าหอ๎งปฏบัิตกิารสตูดิโอ

ถํายภาพ 

กันยาพร  กุณฑฺลเสพย๑ 15,000 ตลอดปีงบประมาณ 

56 

19. ทัศนศกึษาสถานประกอบการ

นอกสถานท่ี 

กันยาพร  กุณฑลเสพย๑ 57,110 7-8 ก.พ. 56  

เชยีงใหมํ 

ล าปาง 

20. ปฐมนิเทศหลังฝึกประสบการณ๑

วชิาชีพ 

มานัส  รอดช่ืน 

(ท่ีปรึกษาโครงการ) 

9,400 1 ม.ีค. 56 

21. ทัศนศกึษาดูงานนอกสถานท่ี เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา

ศักยภาพคณาจารย๑สาขาการ

ออกแบบ 

กันยาพร  กุณฑลเสพย๑ 30,000 12-14 พ.ค. 56 

จ.ราชบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ๑ 

จ.เพชรบุรี 

22. งานประกวดของอาจารย๑และ

นักศกึษาสาขาวิชาการออกแบบ 

พรรษประเวศ อชโินบุญวัฒน๑ 8,000 ม.ค. – พ.ค. 56 

23. กิจกรรมสานสัมพันธ๑พ่ีและน๎อง

สาขาการออกแบบ 

รพพีัฒน๑  มั่นพรม 

กันยาพร กุณฑลเสพย๑ 

(ผู๎ควบคุมโครงการ) 

- มิ.ย. – ส.ค. 56 

24. การสร๎างแนวคิด แรงบันดาลใจ 

เพื่อปํระกวดการออกแบบอยําง

สร๎างสรรค๑ 

กันยาพร  กุณฑลเสพย๑ 20,000 17 ก.ค. 56 

25. การเตรียมความพร๎อมกํอนฝึก

ประสบการณ๑วิชาชพี 

จิระทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑ 

(ท่ีปรึกษาโครงการ) 

4,560 25 ส.ค. 56 

26. จัดท าหอ๎งสมุดเพื่อเป็นแหลํง

เรียนร๎ูในการพัฒนาการเรียนการ

สอน สาขาวิชาการออกแบบ 

รพพีัฒน๑  มั่นพรม 15,000 ตลอดปีงบประมาณ 

2556 

27. นเิทศการฝึกประสบการณ๑

วชิาชีพของนักศกึษาภาคปกต ิ

อาสาฬห๑  อุตตาลกาญจนา 7,800 1 พ.ย. 55 – 22 ก.พ.

56 

28. บริการและประชาสัมพันธ๑ขอ๎มูล อาสาฬห๑  อุตตาลกาญจนา 5,000 ม.ค. – ก.พ. 56 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนเงิน วันที ่

ขําวสารผํานทางเว็ปไซต๑ 

(พัฒนาเว็ปไซต๑ สาขาฯ) 

29. ศกึษาดูงาน อาสาฬห๑  อุตตาลกาญจนา 53,770 1-2 ก.พ. 56 

บ.ไออาร๑พี่ซี จ ากดั 

(มหาชน) 

บ. BLCP Power  

30. การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร เร่ือง

การพัฒนาความร๎ูและทักษะ

ทางด๎านคอมพวิเตอร๑และการ

เขียนแบบ 

อาสาฬห๑  อุตตาลกาญจนา 24,000 23-26 เม.ย. 56 

31. อบรมเชงิปฏิบัตกิาร เร่ืองการ

พัฒนาความรูแ๎ละทักษะดา๎นการ

เขียนแบบ 

อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา 17,400 3-4 ส.ค. 56 

32. พัฒนาสิ่งประดิษฐ๑ตามแนว

พระราชด ารแิละเศรษฐกิจ

พอเพยีง (อนุรักษ๑ภูมิปัญญา

ท๎องถิ่นและสํงเสิรมการเรียนร๎ู

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงตาม

แนวพระราชด าร)ิ 

นางสาวสุนนีาถ หนํอท๎าว 

(นักศกึษา) 

5,000 11 พ.ย. 55 

ศูนย๑การเรียนร๎ู

เศรษฐกิจพอเพยีง

ประเภทประชาชน

ท่ัวไป อ.ชุมแสง 

33. น าผลงานรํวมแสดงนทิรรศการ 

และประกวดรางวัล(รวมพลังนัก

คิด ประดิษฐ๑เพือ่ชุมชน) 

เสกสิทธ์ิ  รัตนสิริวัฒนกุล 18,060 20-23 ม.ิย. 56 

ม.ราชมงคลล๎านนา 

34. นเิทศการฝึกประสบการณ๑

วชิาชีพของนักศกึษาภาค กศ.บป. 

ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 8,640 15 ก.ค. – 11 ต.ค. 

56 

35. นเิทศการฝึกประสบการณ๑

วชิาชีพของนักศกึษาภาคปกต ิ

ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 24,120 7 ม.ค. – 29 มี.ค. 

56 

36. ศกึษาดูงานสถานประกอบการ ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 59,740 2-3 ก.พ. 56 

ราชบุรี 

เพชรบุรี 

37. น าผลงานรํวมแสดงนทิรรศการ 

และประกวดรางวัล (วันนัก

ประดิษฐ๑) 

เอนก  หงส๑ไกร 

(นักศกึษา) 

18,280 1-5 ก.พ. 56 

นนทบุรี 

38. พัฒนานักศกึษาเพื่อการประกัน

คุณภาพภาษาอังกฤษ และ

คอมพิวเตอร๑ 

ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 11,500 9-10 พ.ค. 56 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนเงิน วันที ่

39. อบรมเชงิปฏิบัตกิาร “การพัฒนา

สัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค๑ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒแิหํงชาติ” 

จ ารอง  ชํางคุ๎ม 

(นักศกึษา) 

22,000 20-21 ม.ิย. 56 

(กรมปุาไม(๎ซับ

สมบูรณ๑)) 

40. ปัจฉิมนเิทศนักศกึษา สาขาวชิา

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ทล.บ. 

2 ปี) 

เอนก  หงส๑ไกร 

(นักศกึษา) 

- 3 เม.ย. 56 

41. ศกึษาดูงาน ณัฐเศรษฐ๑  น้ าค า 4,960 23 ส.ค. 56 

(อุทัยธานี) 

42. สัมมนาเพ่ือเตรียมความพร๎อม

นักศกึษากํอนฝึกงาน 

ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 4,500 28 ส.ค. 56 

43. ประชุมเชงิปฏิบัตกิารผู๎มีสํวนได๎

สํวนเสียในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

ณัฐเศรษฐ๑  น้ าค า 10,640 26-27 ส.ค. 56 

ม.ราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

44. ศกึษาดูงาน โดยบุคคล องค๑กร

และชุมชนภายนอกมสีํวนรํวม 

ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ 17,440 2-3 ธ.ค. 2555 

งานเกษตร

ก าแพงแสนนครปฐม 

45. ศกึษาดูงาน และ/หรือฝึกทักษะ

ปฏบัิตแิกํนักศึกษาโดย

บุคคลภายนอก องค๑กรและชุมชน

ภายนอกมสีํวนรํวม 

จามรี  เครือหงษ๑ 16,220 28-29 ม.ค. 56 

บ.ไทย เฉียน หวูํ 

จ ากัด 

ปฏบัิตกิารเลีย้งสัตว๑

น้ าทะเลชายฝั่ง 

46. พัฒนาเครือขํายผู๎น านักศกึษา

ด๎านการเกษตร 

ธันย๑ชนก  หัตถกรรม 2,000 30 ม.ค. 56 

47. ปฐมนิเทศกอํนฝึกประสบการณ๑

วชิาชีพและการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

นพดล  ชุมํอินทร๑ 6,500 14 มี.ค. 56 

48. การประชาสัมพันธ๑และแนะแนว

การศึกษาสาขาเทคโนโลยกีาร

ผลิตสัตว๑ 

ธันวา  ไวยบท 20,000 15 ม.ีค. 56 

49. ศกึษาดูงานนอกสถานท่ีและ

ฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร 

ฐิตาภรณ๑  คงด ี 15,000 10 ก.ค. 56 

สถานีวจิัยและ

ทดสอบพันธุ๑สัตว๑ อ.

หนองบัว 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนเงิน วันที ่

50. ศกึษาดูงาน สุรภ ี ประชุมพล 3,870 30 ก.ค. 56 

งานเกษตรนเรศวร

ครัง้ท่ี 11 

51. ศกึษาดูงาน จามรี  เครือหงษ๑ 3,720 18 ก.ค. 56 

นครปฐม 

ราชบุรี 

52. ประเพณีสานสัมพันธ๑พ่ีน๎องและ

กีฬารํวมใจของภาควิชา

เทคโนโลยกีารเกษตร 

สมชาย  ศรีพูล 5,000 20-21 ก.ค. 56 

53. ระบบและกลไกการให๎ค าปรึกษา

และบริการด๎านขอ๎มูลขําวสาร 

และสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

และพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียน

ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

จงดี  ศรีนพรัตน๑วัฒน 9,606 16-18 ส.ค. 56 

54. ศกึษาดูงานหนํวยงานหรือชุมชน

ภายนอก 

ชื่นจิต  พงษ๑พูล 24,000 13-15 ธ.ค. 55 

นครปฐม 

สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม 

55. นเิทศการฝึกประสบการณ๑

วชิาชีพของนักศกึษาภาคปกต ิ

ชื่นจิต  พงษ๑พูล 7,980 29-31 มี.ค. 56 

56. เข๎ารํวมกิจกรรมการประชุม

วชิาการหรือนทิรรศการทาง

วชิาการ 

ดร.ณิชา  กาวิละ 4,500 15 ม.ิย. 56 

57. ศกึษาดูงานหนํวยงานหรือชุมชน

ภายนอก 

เบญจพร รอดอาวุธ 4,960 20 ส.ค. 56 

58. ศกึษาดูงานสถานประกอบการ

ภายนอกและนทิรรศการทาง

วชิาการ 

ชัชชัย  เขื่อนธรรม 15,000 4-5 ม.ค. 56 

บ.เบอร๑นนิาํ จ ากัด 

อุทยานหลวงราช

พฤกษ๑ 

59. สัมมนาเร่ืองพัฒนาความร๎ู

ความสามารถและแสดงศักยภาพ

ทางวิชาการ การท างานเป็นทีม

ของนักศกึษาสาขาไฟฟาู

อุตสาหกรรม 

นัฐพันธ๑  พูนววิัฒน๑ 15,000 2 ม.ีค. 56 

60. การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร การ อนุสรณ๑  สินสะอาด 28,626 ก.พ. – ม.ีค. 56 
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนเงิน วันที ่

ปฏบัิตกิารระบบนวิเมตกิส๑ 

(Pneumatics System) 

61. กิจกรรมสงํเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาทักษะอาชพีให๎แกศษิย๑เกํา

และปัจจุบัน 

สุริยา  อดิเรก 10,000 ก.พ. 56 

62. นเิทศการฝึกประสบการณ๑

วชิาชีพของนักศกึษาภาคปกต ิ

ชัชชัย  เขื่อนธรรม 15,480 18 ม.ีค.-พ.ค. 56 

63. ระบบการจัดการด๎านความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สิง่แวดลอ๎ม 

สุริยา  อดิเรก 10,000 23 มี.ค. 56 

64. อบบรมทักษะการสื่อสารด๎วย

ภาษาอังกฤษ 

ปัฐยาวัต  สนธิธรรม 13,400 มิ.ย. – ส.ค. 56 

65. ชมรมเครื่องบินบังคับ สาขาไฟฟาู

อุตสาหกรรม 

เทิดพันธุ๑  ชูกร 2,000 ตลอดปีงบประมาณ 

2556 

66. เทคโนโลยรัีกษ๑ประชาธิปไตย ณัฐพล  เรืองศริิโพธ์ิพาน 

(ประธานสโมสรฯ) 

- 18 ก.พ. – 6 มี.ค. 

56  

67. ปฐมนิเทศนักศกึษาใหมํ ปี

การศึกษา 2556 

ปิยะภรณ๑ เจนเขตการ 

(ประธานสโมสรฯ) 

7,720 5 ม.ิย. 56 

68. เข๎าคํายนักศกึษาใหม ํปี

การศึกษา 2556 

ปิยะภรณ๑ เจนเขตการ 

(ประธานสโมสรฯ) 

80,000 15 ม.ิย. 56 

วัดบ๎านแกงํ 

69. เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภบิาล “บัณฑิตไทยไมํ

โกง” เครอืขาํยเขตภาคเหนือ

ตอนลาํง 

ปิยะภรณ๑ เจนเขตการ 

(ประธานสโมสรฯ) 

80,400 พ.ค. – ส.ค. 56 

70. ปัจฉิมนเิทศนักศกึษาช้ันปีท่ี 4 ปิยะภรณ๑ เจนเขตการ 

(ประธานสโมสรฯ) 

12,000 31 ก.ค. 56 
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 1.  โครงการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนเงนิ วันท่ี/สถานที่ 

1. สํงเสริมศักยภาพพืน้ฐานทางชําง

เชงิวศิวกรรม(การอบรม

คอมพิวเตอร๑เชงิปฏบัิตกิาร การ

ออกแบบและเขียนแบบเชงิ

วศิวกรรมดว๎ยโปรแกรม AutoCAD) 

วรีะชาต ิ จรติงาม 7,000 6-9 ต.ค. 2555 

 

2. การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ

การอนุรักษ๑พลังงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม 

วรีะชาต ิ จรติงาม 15,000 พ.ย. – ก.ย. 56 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน

ของโรงงานขนาดกลาง 

ธีรพจน๑ แนบเนยีน 

วรีะชาต ิ จรติงาม 

งบประมาณ

สนับสนุนจาก

กรมพัฒนา

ทดแทนและ

อนุรักษ๑

พลังงาน 

(พพ.) 

กระทรวง

พลังงาน 

พ.ค. – ต.ค. 56 

4. การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร เร่ืองการ

พัฒนาความรูแ๎ละทักษะทางด๎าน 

โปรแกรมวเิคราะห๑แกปั๎ญหา

ทางด๎านวศิวกรรม (Matlab 

simualation) 

กฤษณะ  รํมชัยพฤกษ๑ 15,600 21-22 ก.ค. 56 

5. การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร เร่ือง การ

สร๎างมูลคาํเพ่ิมผลิตภัณฑ๑จาก

ผักตบชวาตามแนวคดิเศรษฐกิจ

สร๎างสรรค๑ 

รพพีัฒน๑  มั่นพรม 15,000 ม.ิย. 56 – ก.ค. 56 

6. บริการวิชาการด๎านการออกแบบ

และพัฒนาสิ่งผลิตภัณฑ๑ของกลุมํ

แมบ๎ํานเพื่อสร๎างมูลคาํเพ่ิม 

ผศ.ภูษิต  ค าชมภู 40,000 ตลอดปีงบประมาณ 

56 

วัดหนองปลิง 

ด้านการบรกิารวชิาการ 
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ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนเงนิ วันท่ี/สถานที่ 

7. จัดตั้งศูนย๑การออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ๑สาขาวิชาการออกแบบ 

เพ็ญนภา มณอีุด 35,000 1 ม.ิย. – 31 ส.ค. 56 

 อบรม เร่ือง “วัสดุศาสตร๑กับ

ชวีติประจ าวัน” 

อาสาฬห๑ อุตตาล

กาญจนา 

16,700 7 ส.ค. 56 

รร.บางลายพทิยาคม 

8. ถํายทอดเทคโนโลยสีูํประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในกลุํมวสิาหกิจ

ชุมชนตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 15,000 20 เม.ย. 56 

(ศูนย๑การเรียนร๎ู

ขนมจีนโบราณครู

เปูา) 

9. เสวนาปัญหาวทิยาการหลังการเก็บ

เกี่ยว และทิศทางของขา๎วไทย 

ดร.ศรัณยา  เพงํผล 15,000 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 56 

10. อบรมเชงิปฏิบัตกิาร “การแปรรูป

ผลไม๎แชํอ่ิมอบแห๎งและการเก็บ

รักษา” 

ณิชา  กาวลิะ 15,000 15 ส.ค. 56 

11. อบรมเชงิปฏิบัตกิารซํอมแซมระบบ

ไฟฟาู และอุปกรณ๑ไฟฟาูภายใน

ครัวเรือน 

ชัชชัย  เขื่อนธรรม 15,000 11-12 พ.ค. 56 

ต.ทํางิว้  

อ.บรรพตพสิัย 
 

 2. โครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุน 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนเงิน 

1. การอบรมเชงิปฏบัิตกิารพื้นบ๎านอาชพี เร่ือง การ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ท่ีระลึก จังหวัด

นครสวรรค๑ 

มานัส  รอดช่ืน 60,000 

2. การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร การสร๎างหุนํยนต๑

อัตโนมัติดว๎ยไมโครคอนโทรเลอร๑ MCS-51 

อ านาจ  ประจง 60,000 

3. การอบรมเชงิปฏบัิตกิารถํายภาพ เพื่อเสริมสร๎าง

ความร๎ู เทคนิค ทักษะ และความคิดสร๎างสรรค๑ 

ผศ.พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน๑ 60,000 

4. การอบรมเชงิปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร๑เพื่อการ

เขียนแบบสองมติ ิและสามมติิ 

สุจิตรา  อยูหํน ู 60,000 

5. การถํายทอดเทคโนโลยกีารผลติปุ๋ยชวีภาพ

อัดเม็ดจากเศษวัสดเุหลอืใชท๎างการเกษตร 

สุริยา  อดิเรก 60,000 

6. การอบรมเชงิปฏบัิตกิารสร๎างอาชีพเพื่อพัฒนา

อยํางย่ังยนื เสริมสร๎างทักษะการประกอบอาชพี

เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง 

ยุวดี  ทองออํน 60,000 

7. การอบรมเชงิปฏบัิตกิารการพัฒนา ณัฐเศรษฐ๑  น้ าค า 60,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนเงิน 

