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ประวัตคิ วามเป็นมา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยูํใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ มีหน๎าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ.2544 สถาบันให๎แยกโครงสร๎างออกมาเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัดสถาบันราชภัฏนครสวรรค๑ ตํอมาได๎รับการ
แตํงตัง้ เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วย
แบํงสํวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ พ.ศ. 2548
ปี พ.ศ. 2549 ได๎มกี ารแบํงสํวนหนํวยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ เรื่อง
การแบํงสํวนราชการหรือหนํวยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได๎แบํงหนํวยงาน ดังนี้
1. สานักงานคณบดี
2. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ศูนย๑วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สีประจาคณะ
สีเขียว
สีแดงเลือดนก
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ยุทธศาสตร์

ปรัชญา/ปณิธาน
สร๎างองค๑ความรู๎ คูํงานวิจัย ใฝุใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต๎องการของท๎องถิ่น
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐาน เพื่อถํายทอด
สูํท๎องถิ่น
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ผลิตบัณฑิตด๎านเทคโนโลยี และงานสร๎างสรรค๑
วิจัย เพื่อสร๎างองค๑ความรูด๎ ๎านเทคโนโลยี และถํายทอดสูํท๎องถิ่น
บริการวิชาการด๎านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางด๎านการเกษตรและอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร๎างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพสูํ
มาตรฐานสากล
2. สร๎างความรู๎ และนวัตกรรม นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูํการปฏิบัติทั้งระดับปัจเจก
บุคคลชุมชน องค๑กร และภาคการผลิต
3. ให๎บริการวิชาการ ถํายทอดเทคโนโลยีที่มคี ุณภาพ ให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ของท๎องถิ่น
ไทย
4. ฟื้นฟูและสืบสานคุณคําความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชิวติ ประเพณี
คํานิยมที่ดีงาม ภูมปิ ัญญาท๎องถิ่น และสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น
5. กาหนดแนวทางการบริหารจัดการให๎ได๎มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี
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เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตมีความรู๎ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย๑สุจริต จิตสาธารณะตํอชุมชน
และท๎องถิ่น
2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ๑ และนาไปใช๎ประโยชน๑ได๎
3. บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต๎องการของท๎องถิ่นกับการเรียนการสอน และ
การวิจัย
4. มีการสํงเสริม สืบสานการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท๎องถิ่น
5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได๎มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
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ด้านการบริหาร
1. โครงสร้างองค์กร
คณบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศล
สถิตย์)
ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ

รองคณบดีฝุายวิชาการ
(ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑
วัฒน)

ผู๎ชวํ ยคณบดีฝุายมาตรฐาน
(อ.นพดล ชุํมอินทร๑)

หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร)

รองคณบดีฝุายบริหาร
(ผศ.ศรวณะ แสงสุข)

ผู๎ชวํ ยคณบดีฝุายวิชาการ
(อ.พรพรรณ จิอู๐)

หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ)

รองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา
(ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑)

ผู๎ชวํ ยคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา
(อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล)

|
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รักษาราชการหัวหน๎าสานักงาน
คณบดี

หัวหน๎าศูนย๑วจิ ัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
(ผศ.สันติ พงษ๑พรต)

[รายงานประจาปี พ.ศ.2556]

2. โครงสร้างการบริหาร
คณบดี
ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝุาย

ผู๎ชวํ ยคณบดีฝุายมาตรฐาน

คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ

หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิชาการ
รองคณบดีฝุาย

ผู๎ชวํ ยคณบดีฝุายวิชาการ
หัวหน๎าสาขาวิชา

บริหาร
รองคณบดีฝุาย

ผู๎ชวํ ยคณบดีฝุายกิจการ

กิจการนักศึกษา

นักศึกษา

หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หัวหน๎าสาขาวิชา
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รักษาราชการแทนหัวหน๎า
สานักงานคณบดี

หัวหน๎าศูนย๑วจิ ัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี

[รายงานประจาปี พ.ศ.2556]

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

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถิตย๑
นายวิรัช ตั้งประดิษฐ๑
นายอดุลย๑ ศรีประทักษ๑
นายวัฒนโชติ ตุงคเตชะ
ดร.ประกิจ ณรงค๑ตะณุพล
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
ผศ.ศรวณะ แสงสุข
นายชัชชัย เขื่อนธรรม
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร
นายอนุสรณ๑ สินสะอาด
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
นายวีระชาติ จริตงาม

ตาแหน่ง
คณบดี
ผูท๎ รงคุณวุฒิ
ผูท๎ รงคุณวุฒิ
ผูท๎ รงคุณวุฒิ
ผูท๎ รงคุณวุฒิ
รองคณบดีฝุายวิชาการ
รองคณบดีฝุายบริหาร
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวหน๎าศูนย๑วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ตัวแทนอาจารย๑
ตัวแทนอาจารย๑
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คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
คณบดี

นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอดุลย์ ศรีประทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวัฒนโชติ ตุงคเตชะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประกิจ ณรงค์ตะณุพล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ศรวณะ แสงสุข
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.สุกติ ติ กาแพงเศรษฐ
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

นายชัชชัย เขื่อนธรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.สันติ พงษ์พรต
ผู้อานวยการ
ศูนย์วจิ ัยและเทคโนโลยี
7
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ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
ตัวแทนคณาจารย์

นายวีระชาติ จริตงาม
ตัวแทนคณาจารย์

4. รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถิตย๑
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
ผศ.ศรวณะ แสงสุข
ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร
ผศ.สันติ พงษ๑พรต
นายนพดล ชุมํ อินทร๑
นางสาวพรพรรณ จิอู๐
นายพิสษิ ฐ๑ เพชรคง
นายภิญโญ ชุมมณี
นางสาวธันย๑ชนก หัตถกรรม
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
นายมานัส รอดชื่น
นายชัชชัย เขื่อนธรรม
นางสาวอาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา
ผศ.สันติ พงษ๑พรต

คณบดี
รองคณบดีฝุายวิชาการ
รองคณบดีฝุายบริหาร
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวหน๎าศูนย๑วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ผู๎ชํวยคณบดีฝุายมาตรฐาน
ผู๎ชํวยคณบดีฝุายวิชาการ
หัวหน๎าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
หัวหน๎าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หัวหน๎าสาขาวิชาเกษตรศาสตร๑
หัวหน๎าสาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร
หัวหน๎าสาขาวิชาออกแบบฯ
หัวหน๎าสาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม
หัวหน๎าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
หัวหน๎าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

|
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ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
คณบดี

ผศ.ศรวณะ แสงสุข
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายชัชชัย เขื่อนธรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.สุกติ ติ กาแพงเศรษฐ
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.สันติ พงษ์พรต
ผู้อานวยการ
ศูนย์วจิ ัยและเทคโนโลยี

|
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นายนพดล ชุ่มอินทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐาน

นางสาวพรพรรณ จิอู๋
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต

นายปฐมพงษ์ จิโน
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

นายธันวา ไวยบท
หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

นางสาวอาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม

ดร.ณิชา กาวิละ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

|
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นายสุริยา อดิเรก
หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม

นายณัฐเศรษฐ์ น้าคา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นายมานัส รอดชื่น
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ

|
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บุคลากร นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
1. บุคลากรที่ได้รับรางวัล
นายภิญโญ ชุมมณี
ได๎รับรางวัลการนาเสนอผลงานภาคนิทัศน๑ดเี ดํน
จากศูนย๑นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หนํวยงานรํวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ในงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยวแหํงชาติ ครัง้ ที่ 11 ระหวํางวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2556

2. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังงาน จานวน 23 คน ได๎เข๎ารํวมประกวดผลงาน ในโครงการ
ประกวดการเขียนข๎อเสนอโครงการประดิษฐ๑คิดค๎น เพื่ออนุรักษ๑ส่งิ แวดล๎อมและพลังงานทางเลือก
(เขตภาคเหนือ) และ โครงการประกวดผลงานประดิษฐ๑คิดค๎นเพื่ออนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและพลังงาน
ทางเลือก (เขตภาคเหนือ) ตามที่สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ ได๎จัดโครงการสํงเสริมการวิจัย
สิ่งประดิษฐ๑และเครือขํายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจาปี ๒๕๕๖ (กลุํมภาคเหนือ) ในงานมหกรรม
นวัตกรรมสูํภูมิภาค “รวมพลังนักคิด ประดิษฐ๑เพื่อชุมชน” ระหวํางวันที่ 20 มิถุนายน 2556 -23
มิถุนายน 2556 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล๎านนา จ.ลาปาง
จากการเข๎ารํวมประกวดดังกลําว ผลการตัดสินของคณะกรรมการจากสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) ในโครงการประกวดการเขียนข๎อเสนอโครงการประดิษฐ๑คิดค๎น เพื่อ
อนุรักษ๑ส่งิ แวดล๎อมและพลังงานทางเลือก (เขตภาคเหนือ) ให๎
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 เครื่องกลั่นเอทานอลรวมแสงแบบพาราโบลิก จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑
ได๎รับรางวัลอันดับที่ 1

๑
 รถพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับคนพิการ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ ได๎รับ
รางวัลอันดับที่ 2

๒
|
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 เครื่องทาน้าร้อนน้าเย็นเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ ได๎รับรางวัลอันดับที่ 3

๓
 เครื่องต้นแบบผลิตน้าร้อนด้วยระบบรวมแสงแบบรางพาราโบลิก จาก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค๑ ได๎รับรางวัลอันดับที่ 3

๓
|
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และผลการตัดสินของคณะกรรมการจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) โครงการ
ประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก (เขตภาคเหนือ )
ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ได๎แกํ เครื่องกลั่นเอทานอลรวมแสงแบบพาราโบลิก จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค๑

๓

|
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ภาพกิจกรรม

|
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ด้านการผลิตบัณฑิต
1. จานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556
คณะ

ภาควิชา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว๑
- แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลีย้ งสัตว๑นา้
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี)
(อส.บ. 4 ปี เทียบโอน)
1.1 สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม
2. หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (ศล.บ. 4 ปี), (ศล.บ. 4 ปี เทียบ
โอน)
2.1 สาขาวิชาการออกแบบ
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร๑กราฟิก
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม
- แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ๑
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)
3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ตํอเนื่อง)
5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑อุตสาหกรรม
รวม

จานวนหลักสูตรและสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
รวม
ตรี
โท
เอก

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

8

8
|
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คณะ

ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว๑
- แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม
- แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ๑
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) ,
(วศ.บ. 4 ปี เทียบโอน)
4.1 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
4.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ตํอเนื่อง)
6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑อุตสาหกรรม
รวม

ปี 1
56

46
35
34
19

จานวนนักศึกษา (ภาคปกติ)
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7
55 54 53 52 51 50