เครื่องป้ันดนิเผาพืน้เมอืง 

8. ข๎อก าหนดและการจัดระบบห๎องปฏบัิตกิารตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17020:2005 

ชื่นจิต  พงษ๑พูล 60,000 

9. การถํายทอดเทคโนโลยกีารผลติไบโอดเีซลจาก

น้ ามันพชืเหลอืใชส๎ าหรับเครื่องจักรกล

การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

กรณศีกึษายํานมัทรี มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค๑ 

อนุสรณ๑  สินสะอาด 60,000 

10. การอบรมเชงิปฏบัิตกิารเร่ืองพลังงานทดแทน

เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง กรณศีกึษายํานมัทรี มหาวทิยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค๑ 

ชัชชัย  เขื่อนธรรม 60,000 

11. การอบรมเชงิปฏบัิตกิารการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ

เมล็ด และหนอํกลว๎ยไม ๎

นพดล  ชุมํอินทร๑ 60,000 

12. ให๎ความร๎ูบริการวิชาการตรวจสอบ และ

ซํอมแซมระบบไฟฟาูภายในครัวเรือน 

นัฐพันธ๑  พูนววิัฒน๑ 60,000 

13. การประหยัดและการอนุรักษ๑พลังงานเพื่อลด

ตน๎ทุนการผลิตในสถานประกอบการวสิาหกิจ 

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอํม (SMEs) 

วรีะชาต ิ จริตงาม 60,000 

14. การอบรมเชงิปฏบัิตกิารการผลติผักปลอด

สารพิษโดยการปลูกผักแบบไมใํชด๎ิน 

ทัศนุพันธุ๑  กุศลสถิตย๑ 60,000 

15. สารอะครลิาไมดใ็นอาหาร ณิชา  กาวลิะ 60,000 

16. การอบรมเชงิปฏบัิตกิารการท าหุํนกระบอก

พื้นบ๎าน เพื่อน าไปประยุกต๑ใชใ๎นการเรียนการ

สอน 

รพพีัฒน๑  มั่นพรม 60,000 

17. การสร๎างเครอืขาํยการเรียนร๎ูแบบบูรณาการใน

การประกอบอาชพีเสริมของชุมชนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพยีง 

ไพฑูรย๑  ทองทรัพย๑ 60,000 

18. การผลิตและแปรรูปข๎าวกล๎องงอก พรพรรณ  จิอู๐ 60,000 

19. ระบบคุณภาพกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

อาหาร 

เบญจพร  รอดอาวุธ 60,000 

20. สิ่งแวดลอ๎มชุมชนเพื่อการพัฒนาอยํางย่ังยนืตาม

แนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ภริตา  พิมพ๑พันธุ๑ 60,000 

22. การบริการความร๎ูเร่ืองดินและปุ๋ยท่ีเหมาะ

ส าหรับการปลูกพชื 

บุญแสน เดียวนุกูลธรรม 60,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนเงิน 

23. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมในการเลี้ยง

สัตว๑แบบบูรณาการตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

สมชาย  ศรีพูล 60,000 

24. การจัดการโลจิสตกิส๑ตอํมุมมองทางด๎านการ

ปฏบัิตกิาร 

สุรชัย  บุญเจรญิ 60,000 

25. จัดอบรมปัจจัยท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎

เครื่องสีขา๎วเพื่อสงํเสริมให๎โรงสีขา๎วชุมชนของ

จังหวัดนครสวรรค๑ 

ภญิโญ  ชุมมณ ี 60,000 

26. การศึกษาการอยํูรอดของกระบือเผือกไทย

ภายใตค๎วามเสี่ยงของสภาพอากาศในเขตร๎อน 

ฐิตาภรณ๑  คงด ี 60,000 
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 1. โครงการด้านการวิจัย 

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนเงนิ วันท่ี /สถานที่ 

1. การประชุมวิชาการในระดับชาติ ภิญโญ  ชุมมณ ี 10,000 20-25 ส.ค. 56 

2. น าเสนอผลงานวจิัย ดา๎น 

เทคโนโลยกีารผลิตสัตว๑ คร้ังท่ี 

12/2556 

ธันวา  ไวยบท 2,100 4-5 มี.ค.56 

18 มี.ค. 56 

3 พ.ค. 56 

3. น าเสนอผลงานวจิัย ดา๎นเทคโนโลยี

การผลิตสัตว๑ คร้ังท่ี 13/2556 

ธันวา  ไวยบท 2,000 2-4 พ.ค. 56 

ม.ราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

9-12 พ.ค. 56 

ม.ขอนแกํน 

25-26 ก.ค. 56 

ม.อุบลราชธานี 

 

 2. โครงการวิจัยที่ได้รับทุน 

ที ่ ชื่องานวิจัย หัวหนา้โครงการ จ านวนเงิน 

1. การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจพอเพยีงโซํอุปทานวัวสูกํารใช๎

เชงิพาณิชย๑ อ าเภอไพศาล ี จังหวัดนครสวรรค๑ 

สุรชัย  บุญเจรญิ 384,500 

2. การวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยกีระบวนการแปรรูปอาหาร

เสริมผงข๎าวกลอ๎งงอกส าเร็จรูปพร๎อมดื่ม ส าหรับสร๎าง

มูลคําเพิ่มให๎กับขา๎ว  ของชาวนาโดยการแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ๑ท่ีมีมูลคําสูง 

ภญิโญ  ชุมมณ ี 1,500,000 

3. การสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑งานประติมากรรมจากกากถั่ว

เหลอืง เพือ่เพิ่มมูลคาํของวัสดุเหลอืท้ิงทางการเกษตร 

ไพฑูรย๑  ทองทรัพย๑ 499,300 

4. การศึกษาการจัดการโลจิสตกิส๑เพื่อสิ่งแวดลอ๎ม ส าหรับ

โรงงานขนาดยํอม (SMEs) 

มาศสกุล  ภักดีอาษา 500,800 

5. การศึกษาและออกแบบเครื่องจักรกล ส าหรับขึน้รูปถําน

แฟนซีจากวัสดุเหลอืใชท๎างการเกษตร เพื่อแกปั๎ญหาความ

ยากจน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง  

ชัชชัย  เขื่อนธรรม 303,900 

ด้านการวิจัย 
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ที ่ ชื่องานวิจัย หัวหนา้โครงการ จ านวนเงิน 

6. แนวโนม๎การจ๎างงานในอุตสาหกรรม กรณศีกึษาบัณฑิต

เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม(นักวจิัยหนา๎ใหม)ํ 

สนธยา  แพงํศรีสาร 40,000 

7. การศึกษาสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทติย๑จากวัสดุรีไซเคิล

ส าหรับเครื่องอบแห๎งพลังงานแสงอาทติย๑(นักวจิัยหนา๎ใหมํ) 

เสกสิทธ์ิ  รัตนสิริวัฒ

นกุล 

40,000 

8. การพัฒนากระบวนการผลิตและการยดือายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ๑ขนมปังสังขยา 

เบญจพร  รอดอาวุธ 195,000 

9. วจิัยและพัฒนาตูเ๎พาะเลีย้งพืช แบบควบคุมสภาพแวดลอ๎ม

ได๎  

ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถติย๑ 499,500 

10. การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนวังขอํยเชงิ

บูรณาการเพื่อการเกษตรแบบยั่งยนื  

สุกัญญา สุจรยิา 416,600 

11. บูรณาการการผลิตขา๎วเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตน๎ทุนการ

ผลิตโดยใชจ๎ุลินทรีย๑และสารสกดัจากพชืในพื้นท่ีภาคเหนือ

ตอนลาํง  

ปัณณวชิญ๑ เย็นจิตต๑ 165,300 

12. การศึกษาการทนความร๎อนและการอยํูรอดของกระบือ

เผือกไทยภายใต๎ความเสี่ยงของสภาพอากาศ งานวจิัย

ประยุกต๑ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง กรณศีกึษา : 

จังหวัดนครสวรรค๑ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี  

สมชาย ศรีพูล 458,400 

13. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมในการเลีย้งสัตว๑แบบ

บูรณาการ 

     ตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพยีง  

ฐิตาภรณ๑ คงด ี 441,400 

14. ภูมิปัญญาการเก็บรักษาอาหารสัตว๑ “การลอมฟาง” ไวใ๎ช๎

ในฤดูแลง๎  กรณีศึกษา : จังหวัดนครสวรรค๑ และจังหวัด

อุทัยธานี 

ฐิตาภรณ๑ คงด ี 800,000 

15. การศึกษาพัฒนาการใชอ๎าหารขน๎อัดก๎อนผสมสมุนไพรเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสัตว๑เคีย้วเอื้อง 

ชนณภัส  หัตถกรรม 95,500 

16. โครงการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อถํายทอดเทคโนโลยสีูํชุมชน

ฐานราก 

อ านาจ  ประจง 60,000 

17. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ไอศกรีมน้ านมขา๎วกล๎องหอมนลิ

งอกโดยใช๎น้ าตาลโตนด : กรณศีกึษาผลิตภัณฑ๑น้ าตาล

โตนด ต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค๑ 

พรพรรณ  จิอู๐ 60,000 

รวม 6,460,200 
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 3. งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ที ่ งานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ผู้น าไปใช้ประโยชน ์

1. เครื่องนวดแปูงส าหรับท าเส๎นขนมจนี สุรชัย  บุญเจรญิ กลุํมวสิาหกิจชุมชนขนมจีน

โบราณ-คุกกี ้ครูเปูา บา๎นหนอง

โพธ์ิ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ 

จ.นครสวรรค๑ 

2. เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชาขา๎วกล๎องงอก ภญิโญ  ชุมมณ ี

วรีะชาต ิจริตงาม 

ธนรัตน๑ ศรีรํุงเรอืง 

หจก.ไทยไชโย เอ็นจิเนยีร่ิง 

3. เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ๑ข๎าวเกํา 

4. เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ๑ข๎าวเคลอืบสมุนไพร 

5. เครื่องผลิตก๏าซเชื้อเพลงิส าหรับใชอ๎บข๎าวเปลอืก 

6. การจัดการความเสี่ยง และเตรียมอาหารสัตว๑

พันธุ๑ดสี าหรับเกษตรกรท่ีประสบปัญหาอุทกภัย 

และเพิ่มศักยภาพในการผลิตโคนม โคเนื้อ 

กระบือเขตร๎อน 

ฐิตาภรณ๑  คงด ี สหกรณ๑การเกษตรตากฟาู ต.

ตากฟูา อ.ตากฟาู จ.นครสวรรค๑ 

และสหกรณ๑โคนมตากฟูา 

จ ากัด 

 

 4. การน าเสนองานวจิัย 

ที ่ ชื่องานวิจัย วัน/เวลา ชื่องาน ชื่อผู้วิจัย 

1. ผลของอายุการตัดหญา๎แพงโคลําตอํ

ผลผลิตและคุณคาํทางโภชนะในเขต

จังหวัดนครสวรรค๑ 

28-29 ม.ค. 56 การประชุมวิชาการเกษตร 

ครัง้ท่ี 14 งานวันเกษตรภาค

อกีสานประจ าป ี2556      

ณ ม.ขอนแกํน 

ธันวา ไวยบท 

2. การศึกษาชวํงเวลาผสมพันธุ๑โดยใช๎

เทคนิคผสมเทียมตอํประสิทธิภาพการ

สบืพันธุ๑โคเนือ้ในเขตจังหวัดนครสวรรค๑ 

4-5 ม.ีค. 56 การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วทิยาศาสตร๑วิจัย 

ครัง้ท่ี 5 ณ  ม.พะเยา 

ธันวา ไวยบท 

3. การศึกษาพฤติกรรมสุกรจากการใช๎ 

อุปกรณ๑เสริมตอํสมรรถภาพการผลิต

สุกร ระยะเล็ก-ขุน 

18  มี.ค. 56 การประชุมวิชาการ 

วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยี

ระหวํางสถาบัน คร้ังท่ี 1 

“วทิยาศาสตร๑และ

เทคโนโลยเีพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  ณ  กรุงเทพฯ 

ธันวา ไวยบท 

4. ความสัมพันธ๑ระหวํางศลิปะการแสดง

เอ็งกอกับความหลากหลายทางชาติ

พันธุ๑ จังหวัดนครสวรรค๑ 

11 ก.ค. 56 การประชุมวิชาการทาง

วัฒนธรรมระดับชาติ        

ณ  กรุงเทพมหานคร 

ธวัช  พะยิ้ม 

5. ผลการเสริมสารสกัดหยาบจาก 14-16 มี.ค. 56 การประชมุวชิาการสัตว ธันวา  ไวยบท 
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ที ่ ชื่องานวิจัย วัน/เวลา ชื่องาน ชื่อผู้วิจัย 

บอระเพ็ดในอาหารเป็ดเนื้อตอํ

สมรรถนะการผลิตและคณุภาพซาก 

ศาสตร๑แหงํชาติ ครัง้ท่ี 1 

“สัตวศาสตร๑เป็นหน่ึง  

รวมใจมุํงไปอาเซี่ยน”  

ณ  ม.ขอนแกํน 

6. ผลของสารละลายเกลือและการใชน๎้ า

ร๎อนตํอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของ

ผลฝรั่งสดพันธุ๑แปูนสีทองระหวํางการ

เก็บรักษา 

22-23 ส.ค. 56 การประชุมวิชาการ

วทิยาการหลังการเก็บเกี่ยว

แหํงชาติ ครัง้ท่ี  11 

ศรัณยา   

เพงํผล 

7. การประยุกต๑ใชเ๎ศรษฐกิจพอเพยีง 

กรณศีกึษา : ชุมชนในจังหวัด

นครสวรรค๑ ชัยนาท และอุทัยธานี 

21-23 ม.ค.56 การประชุมวิชาการโครงการ

สํงเสริมการวจิัยใน

อุดมศกึษา ครัง้ท่ี 1 โดย

ความรํวมมอืของ 70 

มหาวทิยาลัย  ณ  ม.ราชภัฏ

พบูิลสงคราม 

บุญแสน  

เตยีวนุกูล

ธรรม 

8. ประสิทธิภาพน้ าสกัดพืชท่ีหมักด๎วยเชื้อ

รา Trichoderma viride และ Rhizopus 

oligosporus ในการควบคุมโรคไหมข๎อง

ข๎าว 

พ.ย. 56 วารสารวิทยาศาสตร๑เกษตร ปัณณวชิณ๑ 

เย็นจิตต๑ 
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             1. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนเงนิ วันท่ี 

1. ปฏบัิตกิารทางด๎านศิลปะและการ

ออกแบบ คร้ังท่ี 3 

ธวัช  พะยิ้ม 95,000 21-22 ส.ค. 56 

2. ประเพณีการลงแขกด านา-เกี่ยวข๎าว นพดล  ชุมํอินทร๑ 20,000 ส.ค. – ธ.ค. 56 

3. ไหวค๎รูชําง ปกีารศึกษา 2556 ปิยะภรณ๑ เจนเขตการ 

(ประธานสโมสรฯ) 

5,000 20 มิ.ย. 56 

4. วิ่งชึน้เขา ฟังธรรม วัชระ  ชัยสงคราม 5,000 6 ก.ค. 56 

วัดคีรีวงศ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
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 ในปีงบประมาณ 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ านวน

อาจารย๑ทั้งหมด  69  คน เจา๎หน๎าที่จ านวน 10 คน ดังนี ้

 1. รายชื่ออาจารย์แยกตามสาขาวิชา 

ที ่ ชื่อ-สกุล สถานะ หมายเหต ุ

ภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม 

1. ผศ.ศรวณะ  แสงสุข ข๎าราชการ  

2. ผศ.จรรโลง  พรุิณ ข๎าราชการ  

3. ผศ.สนธยา  แพงํศรีสาร ข๎าราชการ  

4. นายมนตรี  ใจเย่ียม ข๎าราชการ  

5. นายเสกสิทธ์ิ  รัตนสิริวัฒนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย  

6. นางสาวอาสาฬห๑  อุตตาลกาญจนา พนักงานมหาวิทยาลัย  

สาขาวิชาการออกแบบ 

1. ผศ.พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน๑ ข๎าราชการ  

2. ผศ.ภูษิต  ค าชมพู ข๎าราชการ  

3. ผศ.ดร.ไพฑูรย๑  ทองทรัพย๑ ข๎าราชการ  

4. นางยุวดี  ทองออํน พนักงานมหาวิทยาลัย  

5. นางสาวเพยีงพิศ   ชะโกทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศกึษาตอํ 

6. นายมานัส  รอดช่ืน พนักงานมหาวิทยาลัย  

7. นายธวัช  พะยิ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย  

8. นางสาวสุจิตรา  อยูหํน ู พนักงานมหาวิทยาลัย  

9. นายรพพีัฒน๑  มั่นพรม พนักงานมหาวิทยาลัย  

10. นางสาวเพ็ญนภา  มณีอุด พนักงานมหาวิทยาลัย  

11. นางสาวกันยาพร  กุลฑลเสพย๑ พนักงานมหาวิทยาลัย  

12. นายจิรทัศน๑  ดาวสมบูรณ๑ พนักงานมหาวิทยาลัย  

สาขาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

1. ผศ.ดร.สุรชัย  บุญเจรญิ ข๎าราชการ  

2. นางสาวกันตพัฒน๑  จารุวัชรเศรษฐ๑ พนักงานมหาวิทยาลัย  

3. ผศ.สันติ  พงษ๑พรต ข๎าราชการ  

ด้านบุคลากร 
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ที ่ ชื่อ-สกุล สถานะ หมายเหต ุ

4. นายณัฐเศรษฐ๑  น้ าค า พนักงานมหาวิทยาลัย  

5. นายภูริช  ยิ้มละมัย พนักงานมหาวิทยาลัย  

สาขาวิชาไฟฟา้อุตสาหกรรม 

1. นายนัฐพันธ๑  พูนววิัฒน๑ ข๎าราชการ  

2. นายเกษม  ภูเํจรญิธรรม ข๎าราชการ  

3. นายชัชชัย  เขื่อนธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย  

4. นายอนุสรณ๑  สินสะอาด พนักงานมหาวิทยาลัย  

5. นายสุริยา  อดิเรก พนักงานมหาวิทยาลัย  

6. นายอ านาจ  ประจง พนักงานมหาวิทยาลัย  

7. ดร.เทิดพันธุ๑  ชูกร พนักงานมหาวิทยาลัย  

8. นางปัฐยาวัต  เอี่ยมส าอางค๑ พนักงานมหาวทิยาลัย  

สาขาวิศวกรรมไฟฟา้เครื่องกลการผลิต 

1. นายพิสษิฐ๑  เพชรคง ข๎าราชการ  

2. นายปิยลาภ  มานะกจิ พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศกึษาตอํ 

3. นายวัชระ  ชัยสงคราม พนักงานมหาวิทยาลัย  

4. นายจุตพิรรษ๑  อนวิรรตกูล พนักงานมหาวิทยาลัย  

5. นายวีระชาต ิ จรติงาม ข๎าราชการ  

6. นางสาวธนรัตน๑  ศรีรํุงเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศกึษาตอํ 

7. นายปิยกิจ  กจิติตุลากานนท๑ พนักงานมหาวิทยาลัย  

8. นายทรงศักดิ์  มะระประเสริฐศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

9. นายโกเมน  หมายม่ัน พนักงานมหาวิทยาลัย  

10. นางสาวกรรณิการ๑  มิง่เมอืง พนักงานมหาวิทยาลัย  

12. นายธีรพจน๑  แนบเนยีน ข๎าราชการ  

สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน 

1. นายภิญโญ  ชุมมณ ี พนักงานมหาวิทยาลัย  

2. นายถริายุ  ป่ินทอง พนักงานมหาวิทยาลัย  

3. ดร.ภริตา  พิมพันธุ๑ พนักงานมหาวิทยาลัย  

4. นางมาศสกุล  ภักดีอาษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

5. นายจักราวุฒ ิ เตโช พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศกึษาตอํ 

6. นายกฤษณะ  รมํชัยพฤกษ๑ พนักงานมหาวิทยาลัย  

7. นายปฐมพงค๑  จิโน พนักงานมหาวิทยาลัย  

ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

1. ดร.ปัณณวชิญ๑  เย็นจิตต๑ พนักงานมหาวิทยาลัย  
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ที ่ ชื่อ-สกุล สถานะ หมายเหต ุ

2. ผศ.สุกิตติ  ก าแพงเศรษฐ ข๎าราชการ  

3. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑  กุศลสถิตย๑ ข๎าราชการ  

4. นางสาวสุกัญญา  สุจรยิา ข๎าราชการ ลาศกึษาตอํ 

5. ผศ.ดร.บุญแสน  เตียวนุกูลธรรม ข๎าราชการ  

6. นายนพดล  ชุมํอินทร๑ พนักงานมหาวิทยาลัย  

7. ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ๑ ข๎าราชการ  

8. ผศ.สมชาย  ศรีพูล ขา๎ราชการ  

9. นายธันวา  ไวยบท พนักงานมหาวิทยาลัย  

10. นางสาวธันย๑ชนก  หัตถกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย  

11. ดร.ฐิตาภรณ๑  คงด ี พนักงานมหาวิทยาลัย  

12. ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน๑วัฒน ข๎าราชการ  

13. นางสาวจามร ี เครือหงส๑ พนักงานมหาวิทยาลัย  

14. ดร.ศรัณยา  เพงํผล พนักงานมหาวิทยาลัย  

สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

1. นางสาวช่ืนจิต  พงษ๑พูล พนักงานมหาวิทยาลัย  

2. นางสาวพรพรรณ  จิอู๐ พนักงานมหาวิทยาลัย  

3. นางสาวอิ่มเอบิ  พันสด ข๎าราชการ  

4. ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ ข๎าราชการ ลาศกึษาตอํ 

5. ดร.ณิชา  กาวิละ พนักงานมหาวทิยาลัย  
 

   2. รายชื่อเจ้าหน้าที่  

ที ่ ชื่อ- สกุล สถานะ หมายเหต ุ

1. นางกมลลักษณ๑  พงษ๑พรต พนักงานมหาวิทยาลัย  

2. นางสาวเยาวเรศ  ภูเมอืงปาน พนักงานมหาวิทยาลัย  

3. นางสาวสมลักษณ๑  โพธ์ิใบ พนักงานมหาวิทยาลัย  

4. นางธนษิฐา  ปานทิม พนักงานมหาวิทยาลัย  

5. นางสาวอุทุมพร  แก๎วนิคม พนักงานมหาวิทยาลัย  

6. นางสาวปิยนุช  ภูกันแกว๎ พนักงานมหาวิทยาลัย  

7. นายอดิศร  มั่นสุข ลูกจ๎างชั่วคราว  

8. นายมนตรี  ทองเชื้อ พนักงานมหาวิทยาลัย  

9. นายจักรา  พมิพ๑สวรรค๑ ลูกจ๎างชั่วคราว  
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3. จ านวนอาจารย์ แยกตามวุฒิทางการศึกษา 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จ านวนอาจารยท์ี่มีวุฒทิางการศกึษา 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร  

     1.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑  - 7 7 14 

 2.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยกีารอาหาร  - 4 1 5 

ภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

     1.  สาขาวิชาออกแบบ  - 11 1 12 

 2.  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม  - 6 - 6 

 3.  สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  - 4 1 5 

 4.  สาขาวิชาไฟฟาูอุตสาหกรรม  - 7 1 8 

 5.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาูเคร่ืองกลการผลิต  1 10 - 12 

 6.  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  - 6 1 7 

รวม 1 52 10 69 
 

4. จ านวนอาจารย์ แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จ านวนอาจารยท์ี่มีต าแหนง่ทางวิชาการ 

อาจารย ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

รอง

ศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์ รวม 

ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร       

    1.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑  8 6 - 
 

14 

    2.  สาขาวชิาวทิยาศาสตร๑และ

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 11 - - 
 

11 
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ภาควิชา/สาขาวิชา 

จ านวนอาจารยท์ี่มีต าแหนง่ทางวิชาการ 

อาจารย ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

รอง

ศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์ รวม 

เครื่องกลการผลิต     

รวม 52 16 - 

 

68 
 

5. รายชื่ออาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ประเภทการศึกษา 

1. นายปิยลาภ  มานะกจิ วศิวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต ตาํงประเทศ 

2. นางสาวธนรัตน๑  ศรีรํุงเรือง วศิวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต ในประเทศ 

3. ผศ.อิ่มเอบิ  พันสด วทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยกีารอาหาร ตาํงประเทศ 

4. นางสาวเพยีงพิศ  ชะโกทอง การออกแบบ ในประเทศ 

5. นางสาวสุกัญญา  สุจรยิา เกษตรศาสตร๑ ในประเทศ 

6. นายจักราวุฒ ิ เตโช วศิวกรรมพลังงาน ในประเทศ 
 

           6. โครงการพัฒนาบุคลากร 

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนเงนิ วันท่ี  

1. สัมมนาฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี

อเิล็กทรอนิกส๑สื่อสาร ณ ED Corporation 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต๎ ประจ าปี

งบประมาณ 2556 

เทิดพันธุ๑  ชูกร 

อ านาจ  ประจง 

40,000 1 – 5 เม.ย. 56 

2. ศกึษาดูงานตํางประเทศ ณ ประเทศ 

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลใีต๎) ประจ าปี

งบประมาณ 2556 

ผศ.สุกิตติ  ก าแพงเศรษฐ 5,000 18-23 มี.ค. 56 

3. พัฒนาอาจารย๑เข๎าสูตํ าแหนงํวชิาการตาม

เกณฑ๑ประกันคุณภาพทางการศกึษา

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

จงดี  ศรีนพรัตน๑วัฒน 100,000 เม.ย. – ส.ค. 56 

4. งานประกวดของอาจารย๑และนกัศกึษา

สาขาวิชาการออกแบบ 

พรรษประเวศ อชโิน

บุญวัฒน๑ 

8,000 ม.ค. – พ.ค. 56 
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7. ข้อมูลการไปราชการของบุคลากร  ดังน้ี 

              เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2555 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0313/55 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9-ต.ค.-55 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้ าค า 

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจรญิ 

ผศ.สันติ พงษ๑พรต 

อ.กันตพัฒน๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 

อ.เสกสิทธ์ิ รัตนสิริวัฒนุกุล 

อ.ภูริช ยิม้ละมัย 

ดร.ภริตา พมิพันธุ๑ 

อ.มาศสกุล ภักดอีาษา 

อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมอืง 

อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑ 

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑ 

อ.ปฐมพงค๑ จิโน 

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ 

อ.โกเมน หมายม่ัน 

อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล 

ศกึษาดูงานและพัฒนาหลกัสูตร 

ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0318/55 

  

31-ต.ค.-55 

  

ผศ.สันติ พงษ๑พรต 

  

ท างานวิจัยและพบอาจารย๑ท่ีปรึกษา 

ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ํ

0317/55 

  

  

  

  

26-ต.ค.-55 

  

  

  

  

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ 

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑ 

อ.โกเมน หมายม่ัน 

อ.ปฐมพงค๑ จิโน 

อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑ 

เข๎ารํวมสัมมนา เร่ืองเทคนิคการ

สร๎างรถไฟฟาูและรถพลังงาน

แสงอาทติย๑ 

ณ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุุน 

0316/55 

  

  

18-ต.ค.-55 

  

  

อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมอืง 

อ.มาศสกุล ภักดอีาษา 

ดร.ภริตา พมิพันธุ๑ 

น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ณ ศูนย๑นทิรรศการและการ

ประชุมไบเทค บางนา 
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   เดือน พฤศจกิายน พ.ศ.2555 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0311/55 

  

  

15-16 พ.ย.55 

  

  

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑ 

  

  

เข๎ารํวมโครงการ "มหกรรมจิตอาสา

ในสถาบันการศึกษา:งานอาสาสมัคร

ไทยก๎าวสํูประชาคมอาเซียน" ณ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร๑ ทํา

พระจันทร๑ 

0319/55 

  

24-25 พ.ย.55 

  

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑ 

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ 

เข๎ารํวมสัมมนาและฝึกอบรมการใช๎

งานหลักสูตร Power Electronic ณ 

กรุงเทพฯ 

0013/56 

  

19-21 พ.ย.55 

  

ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑ 

  

ลงพื้นทีในการท าวิจัยเร่ืองการ

สร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑งานปตมิา

กรรมจากกากถั่วเหลอืง ณ  

จ.นครราชสมีา 

0012/56 

  

  

27-พ.ย.-55 

  

  

อ.สุริยา อดเิรก 

อ.อ านาจ ประจง 

ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร 

เข๎ารํวมสัมมนาวชิาการ ณ กรุงเทพฯ 

  

008/56 

  

  

  

13-14 พ.ย.55 

  

ผศ.สันติ พงษ๑พรต ท างานวิจัยและพบอาจารย๑ท่ีปรึกษา 

  ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ํ

20-พ.ย.-55 ผศ.สันติ พงษ๑พรต ท างานวิจัยและพบอาจารย๑ท่ีปรึกษา 

    ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ํ

006/56 

  

  

11-14 พ.ย.55 

  

  

อ.มาศสกุล ภักดอีาษา 

ดร.ภริตา พมิพันธุ๑ 

อบรมสัมมนาเชงิปฏบัิตกิาร "การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

พลังงานส าหรับอาคาร" 

ณ อุทยาวทิยาศาสตร๑ ปทุมธานี   

005/56 

  

  

9-พ.ย.-55 

  

  

อ.มาศสกุล ภักดอีาษา 

ดร.ภริตา พมิพันธุ๑ 

อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมอืง 

สัมมนา "เพิ่มขดีความสามารถใน

การแขงํขันภาคเกษตร 

ด๎วยคาร๑บอนฟุตพร้ินท๑" 

ณ ห๎องแกรนบอลรูม โรงแรมแซ็นจูรี่ 

พาร๑ค กทม. 

ค าสั่ง มร.นว. 

1189/2555 

18-23 พ.ย.55 ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถติย๑ 

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑ 

อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้ าค า 

อ.มานัส รอดช่ืน 

เข๎ารํวมแขงํขันกีฬามหาวิทยาลยัราช

ภัฏภาคเหนอื ครัง้ท่ี 25 "ศรีเพชร

เกมส๑" 

ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑   
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ผศ.ภูษิต ค าชมภู 

อ.กันยาพร กุลฑลเสพย๑ 

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม 

อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล 

อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด 

อ.สุริยา อดเิรก 

ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ 

อ.มนตรี ใจเย่ืยม 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ค าสั่ง มร.นว. 

1119/2555 

 

8-10 พ.ย.55 

  

  

ผศ.ดร.บุญแสน เตยีวนุกูลธรรม 

  

  

สร๎างโจทย๑วจิัยท่ีสอดคล๎องกับภูมิ

ปัญญาทอ๎งถิ่นในพื้นท่ีกลุมํความ

หลากหลายทางชวีภาพ 

ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

 

             เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0014/55 3-ธ.ค.-55 

  

  

  

ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ 

อ.นพดล ชุมํอินทร๑ 

ดร.ศรัณยา เพงํผล 

ดร.ปัณณวชิญ๑ เย็นจิตต๑ 

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถติย๑ 

นศ.เทคโนโลยกีารผลิตพืช 55 คน 

ศกึษาดูงานเกษตรก าแพงแสน 

นทิรรศการมชีวิติ พชื สัตว๑ 

ประมง เครื่องจักรกลการเกษตร 

ณ ม.เกษตรศาสตร๑ วทิยาเขต

ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

  

ค าสั่ง มร.นว. 

1255/2555 

6-9 ธ.ค.55 

  

ผศ.ดร.บุญแสน เตยีวนุกูลธรรม 

ผศ.สุรชัย บุญเจรญิ 

อ.อนุสรณ๑ สินสะอา 

ศกึษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพด๎าน

การบริหารจัดการงานวจิัย 

ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศ

สิงคโปร๑ 

009/56 12-ธ.ค.-55 

  

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑ 

  

เข๎ารํวมสัมมนาทางวิชาการ 2553-

2555 "มหาวทิยาลัยไทยบนเวทีโลก" 

ณ กรุงเทพฯ 

0019/56 7-ธ.ค.-55 

  

อ.ธันวา ไวยบท 

นายมนตรี ทองเชื้อ 

เข๎ารํวมงานเกษตรก าแพงแสน ครัง้ท่ี 

13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 

ก าแพงแสน 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0018/56 12-15 ธ.ค.55 อ.ธันวา ไวยบท น าเสนอผลงาน ณ คณะสัตวแพทย๑ 

 

    มหาวทิยาลัยเชยีงใหมํ 

0020/56 13-15 ธ.ค.55 

  

อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล 

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 

ดร.ณิชา กาวิละ 

อ.พรพรรณ จิอู๐ 

พานักศกึษาไปเยี่ยมชมโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร 

ณ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร  

จ.สมุทรสงคราม 

0022/56 11-14 ธ.ค.55 

  

อ.ถิรายุ ปื่นทอง 

อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกุล 

เข๎ารํวมประชุมสัมมนานานาชาติ 

ด๎านพลังงานทางเลือก 

ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหมํ 

0023/56 14-15 ธ.ค.55 

  

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑ 

  

เข๎ารํวมประชุมความรํวมมอืไทย-

อนิโดนีเซีย ครัง้ท่ี 7 

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

0024/56 7-9 ธ.ค.55 

  

ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ 

  

เก็บขอ๎มูลประกอบการวจิัย, ตดิตอํ

แหลงํฝึกงาน ณ จ.เพชรบูรณ๑, 

จ.พษิณุโลก 

0026/56 15-16 ธ.ค.55 ผศ.ศรวณะ แสงสุข เข๎ารํวมประชุมเครอืขาํยคณบดี ม.

ราชภัฏท่ัวประเทศ ณ จ.นคราชสมีา 

0027/56 21-22 ธ.ค.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑ 

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐ๑ศักดิ์ 

ดร.ภริตา พมิพ๑พันธุ๑ 

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑ 

อ.มาศสกุล ภักดอีาษา 

อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมอืง 

อ.โกเมน หมายม่ัน 

อ.วรีะชาต ิจริตงาม 

อ.ถิรายุ ปื่นทอง 

อ.ปฐมพงค๑ จิโน 

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกุล 

อ.ธีรพจน๑ แนบเนยีน 

อ.พสิิษฐ๑ เพชรคง 

ศกึษาดูงานสถานประกอบการ 

ณ โรงงานไฟฟาูแมํเมาะ จ.ล าปาง,  

บ.ไทยเพรซิเดนท๑ฟูดส๑ จ.ล าพูน 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

1294/2555 

ค าสั่ง มร.นว. 