14

9

20
10
8
8

รวม

23
6
7
12

26

35

29

6

13

44
39

40
12

36
17

66
7

4
1

44
65

3
14

8
30

9
14

1
3

46

27

29

102

38

61

1

100

445

209

173

183

1

191
76

65
126

9

1
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คณะ

ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

[รายงานประจาปี พ.ศ.2556]

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว๑
- แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม
- แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ๑
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) ,
(วศ.บ. 4 ปี เทียบโอน)
4.1 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
4.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ตํอเนื่อง)
6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑อุตสาหกรรม
รวม

ปี 1
56

จานวนนักศึกษา (ภาค กศ.บป)
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7
55 54 53 52 51 50

7

28

12

24

28

12

31

7

4

1

รวม

19

64
7

4

1

|
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3. โครงการด้านการผลิตบัณฑิต ประจาปีงบประมาณ 2556
ที่
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการ
สํงเสริมศักยภาพพืน้ ฐานทางชําง
เชิงวิศวกรรม(การจัดการเรียน
การสอนรํวมกับเครือขําย
ภายนอก)
พัฒนาหลักสูตรใหมํวศิ วกรรม
ศาสตรบัณฑิต
พัฒนาเครื่องมือปฏิบัตกิ ารทาง
วิศวกรรมเพื่อการเรียนการสอน
ซํอมบารุงเครื่องมือห๎องปฏิบัติ
เตรียมความพร๎อมกํอนฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎พี่ชํวยสอนน๎อง
การศึกษาดูงานของนักศึกษา

8. ประชาสัมพันธ๑หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร๑
9. สํงเสริมพัฒนาสิ่งประดิษฐ๑หรือ
เทคโนโลยีสาหรับนักศึกษา
10. การสํงเสริมการเข๎ารํวมประชุม
หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ
สาหรับนักศึกษา
11. การรํวมประชุมเพื่อเสนอ
ผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
12. จัดการระบบและวิเคราะห๑ขอ๎ มูล
ผลการดาเนินงานของสาขาวิชา
13. การแขํงขันฝีมอื แรงงานแหํงชาติ
14. ปฐมนิเทศกํอนฝึกประสบการณ๑

ผู้รับผิดชอบโครงการ
วีระชาติ จริตงาม

จานวนเงิน
33,742

วันที่
ม.ค. 56 – ก.พ. 56

จักราวุฒิ เตโช

4,000

ต.ค. 55 – มี.ค. 56

กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑

92,980

พ.ย. 55 - ก.ค. 56

ปฐมพงค๑ จิโน
ภริตา พิมพันธุ๑

20,000
29,000

ต.ค. 55 – ก.ค.56
ก.ค. 56 – ส.ค. 56

ภริตา พิมพันธุ๑
ภริตา พิมพันธุ๑

30,000

ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑
ทรงศักดิ์ มะระ
ประเสริฐศักดิ์
โกเมน หมายมั่น
ถิรายุ ปิ่นทอง
กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
มาศสกุล ภักดีอาษา

13,000

10-28 ก.ค. 56
21-22 ธ.ค. 55
โรงไฟฟูาแมํเมาะ
บ.ไทยเพรซิเด๎นท๑
ฟูดส๑ จากัด
(มหาชน)
15 ต.ค. 55 – 28
ก.พ. 56

50,000

พ.ย. 55 – ก.ย. 56

10,000

ต.ค. 55 - ส.ค. 56

จุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล
ถิรายุ ปิ่นทอง

13,720

ทรงศักด๑ มะระประเสริฐศักดิ์
ปฐมพงค๑ จิโน
ภริตา พิมพันธุ๑
โกเมน หมายมั่น
เพียงพิศ ชะโกทอง

2,000

21-23 มิ.ย. 56
ม.เทคโนโลยีราช
มงคลล๎านนา
มิ.ย. 56 – ก.ย. 56

4,391

ก.ค. – ก.ย. 56
16 ต.ค. 2555
|

20

[รายงานประจาปี พ.ศ.2556]
ที่
15.
16.
17.

18.
19.

โครงการ
วิชาชีพ
นิเทศการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพของนักศึกษาภาคปกติ
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง
โปรแกรมขึน้ โมเดล 3 มิติ
สํงเสริมการประชาสัมพันธ๑และ
แนะแนวการศึกษาด๎านการ
ออกแบบ
จัดทาห๎องปฏิบัตกิ ารสตูดิโอ
ถํายภาพ
ทัศนศึกษาสถานประกอบการ
นอกสถานที่

20. ปฐมนิเทศหลังฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพ
21. ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย๑สาขาการ
ออกแบบ
22. งานประกวดของอาจารย๑และ
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ
23. กิจกรรมสานสัมพันธ๑พี่และน๎อง
สาขาการออกแบบ
24. การสร๎างแนวคิด แรงบันดาลใจ
เพื่อปํ ระกวดการออกแบบอยําง
สร๎างสรรค๑
25. การเตรียมความพร๎อมกํอนฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพ
26. จัดทาห๎องสมุดเพื่อเป็นแหลํง
เรียนรู๎ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน สาขาวิชาการออกแบบ
27. นิเทศการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพของนักศึกษาภาคปกติ
28. บริการและประชาสัมพันธ๑ขอ๎ มูล

ผู้รับผิดชอบโครงการ
(ที่ปรึกษาโครงการ)
เพ็ญนภา มณีอุด

จานวนเงิน

วันที่

21,600

เพ็ญนภา มณีอุด

9,900

1 ธ.ค. 54- 28 ก.พ.
55
21-22 พ.ย. 55

มานัส รอดชื่น

20,000

ธ.ค. 55 – ม.ค. 56

กันยาพร กุณฑฺลเสพย๑

15,000

กันยาพร กุณฑลเสพย๑

57,110

มานัส รอดชื่น
(ที่ปรึกษาโครงการ)
กันยาพร กุณฑลเสพย๑

9,400

ตลอดปีงบประมาณ
56
7-8 ก.พ. 56
เชียงใหมํ
ลาปาง
1 มี.ค. 56

30,000

พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน๑

8,000

รพีพัฒน๑ มั่นพรม
กันยาพร กุณฑลเสพย๑
(ผู๎ควบคุมโครงการ)
กันยาพร กุณฑลเสพย๑

-

12-14 พ.ค. 56
จ.ราชบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ๑
จ.เพชรบุรี
ม.ค. – พ.ค. 56
มิ.ย. – ส.ค. 56

20,000

17 ก.ค. 56

จิระทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
(ที่ปรึกษาโครงการ)
รพีพัฒน๑ มั่นพรม

4,560

25 ส.ค. 56

15,000

ตลอดปีงบประมาณ
2556

อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา

7,800

อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา

5,000

1 พ.ย. 55 – 22 ก.พ.
56
ม.ค. – ก.พ. 56
|
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ที่

โครงการ
ขําวสารผํานทางเว็ปไซต๑
(พัฒนาเว็ปไซต๑ สาขาฯ)
29. ศึกษาดูงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จานวนเงิน

วันที่

อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา

53,770

30. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง
การพัฒนาความรู๎และทักษะ
ทางด๎านคอมพิวเตอร๑และการ
เขียนแบบ
31. อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องการ
พัฒนาความรูแ๎ ละทักษะด๎านการ
เขียนแบบ
32. พัฒนาสิ่งประดิษฐ๑ตามแนว
พระราชดาริและเศรษฐกิจ
พอเพียง (อนุรักษ๑ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นและสํงเสิรมการเรียนรู๎
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริ)
33. นาผลงานรํวมแสดงนิทรรศการ
และประกวดรางวัล(รวมพลังนัก
คิด ประดิษฐ๑เพือ่ ชุมชน)
34. นิเทศการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพของนักศึกษาภาค กศ.บป.
35. นิเทศการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพของนักศึกษาภาคปกติ
36. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา

24,000

1-2 ก.พ. 56
บ.ไออาร๑พ่ซี ี จากัด
(มหาชน)
บ. BLCP Power
23-26 เม.ย. 56

อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา

17,400

3-4 ส.ค. 56

นางสาวสุนนี าถ หนํอท๎าว
(นักศึกษา)

5,000

11 พ.ย. 55
ศูนย๑การเรียนรู๎
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทประชาชน
ทั่วไป อ.ชุมแสง

เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล

18,060

20-23 มิ.ย. 56
ม.ราชมงคลล๎านนา

ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

8,640

ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

24,120

ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

59,740

37. นาผลงานรํวมแสดงนิทรรศการ
และประกวดรางวัล (วันนัก
ประดิษฐ๑)
38. พัฒนานักศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร๑

เอนก หงส๑ไกร
(นักศึกษา)

18,280

15 ก.ค. – 11 ต.ค.
56
7 ม.ค. – 29 มี.ค.
56
2-3 ก.พ. 56
ราชบุรี
เพชรบุรี
1-5 ก.พ. 56
นนทบุรี

ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

11,500

9-10 พ.ค. 56

|
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ที่
โครงการ
39. อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “การพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค๑ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒแิ หํงชาติ”
40. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.
2 ปี)
41. ศึกษาดูงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
จารอง ชํางคุ๎ม
(นักศึกษา)

42. สัมมนาเพื่อเตรียมความพร๎อม
นักศึกษากํอนฝึกงาน
43. ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
44. ศึกษาดูงาน โดยบุคคล องค๑กร
และชุมชนภายนอกมีสํวนรํวม

เอนก หงส๑ไกร
(นักศึกษา)

จานวนเงิน
22,000

วันที่
20-21 มิ.ย. 56
(กรมปุาไม๎(ซับ
สมบูรณ๑))

-

3 เม.ย. 56

ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา

4,960

ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

4,500

23 ส.ค. 56
(อุทัยธานี)
28 ส.ค. 56

ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา

10,640

ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ

17,440

45. ศึกษาดูงาน และ/หรือฝึกทักษะ จามรี เครือหงษ๑
ปฏิบัตแิ กํนักศึกษาโดย
บุคคลภายนอก องค๑กรและชุมชน
ภายนอกมีสํวนรํวม

16,220

46. พัฒนาเครือขํายผู๎นานักศึกษา
ด๎านการเกษตร
47. ปฐมนิเทศกํอนฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพและการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
48. การประชาสัมพันธ๑และแนะแนว
การศึกษาสาขาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว๑
49. ศึกษาดูงานนอกสถานที่และ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร

ธันย๑ชนก หัตถกรรม

2,000

26-27 ส.ค. 56
ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2-3 ธ.ค. 2555
งานเกษตร
กาแพงแสนนครปฐม
28-29 ม.ค. 56
บ.ไทย เฉียน หวูํ
จากัด
ปฏิบัตกิ ารเลีย้ งสัตว๑
น้าทะเลชายฝั่ง
30 ม.ค. 56