20-21 ธ.ค.55 

  

  

  

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน 

ผศ.สมชาย ศรีพูล 

ดร.ฐิตาภรณ๑ คงด ี

  

เข๎ารํวมโครงการสานเสวนา เพื่อ

จัดท าขอ๎เสนอแนะเกี่ยวกับตัวบํงช้ี 

และเกณฑ๑การประเมิน 

ณ ห๎องประชุมคอนเวนช่ัน ศูนย๑

วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาํง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  

จ.พษิณุโลก 

0028/56 17-ธ.ค.-55 

  

ดร.ฐิตาภรณ๑ คงด ี

น.ส.ณฐมน จันทร 

ประสานห๎องปฏบัิตกิาร 

ณ จุฬาลงกรณ๑มหาวทิยาลัย 

กรุงเทพฯ 

0029/56 19-ธ.ค.-55 

 

ดร.ฐิตาภรณ๑ คงด ี

น.ส.ณฐมน จันทร 

ประสานอุปกรณ๑ในการวิจัย 

ณ ม.เกษตรศาสตร๑ วทิยาเขต

ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

0030/56 18-ธ.ค.-55 

 

ผศ.สมชาย ศรีพูล 

น.ส.ณฐมน จันทร 

ประสานคณะปฐพีวทิยา 

ณ ม.เกษตรศาสตร๑ วทิยาเขต

ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

0031/56 19-ธ.ค.-55 

  

ผศ.สมชาย ศรีพูล 

น.ส.ณฐมน จันทร 

ประสานห๎องปฏบัิตกิาร วิจัย 

(เพิ่มเตมิ) 

ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 

0035/56 24-25 ธ.ค.55 

 

ดร.ณิชา กาวิละ 

  

น าข๎อมูลมาค๎นคว๎าเพื่อเขียนต ารา 

ณ ม.เกษตรศาสตร๑ และ 

จุฬาลงกรณ๑วทิยาลัย 

0036/56 24-25 ธ.ค.55 

  

ผศ.ภูษิต ค าชมภู 

ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน๑ 

อ.ยุวดี ทองอํอน 

นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ๑

วชิาชีพ ณ กรุงเทพฯ 

 

037/55 25-27 ธ.ค.55 

  

อ.สุริยา อดเิรก 

อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด 

อ.อ านาจ ประจง 

ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร 

เข๎ารับการฝึกปฏบัิตกิาร PLC 

เบือ้งต๎น 

ณ กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน ภาค 8 

จ.นครสวรรค๑ 

0036/56 26-ธ.ค.-55 

  

อ.สุกัญญา สจุรยิา 

อ.อสิรี ศรีคุณ 

ท าวิจัย 

ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค๑ 
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  เดือน มกราคม พ.ศ.2556 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ปี 
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0025/56 8-11 ม.ค.56 

  

  

ผศ.สนธยา แพงํศรีสาร 

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจรญิ 

ผศ.จรรโลง พิรุณ 

ผศ.ศรวณะ แสงสุข 

อ.กันตพัฒน๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 

เข๎ารํวมประชุมเครอืขาํยคณบดี คณะ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 

ณ มร.อุบลราชธาน ีจ.อุบลราชธานี 

0033/56 4-5 ม.ค.56 

 

 

 

 

อ.สุริยา อดเิรก 

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม 

อ.นัฐพันธ๑ พูนวิวัฒน๑ 

อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด 

อ.อ านาจ ประจง 

ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร 

ศกึษาดูงาน 

ณ จ.เชยีงใหม ํ

  

  

 

0039/55 2-ม.ค.-56 

 

ดร.ฐิตาภรณ๑ คงด ี

น.ส.ณฐมน จันทร 

วเิคราะห๑ตัวอยาํงการวจิัย 

ณ สภากาชาดไทย 

0040/56 7-ม.ค.-56 

 

ดร.ฐิตาภรณ๑ คงด ี

น.ส.ณฐมน จันทร 

ประสานห๎องปฏบัิตกิาร 

ณ จุฬาลงกรณ๑มหาวทิยาลัย 

0041/56 10-ม.ค.-56 

 

ดร.ฐิตาภรณ๑ คงด ี

น.ส.ณฐมน จันทร 

วเิคราะห๑ขอ๎มูลงานวจิัย 

ณ ม.เกษตรศาสตร๑ บางเขน กรุงเทพฯ 

0042/56 3-ม.ค.-56 

 

ผศ.สมชาย ศรีพูล 

น.ส.ณฐมน จันทร 

ประสานห๎องปฏบัิตกิาร 

ณ ม.เกษตรศาสตร๑ บางเขน กรุงเทพฯ 

0043/56 8-ม.ค.-56 

 

ผศ.สมชาย ศรีพูล 

น.ส.ณฐมน จันทร 

ประสานสารเคมีงานวิจัย 

ณ ม.เกษตรศาสตร๑ ก าแพงแสน 

0044/56 10-ม.ค.-56 

 

ผศ.สมชาย ศรีพูล 

น.ส.ณฐมน จันทร 

วเิคราะห๑ผลการวจิัย 

ณ สภากาชาดไทย 

0045/56 28-29 ม.ค.

56 

14-ม.ค.-56 

  

อ.ธันย๑ชนก หัตถกรรม 

ดร.ปัณณวชิญ๑ เย็นจิตต๑ 

ผศ.ดร.บุญแสน เตยีวนุกูลธรรม 

และคณะ 

สํงตัวอยาํงวิเคราะห๑ผลงานวจิัย/ค๎นควา๎

ข๎อมูลงานวิจัย ณ ม.เกษตรศาสตร๑ 

วทิยาเขตก าแพงแสน 

เข๎ารํวมประชุมและสัมมนาวิชาการ 

ณ มร.พระนครศรีอยุธยา 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ปี 
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

 

17-18 ม.ค.

56 

  

  

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑ 

  

  

เป็นวทิยากรโครงการอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารจัดท าแผน 

ยุทธศาสตร๑ 5 ปี (2556-2560) ของ

คณะวิทยาศาสตร๑ 

ณ Blue Sky Villa Resort อ.ปากชํอง จ.

นครราชสมีา 

0054/56 16-17 ม.ค.

56 

  

  

อ.รพพีัฒน๑ มั่นพรม 

อ.จิระทศัน๑ ดาวสมบูรณ๑ 

อ.เพ็ญนภา มณอีุด 

นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ๑วิชาชพี 

ณ บ.Inmagimax ชอํงนนทรี กรุงเทพฯ,  

บ.โนวาํเทเลกรุ๏ปจ ากัด สลัม กรุงเทพฯ, 

บ.ฮุ๎นเฉินการพมิพ๑ บางพล ีกรุงเทพฯ 

0055/56 16-ม.ค.-56 

  

อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา 

  

นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ๑วิชาชพี 

ณ บ.ไทยน้ าทิพย๑ จ ากัด จ.ปทุมธานี 

0060/56 21-31 ม.ค.

56 

 

 

 

 

 

อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑ 

อ.มาศสกุล ภักดอีาษา 

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐ๑ศักดิ์ 

ดร.ภริตา พมิพันธุ๑ 

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑ 

อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมอืง 

อ.ถิรายุ ปิ่นทอง 

อ.ปฐมพงษ๑ จิโน 

ประชาสัมพันธ๑หลักสูตร

วศิวกรรมศาสตร๑ 

ณ โรงเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 

จ.ก าแพงเพชร จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี  

จ.พจิิตร จ.นครสวรรค๑ 

  

  

0056/56 24-25 ม.ค.

56 

  

  

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 

อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้ าค า 

อ.เสกสิทธ์ิ รัตนสิริวัฒนกุล 

อ.ภูริช ยิม้ละมัย 

นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ๑วิชาชพี 

ณ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี, อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี, 

และ อ.เขาย๎อย จ.เพชรบุรี 

0046/56 24-ม.ค.-56 

 

ดร.ฐิตาภรณ๑ คงด ี

น.ส.ณฐมน จันทร 

ประสานงานแปลงทดลอง 

ณ ม.เกษตรศาสตร๑ ก าแพงแสน 

0047/56 17-ม.ค.-56 

 

ดร.ฐิตาภรณ๑ คงด ี

น.ส.ณฐมน จันทร 

ประสานสารสกัดท่ีใชใ๎นการเพิม่การ

ผลิต ณ ม.เกษตรศาสตร๑ ก าแพงแสน 

0048/56 23-ม.ค.-56 

 

ดร.ฐิตาภรณ๑ คงด ี

น.ส.ณฐมน จันทร 

ประสานงานห๎องปฏบัิตกิาร 

ณ ม.เกษตรศาสตร๑ ก าแพงแสน 

0049/56 23-ม.ค.-56 

 

ผศ.สมชาย ศรีพูล 

  

วเิคราะห๑ผลการวจิัย 

ณ สภากาชาดไทย 

0050/56 24-ม.ค.-56 

 

ผศ.สมชาย ศรีพูล 

  

ติดตามผลการวเิคราะห๑ขอ๎มูล

ห๎องปฏบัิตกิาร 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ปี 
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

ณ ม.เกษตรศาสตร๑ บางเขน กรุงเทพฯ 

0051/56 15-ม.ค.-56 

 

ผศ.สมชาย ศรีพูล 

น.ส.ณฐมน จันทร 

ณ ม.เกษตรศาสตร๑ ก าแพงแสน 

0052/56 16-ม.ค.-56 

 

ผศ.สมชาย ศรีพูล 

น.ส.ณฐมน จันทร 

สบืค๎นงานวจิัยเพื่อเขียนเลํมวจิัย 

ณ จุฬาลงกรณ๑มหาวทิยาลัย 

0058/56 28-29 ม.ค.

56 

อ.จามรี เครอืหงษ๑ 

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน 

ศกึษาดูงาน ณ บ.ไทยเฉียนหวูแํละ 

ฟาร๑มเพาะเลีย้งสัตว๑น้ าชายฝั่ง 

จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา 

 

18-ม.ค.-56 

 

 

อ.พรพรรณ จิอู๐ 

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 

อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล 

เข๎ารํวมประชุมช้ีแจงการเบิกจํายเงิน

โครงการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อ 

ถํายทอดเทคโน 9 สูํชุมชนฐานราก 

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

10-ม.ค.-56 

  

  

อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล 

อ.พรพรรณ จิอู๐ 

  

ไปประเมิน โครงการน ารํองอาหาร

ปลอดภัยกับการยกระดับสุขอนามัยใน

โรงเรียน  ณ จ.อุทัยธานี 

0061/56 22-23 ม.ค.

56 

 

 

อ.มานัส รอดช่ืน 

อ.กันยาพร กุณฑลเสพย๑ 

อ.ธวัช พะยิม้ 

นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ๑วิชาชพี 

ณ กรุงเทพฯ บริษัททูพลัสซอฟท๑ จ ากัด/           

บริษัท เซรามกิส๑ ลิฟวิ่ง จ ากัด 

/ บริษัทเกรทแลมป์ จ ากัด 

0062/56 30 ม.ค.- 

1 ก.พ.56 

อ.ธวัช พะยิม้ รํวมโครงการปฏบัิตกิารทางศลิปกรรม

นานาชาต ิครัง้ท่ี 1 

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

30-ม.ค.-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑ 

อ.ธันย๑ชนก หัตถกรรม 

ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ 

น.ส.อมรรัตน๑ ลอืชา 

น.ส.ผกามาศ ทัศสวาท 

นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ 

น.ส.สุภาพร มะละกา 

นศ.สาขาเทคโนโลยกีารอาหาร 

พขร. 

สร๎างเครอืขาํยผู๎น านักศกึษาดา๎น

การเกษตร 

ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

อาหาร มร.พบูิลสงคราม 

  

  

  

  

  

  

  

0066/56 27-30 ม.ค. อ.ธันวา ไวยบท น าเสนอผลงานวจิัย ณ 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ปี 
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

56   มหาวทิยาลัยขอนแกํน 

ค าสั่ง มร.นว. 

057/2556 

22-23 ม.ค.

56 

  

  

ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ 

ผศ.พรรษประเวศ อชิโน

บุญวัฒน๑ 

  

ศกึษาดูงาน"พัฒนาองค๑ความร๎ูและ

พัฒนาศักยภาพในการปฏบัิตงิานของ

บุคลากร" 

ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑ 

ค าสั่ง มร.นว. 

015/2556 

20-23 ม.ค.

56 

ผศ.ดร.บุญแสน เตยีวนุกูลธรรม 

ผศ.สมชาย ศรีพูล 

อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.วรีะชาต ิจริตงาม 

ดร.ฐิตาภรณ๑ คงด ี

ประชุมใหญํโครงการสงํเสริมการวจิัยใน

อุดมศกึษา ครัง้ท่ี 1 

ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม จ.

พษิณุโลก 

  

  เดือน กุมพาพันธ์ พ.ศ.2556 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0057/56 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 ก.พ.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจรญิ 

ผศ.สันติ พงษ๑พรต 

อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้ าค า 

อ.ภูริช ยิม้ละมัย 

อ.เสกสิทธ์ิ รัตนสิริวัฒนกุล 

นางกมลลักษณ๑ พงษ๑พรต 

นางสุกัญญา ระวีวรรณ 

นศ.สาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จ านวน 100 คน 

ศกึษาดูงานสถานประกอบการ 

ณ จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี 

  

  

  

  

  

  

  

0053/56 

 

 

 

 

 

 

1-2 ก.พ.56 

 

 

 

 

 

 

อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา 

ผศ.จรรโลง พิรุณ 

ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร 

อ.มนตรี ใจเย่ียม 

อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑ 

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑ 

น.ส.เยาวเรศ ภูเมืองปาน 

น.ส.อุทุมพร แก๎วนคิม 

ศกึษาดูงานสถานประกอบการ 

ณ บ.ไออาร๑พซีี จ ากัด (มหาชน) และ บ. 

BLCP POWER จ.ระยอง 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0059/56 

 

14-15 ก.พ.56 

 

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 

อ.เสกสิทธ์ิ รัตนสิริวัฒนกุล 

อ.ภูริช ยิม้ละมัย 

นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ๑วิชาชพี 

ณ จ.ปทุมธานี จ.กรุงเทพฯ และ  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

0067/56 

 

4-7 ก.พ.56 

 

อ.ธวัช พะยิม้ 

  

รํวมเป็นคณะท างานกิจกรรมสนทนา

กลุํม ณ จ.แมฮํํองสอน 

0065/56 

 

14-15 ก.พ.56 

  

ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร 

  

นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ๑วิชาชพี 

ณ บริษัท ไทยน้ าทิพย๑ จ ากัด 

0068/56 

 

 

 

 

 

7-8 ก.พ.56 

 

 

 

 

 

อ.กันยาพร กุลฑลเสพย๑ 

อ.มานัส รอดช่ืน 

อ.รพพีัฒน๑ มั่นพรม 

อ.เพ็ญนภา มณอีุด 

อ.ยุวดี ทองอํอน 

อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑ 

ทัศนศกึษาสถานประกอบการนอก

สถานท่ี ณ จ.เชยีงใหม ํ

 

  

  

  

  

  

4-ก.พ.-56 

  

อ.พรพรรณ จิอู๐ 

อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล 

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 

สํงรายงานความก๎าวหน๎า งานวจิัย และ

นวัตกรรมเพื่อถํายทอดเทคโนฯ สูํชุมชน

ฐานราก ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

0070/56 

 

14-15 ก.พ.56 

  

ผศ.ศรวณะ แสงสุข 

  

น าเสนอผลงานวจิัยการประชุมสัมมนา

วชิาการเครอืขาํยบัณฑิตศกึษา 

ณ มร.เชยีงใหมํ จ.เชยีงใหม ํ

0069/56 

 

 

 

 

15-ก.พ.-56 

 

 

 

 

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม 

อ.สุริยา อดเิรก 

อ.อ านาจ ประจง 

อ.เทิดพันธุ๑ ชูกร 

อ.ปัฐยาวัต สนธิธรรม 

บริการแนะแนวนักศกึษา 

ณ วิทยาลัยชุมชนพจิิตร อ.โพทะเล  

จ.พจิิตร 

  

  

0070/56 

 

14-ก.พ.-56 

 

อ.โกเมน หมายม่ัน 

  

แนะแนวหลักสูตร คณะ

เทคโนโลยกีารเกษตรฯ 

ณ วิทยาลัยชุมชนพจิิตร อ.โพทะเล  

จ.พจิิตร 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0072/56 

  

  

  

  

27-28 ก.พ.56 

  

  

  

  

อ.วรีะชาต ิจริตงาม 

อ.ถิรายุ ปิ่นทอง 

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑ 

อ.ปฐมพงษ๑ จิโน 

นายอิทธิพล ระฆงั 

ส ารวจความตอ๎งการในโครงการบริการ

ด๎านการอนุรักษ๑พลังงาน ณ โรงงานแปูง

มัน ต.บํอถ้ า 

อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 

  

  

0104/56 

  

  

  

28 ก.พ.-1 

มี.ค.56 

  

  

  

ดร.ภริตา พมิพ๑พันธุ๑ 

อ.มาศสกุล ภักดอีาษา 

อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมอืง 

อ.วัชระ ชัยสงคราม 

อ.ปิยกิจ กิจติตุลากานนท๑ 

บริการวิชาการสัญจร โครงการ

สิ่งแวดลอ๎มชุมชนเพื่อการพัฒนาอยําง

ยั่งยืนตามแนวทางโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 

ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย  

(จิรประวัต)ิ 

  

  เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0071/56 

 

 

5-มี.ค.-56 

 

 

ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ 

  

  

เข๎ารํวมสัมมนา ประชาคมอาเซยีน 

(AEC) เกษตรกรไทยได๎หรือเสีย 

ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด๑ คอนเวนช่ัน  

0074/56 

 

 

1-มี.ค.-56 

 

 

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑ 

  

  

เป็นกรรมการตัดสนิการประกวด

ผลงานสหกจิศึกษาดีเดํนระดับเครอืขาํย

ภาคเหนอืตอนลาํง 

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

0075/56 

 

 

3-5 มี.ค.56 

 

 

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน 

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 

ดร.ภริตา พมิพ๑พันธุ๑ 

อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา 

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐ๑ศักดิ์ 

อบรมเชงิปฏิบัตกิาร "การวัดและ

ประเมินผลการเรียนร๎ูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) 

ณ กรุงเทพฯ 

  

0076/56 

 

3-6 มี.ค.56 

 

อ.ธันวา ไวยบท 

  

น าเสนอผลงานวจิัย 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0077/56 

 

 

 

 

 

18-19 มี.ค.56 

 

 

 

 

 

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจรญิ 

ผศ.สันติ พงษ๑พรต 

อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้ าค า 

อ.เสกสิทธ์ิ รัตนสิริวัฒนกุล 

อ.ภูริช ยิม้ละมยั 

นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ๑ 

ณ จ.ชลบุรี ระยอง และ สมุทรปราการ 

  

  

  

  

ค าสั่ง มร.นว. 