นพดล ชุมํ อินทร๑

6,500

14 มี.ค. 56

ธันวา ไวยบท

20,000

15 มี.ค. 56

ฐิตาภรณ๑ คงดี

15,000

10 ก.ค. 56
สถานีวจิ ัยและ
ทดสอบพันธุ๑สัตว๑ อ.
หนองบัว
|
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ที่
โครงการ
50. ศึกษาดูงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สุรภี ประชุมพล

51. ศึกษาดูงาน

จามรี เครือหงษ๑

3,720

52. ประเพณีสานสัมพันธ๑พี่น๎องและ
กีฬารํวมใจของภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
53. ระบบและกลไกการให๎คาปรึกษา
และบริการด๎านข๎อมูลขําวสาร
และสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
54. ศึกษาดูงานหนํวยงานหรือชุมชน
ภายนอก

สมชาย ศรีพูล

5,000

วันที่
30 ก.ค. 56
งานเกษตรนเรศวร
ครัง้ ที่ 11
18 ก.ค. 56
นครปฐม
ราชบุรี
20-21 ก.ค. 56

จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน

9,606

16-18 ส.ค. 56

ชื่นจิต พงษ๑พูล

24,000

55. นิเทศการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพของนักศึกษาภาคปกติ
56. เข๎ารํวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนิทรรศการทาง
วิชาการ
57. ศึกษาดูงานหนํวยงานหรือชุมชน
ภายนอก
58. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ภายนอกและนิทรรศการทาง
วิชาการ

ชื่นจิต พงษ๑พูล

7,980

13-15 ธ.ค. 55
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
29-31 มี.ค. 56

ดร.ณิชา กาวิละ

4,500

15 มิ.ย. 56

เบญจพร รอดอาวุธ

4,960

20 ส.ค. 56

ชัชชัย เขื่อนธรรม

15,000

15,000

4-5 ม.ค. 56
บ.เบอร๑นนิ าํ จากัด
อุทยานหลวงราช
พฤกษ๑
2 มี.ค. 56

28,626

ก.พ. – มี.ค. 56

59. สัมมนาเรื่องพัฒนาความรู๎
นัฐพันธ๑ พูนวิวัฒน๑
ความสามารถและแสดงศักยภาพ
ทางวิชาการ การทางานเป็นทีม
ของนักศึกษาสาขาไฟฟูา
อุตสาหกรรม
60. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การ
อนุสรณ๑ สินสะอาด

จานวนเงิน
3,870
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ที่

61.

62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.

โครงการ
ปฏิบัตกิ ารระบบนิวเมติกส๑
(Pneumatics System)
กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะอาชีพให๎แกศิษย๑เกํา
และปัจจุบัน
นิเทศการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพของนักศึกษาภาคปกติ
ระบบการจัดการด๎านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่ แวดล๎อม
อบบรมทักษะการสื่อสารด๎วย
ภาษาอังกฤษ
ชมรมเครื่องบินบังคับ สาขาไฟฟูา
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีรักษ๑ประชาธิปไตย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จานวนเงิน

วันที่

สุริยา อดิเรก

10,000

ก.พ. 56

ชัชชัย เขื่อนธรรม

15,480

18 มี.ค.-พ.ค. 56

สุริยา อดิเรก

10,000

23 มี.ค. 56

ปัฐยาวัต สนธิธรรม

13,400

มิ.ย. – ส.ค. 56

เทิดพันธุ๑ ชูกร

2,000

ตลอดปีงบประมาณ
2556
18 ก.พ. – 6 มี.ค.
56
5 มิ.ย. 56

ณัฐพล เรืองศิริโพธิ์พาน
(ประธานสโมสรฯ)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ ปี
ปิยะภรณ๑ เจนเขตการ
การศึกษา 2556
(ประธานสโมสรฯ)
เข๎าคํายนักศึกษาใหมํ ปี
ปิยะภรณ๑ เจนเขตการ
การศึกษา 2556
(ประธานสโมสรฯ)
เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม
ปิยะภรณ๑ เจนเขตการ
และธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไมํ (ประธานสโมสรฯ)
โกง” เครือขํายเขตภาคเหนือ
ตอนลําง
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ปิยะภรณ๑ เจนเขตการ
(ประธานสโมสรฯ)

7,720
80,000
80,400

15 มิ.ย. 56
วัดบ๎านแกํง
พ.ค. – ส.ค. 56

12,000

31 ก.ค. 56
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ด้านการบริการวิชาการ
1. โครงการด้านการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2556
ที่

โครงการ

1.

สํงเสริมศักยภาพพืน้ ฐานทางชําง
เชิงวิศวกรรม(การอบรม
คอมพิวเตอร๑เชิงปฏิบัตกิ าร การ
ออกแบบและเขียนแบบเชิง
วิศวกรรมด๎วยโปรแกรม AutoCAD)
การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
การอนุรักษ๑พลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน
ของโรงงานขนาดกลาง

วีระชาติ จริตงาม

7,000

6-9 ต.ค. 2555

วีระชาติ จริตงาม

15,000

พ.ย. – ก.ย. 56

ธีรพจน๑ แนบเนียน
วีระชาติ จริตงาม

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องการ
พัฒนาความรูแ๎ ละทักษะทางด๎าน
โปรแกรมวิเคราะห๑แก๎ปัญหา
ทางด๎านวิศวกรรม (Matlab
simualation)
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การ
สร๎างมูลคําเพิ่มผลิตภัณฑ๑จาก
ผักตบชวาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑
บริการวิชาการด๎านการออกแบบ
และพัฒนาสิ่งผลิตภัณฑ๑ของกลุมํ
แมํบ๎านเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม

กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑

งบประมาณ พ.ค. – ต.ค. 56
สนับสนุนจาก
กรมพัฒนา
ทดแทนและ
อนุรักษ๑
พลังงาน
(พพ.)
กระทรวง
พลังงาน
15,600
21-22 ก.ค. 56

รพีพัฒน๑ มั่นพรม

15,000

มิ.ย. 56 – ก.ค. 56

ผศ.ภูษิต คาชมภู

40,000

ตลอดปีงบประมาณ
56
วัดหนองปลิง

2.

3.

4.

5.

6.

ผู้รับผิดชอบโครงการ จานวนเงิน

วันที่/สถานที่
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ที่
7.

โครงการ

จัดตั้งศูนย๑การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑สาขาวิชาการออกแบบ
อบรม เรื่อง “วัสดุศาสตร๑กับ
ชีวติ ประจาวัน”
8. ถํายทอดเทคโนโลยีสูํประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง
9. เสวนาปัญหาวิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยว และทิศทางของข๎าวไทย
10. อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “การแปรรูป
ผลไม๎แชํอิ่มอบแห๎งและการเก็บ
รักษา”
11. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารซํอมแซมระบบ
ไฟฟูา และอุปกรณ๑ไฟฟูาภายใน
ครัวเรือน

ผู้รับผิดชอบโครงการ จานวนเงิน

วันที่/สถานที่

เพ็ญนภา มณีอุด

35,000

1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 56

อาสาฬห๑ อุตตาล
กาญจนา
ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

16,700

ดร.ศรัณยา เพํงผล

15,000

7 ส.ค. 56
รร.บางลายพิทยาคม
20 เม.ย. 56
(ศูนย๑การเรียนรู๎
ขนมจีนโบราณครู
เปูา)
1 เม.ย.- 30 ก.ย. 56

ณิชา กาวิละ

15,000

15 ส.ค. 56

ชัชชัย เขื่อนธรรม

15,000

11-12 พ.ค. 56
ต.ทํางิว้
อ.บรรพตพิสัย

15,000

2. โครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุน
ที่
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

ชื่อโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพื้นบ๎านอาชีพ เรื่อง การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ที่ระลึก จังหวัด
นครสวรรค๑
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การสร๎างหุนํ ยนต๑
อัตโนมัติดว๎ ยไมโครคอนโทรเลอร๑ MCS-51
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารถํายภาพ เพื่อเสริมสร๎าง
ความรู๎ เทคนิค ทักษะ และความคิดสร๎างสรรค๑
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร๑เพื่อการ
เขียนแบบสองมิติ และสามมิติ
การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
อัดเม็ดจากเศษวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตร
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสร๎างอาชีพเพื่อพัฒนา
อยํางยั่งยืน เสริมสร๎างทักษะการประกอบอาชีพ
เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มานัส รอดชื่น

จานวนเงิน
60,000

อานาจ ประจง

60,000

ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน๑

60,000

สุจิตรา อยูหํ นู

60,000

สุริยา อดิเรก

60,000

ยุวดี ทองอํอน

60,000

ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา

60,000
|
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ที่
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
22.

ชื่อโครงการ
เครื่องปั้นดินเผาพืน้ เมือง
ข๎อกาหนดและการจัดระบบห๎องปฏิบัตกิ ารตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17020:2005
การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ามันพืชเหลือใช๎สาหรับเครื่องจักรกล
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศกึ ษายํานมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค๑
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่องพลังงานทดแทน
เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศกึ ษายํานมัทรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค๑
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
เมล็ด และหนํอกล๎วยไม๎
ให๎ความรู๎บริการวิชาการตรวจสอบ และ
ซํอมแซมระบบไฟฟูาภายในครัวเรือน
การประหยัดและการอนุรักษ๑พลังงานเพื่อลด
ต๎นทุนการผลิตในสถานประกอบการวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs)
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการผลิตผักปลอด
สารพิษโดยการปลูกผักแบบไมํใช๎ดิน
สารอะคริลาไมด็ในอาหาร
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการทาหุํนกระบอก
พื้นบ๎าน เพื่อนาไปประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการ
สอน
การสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎แบบบูรณาการใน
การประกอบอาชีพเสริมของชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
การผลิตและแปรรูปข๎าวกล๎องงอก
ระบบคุณภาพกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
อาหาร
สิ่งแวดล๎อมชุมชนเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืนตาม
แนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การบริการความรู๎เรื่องดินและปุ๋ยที่เหมาะ
สาหรับการปลูกพืช

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จานวนเงิน

ชื่นจิต พงษ๑พูล

60,000

อนุสรณ๑ สินสะอาด

60,000

ชัชชัย เขื่อนธรรม

60,000

นพดล ชุมํ อินทร๑

60,000

นัฐพันธ๑ พูนวิวัฒน๑

60,000

วีระชาติ จริตงาม

60,000

ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถิตย๑

60,000

ณิชา กาวิละ
รพีพัฒน๑ มั่นพรม

60,000
60,000

ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑

60,000

พรพรรณ จิอู๐
เบญจพร รอดอาวุธ

60,000
60,000

ภริตา พิมพ๑พันธุ๑

60,000

บุญแสน เดียวนุกูลธรรม

60,000
|
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ที่
ชื่อโครงการ
23. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมในการเลี้ยง
สัตว๑แบบบูรณาการตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง
24. การจัดการโลจิสติกส๑ตอํ มุมมองทางด๎านการ
ปฏิบัตกิ าร
25. จัดอบรมปัจจัยที่มีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎
เครื่องสีขา๎ วเพื่อสํงเสริมให๎โรงสีขา๎ วชุมชนของ
จังหวัดนครสวรรค๑
26. การศึกษาการอยูํรอดของกระบือเผือกไทย
ภายใต๎ความเสี่ยงของสภาพอากาศในเขตร๎อน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมชาย ศรีพูล

จานวนเงิน
60,000

สุรชัย บุญเจริญ

60,000

ภิญโญ ชุมมณี

60,000

ฐิตาภรณ๑ คงดี

60,000
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ด้านการวิจัย
1. โครงการด้านการวิจัย
ที่
โครงการ
1. การประชุมวิชาการในระดับชาติ
2. นาเสนอผลงานวิจัย ด๎าน

ผู้รับผิดชอบโครงการ จานวนเงิน
ภิญโญ ชุมมณี
ธันวา ไวยบท

เทคโนโลยีการผลิตสัตว๑ ครั้งที่
12/2556
3. นาเสนอผลงานวิจัย ด๎านเทคโนโลยี ธันวา ไวยบท
การผลิตสัตว๑ ครั้งที่ 13/2556

10,000
2,100

2,000

วันที่ /สถานที่
20-25 ส.ค. 56
4-5 มี.ค.56
18 มี.ค. 56
3 พ.ค. 56
2-4 พ.ค. 56
ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9-12 พ.ค. 56
ม.ขอนแกํน
25-26 ก.ค. 56
ม.อุบลราชธานี

2. โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
ที่
ชื่องานวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงโซํอุปทานวัวสูกํ ารใช๎
เชิงพาณิชย๑ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค๑
2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปอาหาร
เสริมผงข๎าวกล๎องงอกสาเร็จรูปพร๎อมดื่ม สาหรับสร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎กับข๎าว ของชาวนาโดยการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลคําสูง
3. การสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑งานประติมากรรมจากกากถั่ว
เหลือง เพือ่ เพิ่มมูลคําของวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร
4. การศึกษาการจัดการโลจิสติกส๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม สาหรับ
โรงงานขนาดยํอม (SMEs)
5. การศึกษาและออกแบบเครื่องจักรกล สาหรับขึน้ รูปถําน
แฟนซีจากวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตร เพื่อแก๎ปัญหาความ
ยากจน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ
สุรชัย บุญเจริญ

จานวนเงิน
384,500

ภิญโญ ชุมมณี

1,500,000

ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑

499,300

มาศสกุล ภักดีอาษา

500,800

ชัชชัย เขื่อนธรรม

303,900
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ที่
ชื่องานวิจัย
6. แนวโน๎มการจ๎างงานในอุตสาหกรรม กรณีศกึ ษาบัณฑิต
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(นักวิจัยหน๎าใหมํ)
7. การศึกษาสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย๑จากวัสดุรีไซเคิล
สาหรับเครื่องอบแห๎งพลังงานแสงอาทิตย๑(นักวิจัยหน๎าใหมํ)
8. การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ๑ขนมปังสังขยา
9. วิจัยและพัฒนาตูเ๎ พาะเลีย้ งพืช แบบควบคุมสภาพแวดล๎อม
ได๎
10. การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้าชุมชนวังขํอยเชิง
บูรณาการเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน
11. บูรณาการการผลิตข๎าวเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต๎นทุนการ
ผลิตโดยใช๎จุลินทรีย๑และสารสกัดจากพืชในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนลําง
12. การศึกษาการทนความร๎อนและการอยูํรอดของกระบือ
เผือกไทยภายใต๎ความเสี่ยงของสภาพอากาศ งานวิจัย
ประยุกต๑ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึ ษา :
จังหวัดนครสวรรค๑ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
13. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมในการเลีย้ งสัตว๑แบบ
บูรณาการ
ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
14. ภูมิปัญญาการเก็บรักษาอาหารสัตว๑ “การลอมฟาง” ไว๎ใช๎
ในฤดูแล๎ง กรณีศึกษา : จังหวัดนครสวรรค๑ และจังหวัด
อุทัยธานี
15. การศึกษาพัฒนาการใช๎อาหารข๎นอัดก๎อนผสมสมุนไพรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสัตว๑เคีย้ วเอื้อง
16. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน
ฐานราก
17. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ไอศกรีมน้านมข๎าวกล๎องหอมนิล
งอกโดยใช๎น้าตาลโตนด : กรณีศกึ ษาผลิตภัณฑ๑น้าตาล
โตนด ตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค๑
รวม

หัวหน้าโครงการ
สนธยา แพํงศรีสาร

จานวนเงิน
40,000

เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒ
นกุล
เบญจพร รอดอาวุธ

40,000
195,000

ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถิตย๑

499,500

สุกัญญา สุจริยา

416,600

ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑

165,300

สมชาย ศรีพูล

458,400

ฐิตาภรณ๑ คงดี

441,400

ฐิตาภรณ๑ คงดี

800,000

ชนณภัส หัตถกรรม

95,500

อานาจ ประจง

60,000

พรพรรณ จิอู๐

60,000

6,460,200
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3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนาไปใช้ประโยชน์
ที่
งานวิจัย
1. เครื่องนวดแปูงสาหรับทาเส๎นขนมจีน

ชื่อผู้วิจัย
สุรชัย บุญเจริญ

2.
3.
4.
5.
6.

ภิญโญ ชุมมณี
วีระชาติ จริตงาม
ธนรัตน๑ ศรีรุํงเรือง

เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชาข๎าวกล๎องงอก
เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ๑ข๎าวเกํา
เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ๑ข๎าวเคลือบสมุนไพร
เครื่องผลิตก๏าซเชื้อเพลิงสาหรับใช๎อบข๎าวเปลือก
การจัดการความเสี่ยง และเตรียมอาหารสัตว๑
พันธุ๑ดสี าหรับเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย
และเพิ่มศักยภาพในการผลิตโคนม โคเนื้อ
กระบือเขตร๎อน

ฐิตาภรณ๑ คงดี

ผู้นาไปใช้ประโยชน์
กลุํมวิสาหกิจชุมชนขนมจีน
โบราณ-คุกกี้ ครูเปูา บ๎านหนอง
โพธิ์ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค๑
หจก.ไทยไชโย เอ็นจิเนียริ่ง

สหกรณ๑การเกษตรตากฟูา ต.
ตากฟูา อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค๑
และสหกรณ๑โคนมตากฟูา
จากัด

4. การนาเสนองานวิจัย
ที่
ชื่องานวิจัย
1. ผลของอายุการตัดหญ๎าแพงโคลําตํอ
ผลผลิตและคุณคําทางโภชนะในเขต
จังหวัดนครสวรรค๑

วัน/เวลา
28-29 ม.ค. 56

2. การศึกษาชํวงเวลาผสมพันธุ๑โดยใช๎
4-5 มี.ค. 56
เทคนิคผสมเทียมตํอประสิทธิภาพการ
สืบพันธุ๑โคเนือ้ ในเขตจังหวัดนครสวรรค๑
3. การศึกษาพฤติกรรมสุกรจากการใช๎
18 มี.ค. 56
อุปกรณ๑เสริมตํอสมรรถภาพการผลิต
สุกร ระยะเล็ก-ขุน

4. ความสัมพันธ๑ระหวํางศิลปะการแสดง
เอ็งกอกับความหลากหลายทางชาติ
พันธุ๑ จังหวัดนครสวรรค๑
5. ผลการเสริมสารสกัดหยาบจาก

11 ก.ค. 56

14-16 มี.ค. 56

ชื่องาน
การประชุมวิชาการเกษตร
ครัง้ ที่ 14 งานวันเกษตรภาค
อีกสานประจาปี 2556
ณ ม.ขอนแกํน
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร๑วิจัย
ครัง้ ที่ 5 ณ ม.พะเยา
การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
ระหวํางสถาบัน ครั้งที่ 1
“วิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ณ กรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการทาง
วัฒนธรรมระดับชาติ
ณ กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการสัตว

ชื่อผู้วิจัย
ธันวา ไวยบท

ธันวา ไวยบท

ธันวา ไวยบท

ธวัช พะยิ้ม

ธันวา ไวยบท
|

32

[รายงานประจาปี พ.ศ.2556]
ที่

ชื่องานวิจัย
บอระเพ็ดในอาหารเป็ดเนื้อตํอ
สมรรถนะการผลิตและคุณภาพซาก

วัน/เวลา

6. ผลของสารละลายเกลือและการใช๎นา้
ร๎อนตํอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของ
ผลฝรั่งสดพันธุ๑แปูนสีทองระหวํางการ
เก็บรักษา
7. การประยุกต๑ใช๎เศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศกึ ษา : ชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค๑ ชัยนาท และอุทัยธานี

22-23 ส.ค. 56

8. ประสิทธิภาพน้าสกัดพืชที่หมักด๎วยเชื้อ
รา Trichoderma viride และ Rhizopus
oligosporus ในการควบคุมโรคไหม๎ของ
ข๎าว

พ.ย. 56

21-23 ม.ค.56

ชื่องาน
ศาสตร๑แหํงชาติ ครัง้ ที่ 1
“สัตวศาสตร๑เป็นหนึ่ง
รวมใจมุํงไปอาเซี่ยน”
ณ ม.ขอนแกํน
การประชุมวิชาการ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
แหํงชาติ ครัง้ ที่ 11
การประชุมวิชาการโครงการ
สํงเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ครัง้ ที่ 1 โดย
ความรํวมมือของ 70
มหาวิทยาลัย ณ ม.ราชภัฏ
พิบูลสงคราม
วารสารวิทยาศาสตร๑เกษตร

ชื่อผู้วิจัย

ศรัณยา
เพํงผล

บุญแสน
เตียวนุกูล
ธรรม

ปัณณวิชณ๑
เย็นจิตต๑
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ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จานวนเงิน

1.