248/2556 

 

 

 

13-มี.ค.-56 

 

 

 

 

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจรญิ 

อ.วรีะชาต ิจริตงาม 

อ.โกเมน หมายม่ัน 

นางอุทุมพร ธะในสวรรค๑ 

ประชุมสัมมนา เร่ือง "การพัฒนาความรู ๎

ความเข๎าใจดา๎นการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกํคณาจารย๑และ 

บุคลากรภายในมหาวทิยาลัย 

เครอืขาํยอุดมศึกาภาคเหนอืตอนลําง" 

ณ หอประชุมประกาย มหาวทิยาลัยราช

ภัฏเพชรบูรณ๑  

0080/56 

 

15-มี.ค.-56 

 

อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

ให๎บริการวิชาการโครงการวิจัยปัจจัยท่ีมี

ผลตอํประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสีข๎าว 

ณ โรงสีขา๎วทรัพย๑สมบูรณ๑ จ.อุทัยธานี 

0081/56 18-มี.ค.-56 อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

ให๎บริการวิชาการโครงการวิจัยปัจจัยท่ีมี

ผลตอํประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสีขา๎ว 

  

  

ณ โรงสีขา๎วสหกรณ๑การเกษตรทําช๎าง  

จ.สิงห๑บุรี 

0082/56 20-มี.ค.-56 อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

ให๎บริการวิชาการโครงการวิจัยปัจจัยท่ีมี

ผลตอํประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสีขา๎ว 

ณ โรงสีขา๎วกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรทําเสา

สามัคคี จ.ก าแพงเพชร 

0083/56 

 

22-มี.ค.-56 

 

อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

ให๎บริการวิชาการโครงการวิจัยปัจจัยท่ีมี

ผลตอํประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสีขา๎ว 

ณ โรงสีขา๎วยงํเส็ง 5 จ.ลพบุรี 

0084/56 

 

29-มี.ค.-56 

 

อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

ให๎บริการวิชาการโครงการวิจัยปัจจัยท่ีมี

ผลตอํประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสีขา๎ว 

ณ โรงสีขา๎วชุมชนศาลาแดง จ.ชัยนาท 

0079/56 

 

13-มี.ค.-56 

 

อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

ให๎บริการวิชาการโครงการวิจัยปัจจัยท่ีมี

ผลตอํประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสีขา๎ว 

ณ โรงสีขา๎วชุมชนศรีมงคล จ.ชัยนาท 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0106/56 

 

 

27-29 มี.ค.56 

 

 

ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ 

  

  

เข๎ารํวมสัมมนา เร่ือง การรับรองฟาร๑ม

มาตรฐานของไทยเพื่อเตรียมความ

พร๎อมสูํประชาคมอาเซี่ยน 

ณ โรงแรมรามาการ๑เด๎นส๑ กทม. 

0107/56 

 

18-มี.ค.-56 

 

อ.ธันวา ไวยบท 

  

น าเสนอผลงานวจิัย 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร๑ สุขุมวทิ 11 

0108/56 

 

 

31 มี.ค.-2 

เม.ย.56 

 

 

อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล 

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 

อ.พรพรรณ จิอู๐ 

ดร.ณิชา กาวิละ 

นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ๑ 

ณ จ.สมุทรปราการ, จ.ปทุมธานี,  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

  

0109/56 

 

 

 

25-26 มี.ค.56 

 

 

 

อ.กันยาพร กุลฑลเสพย๑ 

อ.มานัส รอดช่ืน 

อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑ 

อ.เพ็ญนภา มณอีุด 

อ.ยุวดี ทองอํอน 

เข๎ารํวมสัมมนา Autodesk Education 

Day : ARC Program Launch 2013 

(Nothern Roadshow) 

ณ จ.เชยีงใหม ํ

  

ค าสั่ง มร.นว. 

008/2556 

 

 

18-22 มี.ค.56 

 

 

 

ผศ.ดร.บุญแสน เตยีวนุกูลธรรม 

อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด 

ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ๑ค าจันทร๑ 

อ.สาธร ทรัพย๑รวงทอง 

น.ส.พงษ๑ลดา คงหอม 

ศกึษาดูงานดา๎นความหลากหลายทาง

ชวีภาพ 

ณ จ.สงขลา และ จ.สตูล 

  

  

0110/56 

 

 

 

29-30 มี.ค.56 

 

 

อ.วรีะชาต ิจริตงาม 

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

อ.วัชระ ชัยสงคราม 

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑ 

อ.ปฐมพงค๑ จิโน 

บริการวิชาการด๎านการอนุรักษ๑พลังงาน 

ณ โรงสีขา๎ว อ.ชุมแสง และ โรงสีขา๎วทัพ

ทัน จ.อุทัยธานี 

  

  

0111/56 

 

 

27-มี.ค.-56 

 

 

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม 

นศ.สโมสรฯ 9 คน 

  

เข๎ารํวมโครงการสัมมนาเชงิปฏบัิตกิาร 

การสร๎างเครอืขาํย  U-Network 

ณ มหาวิทยาลัยเจ๎าพระยา 
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  เดือน เมษายน พ.ศ.2556 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0064/56 24-28 เม.ย.

56 

ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ 

  

ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแหํงชาติ ครัง้

ท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

0085/56 1-เม.ย.-56 อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย

ท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี

ข๎าว ณ โรงสีขา๎วสามเกษตรมลิล๑ 

 จ.อุทัยธานี  

0086/56 3-เม.ย.-56  อ.ภญิโญ ชุมมณ ี 

 อ.จักราวุฒ ิเตโช  

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย

ท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี

ข๎าวณ โรงสีขา๎วกลุํมแมํบ๎านเกษตรกร 

วหิารขาวสามัคค ีจ.สิงห๑บุรี  

0087/56 5-เม.ย.-56 อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย

ท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี

ข๎าวณ โรงสีขา๎วกลุํมแมํบ๎านเกษตร 

โนนโพ จ.ก าแพงเพชร 

0088/56 9-เม.ย.-56 อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย

ท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี

ข๎าว ณ โรงสีไฟเจรญิประภา จ.ลพบุรี 

0089/56 11-เม.ย.-56 อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย

ท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี

ข๎าว ณ โรงสีชุมชนสหกรณ๑การเกษตร 

ชัยนาท จ.ชัยนาท 

0090/56 17-เม.ย.-56 อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย

ท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี

ข๎าว ณ โรงสีขา๎วโชคไพบูลย๑ จ.อุทัยธานี 

0091/56 19-เม.ย.-56 อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย

ท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี

ข๎าวณ โรงสีขา๎งกลุํมเกษตรกรไพภิวัฒน๑ 

รํุงเรือง จ.สิงห๑บุรี 

0093/56 24-เม.ย.-56 อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย

ท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี

ข๎าว ณ โรงสีขา๎วการผลิตข๎าวปลอดภัย

จากสารพษิ จ.ลพบุรี 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0094/56 26-เม.ย.-56 อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย

ท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เคร่ืองสี

ข๎าวณ โรงสีขา๎วกลุํมแมํบ๎านเกษตร 

วังเคียนพัฒนา จ.ชัยนาท 

0095/56 29-เม.ย.-56 อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย

ท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี

ข๎าวณ โรงสีขา๎วทรัพย๑รวงทอง จ.ชัยนาท 

0092/56 22-เม.ย.-56 อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย

ท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี

ข๎าว ณ โรงสีขา๎วต าบลพานทอง 

จ.ก าแพงเพชร 

0112/56 1-4 เม.ย.56 นางอุทุมพร ธะในสวรรค๑ 

  

ศกึษาดูงาน รํวมกับคณะวิทย๑ฯ 

ณ จ.ราชบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ๑ 

0113/56 26-27 เม.ย.

56 

นางสุกัญญา มีวงษ๑ 

  

อบรมหลักสูตร "เทคนิคการจดบันทึก

และการเขียนรายงานการประชุมอยาํง

มอือาชพี" รํุนท่ี 1 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ บางเขน 

กรุงเทพฯ 

0118/56 22-เม.ย.-56 อ.อ านาจ ประจง 

อ.สุริยา อดเิรก 

อ.นัฐพันธ๑ พูนวิวัฒน๑ 

นเิทศนักศกึษาฝึกงาน 

ณ จ.พจิิตร และ จ.เพชรบูรณ๑ 

  

0119/56 23-25 เม.ย.

56 

ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร 

อ.ปัฐยาวัต สนธิธรรม 

นเิทศนักศกึษาฝึกงาน ณ  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

และ จ.สมุทรสาคร 

0120/56 28-เม.ย.-56 อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด 

อ.เกษม ภูํเจรญิธรรม 

อ.ชัชชัย เขี่อนธรรม 

นเิทศนักศกึษาฝึกงาน 

ณ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี 
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  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ปี 
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0096/56 1-พ.ค.-56 อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัยท่ีมีผล

ตอํประสิทธิภาพโรงสีขา๎ว ณ โรงสีขา๎วกลุํม 

0097/56 

 

3-พ.ค.-56 

  

อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัยท่ีมีผล

ตอํประสิทธิภาพโรงสีขา๎ว 

ณ โรงสีขา๎วกลุํมวิสาหกจิชุมชนเกรยิบผลไม๎

บ๎านปรือพนํได จ.ก าแพงเพชร 

0098/56 

 

7-พ.ค.-56 

  

อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัยท่ีมีผล

ตอํประสิทธิภาพโรงสีขา๎ว 

ณ โรงสีกลุมํแมบ๎ํานต าบลชอนนอ๎ย จ.ลพบุรี 

0099/56 

 

10-พ.ค.-56 

  

อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัยท่ีมีผล

ตอํประสิทธิภาพโรงสีขา๎ว 

ณ โรงสีขา๎วกลุํมแมํบ๎านเขาโพธ์ิงาม จ.ชัยนาท 

0100/56 

 

14-พ.ค.-56 

  

อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัยท่ีมีผล

ตอํประสิทธิภาพโรงสีขา๎ว 

ณ โรงสีขา๎วเอเชยีไรส๑ จ.ชัยนาท 

0101/56 17-พ.ค.-56 อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัยท่ีมีผล

ตอํประสิทธิภาพโรงสีขา๎ว ณ โรงสีขา๎วกลุํม

แมบ๎ํานเกษตรวัดโพธ์ิลังกา  จ.สิงห๑บุรี 

0102/56 

 

20-พ.ค.-56 

  

อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัยท่ีมีผล

ตอํประสิทธิภาพโรงสีขา๎ว ณ โรงสีขา๎วกลุํม 

อาชีพสตร๑ดา๎นการถนอมอาหาร จ.ก าแพงเพชร 

0103/56 

 

22-พ.ค.-56 

  

อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

  

บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัยท่ีมีผล

ตอํประสิทธิภาพโรงสีขา๎ว 

ณ โรงสีขา๎วเกษตรกรท านานิยมชัย จ.ลพบุรี 

0114/56 

 

7-10 พ.ค.56 

  

อ.ปัฐยาวัต สนธิธรรม 

  

เข๎ารํวมอบรมเชงิปฏบัิตกิารเร่ือง ชุดประมวลผล

สัญญาณดิจิตอลควบคุมมอเตอร๑กระแสสลับ 

ณ มร.พระนครศรีอยุธยา 

0122/56 

 

 

7-พ.ค.-56 

 

 

อ.วรีะชาต ิจริตงาม 

อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.จักราวุฒ ิเตโช 

เป็นวทิยากรในหลักสูตรโครงการยกระดับผลิต

ภาพแรงงานไทยให๎มีศักยภาพแรงงานไทยให ๎

มศีักยภาพสูงขึ้น ณ บริษัท นวรินทร๑ จ ากัด 

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค๑ 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ปี 
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0123/56 

 

13-17 พ.ค.56 

  

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจรญิ 

  

ประชุมทิศทางการขับเคลื่อนดา๎นเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมรองรับประชาคมอาเซียน 

ณ วทิยาลัยนานาชาติการทํองเท่ียวเกาะสมุย  

จ.สุราษฏร๑ธาน ี

0116/56 

 

8-10 พ.ค.56 

  

อ.ธันวา ไวยบท 

  

น าเสนอผลงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด๑ 

คอนเวนชันเช็นเตอร๑ จ.ขอนแกํน 

0117/56 

 

7-พ.ค.-56 

  

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน 

อ.จามรี เครอืหงษ๑ 

น าเสนอโครงการวจิัย 

ณ ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแหํงชาติ 

0124/56 

 

15-17 พ.ค.56 

  

อ.โกเมน หมายม่ัน 

  

ฝึกอบรมยกระดับฝึมอื สาขาการออกแบบและ

เขียนแบบเครื่องกลดว๎ยคอมพิวเตอร๑ 

ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 8 

นครสวรรค๑ 

0125/56 

 

 

 

 

 

 

 

12-14 พ.ค.56 

  

  

  

  

  

  

  

อ.เพ็ญนภา มณอีุด 

อ.มานัส รอดช่ืน 

อ.กันยาพร กุลฑลเสพย๑ 

อ.รพพีัฒน๑ มั่นพรม 

อ.ธวัช พะยิม้ 

อ.ยุวดี ทองอํอน 

อ.สุจิตรา อยํูหนู 

อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑ 

ศกึษาดูงาน 

ณ จ.ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีร่ีขันธ๑ 

  

  

  

  

  

  

0126/56 

 

 

 

17-พ.ค.-56 

 

 

 

อ.นพดล ชุมํอินทร๑ 

ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ 

ดร.ปัณณวชิญ๑ เย็นจิตต๑ 

ดร.ศรัณยา เพํงผล 

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถติย๑ 

นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ๑วิชาชพี 

ณ สวนพชืไร๎ดนิ อ.ศรีประจันต๑ และศูนย๑

สํงเสริมและพัฒนาอาชพี 

จ.สุพรรณบุรี 

  

0127/56 

 

 

 

18-19 พ.ค.56 

 

 

 

อ.นพดล ชุมํอินทร๑ 

ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ 

ดร.ปัณณวชิญ๑ เย็นจิตต๑ 

ดร.ศรัณยา เพํงผล 

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถติย๑ 

นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ๑วิชาชพี 

ณ บริษัท กล๎าแกรํง เก๎าเลีย้ว อ.เก๎าเลีย้ว  

จ.นครสวรรค๑ บริษัท กู๏ดฟาร๑มเมอร๑ไฮโดร- 

โพนกิส๑ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ปี 
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0128/56 

 

 

 

22-23 พ.ค.56 

 

 

 

อ.นพดล ชุมํอินทร๑ 

ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ 

  

  

นเิทศนักศกึษาฝึกประสบการณ๑วิชาชพี 

ณ บริษัทไรํก านันจุล จ.เพชรบูรณ๑ ศูนย๑วจิัยและ

พัฒนาเมล็ดพันธุ๑พิษณุโลก จ.พษิณุโลก, 

ศุนย๑สํงเสริมพัฒนาอาชพีเกษตร จ.เชยีงราย 

และสถานีวจิัยโครงการหลวง อ.แมหํลอด  

จ.เชยีงใหม ํ

0129/56 

 

15-พ.ค.-56 

  

อ.สุกัญญา สจุรยิา 

อ.อสิรี ศรีคุณ 

ท าข๎อมูลวจิัย (แผนที่ภาพตัดขวาง) 

ณ หมูํ 11 ต.วังขอํย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค๑ 

0130/56 

 

 

28-29 พ.ค.56 

  

  

อ.ธันย๑ชนก หัตถกรรม 

อ.ธันวา ไวยบท 

ดร.ปัณณวชิญ๑ เย็นจิตต๑ 

สํงตัวอยาํงงานวิจัยและหาข๎อมลูงานวจิัย 

ณ ม.เกษตรศาสตร๑ วทิยาเขตก าแพงแสน 

  

0132/56 

 

 

 

 

13-17 พ.ค.56 

  

  

  

  

อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด 

น.ส.นฤกร ใจรัก 

น.ส.ฤทัย รุงํโรจน๑รัตนากร 

น.ส.ดวงกมล ศรีสทิธ์ิ 

นายเกษม กงสิน 

น.ส.ศริิทัศน๑ ธูปเกตุ 

เข๎ารํวมประชุมโครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อ

พัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ OTOP 

ณ สถาบันพัฒนาอาชพีอังรี อ.เมอืง 

จ.นครนายก 

  

  
  

  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2556 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ปี 
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0133/56 

  

11-13 มิ.ย.56 

  

ดร.ณิชา กาวิละ 

  

อบรมเชงิปฏิบัตกิารหลักสูตร "การประเมิน

คาร๑บอนฟุตปร้ินท๑ของผลิตภัณฑ๑" 

ณ กรุงเทพมหานคร 

0135/56 

  

  

15-มิ.ย.-56 

  

  

อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล 

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 

อ.พรพรรณ จิอู๐ 

ดร.ณิชา กาวิละ 

พานักศกึษาเข๎ารํวมการแขงํขันตอบปัญหาทาง

วชิาการดา๎นวทิยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี

การอาหาร ณ ศูนย๑นทิรรศการและการประชุม 

กรุงเทพฯ  ไบเทค บางนา กทม. 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ปี 
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0134/56 

  

  

  

20-23 มิ.ย.56 

  

  

  

อ.เสกสิทธ์ิ รัตนสิริวัฒนกุล 

อ.ภูริช ยิม้ละมัย 

นายประชา พันธุ๑มิตร 

น.ส.สุนสิา สํงเนย 

น.ส.รํุงทิวา เล็กพังเทียม 

นายพิสฐิ รูปชอ๎น 

น าผลงานนักศึกษาเข๎ารํวมประกวด "รวมพลัง

นักคิดประดิษฐ๑เพื่อชุมชน" 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา๎นนา

ล าปาง จ.ล าปาง 

0138/56 

 

 

 

 

 

 

 

20-21 มิ.ย.56 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจรญิ 

ผศ.สันติ พงษ๑พรต 

ผศ.จรรโลง พิรุณ 

อ.เสกสิทธ์ิ รัตนสิริวัฒนกุล 

อ.ภูริช ยิม้ละมัย 

อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้ าค า 

นศ.สาขาเทคดนโลยีการ

จัดการอุตสาหกรรม 

อบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค๑ 

  

  

  

  

  

  

0139/56 

  

  

  

19-มิ.ย.-56 

  

  

  

อ.วรีะชาต ิจริตงาม 

อ.พสิิษฐ๑ เพชรคง 

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑ 

อ.ธีระพจน๑ แนบเนยีน 

อ.ปฐมพงค๑ จิโน 

สัมมนาเตรียมความพร๎อมการบริการวิชาการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 

ของโรงงานขนาดกลาง 

ณ โรงแรมเจบนีาํเฮ๎าส๑ เขตดอนเมอืง กทม. 