ธวัช พะยิ้ม

95,000

21-22 ส.ค. 56

20,000
5,000

ส.ค. – ธ.ค. 56
20 มิ.ย. 56

4. วิ่งชึน้ เขา ฟังธรรม

นพดล ชุมํ อินทร๑
ปิยะภรณ๑ เจนเขตการ
(ประธานสโมสรฯ)
วัชระ ชัยสงคราม

5,000

6 ก.ค. 56
วัดคีรีวงศ๑

ปฏิบัตกิ ารทางด๎านศิลปะและการ
ออกแบบ ครั้งที่ 3
2. ประเพณีการลงแขกดานา-เกี่ยวข๎าว
3. ไหว๎ครูชําง ปีการศึกษา 2556

วันที่

|
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ด้านบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวน
อาจารย๑ทั้งหมด 69 คน เจ๎าหน๎าที่จานวน 10 คน ดังนี้
1. รายชื่ออาจารย์แยกตามสาขาวิชา
ที่
ชื่อ-สกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
1. ผศ.ศรวณะ แสงสุข
2. ผศ.จรรโลง พิรุณ
3. ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร
4. นายมนตรี ใจเยี่ยม
5. นายเสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
6. นางสาวอาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา
สาขาวิชาการออกแบบ
1. ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน๑
2. ผศ.ภูษิต คาชมพู
3. ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑
4. นางยุวดี ทองอํอน
5. นางสาวเพียงพิศ ชะโกทอง
6. นายมานัส รอดชื่น
7. นายธวัช พะยิ้ม
8. นางสาวสุจิตรา อยูหํ นู
9. นายรพีพัฒน๑ มั่นพรม
10. นางสาวเพ็ญนภา มณีอุด
11. นางสาวกันยาพร กุลฑลเสพย๑
12. นายจิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
2. นางสาวกันตพัฒน๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
3. ผศ.สันติ พงษ๑พรต

สถานะ

หมายเหตุ

ข๎าราชการ
ข๎าราชการ
ข๎าราชการ
ข๎าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข๎าราชการ
ข๎าราชการ
ข๎าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลาศึกษาตํอ

ข๎าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข๎าราชการ
|

35

[รายงานประจาปี พ.ศ.2556]
ที่
ชื่อ-สกุล
4. นายณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
5. นายภูริช ยิ้มละมัย
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
1. นายนัฐพันธ๑ พูนวิวัฒน๑
2. นายเกษม ภูเํ จริญธรรม
3. นายชัชชัย เขื่อนธรรม
4. นายอนุสรณ๑ สินสะอาด
5. นายสุริยา อดิเรก
6. นายอานาจ ประจง
7. ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร
8. นางปัฐยาวัต เอี่ยมสาอางค๑
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
1. นายพิสษิ ฐ๑ เพชรคง
2. นายปิยลาภ มานะกิจ
3. นายวัชระ ชัยสงคราม
4. นายจุตพิ รรษ๑ อนิวรรตกูล
5. นายวีระชาติ จริตงาม
6. นางสาวธนรัตน๑ ศรีรุํงเรือง
7. นายปิยกิจ กิจติตุลากานนท๑
8. นายทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
9. นายโกเมน หมายมั่น
10. นางสาวกรรณิการ๑ มิง่ เมือง
12. นายธีรพจน๑ แนบเนียน
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
1. นายภิญโญ ชุมมณี
2. นายถิรายุ ปิ่นทอง
3. ดร.ภริตา พิมพันธุ๑
4. นางมาศสกุล ภักดีอาษา
5. นายจักราวุฒิ เตโช
6. นายกฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
7. นายปฐมพงค๑ จิโน
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1. ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑

สถานะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

ข๎าราชการ
ข๎าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข๎าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข๎าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข๎าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลาศึกษาตํอ

ลาศึกษาตํอ

ลาศึกษาตํอ

พนักงานมหาวิทยาลัย
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ที่
ชื่อ-สกุล
2. ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
3. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถิตย๑
4. นางสาวสุกัญญา สุจริยา
5. ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
6. นายนพดล ชุมํ อินทร๑
7. ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑
8. ผศ.สมชาย ศรีพูล
9. นายธันวา ไวยบท
10. นางสาวธันย๑ชนก หัตถกรรม
11. ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
12. ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
13. นางสาวจามรี เครือหงส๑
14. ดร.ศรัณยา เพํงผล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1. นางสาวชื่นจิต พงษ๑พูล
2. นางสาวพรพรรณ จิอู๐
3. นางสาวอิ่มเอิบ พันสด
4. ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
5. ดร.ณิชา กาวิละ

สถานะ
ข๎าราชการ
ข๎าราชการ
ข๎าราชการ
ข๎าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข๎าราชการ
ข๎าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข๎าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข๎าราชการ
ข๎าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

ลาศึกษาตํอ

ลาศึกษาตํอ

2. รายชื่อเจ้าหน้าที่
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ- สกุล
นางกมลลักษณ๑ พงษ๑พรต
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน
นางสาวสมลักษณ๑ โพธิ์ใบ
นางธนิษฐา ปานทิม
นางสาวอุทุมพร แก๎วนิคม
นางสาวปิยนุช ภูกันแก๎ว
นายอดิศร มั่นสุข
นายมนตรี ทองเชื้อ
นายจักรา พิมพ๑สวรรค๑

สถานะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ๎างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ๎างชั่วคราว

หมายเหตุ

|

37

[รายงานประจาปี พ.ศ.2556]

3. จานวนอาจารย์ แยกตามวุฒิทางการศึกษา
จานวนอาจารย์ที่มีวุฒทิ างการศึกษา

ภาควิชา/สาขาวิชา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก รวม

-

7
4

7
1

14
5

1
1

11
6
4
7
10
6
52

1
1
1
1
10

12
6
5
8
12
7
69

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาออกแบบ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม
5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
6. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
รวม

4. จานวนอาจารย์ แยกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ภาควิชา/สาขาวิชา

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

8

6

-

14

3

2

-

5

9

3

-

12

4

3

-

7

3

2

-

5

7
7
11

-

-

7
7
11

ศาสตราจารย์

รวม

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาออกแบบ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม
5. สาขาวิศวกรรมพลังงาน
6. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา
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จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ภาควิชา/สาขาวิชา

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

52

16

-

เครื่องกลการผลิต
รวม

ศาสตราจารย์

รวม

68

5. รายชื่ออาจารย์ท่ลี าศึกษาต่อ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-สกุล
นายปิยลาภ มานะกิจ
นางสาวธนรัตน๑ ศรีรุํงเรือง
ผศ.อิ่มเอิบ พันสด
นางสาวเพียงพิศ ชะโกทอง
นางสาวสุกัญญา สุจริยา
นายจักราวุฒิ เตโช

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
วิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร
การออกแบบ
เกษตรศาสตร๑
วิศวกรรมพลังงาน

ประเภทการศึกษา
ตํางประเทศ
ในประเทศ
ตํางประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ

6. โครงการพัฒนาบุคลากร
ที่
โครงการ
1. สัมมนาฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

เทิดพันธุ๑ ชูกร
อิเล็กทรอนิกส๑ส่อื สาร ณ ED Corporation อานาจ ประจง
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต๎ ประจาปี
งบประมาณ 2556
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
2. ศึกษาดูงานตํางประเทศ ณ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต๎) ประจาปี
งบประมาณ 2556
3. พัฒนาอาจารย๑เข๎าสูตํ าแหนํงวิชาการตาม จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
เกณฑ๑ประกันคุณภาพทางการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
4. งานประกวดของอาจารย๑และนักศึกษา พรรษประเวศ อชิโน
สาขาวิชาการออกแบบ
บุญวัฒน๑

จานวนเงิน

วันที่

40,000

1 – 5 เม.ย. 56

5,000

18-23 มี.ค. 56

100,000

เม.ย. – ส.ค. 56

8,000

ม.ค. – พ.ค. 56

|

39

[รายงานประจาปี พ.ศ.2556]

7. ข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ดังนี้
 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555

0313/55

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
9-ต.ค.-55

0318/55

ที่

อาจารย์/บุคลากร

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ

อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
ผศ.สันติ พงษ๑พรต
อ.กันตพัฒน๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนุกุล
อ.ภูริช ยิม้ ละมัย
ดร.ภริตา พิมพันธุ๑
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.ปฐมพงค๑ จิโน
อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
อ.โกเมน หมายมั่น
อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล

ศึกษาดูงานและพัฒนาหลักสูตร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

31-ต.ค.-55

ผศ.สันติ พงษ๑พรต

0317/55

26-ต.ค.-55

0316/55

18-ต.ค.-55

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.โกเมน หมายมั่น
อ.ปฐมพงค๑ จิโน
อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
ดร.ภริตา พิมพันธุ๑

ทางานวิจัยและพบอาจารย๑ที่ปรึกษา
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
เข๎ารํวมสัมมนา เรื่องเทคนิคการ
สร๎างรถไฟฟูาและรถพลังงาน
แสงอาทิตย๑
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ณ ศูนย๑นทิ รรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา
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 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555
ที่
0311/55

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
15-16 พ.ย.55

อาจารย์/บุคลากร
ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑

0319/55

24-25 พ.ย.55 อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์

0013/56

19-21 พ.ย.55

ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑

0012/56

27-พ.ย.-55

008/56

13-14 พ.ย.55

อ.สุริยา อดิเรก
อ.อานาจ ประจง
ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร
ผศ.สันติ พงษ๑พรต

20-พ.ย.-55

ผศ.สันติ พงษ๑พรต

006/56

11-14 พ.ย.55

อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
ดร.ภริตา พิมพันธุ๑

005/56

9-พ.ย.-55

อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
ดร.ภริตา พิมพันธุ๑
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง

คาสั่ง มร.นว.
1189/2555

18-23 พ.ย.55 ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถิตย๑
ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑
อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
อ.มานัส รอดชื่น

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
เข๎ารํวมโครงการ "มหกรรมจิตอาสา
ในสถาบันการศึกษา:งานอาสาสมัคร
ไทยก๎าวสูํประชาคมอาเซียน" ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ทํา
พระจันทร๑
เข๎ารํวมสัมมนาและฝึกอบรมการใช๎
งานหลักสูตร Power Electronic ณ
กรุงเทพฯ
ลงพื้นทีในการทาวิจัยเรื่องการ
สร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑งานปติมา
กรรมจากกากถั่วเหลือง ณ
จ.นครราชสีมา
เข๎ารํวมสัมมนาวิชาการ ณ กรุงเทพฯ

ทางานวิจัยและพบอาจารย๑ที่ปรึกษา
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
ทางานวิจัยและพบอาจารย๑ที่ปรึกษา
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร "การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
พลังงานสาหรับอาคาร"
ณ อุทยาวิทยาศาสตร๑ ปทุมธานี
สัมมนา "เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขํงขันภาคเกษตร
ด๎วยคาร๑บอนฟุตพริน้ ท๑"
ณ ห๎องแกรนบอลรูม โรงแรมแซ็นจูร่ี
พาร๑ค กทม.
เข๎ารํวมแขํงขันกีฬามหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ ครัง้ ที่ 25 "ศรีเพชร
เกมส๑"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑
|
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ

ผศ.ภูษิต คาชมภู
อ.กันยาพร กุลฑลเสพย๑
อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล
อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
อ.สุริยา อดิเรก
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
อ.มนตรี ใจเยื่ยม
คาสั่ง มร.นว.
1119/2555



8-10 พ.ย.55

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม สร๎างโจทย๑วจิ ัยที่สอดคล๎องกับภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นในพื้นที่กลุมํ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556
ที่

0014/55

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
3-ธ.ค.-55

คาสั่ง มร.นว. 6-9 ธ.ค.55
1255/2555

อาจารย์/บุคลากร
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
อ.นพดล ชุมํ อินทร๑
ดร.ศรัณยา เพํงผล
ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑
ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถิตย๑
นศ.เทคโนโลยีการผลิตพืช 55 คน
ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
ผศ.สุรชัย บุญเจริญ
อ.อนุสรณ๑ สินสะอา

009/56

12-ธ.ค.-55

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑

0019/56

7-ธ.ค.-55

อ.ธันวา ไวยบท
นายมนตรี ทองเชื้อ

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
ศึกษาดูงานเกษตรกาแพงแสน
นิทรรศการมีชวิ ติ พืช สัตว๑
ประมง เครื่องจักรกลการเกษตร
ณ ม.เกษตรศาสตร๑ วิทยาเขต
กาแพงแสน จ.นครปฐม
ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพด๎าน
การบริหารจัดการงานวิจัย
ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
สิงคโปร๑
เข๎ารํวมสัมมนาทางวิชาการ 25532555 "มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก"
ณ กรุงเทพฯ
เข๎ารํวมงานเกษตรกาแพงแสน ครัง้ ที่
13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
กาแพงแสน
|
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0018/56

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
12-15 ธ.ค.55

0020/56

13-15 ธ.ค.55

0022/56

11-14 ธ.ค.55

0023/56

14-15 ธ.ค.55

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑

0024/56

7-9 ธ.ค.55

ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ

0026/56

15-16 ธ.ค.55

ผศ.ศรวณะ แสงสุข

0027/56

21-22 ธ.ค.55 อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑
อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐ๑ศักดิ์
ดร.ภริตา พิมพ๑พันธุ๑
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
อ.โกเมน หมายมั่น
อ.วีระชาติ จริตงาม
อ.ถิรายุ ปื่นทอง
อ.ปฐมพงค๑ จิโน
อ.จักราวุฒิ เตโช
อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกุล
อ.ธีรพจน๑ แนบเนียน
อ.พิสิษฐ๑ เพชรคง

ที่

อาจารย์/บุคลากร
อ.ธันวา ไวยบท
อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
ดร.ณิชา กาวิละ
อ.พรพรรณ จิอู๐
อ.ถิรายุ ปื่นทอง
อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกุล

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
นาเสนอผลงาน ณ คณะสัตวแพทย๑
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
พานักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
ณ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสงคราม
เข๎ารํวมประชุมสัมมนานานาชาติ
ด๎านพลังงานทางเลือก
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ
เข๎ารํวมประชุมความรํวมมือไทยอินโดนีเซีย ครัง้ ที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เก็บข๎อมูลประกอบการวิจัย, ติดตํอ
แหลํงฝึกงาน ณ จ.เพชรบูรณ๑,
จ.พิษณุโลก
เข๎ารํวมประชุมเครือขํายคณบดี ม.
ราชภัฏทั่วประเทศ ณ จ.นคราชสีมา
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ณ โรงงานไฟฟูาแมํเมาะ จ.ลาปาง,
บ.ไทยเพรซิเดนท๑ฟูดส๑ จ.ลาพูน
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ที่
1294/2555
คาสั่ง มร.นว.

0028/56

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
20-21 ธ.ค.55

17-ธ.ค.-55

อาจารย์/บุคลากร
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
ผศ.สมชาย ศรีพูล
ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี

ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
น.ส.ณฐมน จันทร

0029/56

19-ธ.ค.-55

ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
น.ส.ณฐมน จันทร

0030/56

18-ธ.ค.-55

ผศ.สมชาย ศรีพูล
น.ส.ณฐมน จันทร

0031/56

19-ธ.ค.-55

0035/56

24-25 ธ.ค.55 ดร.ณิชา กาวิละ

0036/56

24-25 ธ.ค.55 ผศ.ภูษิต คาชมภู
ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน๑
อ.ยุวดี ทองอํอน
25-27 ธ.ค.55 อ.สุริยา อดิเรก
อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
อ.อานาจ ประจง
ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร
26-ธ.ค.-55
อ.สุกัญญา สุจริยา
อ.อิสรี ศรีคุณ

037/55

0036/56

ผศ.สมชาย ศรีพูล
น.ส.ณฐมน จันทร

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
เข๎ารํวมโครงการสานเสวนา เพื่อ
จัดทาข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวบํงชี้
และเกณฑ๑การประเมิน
ณ ห๎องประชุมคอนเวนชั่น ศูนย๑
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลําง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จ.พิษณุโลก
ประสานห๎องปฏิบัตกิ าร
ณ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ประสานอุปกรณ๑ในการวิจัย
ณ ม.เกษตรศาสตร๑ วิทยาเขต
กาแพงแสน จ.นครปฐม
ประสานคณะปฐพีวทิ ยา
ณ ม.เกษตรศาสตร๑ วิทยาเขต
กาแพงแสน จ.นครปฐม
ประสานห๎องปฏิบัตกิ าร วิจัย
(เพิ่มเติม)
ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
นาข๎อมูลมาค๎นคว๎าเพื่อเขียนตารา
ณ ม.เกษตรศาสตร๑ และ
จุฬาลงกรณ๑วทิ ยาลัย
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพ ณ กรุงเทพฯ
เข๎ารับการฝึกปฏิบัตกิ าร PLC
เบือ้ งต๎น
ณ กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน ภาค 8
จ.นครสวรรค๑
ทาวิจัย
ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค๑
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 เดือน มกราคม พ.ศ.2556

ที่
0025/56

0033/56

0039/55
0040/56
0041/56
0042/56
0043/56
0044/56
0045/56

เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
8-11 ม.ค.56 ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
ผศ.จรรโลง พิรุณ
ผศ.ศรวณะ แสงสุข
อ.กันตพัฒน๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
4-5 ม.ค.56 อ.สุริยา อดิเรก
อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
อ.นัฐพันธ๑ พูนวิวัฒน๑
อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
อ.อานาจ ประจง
ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร
2-ม.ค.-56 ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
น.ส.ณฐมน จันทร
7-ม.ค.-56 ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
น.ส.ณฐมน จันทร
10-ม.ค.-56 ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
น.ส.ณฐมน จันทร
3-ม.ค.-56 ผศ.สมชาย ศรีพูล
น.ส.ณฐมน จันทร
8-ม.ค.-56 ผศ.สมชาย ศรีพูล
น.ส.ณฐมน จันทร
10-ม.ค.-56 ผศ.สมชาย ศรีพูล
น.ส.ณฐมน จันทร
28-29 ม.ค. อ.ธันย๑ชนก หัตถกรรม
56
ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑
14-ม.ค.-56 ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
และคณะ

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
เข๎ารํวมประชุมเครือขํายคณบดี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ณ มร.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ศึกษาดูงาน
ณ จ.เชียงใหมํ

วิเคราะห๑ตัวอยํางการวิจัย
ณ สภากาชาดไทย
ประสานห๎องปฏิบัตกิ าร
ณ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
วิเคราะห๑ขอ๎ มูลงานวิจัย
ณ ม.เกษตรศาสตร๑ บางเขน กรุงเทพฯ
ประสานห๎องปฏิบัตกิ าร
ณ ม.เกษตรศาสตร๑ บางเขน กรุงเทพฯ
ประสานสารเคมีงานวิจัย
ณ ม.เกษตรศาสตร๑ กาแพงแสน
วิเคราะห๑ผลการวิจัย
ณ สภากาชาดไทย
สํงตัวอยํางวิเคราะห๑ผลงานวิจัย/ค๎นคว๎า
ข๎อมูลงานวิจัย ณ ม.เกษตรศาสตร๑
วิทยาเขตกาแพงแสน
เข๎ารํวมประชุมและสัมมนาวิชาการ
ณ มร.พระนครศรีอยุธยา
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ที่

0054/56

เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
17-18 ม.ค. ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑
56

16-17 ม.ค.
56

อ.รพีพัฒน๑ มั่นพรม
อ.จิระทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
อ.เพ็ญนภา มณีอุด

0055/56

16-ม.ค.-56

อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา

0060/56

21-31 ม.ค.
56

อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐ๑ศักดิ์
ดร.ภริตา พิมพันธุ๑
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
อ.ถิรายุ ปิ่นทอง
อ.ปฐมพงษ๑ จิโน
อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ภูริช ยิม้ ละมัย
ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
น.ส.ณฐมน จันทร
ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
น.ส.ณฐมน จันทร
ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
น.ส.ณฐมน จันทร
ผศ.สมชาย ศรีพูล

0056/56

24-25 ม.ค.
56

0046/56

24-ม.ค.-56

0047/56

17-ม.ค.-56

0048/56

23-ม.ค.-56

0049/56

23-ม.ค.-56

0050/56

24-ม.ค.-56 ผศ.สมชาย ศรีพูล

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารจัดทาแผน
ยุทธศาสตร๑ 5 ปี (2556-2560) ของ
คณะวิทยาศาสตร๑
ณ Blue Sky Villa Resort อ.ปากชํอง จ.
นครราชสีมา
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ บ.Inmagimax ชํองนนทรี กรุงเทพฯ,
บ.โนวําเทเลกรุป๏ จากัด สลัม กรุงเทพฯ,
บ.ฮุ๎นเฉินการพิมพ๑ บางพลี กรุงเทพฯ
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ บ.ไทยน้าทิพย๑ จากัด จ.ปทุมธานี
ประชาสัมพันธ๑หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร๑
ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ.กาแพงเพชร จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี
จ.พิจิตร จ.นครสวรรค๑

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี, อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี,
และ อ.เขาย๎อย จ.เพชรบุรี
ประสานงานแปลงทดลอง
ณ ม.เกษตรศาสตร๑ กาแพงแสน
ประสานสารสกัดที่ใช๎ในการเพิม่ การ
ผลิต ณ ม.เกษตรศาสตร๑ กาแพงแสน
ประสานงานห๎องปฏิบัตกิ าร
ณ ม.เกษตรศาสตร๑ กาแพงแสน
วิเคราะห๑ผลการวิจัย
ณ สภากาชาดไทย
ติดตามผลการวิเคราะห๑ขอ๎ มูล
ห๎องปฏิบัตกิ าร
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ที่
0051/56
0052/56
0058/56

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

15-ม.ค.-56 ผศ.สมชาย ศรีพูล
น.ส.ณฐมน จันทร
16-ม.ค.-56 ผศ.สมชาย ศรีพูล
น.ส.ณฐมน จันทร
28-29 ม.ค. อ.จามรี เครือหงษ๑
56
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
18-ม.ค.-56 อ.พรพรรณ จิอู๐
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
10-ม.ค.-56

อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
อ.พรพรรณ จิอู๐

0061/56

22-23 ม.ค. อ.มานัส รอดชื่น
56
อ.กันยาพร กุณฑลเสพย๑
อ.ธวัช พะยิม้

0062/56

30 ม.ค.1 ก.พ.56

อ.ธวัช พะยิม้

30-ม.ค.-56 ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑
อ.ธันย๑ชนก หัตถกรรม
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
น.ส.อมรรัตน๑ ลือชา
น.ส.ผกามาศ ทัศสวาท
นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ
น.ส.สุภาพร มะละกา
นศ.สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
พขร.