  

0147/56 

  

27-29 มิ.ย.56 

  

ผศ.ภูษิต ค าชมภู 

อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑ 

เป็นวทิยากร 

ณ อ.สวาํงอารมณ๑ จ.อุทัยธานี 

0143/56 

 

 

 

17-มิ.ย.-56 

 

 

 

อ.สุริยา อดเิรก 

อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด 

ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร 

อ.อ านาจ ประจง 

ประชุมเชงิปฏิบัตกิาร 

ณ มร.ก าแพงเพชร 

  

  

0144/56 

  

  

  

  

20-21 มิ.ย.56 

  

  

  

  

อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา 

อ.มนตรี ใจเย่ียม 

ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร 

ผศ.จรรโลง พิรุณ 

ผศ.ศรวณะ แสงสุข 

พานักศกึษาไปอบรมจรยิธรรมและท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม ณ สวนรุกขชาต ิ100 ปี 

กรมปุาไม๎(ซับสมบูรณ๑) อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค๑ 

  

  

0145/56 

 

27-29 ส.ค.56 

 

อ.นพดล ชุมํอินทร๑ 

ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ๑ 

ประชุมวิชาการพชืไรํวงศ๑ถั่วแหํงชาติ ครัง้ท่ี 4 

ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร๑ไซด๑ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 
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  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ปี 
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0146/56 

  

  

  

  

10-ก.ค.-56 

  

  

  

  

อ.เพ็ญนภา มณอีุด 

อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑ 

อ.มานัส รอดช่ืน 

อ.รพพีัฒน๑ มั่นพรม 

นักศกึษา จ านวน 9 คน 

พานักศกึษาเข๎ารํวม Art workshop 

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  

  

  

0148/56 

  

1-3 ก.ค.56 

  

ผศ.สันติ พงษ๑พรต 

  

พบอาจารย๑ท่ีปรึกษา 

ณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ํ

0153/56 

  

  

10-ก.ค.-56 

  

  

ดร.ฐิตาภรณ๑ คงด ี

ผศ.สมชาย ศรีพูล 

อ.ธันวา ไวยบท 

นักศกึษาสาขาเทคโนโลยกีาร

ผลิตสัตว๑ 60 คน 

ศกึษาดูงานนอกสถานท่ีมาตรฐานฟาร๑มปศุสัตว๑

และฝึกปฏบัิตผิสมเทียม 

ณ สถานวีจิัยและทดสอบพันธุ๑สัตว๑ อ.หนองบัว 

จ.นครสวรรค๑ 

0152/56 

  

8-ก.ค.-56 

  

ดร.ฐิตาภรณ๑ คงด ี

  

น าเสนอผลงานตอํสภาในโครงการวิจัยการ

พัฒนาชุมชนดว๎ยวทิยาศาสตร๑และนวัตกรรม 

ณ สภาผู๎แทนราษฎร กทม. 

0149/56 5-6 ก.ค.56 อ.วรีะชาต ิจริตงาม 

อ.ธีรพจน๑ แนบเนยีน 

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑ 

อ.พสิิษฐ๑ เพชรคง 

บริการวิชาการให๎ค าปรึกษาด๎านเครื่องจักรกล

การอนุรักษ๑พลังงาน ณ บริษัท นันยาง  

อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค๑ /บริษัท ซาบนีาํ / 

บริษัท ชัยนาทบางกอกรับเบอร๑ จ.ชัยนาท 

0150/56 

  

  

30-ก.ค.-56 

  

  

อ.สุรภ ีประชุมพล 

อ.จามรี เครอืหงษ๑ 

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน 

นศ. 7 คน 

ศกึษาดูงาน งานเกษตรนเรศวร ครัง้ท่ี 11 และ

รํวมประชุมวิชาการแสดงผลงานวชิาการ 

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

0131/56 

  

16-18 ก.ค.56 

  

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 

  

อบรม "การจัดการซัพพรายเชนและโลจิสติกส๑ 

สมัยใหม"ํ ณ โรงแรมแกรนด๑สุขมุวทิ กทม. 

0151/56 

  

  

18-ก.ค.-56 

  

  

อ.จามรี เครอืหงษ๑ 

อ.สุรภ ีประชุมพล 

นศ. ปี 3 

น านักศึกษาสาขาเพาะเลีย้งสัตว๑น้ าดูงานฟาร๑ม

ปลาสวยงาม ณ จ.นครปฐม และ จ.ราชบุรี 

  

0154/56 

  

  

16-17 ก.ค.56 

  

  

อ.กันยาพร กุลฑลเสพย๑ 

อ.มานัส รอดช่ืน 

ผศ.ดร.อภิสักก๑ สินธุภัค 

รับ-สํง วทิยากร โครงการอบรมปฏบัิติการการ

สร๎างแนวคิดแรงบันดาลใจเพื่อประกวด 

การออกแบบ ณ สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ปี 
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

ค าสั่ง 

มร.นว. 

755/2556 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16-17 ก.ค.56 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถติย๑ 

ผศ.ศรวณะ แสงสุข 

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม 

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน 

ดร.ภริตา พมิพันธุ๑ 

ผศ.สุกิตต ก าแพงเศรษฐ 

อ.ธีรพจน๑ แนบเนยีน 

ดร.ปัณณวชิญ๑ เย็นจิตต๑ 

อ.ถิรายุ ปิ่นทอง 

อ.ปัฐยาวัต สนธิธรรม 

อ.เพ็ญนภา มณอีุด 

อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑ 

อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล 

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 

น าบัณฑิตเข๎ารับพระราชทานปริญญาบัติ 

ประจ าป ี2556 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

วทิยาเขตสะลวง – ขีเ้หล็ก มร.เชยีงใหมํ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0156/56 

  

8-ก.ค.-56 

  

อ.โกเมน หมายม่ัน 

  

เข๎ารํวมประชุมการแขํงขันฝึมอืแรงงานแหงํชาติ 

ครัง้ท่ี 25ระดับภาค ณ สภาบันพัฒนาฝีมอื 

แรงงานภาค 8 นครสวรรค๑ 

0157/56 

  

  

19-20 ก.ค.56 

  

  

อ.วรีะชาต ิจริตงาม 

อ.ธีรพจน๑ แนบเนยีน 

อ.พสิิษฐ๑ เพชรคง 

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑ 

บริการวิชาการในโครงการบ ารุงรักษา

เครื่องจักร การอนุรักษ๑ พลังงาน 

และการแลกเปลี่ยนความร๎ูทางวชิาการ 

ณ โรงแรม ชัยนาท บางกอกรับเบอร๑ อ.หันคา 

จ.ชัยนาท 

0159/56 

 

 

18-ก.ค.-56 

  

  

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 

อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล 

อ.พรพรรณ จิอู๐ 

ค๎นควา๎เอกสารประกอบงานวจิยั 

ณ จุฬาลงกรณ๑มหาวทิยาลัย กทม. 

  

0160/56 

 

 

29-ก.ค.-56 

  

  

ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑ 

  

  

จัดโครงการบริการวิชาการ การสร๎างเครอืขาํย

การเรียนร๎ูแบบบูรณาการในการประกอบ 

อาชีพเสริมของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

ณ จ.อุทัยธานี 

0161/56 19-ก.ค.-56 ผศ.สันติ พงษ๑พรต ประชุมประเมินผลงาน ณ จ.ตาก 

0165/56 31 ก.ค.-1 ส.ค.

56 

อ.นพดล ชุมํอินทร๑ 

ผศ.สุกิตต ก าแพงเศรษฐ 

เข๎ารํวมงานเกษตรนเรศวร ครัง้ท่ี 11 

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ปี 
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0166/56 

  

  

31 ก.ค.-1 ส.ค.

56 

  

  

อ.วรีะชาต ิจริตงาม 

อ.ธีรพจน๑ แนบเนยีน 

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑ 

อ.พสิิษฐ๑ เพชรคง 

  

บริการวิชาการด๎านการบ ารุงรักษา

เครื่องจักรกลและการอนุรักษ๑พลังงานใน

โรงงาน ณ โรงงาน บ.ซาบนีาํ จ ากัด 

อ.หันคา จ.ชัยนาท,โรงงาน บริษัทนันยางการ๑

เมน๎ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค๑ 

โรงงาน บริษัทชัยนาทบางกอกรับเบอร๑ อ.หันคา 

จ.ชัยนาท 
  

  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0145/56 

  

27-29 ส.ค.

56 

  

อ.นพดล ชุมํอินทร๑ 

ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ 

ประชุมวิชาการพชืไรํวงศ๑ถั่วแหํงชาติ ครัง้ท่ี 4 

ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร๑ไซด๑ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 

0162/56 

  

  

1-4 ส.ค.56 

  

  

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม 

อ.เพ็ญนภา มณอีุด 

อ.จิระทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑ 

นศ.สโมร 10 คน 

เข๎ารํวมโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 

เครอืขาํยประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 

ครัง้ท่ี 4 ณ มร.ร าไพพรรณี จ.จนัทบุรี 

0163/56 

  

21-23 ส.ค.

56 

  

ดร.ศรัณยา เพํงผล 

  

น าเสนอผลงานวชิาการ ในการประชุมวิชาการ

หลังหลังการเก็บเกี่ยวแหํงชาติ ครัง้ท่ี 11 

ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหนิ ชะอ าบีชรีสอร๑ท

แอนด๑สปา จ.เพชรบุรี 

0164/56 

  

15-16 ส.ค.

56 

  

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม 

  

เข๎ารํวมการประชุมเสริมสร๎างความร๎ูทางด๎าน

สหกิจศกึษา 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ จ.อุตรดิตถ๑ 

0167/56 

  

13-18 ส.ค.

56 

  

อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด 

ผศ.ดร.บุญแสน เตยีวนุกูลธรรม 

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม 

จัดนิทรรศการเทคโนโลยทีางการเกษตรและ

อาหาร (มหกรรมวทิยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี

แหํงชาติ 2556) ณ กรุงเทพ (เซ็นทรัลเวลิด๑) 

0172/56 

  

  

  

25-27 ส.ค.

56 

  

  

  

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 

  

  

  

รํวมประชุมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ 

เศรษฐกิจและสังคมอยาํงยั่งยืน 

"มหกรรมงานวจิัยแหงํชาติ 2556"  

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด๑ และบางกอกคอน  

เวนช่ันเช็นเตอร๑ เซ็นทรัลเวลิด๑ กทม. 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0170/56 

  

15-16 ส.ค.

56 

  

อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา 

  

อบรมเทคนิคการเขียนขอ๎เสนอโครงการวิจัย 

เพื่อของบประมาณแผํนดินและทุนจาก วช. 

ณ โรงแรมกานต๑มณพีาเลช ถ.ประดิษฐ๑ สะพาน

ควาย กทม. 

0171/56 

 

7-ส.ค.-56 

 

อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา 

นักศกึษาสาขาเทคโนโลยฯี 

บริการวิชาการแกํบุคลากรภายนอก 

ณ โรงแรมบางลายพทิยาคม อ.บึงนาราง  

จ.พจิิตร 

0168/56 

  

7-ส.ค.-56 

  

ผศ.ดร.บุญแสน เตยีวนุกูลธรรม 

อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด 

เข๎าอบรมการถํายทอดเทคโนโลยฯี 

ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑ จ.เพชรบูรณ๑ 

0169/56 

 

5-6 ส.ค.56 

 

ผศ.ดร.บุญแสน เตยีวนุกูลธรรม 

  

ประชุมงานวจิัยความหลากหลายทางชวีภาพ 

ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบ๎ํานจอมบึง  

จ.ราชบุรี 

0176/56 

  

7-ส.ค.-56 

  

ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑ 

  

ท าการวจิัย การสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑งาน

ประติมากรรมจากถั่วเหลอืงเพื่อเพิ่ม 

มูลคําของวัสด ุณ จ.นครสวรรค๑ 

0173/56 

  

  

2-4 ส.ค.56 

  

  

อ.พรพรรณ จิอู๐ 

อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล 

  

อบรมไอศกรีมโฮมเมด 

ณ รา๎นมสิไอศกรีม (Miss Icecream) 164  

ถ.จรัญสนิทวงศ๑ 63บางบ ารุง บางพัด กทม. 

0174/56 

 

 

 

 

 

3-4 ส.ค.56 

 

 

 

 

 

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจรญิ 

อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้ าค า 

อ.เสกสิทธ์ิ รัตนสิริวัฒนกุล 

อ.ภูริช ยิม้ละมัย 

นศ.ชมรม B-Tech 

น.ส.สุกัญญา ระวีวรรณ 

จัดท าโครงการ "ห๎องสมุดน้ี...พี่ให๎น๎อง ปี 7" 

ณ โรงเรียนวัดหนองเสอื ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี 

จ.นครสวรรค๑ 

  

  

  

0177/56 23-25 ส.ค.

56 

ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ รํวมประชุมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ 

เศรษฐกิจและสังคม ณ กรุงเทพ 

0178/56 

  

  

16-ส.ค.-56 

  

  

ดร.ภริตา พมิพันธุ๑ 

อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมอืง 

อ.มาศสกุล ภักดอีาษา 

ประชุมติดตามประเมินผลโครงการสิ่งแวดลอ๎ม 

เพื่อการพัฒนาอยํางย่ังยนืตามแนวทาง 

โครงการอันเนื่องพระราชด าริ 

ณ โรงเรียนกุหลาบ (จิรประวัต)ิ นครสวรรค๑ 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0175/56 

  

  

7-10 ส.ค.56 

  

  

อ.วรีะชาต ิจริตงาม 

อ.ธีรพจน๑ แนบเนยีน 

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑ 

อ.พสิิษฐ๑ เพชรคง 

บริการวิชาการด๎านเครื่องจักรกลและการ

อนุรักษ๑พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ณ โรงงานประชาอาภรณ๑ จ.ล าพูน,  

โรงงานไทยสปอร๑ตการ๑เมน๎ต๑ 

จ.ล าพูน และ โรงงานวทีีอินดิสทรีย๑ จ.ลพบุรี 

0178/56 

  

14-16 ส.ค.

56 

  

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 

อ.พรพรรณ จิอู๐ 

  

เข๎ารํวมสัมมนา "เพิ่มโอกาสแขํงขันในตลาด AEC 

: ความท๎าทายอุตสาหกรรมอาหารไทย" 

ณ จ.เชยีงใหม ํ

0181/56 

  

  

  

  

20-ส.ค.-56 

  

  

  

  

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ 

ผศ.สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ 

ดร.ณิชา กาวิละ 

อ.พรพรรณ จิอู๐ 

น.ส.ปิยนุช ภูกันแก๎ว 

นศ.สาขาวิทย๑อาหาร 17 คน 

พานักศกึษาศึกษาดูงาน ณ บริษัทเบียร๑ไทย 

(1991) จ ากัด มหาชน และ 

บริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ จ ากัด มหาชน  

จ.ก าแพงเพชร 

  

  

0182/56 14-15 ส.ค.

56 

อ.สุริยา อดเิรก เป็นคณะกรรมการ การแขงํขันทักษะฝีมือ

แรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงาน

นครสวรรค๑  จ.นครสวรรค๑ 

0180/56 

  

  

21-23 ส.ค.

56 

  

  

ดร.ภริตา พมิพันธุ๑ 

อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมอืง 

อ.มาศสกุล ภักดอีาษา 

น าเสนอผลงานวชิาการ ในการประชุมวิชาการ

หลังหลังการเก็บเกี่ยวแหํงชาติ ครัง้ท่ี 11 

ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหนิ ชะอ าบีชรีสอร๑ท 

แอนด๑สปา จ.เพชรบุรี 

0182/56 

  

19-ส.ค.-56 

  

อ.จามรี เครอืหงษ๑ 

อ.สุรภ ีประชุมพล 

ประชุมช้ีแจงการวจิัย 

ณ โรงแรมมริาเคลิแกรนด๑ 

0184/56 28-29 ส.ค.

56 

ดร.ณิชา กาวิละ เข๎ารํวมสัมมนา Thailand Lab 2013 

ณ BITEC กทม. 

0185/56 17-19 ส.ค.

56 

ผศ.สันติ พงษ๑พรต เข๎าพบอาจารย๑ท่ีปรึกษา ป.เอก ณ เชียงใหมํ 

 

0189/56 24-25 ส.ค.

56 

อ.ปฐมพงษ๑ จิโน 

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑ 

อบรมโครงการ Matlab & Simulink Workshop 

2013 ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  

จ.นครราชสมีา 

0190/56 

  

21-23 ส.ค.

56 

  

อ.ภญิโญ ชุมมณ ี

อ.วรีะชาต ิจริตงาม 

การประชุมวิชาการวทิยาการหลังการเก็บเกี่ยว

แหํงชาติ ครัง้ท่ี 11 

ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหนิ ชะอ าบีชรีสอร๑ท

แอนด๑สปา จ.เพชรบุรี 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0192/56 

  

  

  

  

  

  

  

26-27 ส.ค.

56 

  

  

  

  

  

  

อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้ าค า 

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจรญิ 

ผศ.สันติ พงษ๑พรต 

ผศ.จรรโลง พิรุณ 

ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร 

อ.มนตรี ใจเย่ียม 

อ.เสกสิทธ์ิ รัตนสริิวัฒนกุล 

อ.ภูริช ยิม้ละมัย 

พขร. 

ประชุมและศกึษาดูงาน 

ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

  

  

  

  

  

0191/56 

  

29-30 ส.ค.

56 

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑ 

 

อบรมหลักสูตร "วศิวกรรมโลจสิตกิส๑" 

ณ กทม. 