0066/56

27-30 ม.ค.

อ.ธันวา ไวยบท

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
ณ ม.เกษตรศาสตร๑ บางเขน กรุงเทพฯ
ณ ม.เกษตรศาสตร๑ กาแพงแสน
สืบค๎นงานวิจัยเพื่อเขียนเลํมวิจัย
ณ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
ศึกษาดูงาน ณ บ.ไทยเฉียนหวูแํ ละ
ฟาร๑มเพาะเลีย้ งสัตว๑น้าชายฝั่ง
จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา
เข๎ารํวมประชุมชีแ้ จงการเบิกจํายเงิน
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ถํายทอดเทคโน 9 สูํชุมชนฐานราก
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไปประเมิน โครงการนารํองอาหาร
ปลอดภัยกับการยกระดับสุขอนามัยใน
โรงเรียน ณ จ.อุทัยธานี
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ กรุงเทพฯ บริษัททูพลัสซอฟท๑ จากัด/
บริษัท เซรามิกส๑ ลิฟวิ่ง จากัด
/ บริษัทเกรทแลมป์ จากัด
รํวมโครงการปฏิบัตกิ ารทางศิลปกรรม
นานาชาติ ครัง้ ที่ 1
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สร๎างเครือขํายผู๎นานักศึกษาด๎าน
การเกษตร
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มร.พิบูลสงคราม

นาเสนอผลงานวิจัย ณ
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ที่

คาสั่ง มร.นว.
057/2556

คาสั่ง มร.นว.
015/2556



เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
56
22-23 ม.ค. ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
56
ผศ.พรรษประเวศ อชิโน
บุญวัฒน๑
20-23 ม.ค.
56

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแกํน
ศึกษาดูงาน"พัฒนาองค๑ความรู๎และ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากร"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑
ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม ประชุมใหญํโครงการสํงเสริมการวิจัยใน
ผศ.สมชาย ศรีพูล
อุดมศึกษา ครัง้ ที่ 1
อ.ภิญโญ ชุมมณี
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.
อ.วีระชาติ จริตงาม
พิษณุโลก
ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี

เดือน กุมพาพันธ์ พ.ศ.2556

0057/56

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
2-3 ก.พ.56

0053/56

1-2 ก.พ.56

ที่

อาจารย์/บุคลากร
อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
ผศ.สันติ พงษ๑พรต
อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
อ.ภูริช ยิม้ ละมัย
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
นางกมลลักษณ๑ พงษ๑พรต
นางสุกัญญา ระวีวรรณ
นศ.สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จานวน 100 คน
อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา
ผศ.จรรโลง พิรุณ
ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร
อ.มนตรี ใจเยี่ยม
อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
น.ส.เยาวเรศ ภูเมืองปาน
น.ส.อุทุมพร แก๎วนิคม

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ณ จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ณ บ.ไออาร๑พซี ี จากัด (มหาชน) และ บ.
BLCP POWER จ.ระยอง
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0059/56

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
14-15 ก.พ.56

0067/56

4-7 ก.พ.56

0065/56

14-15 ก.พ.56

ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร

0068/56

7-8 ก.พ.56

อ.กันยาพร กุลฑลเสพย๑
อ.มานัส รอดชื่น
อ.รพีพัฒน๑ มั่นพรม
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.ยุวดี ทองอํอน
อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑

ทัศนศึกษาสถานประกอบการนอก
สถานที่ ณ จ.เชียงใหมํ

อ.พรพรรณ จิอู๐
อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
ผศ.ศรวณะ แสงสุข

สํงรายงานความก๎าวหน๎า งานวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อถํายทอดเทคโนฯ สูํชุมชน
ฐานราก ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาเสนอผลงานวิจัยการประชุมสัมมนา
วิชาการเครือขํายบัณฑิตศึกษา
ณ มร.เชียงใหมํ จ.เชียงใหมํ

ที่

4-ก.พ.-56

อาจารย์/บุคลากร
อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ภูริช ยิม้ ละมัย
อ.ธวัช พะยิม้

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ จ.ปทุมธานี จ.กรุงเทพฯ และ
จ.พระนครศรีอยุธยา
รํวมเป็นคณะทางานกิจกรรมสนทนา
กลุํม ณ จ.แมํฮํองสอน
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ บริษัท ไทยน้าทิพย๑ จากัด

0070/56

14-15 ก.พ.56

0069/56

15-ก.พ.-56

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
อ.สุริยา อดิเรก
อ.อานาจ ประจง
อ.เทิดพันธุ๑ ชูกร
อ.ปัฐยาวัต สนธิธรรม

บริการแนะแนวนักศึกษา
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อ.โพทะเล
จ.พิจิตร

0070/56

14-ก.พ.-56

อ.โกเมน หมายมั่น

แนะแนวหลักสูตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อ.โพทะเล
จ.พิจิตร
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ที่
0072/56

0104/56



เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
27-28 ก.พ.56 อ.วีระชาติ จริตงาม
อ.ถิรายุ ปิ่นทอง
อ.จักราวุฒิ เตโช
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.ปฐมพงษ๑ จิโน
นายอิทธิพล ระฆัง
28 ก.พ.-1
ดร.ภริตา พิมพ๑พันธุ๑
มี.ค.56
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
อ.วัชระ ชัยสงคราม
อ.ปิยกิจ กิจติตุลากานนท๑

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
สารวจความต๎องการในโครงการบริการ
ด๎านการอนุรักษ๑พลังงาน ณ โรงงานแปูง
มัน ต.บํอถ้า
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กาแพงเพชร

บริการวิชาการสัญจร โครงการ
สิ่งแวดล๎อมชุมชนเพื่อการพัฒนาอยําง
ยั่งยืนตามแนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
(จิรประวัต)ิ

เดือน มีนาคม พ.ศ.2556

0071/56

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
5-มี.ค.-56

0074/56

1-มี.ค.-56

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑

0075/56

3-5 มี.ค.56

0076/56

3-6 มี.ค.56

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
ดร.ภริตา พิมพ๑พันธุ๑
อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา
อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐ๑ศักดิ์
อ.ธันวา ไวยบท

ที่

อาจารย์/บุคลากร
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
เข๎ารํวมสัมมนา ประชาคมอาเซียน
(AEC) เกษตรกรไทยได๎หรือเสีย
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด๑ คอนเวนชั่น
เป็นกรรมการตัดสินการประกวด
ผลงานสหกิจศึกษาดีเดํนระดับเครือขําย
ภาคเหนือตอนลําง
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)
ณ กรุงเทพฯ
นาเสนอผลงานวิจัย
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
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เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
0077/56
18-19 มี.ค.56 อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
ผศ.สันติ พงษ๑พรต
อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ภูริช ยิม้ ละมัย
คาสั่ง มร.นว. 13-มี.ค.-56 ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
248/2556
อ.วีระชาติ จริตงาม
อ.โกเมน หมายมั่น
นางอุทุมพร ธะในสวรรค๑
ที่

0080/56

15-มี.ค.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0081/56

18-มี.ค.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0082/56

20-มี.ค.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0083/56

22-มี.ค.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0084/56

29-มี.ค.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0079/56

13-มี.ค.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑
ณ จ.ชลบุรี ระยอง และ สมุทรปราการ

ประชุมสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาความรู๎
ความเข๎าใจด๎านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกํคณาจารย๑และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เครือขํายอุดมศึกาภาคเหนือตอนลําง"
ณ หอประชุมประกาย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ๑
ให๎บริการวิชาการโครงการวิจัยปัจจัยที่มี
ผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสีข๎าว
ณ โรงสีขา๎ วทรัพย๑สมบูรณ๑ จ.อุทัยธานี
ให๎บริการวิชาการโครงการวิจัยปัจจัยที่มี
ผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสีขา๎ ว
ณ โรงสีขา๎ วสหกรณ๑การเกษตรทําช๎าง
จ.สิงห๑บุรี
ให๎บริการวิชาการโครงการวิจัยปัจจัยที่มี
ผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสีขา๎ ว
ณ โรงสีขา๎ วกลุํมแมํบา๎ นเกษตรกรทําเสา
สามัคคี จ.กาแพงเพชร
ให๎บริการวิชาการโครงการวิจัยปัจจัยที่มี
ผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสีขา๎ ว
ณ โรงสีขา๎ วยํงเส็ง 5 จ.ลพบุรี
ให๎บริการวิชาการโครงการวิจัยปัจจัยที่มี
ผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสีขา๎ ว
ณ โรงสีขา๎ วชุมชนศาลาแดง จ.ชัยนาท
ให๎บริการวิชาการโครงการวิจัยปัจจัยที่มี
ผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสีขา๎ ว
ณ โรงสีขา๎ วชุมชนศรีมงคล จ.ชัยนาท
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ที่
0106/56

เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
27-29 มี.ค.56 ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ

0107/56

18-มี.ค.-56

0108/56

31 มี.ค.-2
เม.ย.56

อ.ธันวา ไวยบท

อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
อ.พรพรรณ จิอู๐
ดร.ณิชา กาวิละ
0109/56 25-26 มี.ค.56 อ.กันยาพร กุลฑลเสพย๑
อ.มานัส รอดชื่น
อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.ยุวดี ทองอํอน
คาสั่ง มร.นว. 18-22 มี.ค.56 ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
008/2556
อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ๑คาจันทร๑
อ.สาธร ทรัพย๑รวงทอง
น.ส.พงษ๑ลดา คงหอม
0110/56
29-30 มี.ค.56 อ.วีระชาติ จริตงาม
อ.จักราวุฒิ เตโช
อ.วัชระ ชัยสงคราม
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.ปฐมพงค๑ จิโน
0111/56
27-มี.ค.-56 อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
นศ.สโมสรฯ 9 คน

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
เข๎ารํวมสัมมนา เรื่อง การรับรองฟาร๑ม
มาตรฐานของไทยเพื่อเตรียมความ
พร๎อมสูํประชาคมอาเซี่ยน
ณ โรงแรมรามาการ๑เด๎นส๑ กทม.
นาเสนอผลงานวิจัย
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร๑ สุขุมวิท 11
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑
ณ จ.สมุทรปราการ, จ.ปทุมธานี,
จ.พระนครศรีอยุธยา
เข๎ารํวมสัมมนา Autodesk Education
Day : ARC Program Launch 2013
(Nothern Roadshow)
ณ จ.เชียงใหมํ
ศึกษาดูงานด๎านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
ณ จ.สงขลา และ จ.สตูล