0188/56 

  

  

  

  

  

23-ส.ค.-56 

  

  

  

  

  

อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้ าค า 

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจรญิ 

อ.ภูริช ยิม้ละมัย 

อ.เสกสิทธ์ิ รัตนสิริวัฒนกุล 

อ.มนตรี ใจเย่ียม 

นักศกึษาปี 2 30 คน 

ศกึษาดูงาน  

ณ อ.บ๎านไร ํจ.อุทัยธานี 

  

  

  

  
  

  เดือน กันยายน พ.ศ.2556 

ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

0193/56 

  

5-6 ก.ย.

2556 

  

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 

  

นเิทศนักศกึษาศึกษาประสบการณ๑ (กศ.บป.) 

ณ อ.โกรกพระ จ.นคสวรรค๑, อ.ดํานช๎าง  

จ.สุพรรณบุริและ อ.สวาํงอารมณ๑ จ.อุทัยธานี 

0194/56 

  

12-ก.ย.-56 

  

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 

  

นเิทศนักศกึษาศึกษาประสบการณ๑ (กศ.บป.) 

ณ อ.ตะพานหนิ และ อ.เมอืง จ.พจิิตร 

0195/56 

  

19-ก.ย.-56 

  

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 

อ.ภูริช ยิม้ละมัย 

นเิทศนักศกึษาศึกษาประสบการณ๑ (กศ.บป.) 

ณ อ.เมอืง จ.ชัยนาท, อ.หนองบัว จ.นครสวรรค๑ 

0196/56 

 

26-ก.ย.-56 

 

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ 

อ.เสกสิทธ์ิ รัตนสิริวัฒนกุล 

นเิทศนักศกึษาศกึษาประสบการณ๑ (กศ.บป.) 

ณ อ.บึงนาราง จ.พจิิตร และ อ.เมอืง จ.

ก าแพงเพชร 
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ที ่
เดินทาง 

วัน-เดือน-ป ี
อาจารย/์บุคลากร เรื่อง / สถานทีไ่ปราชการ 

  

  

  

  

8-10 ก.ย.56 

  

  

  

ผศ.ดร.บุญแสน เตยีวนุกูลธรรม 

  

  

  

รํวมประชุมเครอืขาํยการวจิัยความหลากหลาย

ทางชวีภาพ : การวจิัยบูรณาการเพื่อ 

การพัฒนาบุคลากรการศึกษาและ 

การพัฒนาท๎องถิ่นอยาํงยัง่ยนื 

ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร๑ท แอนด๑ สปา  

จ.เชยีงราย 

0197/56 

  

18-19 ก.ย.

56 

  

ผศ.ดร.บุญแสน เตยีวนุกูลธรรม 

อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด 

ไปอบรมความร๎ูเร่ืองการปลูกพืชปลอดภัยจาก

การใช๎สารเคมีของเกษตรกร 

ณ ต.ทํางิว้ อ.บรรพตพสิัย จ.นครสวรรค๑ 

0198/56 

  

  

16-17 ก.ย.

56 

  

  

ผศ.ดร.บุญแสน เตยีวนุกูลธรรม 

อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด 

  

ไปอบรมความร๎ูเร่ืองการถํายทอดความร๎ูแบบ

ผสมผสานเพื่อการปลูกพชืปลอดภัย 

จากการใชส๎ารเคมี 

ณ ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพสิัย จ.นครสวรรค๑ 

0199/56 

  

21-25 ก.ย.

56 

  

ผศ.สันติ  พงษ๑พรต 

  

ประเมินวทิยฐานะครู คศ.3 และไปใชเ๎ครื่อง

วเิคราะห๑ทดสอบงานวทิยานพินธ๑ 

ณ จ.เพชรบูรณ๑ จ.เชยีงใหม ํจ.เชยีงราย 
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 ในปีงบประมาณ 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎รับ

งบประมาณทั้งสิน้  10,455,223 บาท (สิบล๎านสี่แสนห๎าหมื่นห๎าพันสองร๎อยยี่สิบสามบาทถ๎วน) แบํงเป็น

ประเภทเงินงบประมาณแผํนดิน เทํากับ 6,147,223 บาท และประเภทเงินงบประมาณ เทํากับ 

4,308,000 

  งบประมาณ ประจ าปี 2556 

   ประเภทเงนิงบประมาณแผ่นดิน 

โครงการ กิจกรรม รหัสเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน 

จ านวนเงิน ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลอื 

รวมงบประมาณแผ่นดินเหลอืจ่ายทั้งสิ้น  ปีงบประมาณ 2556 6,147,223.00 6,102,304.66 99.27 44,918.34 

พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน             

1. พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

1. พัฒนาการจัดการเรียน

การสอน 201056020001 483,739.00 482,350 99.71 1,389.00 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

1. สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร๑ 

  

  

1. พัฒนาระบบและกลไก

การจัดการเรียน 

และการผลิตบัณฑิตสูํ

มาตรฐานสากล 

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร๑

และเทคโนโลยเีคร่ืองกล 

201056020004 56,000.00 55,718.00 99.50 282.00 

2. สาขาวิชาไฟฟาู

อุตสาหกรรม 

  

1. พัฒนาการเรียนการ

สอนสาขาวิชา 

ไฟฟาู-อเิล็กทรอนิกส๑เชงิ

บูรณาการ 

201056020005 79,626.00 79,080.00 99.31 546.00 

3. สาขาวิชาการ

ออกแบบ 

  

1. พัฒนาการจัดการเรียน

การสอนเชิง 

บูรณาการสาขาวิชาการ

ออกแบบ 

201056020006 180,000.00 178,096.00 98.94 1,904.00 

4. สาขาวิชา

เทคโนโลยกีารจัดการ 

อุตสาหกรรม 

1. พัฒนาการจัดการเรียน

การสอนสาขาวิชา 

เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม 

201056020007 

 

51,756.00 

 

51,173.48 

 

98.87 

 

582.52 

 

ด้านการเงนิและงบประมาณ 
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โครงการ กิจกรรม รหัสเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน 

จ านวนเงิน ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลอื 

5. สาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

  

  

1. พัฒนาหลักสูตรและ

นักศึกษาตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงํชาติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (ทล.บ. 2ป)ี 

201056020008 

 

 

13,393.00 

 

13,385.00 

 

 

99.94 

 

 

8.00 

 

 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

1. สาขาวิชา

เกษตรศาสตร๑ 

  

  

  

1. พัฒนาหลักสูตรและ

นักศึกษาตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงํชาติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีาร

ผลิตสัตว๑ 

201056020009 

 

 

59,571.00 

 

59,368.00 

 

 

99.66 

 

 

203.00 

 

 

2. พัฒนาระบบและกลไก

การบรหิารหลักสูตร 

และการจัดการเรียนการ

สอนสาขาวิชา 

เทคโนโลยกีารผลิตพืช 

201056020010 

 

 

30,600.00 

 

30,350.00 

 

 

99.18 

 

250.00 

 

 

3. พัฒนาหลกัสูตรและ

นักศึกษาตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงํชาติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ า 

201056020011 

 

 

40,000.00 

 

39,958.00 

 

 

99.90 

 

42.00 

 

 

2. สาขาวิชา

วิทยาศาสตร๑และ 

เทคโนโลยกีารอาหาร 

  

1. บรหิารและการจัดการ

เรียนการสอน 

หลักสูตรวทิยาศาสตร๑และ

เทคโนโลยกีาร 

อาหาร 

201056020012 

 

 

43,442.00 

 

43,436.88 

 

 

99.99 

 

5.12 

 

 

2. สํงเสรมิงานวิจัย

และบริการ 

วิชาการ 

  

  

1. สํงเสรมิงานวิจัยและ

งานสร๎างสรรค๑เพื่อ 

พัฒนาท๎องถิน่อยํางย่ันยืน 

201056020014 

 

40,000.00 37,820.00 

 

94.55 2,180.00 

 

2. สํงเสรมิงานบรกิาร

วิชาการเพื่อพัฒนา 

ท๎องถิ่นอยํางย่ังยืน 

201056020015 

 

80,000.00 

 

79,912.00 

 

99.89 

 

88.00 

 

3. จัดซือ้ครุภัณฑ๑

การศึกษา 

สาขาวิชาไฟฟูา

อุตสาหกรรม 

1. จัดซือ้ครุภัณฑ๑

การศึกษา 

สาขาวิชาไฟฟาู

อุตสาหกรรม 

301056020013 3,850,000.00 3,815,000.00 99.09 35,000.00 
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โครงการ กิจกรรม รหัสเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน 

จ านวนเงิน ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลอื 

4.อนุรักษ๑ศิลปและ

วัฒนธรรม 

1.อนุรักษ๑ศิลปและ

วัฒนธรรม 

201056020016 100,000.00 98,611.00 98.61 1,389.00 

5.  บรหิารจัดการ

คณะเทคโนโลยฯี 

  

1. พัฒนาทรัพยากรบุคคล 201056020017 175,000.00 174,494.00 99.71 506.00 

2. พัฒนาอาจารย๑เข๎าสูํ

ต าแหนงํทางวิชาการ 

ตามเกณฑ๑ประกันคุณภาพ

ทางการศึกษา 

201056020018 100,000.00 99,854.00 99.85 146.00 

3. พัฒนาระบบและกลไก

การบรหิารจัดการ 

คณะเทคโนโลยฯี 

201056020019 

 

764,096.00 

 

763,698.30 

 

99.95 

 

397.70 

 

 

  ประเภทเงนิงบประมาณรายได้ 

โครงการ กจิกรรม รหัสเงิน 
เงินรายได ้

จ านวนเงิน ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 

รวมงบประมาณเงินรายไดเ้หลอืจา่ยทั้งสิ้น  ปีงบประมาณ2556 4,308,000.00  4,280,579.60    99.36  27,420.40 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

1. พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

คณะเทคโนโลยฯี 

  

  

  

1. พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

คณะเทคโนโลยฯี 

132156020001 

 

1,040,760.00 

 

1,022,362 

 

98.23 

 

18,398.00 

 

2. พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

คณะเทคโนโลยฯี 

202156020001 

 

1,138,686.00 

 

1,136,714 

 

99.83 

 

1,972.00 

 

3. จัดการเรียนการสอน

บุคลากรประจ าการ

(กศ.บป.) 

202256020002 320,000.00 316,152 98.80 3,848.00 

2.พัฒนานักศึกษา

และศิษย๑เกําคณะ 

เทคโนโลยฯี 

1.พัฒนานักศกึษาและ

ศิษย๑เกําคณะ 

เทคโนโลยฯี 

202156020003 

 

100,000.00 

 

99,779 

 

99.78 

 

221.00 

 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร๑ 

  

  

1. พัฒนาระบบและกลไก

การจัดการเรียน 

และการผลิตบัณฑิตสูํ

มาตรฐานสากล 

202156020004 

 

278,722.00 

 

278,715.34 

 

100.00 

 

6.66 
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โครงการ กจิกรรม รหัสเงิน 
เงินรายได ้

จ านวนเงิน ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 

  

  

2. พัฒนาระบบและกลไก

การจัดการเรียน 

และการผลิตบัณฑิตสูํ

มาตรฐานสากล  

(งบบุคลากร) 

132156020004 

  

  

45,180.00 

 

 

45,180.00 

 

 

100.00 

 

 

- 

 

 

2. สาขาวิชาไฟฟาู

อุตสาหกรรม 

  

1. พัฒนาการเรียนการ

สอนสาขาวิชา 

ไฟฟาู-อเิล็กทรอนิกส๑เชงิ

บูรณาการ 

202156020005 

 

52,000.00 

 

51,096.00 

 

98.26 

 

904.00 

 

3. สาขาวิชาการ

ออกแบบ 

  

1. พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนเชิง 

บูรณาการสาขาวิชาการ

ออกแบบ 

202156020006 

 

215,000.00 

 

214,860.00 

 

99.93 

 

140.00 

 

4. สาขาวิชา

เทคโนโลยกีารจัดการ 

อุตสาหกรรม 

  

  

1. พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนสาขาวิชา 

เทคโนโลยกีารจัดการ

อุตสาหกรรม 

202156020007 

 

132,200.00 

 

132,145.00 

 

99.96 

 

55.00 

 

2. พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนสาขาวิชา 

เทคโนโลยกีารจัดการ

อุตสาหกรรม 

402156020007 

 

20,000.00 20,000 

 

100.00 

 

- 

 

5. สาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

  

  

1. พัฒนาหลักสูตรและ

นักศึกษาตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงํชาติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

(ทล.บ. 2ปี) 

202156020008 

 

 

122,780.00 

 

122,754.00 

 

 

99.98 

 

 

26.00 

 

 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

1. สาขาวิชา

เกษตรศาสตร๑ 

  

  

  

  

  

  

1. พัฒนาหลักสูตรและ

นักศึกษาตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงํชาติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีาร

ผลิตสัตว๑ 

202156020009 

 

 

15,000.00 

 

14,965.00 

 

 

99.77 

 

 

35.00 

 

 

2. พัฒนาระบบและกลไก

การบรหิารหลักสูตร 

และการจัดการเรียนการ

202156020010 

 

75,726.00 75,715.00 

 

99.99 11.00 
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โครงการ กจิกรรม รหัสเงิน 
เงินรายได ้

จ านวนเงิน ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 

สอนสาขาวิชา 

เทคโนโลยกีารผลิตพืช   

 

  

 

  

3. พัฒนาหลกัสูตรและ

นักศึกษาตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงํชาติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ า 

202156020011 

 

 

29,946.00 

 

29,930.00 

 

 

99.95 

 

16.00 

 

 

2. สาขาวิชา

วิทยาศาสตร๑และ 

เทคโนโลยกีารอาหาร 

1. บรหิารและการจัดการ

เรียนการสอน 

หลักสูตรวทิยาศาสตร๑

และเทคโนโลยกีาร

อาหาร 

202156020012 

 

34,000.00 34,000.00 

 

100.00 - 

 

2. สํงเสรมิงานวิจัย

และบริการ 

วิชาการ 

1. สงํเสรมิงานบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนา 

ท๎องถิ่นอยํางย่ังยืน 

202156020015 

  

80,000.00 79,946.00 

  

99.93 54.00 

  

3.  บรหิารจัดการ

คณะเทคโนโลยฯี 

  

  

  

1. พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

202156020017 200,000.00 199,080.00 99.54 920.00 

2. พัฒนาระบบและกลไก

การบรหิารจัดการ 

คณะเทคโนโลยฯี 

202156020019 

 

363,000.00 

 

362,186.26 

 

99.78 

 

813.74 

 

3. พัฒนาระบบและ

กลไกการบรหิารจัดการ

คณะฯ 

302156020019 45,000.00 45,000.00 100.00 - 
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ปีการศึกษา 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎รับการประเมิน

ตนเองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ.2556 โดยมีรายชื่อ

คณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. รศ.ทัศนยี๑             ศริิวรรณ  ประธานกรรมการ 

2. ผศ.รัตนะ             ยศเมธากุล รองประธานกรรมการ 

3. ผศ.ดร.ธิติมา        บุญเจรญิ  กรรมการ 

4. นางภัคจริา           ศิริโสม  กรรมการ 

5. ผศ.มนตรี            ไชยานุกูลกิตติ กรรมการ 

6. ดร.สมบูรณ๑          นิยม  กรรมการ 

7. ดร.สมพร             พูลพงษ๑  กรรมการ 

8. ผศ.ดร.อุทัยวรรณ   ภูเํทศ  กรรมการเสริม 

9. นายชัยวัฒน๑          ยิ้มช๎าง  กรรมการและเลขานุการ 

10. นางอุทุมพร         ธะในสวรรค๑ ผูชํ๎วยเลขานุการ 

 และมีการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 – 22 สิงหาคม พ.ศ.2556 

โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ผศ.นพ.ศิริเกษม      ศิริลักษณ์  ประธานกรรมการ 

2. รศ.ทัศนีย์        ศิริวรรณ  รองประธานกรรมการ 

3. ผศ.ดร.วชิระ        วิชชวุรนันท์ กรรมการ 

4. รศ.ดร.รัตนา        สนั่นเมือง  กรรมการ 

5. ผศ.ดร.พีระศักดิ์     ฉายประสาท กรรมการและเลขานุการ 

6. นายเอกวิทย์        สิทธิวะ  ผูชํ๎วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการประกันคุณภาพ 
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โดยมีผลการประเมินตามเกณฑ๑การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบตัวบ่งชี ้

ผลการด าเนินงาน ปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย 

ปี 2555 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ปี 2555 

คะแนน 

ที่ได ้
หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนการด าเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข๎อหรือ 7 ข๎อ 6 ข๎อ 4  

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1   4.00 ด ี

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 
4 ข๎อ 5 ข๎อ 5 

 

2.2 อาจารย๑ประจ าที่มคีุณวุฒปิริญญาเอก ร๎อยละ 24 ร๎อยละ 17.29 2.88  

2.3 อาจารย๑ประจ าที่ด ารงต าแหนงํทางวิชาการ ร๎อยละ 48 ร๎อยละ 24.06 2.01  

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย๑และบุคลากร

สายสนับสนุน 
5 ข๎อ 7 ข๎อ 5 

 

2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษา และ

สภาพแวดลอ๎มการเรียนร๎ู 
5 ข๎อ 7 ข๎อ 5 

 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 6 ข๎อ 6 ข๎อ 4  

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
4 ข๎อ 5 ข๎อ 5 

 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร๎าง

คุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดให๎กับนักศกึษา 
4 ข๎อ 4 ข๎อ 4 

 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2   4.11 ด ี

องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการพัฒนานักศกึษา  

3.1 ระบบและกลไกการใหค๎ าปรึกษาและบริการ

ด๎านขอ๎มูลขําวสาร 
6 ข๎อ 7 ข๎อ 5 

 

3.2 ระบบและกลไกการสงํเสริมกิจกรรม

นักศกึษา 
6 ข๎อ 6 ข๎อ 5 

 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3   5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองาน

สร๎างสรรค๑ 
6 ข๎อ 6 ข๎อ 4 

 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความร๎ูจาก

งานวจิัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
4 ข๎อ 5 ข๎อ 5 
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องค์ประกอบตัวบ่งชี ้

ผลการด าเนินงาน ปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย 

ปี 2555 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ปี 2555 

คะแนน 

ที่ได ้
หมายเหต ุ

4.3 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร๎างสรรค๑ตอํ

จ านวนอาจารย๑ประจ าและนักวจิัยประจ า 
60,000 

106,780.16 

บาทตํอคน 
5 

 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4   4.67 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํ

สังคม 
4 ข๎อ 4 ข๎อ 4 

 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิด

ประโยชน๑ตอํสังคม 
4 ข๎อ 4 ข๎อ 4 

 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 5   4.00 ด ี

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 
4 ข๎อ 5 ข๎อ 5 

 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 6   5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 

7.1 ภาวะผู๎น าของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุก

ระดับของสถาบัน 
6 ข๎อ 5 ข๎อ 3 

 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนร๎ู 4 ข๎อ 5 ข๎อ 5  

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการ

ตัดสนิใจ 
4 ข๎อ 5 ข๎อ 5 

 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข๎อ 5 ข๎อ 4  

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 7   4.25 ด ี

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 ข๎อ 6 ข๎อ 4  

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 8   4.00 ด ี

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
7 หรือ 8 ข๎อ 7 ข๎อ 4 

 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 9   4.00 ด ี

เฉลี่ยคะแนนรวม 

ทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 

  
4.30 ด ี
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และมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ๑การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของส านักงาน

รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศกึษา (องค๑การมหาชน) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลด าเนินการ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมนิ 
ตัวตั้ง/

ตัวหาร 
ผลลพัธ ์

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ื้นฐาน  

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบํงช้ีท่ี 1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

ได๎งานท าหรอืประกอบอาชพี  

อสิระภายใน 1 ปี 

4 คะแนน 

(ร๎อยละ 75) 

N/A x 100 

ร๎อยละ N/A = บรรลุ N/A 
N/A 

ตัวบํงช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิต

ปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหํงชาติ 

3.51 

คะแนน 

196.5 

3.93 คะแนน = บรรลุ 3.93 
50 

ตัวบํงช้ีท่ี 3 ผลงานของผู๎ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรั๎บการ

ตีพิมพ๑หรือเผยแพรํ 

- 

- 

- - - 
- 

ตัวบํงช้ีท่ี 4 ผลงานของผู๎ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได๎รับ 

การตพีมิพ๑หรือเผยแพรํ 

- 

- 

- - - 
- 

ค่าเฉลี่ยคะแนนดา้นคณุภาพ

บัณฑิต 

    
3.93 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบํงช้ีท่ี 5 งานวจิัยหรืองาน

สร๎างสรรค๑ท่ีได๎รับการตพีมิพ๑หรือ 

เผยแพรํ 

4 คะแนน 

(ร๎อยละ 16) 

9.25 x 100 

ร๎อยละ 13.91 
= ไมํ

บรรลุ 
3.48 

66.5 

ตัวบํงช้ีท่ี 6 งานวจิัยหรืองาน

สร๎างสรรค๑ท่ีน าไปใชป๎ระโยชน๑ 

4 คะแนน 

(ร๎อยละ 16) 

10 x 100 
ร๎อยละ 9.02 

= ไมํ

บรรลุ 
2.26 

66.5 

ตัวบํงช้ีท่ี 7 ผลงานวชิาการท่ีไดรั๎บการ

รับรองคณุภาพ 

4 คะแนน 

(ร๎อยละ 8) 

0 x 100 
ร๎อยละ 0.00 

= ไมํ

บรรลุ 
0.00 

66.5 

ค่าเฉลี่ยคะแนนดา้นงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค ์

    
1.91 

ตัวบํงช้ีท่ี 8 ผลการน าความรูแ๎ละ

ประสบการณ๑จากการให๎บริการ 

วชิาการมาใชใ๎นการพัฒนาการเรียน

4 คะแนน 

(ร๎อยละ 24) 

10 x 100 ร๎อยละ 

76.92 
= บรรลุ 5.00 

13 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลด าเนินการ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมนิ 
ตัวตั้ง/

ตัวหาร 
ผลลพัธ ์

การสอนและการวจิัย 

ตัวบํงช้ีท่ี 9 ผลการเรียนร๎ูและ

เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

หรือองค๑กรภายนอก 

4 คะแนน 

(4 ข๎อ) 
ปฏบัิตไิด๎ 4 ข๎อ = บรรลุ 4.00 

ค่าเฉลี่ยคะแนนดา้นการบริการ

วิชาการแก่สังคม 

    
4.50 

ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบํงช้ีท่ี 10 การสงํเสริมและสนับสนุน

ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 

4 คะแนน 

(4 ข๎อ) 
ปฏบัิตไิด๎ 4 ข๎อ = บรรลุ 4.00 

ตัวบํงช้ีท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพใน

มติทิางศลิปะและวัฒนธรรม 

4 คะแนน 

(4 ข๎อ) 
ปฏบัิตไิด๎ 5 ข๎อ = บรรลุ 5.00 

ค่าเฉลี่ยคะแนนดา้นการท านบุ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

   4.50 

ค่าเฉลี่ยกลุ่มตวับ่งชีพ้ันธกจิหลัก

ของสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1 - 11) 

   
3.46 

ด้านการบรหิารและการพัฒนาสถาบนั 

ตัวบํงช้ีท่ี 12 การปฏบัิตติามบทบาท

หนา๎ที่ของสภาสถาบัน 

- - - - 

ตัวบํงช้ีท่ี 13 การปฏบัิตติามบทบาท

หนา๎ที่ของผู๎บริหารสถาบัน 

4.00 

คะแนน 
N/A - N/A 

ตัวบํงช้ีท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย๑ 
4 คะแนน 

181.5 
2.73 

= ไมํ

บรรลุ 
2.27 

66.5 

ค่าเฉลี่ยคะแนนดา้นการบริหารและ

การพัฒนาสถาบัน 

    
2.27 

ด้านการพฒันาและประกันคณุภาพภายใน 

ตัวบํงช้ีท่ี 15 ผลประเมินการประกัน

คุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสงักัด 

 3.51 

คะแนน 
N/A - N/A 

ค่าเฉลี่ยดา้นการพฒันาและประกัน

คุณภาพภายใน    N/A 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์      

ตัวบํงช้ีท่ี 16.1 ผลการบริหารสถาบัน

ให๎เกิดอัตลักษณ๑ 
- - - - - 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลด าเนินการ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมนิ 
ตัวตั้ง/

ตัวหาร 
ผลลพัธ ์

ตัวบํงช้ีท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิต

ตามอัตลักษณ๑ 
- 

- 
- - - 

- 

ตัวบํงช้ีท่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎น

และจุดเดํนท่ีสงํผลสะท๎อน 

เป็นเอกลักษณ๑ของสถาบัน 

- - - - 

ค่าเฉลี่ยกลุ่มตวับ่งชี้อัตลักษณ ์    - 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      

ตัวบํงช้ีท่ี 18.1 ผลการช้ีน า ปอูงกัน 

หรือแก๎ปัญหาของสังคมในดา๎นตาํงๆ

ในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน 

- - - - 

ตัวบํงช้ีท่ี 18.2 ผลการช้ีน า ปอูงกัน 

หรือแก๎ปัญหาของสังคมในดา๎นตาํงๆ

ในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน 

- - - - 

ค่าเฉลี่ยกลุ่มตวับ่งชี้มาตรการ

ส่งเสริม    
- 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 3.33 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
 

องค๑ประกอบที่  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค๑ และแผนด าเนินการ 

1. ข๎อ 4 ขาดการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบํงช้ีของแผนกลยุทธ๑และรายงานตํอ 

   ผูบ๎ริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ 

   ควรก าหนดตัวบํงชีแ้ละเกณฑ๑ประเมินของประเด็นยุทธศาสตร๑หรอืกลยุทธ๑ที่สามารถ     

   วัดความส าเร็จได๎ชัดเจน 

 

องค๑ประกอบที่  2   การผลิตบัณฑิต 

        1. ตัวบํงชี้ 2.8 ควรมีการระบุเกณฑ๑ประเมินตามเปูาหมายใหชั๎ดเจน 

 

องค๑ประกอบที่  3  กิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

1. การเก็บรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม เชนํ  การเข๎ารํวมและการประกวดในกิจกรรมตํางๆ      

   / การได๎รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณตํางๆการเพิ่มความเข๎มของหลักฐานตํางๆ ได๎    
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  ครอบคลุม ถึงระดับสาขาวิชา บางสาขาวิชามีผลงานบางสาขาไมํมี และสอดคล๎องกับ   

งบประมาณ  QA มีรายงานการประชุม อนุกรรมการวิชาการ  ปัญหาอุปสรรค และ

ข๎อเสนอแนะ  น ามาวางแผน   

 

องค๑ประกอบที่ 4 การวิจัย 

            ตัวบํงชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑  

1. ควรมีการแตงํตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลในการด าเนินการวิจัยเพื่อเป็น   

   ข๎อมูลในการจัดงบประมาณในปีถัดไปและเป็นการสงํเสริมการสนับสนุนพันธกิจการ 

   วิจัยหรอืงานสร๎างสรรค๑ 

 

  องค๑ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกํสังคม 

        ตัวบํงชีท้ี่ 5  งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่ได๎รับการตีพมิพ๑เผยแพรํ (สมศ.) 

1. ควรสนับสนุนให๎อาจารย๑และนักวิจัย สร๎างผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่มคีุณภาพ   

 สามารถตีพิมพ๑ได๎ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรอืสามารถตีพิมพ๑ได๎ในวารสารที่อยูํ  

 บนฐานขอ๎มูลของ SJR หรืออยูํบนฐานขอ๎มูล ISI 

     ตัวบํงชีท้ี่ 6 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่น าไปใช๎ประโยชน๑ (สมศ.) 

2. ควรสนับสนุนให๎อาจารย๑/นักศึกษาสร๎างผลงานวิจัย/สร๎างสรรค๑ ที่สามารถน าไปใช๎    

              ประโยชน๑ได๎ให๎มากขึ้น 

 

องค๑ประกอบที่  6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. เกณฑ๑ข๎อ 1 ควรมีการสร๎างระบบและกลไกท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมเป็นของ   

   คณะและมีการด าเนินการให๎ครอบคลุมตามระบบที่ก าหนดไว๎ 

2. เกณฑ๑ข๎อ 4  การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด๎านท านุบ ารุงศิลปะ   

    และวัฒนธรรม  ควรจัดท าการประเมินในภาพรวมของคณะไมํใชํเป็นการประเมินราย 

    กิจกรรม 

3. ควรมีการก าหนดตัวบํงชี้วัดความส าเร็จของการบูรณาการไว๎ในแผนของคณะจะ 

   จัดท าการประเมินผลใหส๎อดคล๎องกับตัวบํงชีน้ั้น 

4. เกณฑ๑ข๎อ 5  ควรมีการเชื่อมโยงระหวํางผลการประเมินความส าเร็จของการบูรณา 

    การกับแผนปรับปรุงหรือแผนพัฒนานักศกึษาในปีถัดไป 
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องค๑ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

            ตัวบํงชีท้ี่ 7.1  ภาวะผูน๎ าของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของสถาบัน 

1. คณะกรรมการประจ าคณะ ไมํได๎มกีารประเมิน ตนเองตามหลักเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎   

ลํวงหน๎าผู๎บริหารยังไมํมีการน าผลการประเมินการบริหารงานไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยํางเป็นรูปธรรมควรมีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อก าหนด

หลักเกณฑ๑  ตัวบํงชี ้ ของคณะกรรมการประจ าคณะกํอนปีการศกึษาและหลังจากปี

การศกึษา   ควรประชุมเพื่อตรวจสอบวําได๎มกีารปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎

ครบถ๎วนหรอืไมํและมีผลเป็นอยํางใด 

2. ผูบ๎ริหารควรน าผลการประเมินการบริหารไปรํวมประชุม วเิคราะห๑ เพื่อก าหนด  

   แนวทางในการปรับปรุงในสิ่งที่เป็นจุดอํอนหรอืปัญหา 

   ค าสั่งแตํงตัง้คณะกรรมการประจ าคณะ  ควรมกีารตั้งหัวหน๎าส านักงานคณบดีคณะ 

   เป็นเลขานุการ 

               ตัวบํงชีท้ี่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎ 

1. ควรมีค าสั่งแตํงตัง้คณะกรรมการ รวบรวมองค๑ความรู๎ที่มใีนแตํละบุคคลทั้งสายสอน   

   และสายสนับสนุนและท าการรวบรวมองค๑ความรู๎อยํางเป็นระบบ เพื่อน าทางสูํ   

   กระบวนจัดการองค๑ความรู ๎ซึ่งจะน าไปสูํการพัฒนาสถาบันสูํสถาบันการเรียนรู๎อยําง 

   เป็นระบบ 

          ตัวบํงชีท้ี่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรน าผลการประเมินความเสี่ยงที่ได๎จัดท ามา 

   วิเคราะห๑และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง  รายงานตํอคณะกรรมการบริหารคณะ  

   และคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

องค๑ประกอบที ่8  การเงนิและงบประมาณ 

1. ข๎อ 5 ไมํมผีลการด าเนินงานตามตัวบํงชีข้องแผนกลยุทธ๑ที่ช้ีให๎เห็นถึงการพัฒนาเพิ่ม 

   การจัดท าแผนกลยุทธ๑ทางการเงิน/ควรน าข๎อมูลทรัพยากร และข๎อมูลพื้นฐานรวมทั้ง  

   กลยุทธ๑ของคณะมาพิจารณาประกอบเพื่อหาแนวทางจัดหางบประมาณเพิ่มเติม    

   นอกเหนอืจากงบประมาณแผํนดินและงบประมาณเงนิรายได๎และควรจัดท าเป็นแผน  

   3-5 ปี 
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องค๑ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. ข๎อ 5 ไมํพบมีการน าผลการประกันคุณภาพไปปรับปรุงการท างานแล๎วมีผลการ 

   ด าเนินงานตามตัวบํงชีข้องแผนกลยุทธ๑พัฒนาขึน้ทุกตัวหรอืไมํ 

2. ข๎อ 8 พบมีการท า  MOU กับสถาบันอื่น แตํไมํมีพบมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  

   ด๎านการประกันคุณภาพระหวํางกัน 

2. คณะควรประเมินดูความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ๑ เพื่อดูการพัฒนา 

   ของแผนตามเกณฑ๑และเปูาหมายหรอืไมํอยํางนอ๎ยปีละ 1 ครั้ง 

3. ก าหนดใหผ๎ูร๎ับผดิชอบประกันคุณภาพได๎จัดท ากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎าน    

   การประกันคุณภาพของอาจารย๑และหรอืนักศึกษากับสถาบันเครือขาํยที่หลากหลาย  

   และอยํางตอํเนื่อง รวมทั้งน ามาพัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะเพื่อน าไปสูํการ   

   สร๎างแนวปฏิบัติที่ดีในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะจากนักศกึษา 

1. ควรมีการถํายทอดปรัชญา วสิัยทัศน๑ของคณะใหน๎ักศึกษาให๎ทราบโดยทั่วกัน เพื่อใช๎เป็น  

   แนวทางจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2. ควรมีชํองทางในการให๎นักศึกษาได๎รับขําวสารมากขึ้น นอกเหนอืจากบอร๑ด โดยเว็บไซต๑ไมํ   

   คํอยได๎รับความสนใจมากนัก 

3. ควรมกีารถํายทอดกระบวนการคุณภาพ PDCA ให๎นักศึกษาได๎น าไปใช๎ในการจัดกิจกรรมให๎   

    มากขึ้น 

4. ควรมีแนวทางการประหยัดคําใช๎จํายในการท าโครงการ 

5. ควรเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 

6. ควรเพิ่มจ านวนอาจารย๑สาขาวิชาให๎มากขึ้น 

7. เครื่องมอืและอุปกรณ๑ส าหรับการเรียนการสอนพืน้ฐานไมํเพียงพอ และที่มอียูํไมํทันสมัย     

   เชํน ตูเ๎ชื่อม หนิเจียร ฯลฯ 

8. ควรใหค๎วามรูเ๎ฉพาะทางมากขึ้น เชํน โปรแกรมเฉพาะ 3D MAX และ Maya เป็นต๎น 
 

ข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่า 

1. ควรเพิ่มทักษะและความรู๎ดา๎นความเป็นผ๎ูน า ความกล๎าแสดงออก บุคลิกภาพ 

2. ควรมีการเชิญศษิย๑เกําที่มคีวามรูค๎วามสามารถมาใหค๎วามรู๎แกํนักศกึษารุํนน๎อง อาทิ   

   กิจกรรมกํอนและหลังฝกึประสบการณ๑วิชาชีพ การสัมมนาวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ    

   เป็นต๎น 

3. ควรสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎จัดท าโครงงานเข๎าประกวดมากขึ้น 

4. ควรเพิ่มทักษะด๎านภาษาตํางๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ เป็นต๎น 

5. ขาดการสํงเสริมศษิย๑เกําในการเพิ่มทักษะและความรู๎ เชนํ การอบรมเชิงวิชาชีพ  ทักษะการ   

    ตัดสินใจ การเข๎าสังคม และการใหบ๎ริการแกํสังคม เป็นต๎น 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑติ 

1. ควรมีการจัดเตรียมความพร๎อมและความสนใจของนักศึกษาการออกฝึกประสบการณ๑    

   วิชาชีพ เชํน ความพร๎อมในการออกงานภาคสนาม เป็นต๎น 

2. สามารถผลิตบัณฑติได๎ตามอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัยโดยมีล าดับการให๎คะแนน ดังนี้ 

     ช านาญเทคโนโลยี 99% 

3. การท างานเป็นทีมควรมีการพัฒนาเพราะยังท างานรํวมกันได๎น๎อย 80% 

4. ซื่อสัตย๑ 70% 

5. มีจิตสาธารณะ 70-80% 
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