บริการวิชาการด๎านการอนุรักษ๑พลังงาน
ณ โรงสีขา๎ ว อ.ชุมแสง และ โรงสีขา๎ วทัพ
ทัน จ.อุทัยธานี

เข๎ารํวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
การสร๎างเครือขําย U-Network
ณ มหาวิทยาลัยเจ๎าพระยา

|
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เดือน เมษายน พ.ศ.2556

0085/56

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
24-28 เม.ย.
56
1-เม.ย.-56

0086/56

3-เม.ย.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0087/56

5-เม.ย.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0088/56

9-เม.ย.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0089/56

11-เม.ย.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0090/56

17-เม.ย.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0091/56

19-เม.ย.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0093/56

24-เม.ย.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

ที่
0064/56

อาจารย์/บุคลากร
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแหํงชาติ ครัง้
ที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย
ที่มีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี
ข๎าว ณ โรงสีขา๎ วสามเกษตรมิลล๑
จ.อุทัยธานี
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย
ที่มีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี
ข๎าวณ โรงสีขา๎ วกลุํมแมํบ๎านเกษตรกร
วิหารขาวสามัคคี จ.สิงห๑บุรี
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย
ที่มีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี
ข๎าวณ โรงสีขา๎ วกลุํมแมํบ๎านเกษตร
โนนโพ จ.กาแพงเพชร
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย
ที่มีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี
ข๎าว ณ โรงสีไฟเจริญประภา จ.ลพบุรี
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย
ที่มีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี
ข๎าว ณ โรงสีชุมชนสหกรณ๑การเกษตร
ชัยนาท จ.ชัยนาท
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย
ที่มีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี
ข๎าว ณ โรงสีขา๎ วโชคไพบูลย๑ จ.อุทัยธานี
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย
ที่มีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี
ข๎าวณ โรงสีขา๎ งกลุํมเกษตรกรไพภิวัฒน๑
รุํงเรือง จ.สิงห๑บุรี
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย
ที่มีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี
ข๎าว ณ โรงสีขา๎ วการผลิตข๎าวปลอดภัย
จากสารพิษ จ.ลพบุรี
|
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0094/56

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
26-เม.ย.-56

0095/56

29-เม.ย.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

22-เม.ย.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

ที่

0092/56

อาจารย์/บุคลากร
อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0112/56

1-4 เม.ย.56

นางอุทุมพร ธะในสวรรค๑

0113/56

26-27 เม.ย.
56

นางสุกัญญา มีวงษ๑

0118/56

22-เม.ย.-56

0119/56

23-25 เม.ย.
56

อ.อานาจ ประจง
อ.สุริยา อดิเรก
อ.นัฐพันธ๑ พูนวิวัฒน๑
ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร
อ.ปัฐยาวัต สนธิธรรม

0120/56

28-เม.ย.-56

อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
อ.เกษม ภูํเจริญธรรม
อ.ชัชชัย เขี่อนธรรม

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย
ที่มีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี
ข๎าวณ โรงสีขา๎ วกลุํมแมํบ๎านเกษตร
วังเคียนพัฒนา จ.ชัยนาท
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย
ที่มีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี
ข๎าวณ โรงสีขา๎ วทรัพย๑รวงทอง จ.ชัยนาท
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัย
ที่มีผลตํอประสิทธิภาพการใช๎เครื่องสี
ข๎าว ณ โรงสีขา๎ วตาบลพานทอง
จ.กาแพงเพชร
ศึกษาดูงาน รํวมกับคณะวิทย๑ฯ
ณ จ.ราชบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ๑
อบรมหลักสูตร "เทคนิคการจดบันทึก
และการเขียนรายงานการประชุมอยําง
มืออาชีพ" รุํนที่ 1
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ บางเขน
กรุงเทพฯ
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ จ.พิจิตร และ จ.เพชรบูรณ๑
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ
จ.พระนครศรีอยุธยา
และ จ.สมุทรสาคร
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี
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เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556

0096/56

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
1-พ.ค.-56

0097/56

3-พ.ค.-56

0098/56

7-พ.ค.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0099/56

10-พ.ค.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0100/56

14-พ.ค.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0101/56

17-พ.ค.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0102/56

20-พ.ค.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0103/56

22-พ.ค.-56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

0114/56

7-10 พ.ค.56

อ.ปัฐยาวัต สนธิธรรม

0122/56

7-พ.ค.-56

อ.วีระชาติ จริตงาม
อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

ที่

อาจารย์/บุคลากร
อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช
อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.จักราวุฒิ เตโช

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัยที่มีผล
ตํอประสิทธิภาพโรงสีขา๎ ว ณ โรงสีขา๎ วกลุํม
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัยที่มีผล
ตํอประสิทธิภาพโรงสีขา๎ ว
ณ โรงสีขา๎ วกลุํมวิสาหกิจชุมชนเกริยบผลไม๎
บ๎านปรือพํนได จ.กาแพงเพชร
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัยที่มีผล
ตํอประสิทธิภาพโรงสีขา๎ ว
ณ โรงสีกลุมํ แมํบ๎านตาบลชอนน๎อย จ.ลพบุรี
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัยที่มีผล
ตํอประสิทธิภาพโรงสีขา๎ ว
ณ โรงสีขา๎ วกลุํมแมํบ๎านเขาโพธิง์ าม จ.ชัยนาท
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัยที่มีผล
ตํอประสิทธิภาพโรงสีขา๎ ว
ณ โรงสีขา๎ วเอเชียไรส๑ จ.ชัยนาท
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัยที่มีผล
ตํอประสิทธิภาพโรงสีขา๎ ว ณ โรงสีขา๎ วกลุํม
แมํบ๎านเกษตรวัดโพธิ์ลังกา จ.สิงห๑บุรี
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัยที่มีผล
ตํอประสิทธิภาพโรงสีขา๎ ว ณ โรงสีขา๎ วกลุํม
อาชีพสตร๑ดา๎ นการถนอมอาหาร จ.กาแพงเพชร
บริการวิชาการโครงการจัดอบรมปัจจัยที่มีผล
ตํอประสิทธิภาพโรงสีขา๎ ว
ณ โรงสีขา๎ วเกษตรกรทานานิยมชัย จ.ลพบุรี
เข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง ชุดประมวลผล
สัญญาณดิจิตอลควบคุมมอเตอร๑กระแสสลับ
ณ มร.พระนครศรีอยุธยา
เป็นวิทยากรในหลักสูตรโครงการยกระดับผลิต
ภาพแรงงานไทยให๎มีศักยภาพแรงงานไทยให๎
มีศักยภาพสูงขึ้น ณ บริษัท นวรินทร๑ จากัด
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค๑
|
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0123/56

เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
13-17 พ.ค.56 ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ

0116/56

8-10 พ.ค.56

0117/56

7-พ.ค.-56

ที่

อ.ธันวา ไวยบท

0124/56

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
อ.จามรี เครือหงษ๑
15-17 พ.ค.56 อ.โกเมน หมายมั่น

0125/56

12-14 พ.ค.56

0126/56

0127/56

อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.มานัส รอดชื่น
อ.กันยาพร กุลฑลเสพย๑
อ.รพีพัฒน๑ มั่นพรม
อ.ธวัช พะยิม้
อ.ยุวดี ทองอํอน
อ.สุจิตรา อยูํหนู
อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
17-พ.ค.-56 อ.นพดล ชุมํ อินทร๑
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑
ดร.ศรัณยา เพํงผล
ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถิตย๑
18-19 พ.ค.56 อ.นพดล ชุมํ อินทร๑
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑
ดร.ศรัณยา เพํงผล
ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถิตย๑

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
ประชุมทิศทางการขับเคลื่อนด๎านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมรองรับประชาคมอาเซียน
ณ วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยวเกาะสมุย
จ.สุราษฏร๑ธานี
นาเสนอผลงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด๑
คอนเวนชันเช็นเตอร๑ จ.ขอนแกํน
นาเสนอโครงการวิจัย
ณ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แหํงชาติ
ฝึกอบรมยกระดับฝึมอื สาขาการออกแบบและ
เขียนแบบเครื่องกลด๎วยคอมพิวเตอร๑
ณ สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานภาค 8
นครสวรรค๑
ศึกษาดูงาน
ณ จ.ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรี่ขันธ๑

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ สวนพืชไร๎ดนิ อ.ศรีประจันต๑ และศูนย๑
สํงเสริมและพัฒนาอาชีพ
จ.สุพรรณบุรี
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ บริษัท กล๎าแกรํง เก๎าเลีย้ ว อ.เก๎าเลีย้ ว
จ.นครสวรรค๑ บริษัท กู๏ดฟาร๑มเมอร๑ไฮโดรโพนิกส๑ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
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ที่
0128/56

0129/56
0130/56

0132/56

เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
22-23 พ.ค.56 อ.นพดล ชุมํ อินทร๑
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ

15-พ.ค.-56

อ.สุกัญญา สุจริยา
อ.อิสรี ศรีคุณ
28-29 พ.ค.56 อ.ธันย๑ชนก หัตถกรรม
อ.ธันวา ไวยบท
ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑
13-17 พ.ค.56 อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
น.ส.นฤกร ใจรัก
น.ส.ฤทัย รุงํ โรจน๑รัตนากร
น.ส.ดวงกมล ศรีสทิ ธิ์
นายเกษม กงสิน
น.ส.ศิริทัศน๑ ธูปเกตุ

 เดือน มิถุนายน

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ บริษัทไรํกานันจุล จ.เพชรบูรณ๑ ศูนย๑วจิ ัยและ
พัฒนาเมล็ดพันธุ๑พิษณุโลก จ.พิษณุโลก,
ศุนย๑สํงเสริมพัฒนาอาชีพเกษตร จ.เชียงราย
และสถานีวจิ ัยโครงการหลวง อ.แมํหลอด
จ.เชียงใหมํ
ทาข๎อมูลวิจัย (แผนที่ภาพตัดขวาง)
ณ หมูํ 11 ต.วังขํอย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค๑
สํงตัวอยํางงานวิจัยและหาข๎อมูลงานวิจัย
ณ ม.เกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตกาแพงแสน
เข๎ารํวมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ OTOP
ณ สถาบันพัฒนาอาชีพอังรี อ.เมือง
จ.นครนายก

พ.ศ.2556

0133/56

เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
11-13 มิ.ย.56 ดร.ณิชา กาวิละ

0135/56

15-มิ.ย.-56

ที่

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ

อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
อ.พรพรรณ จิอู๐
ดร.ณิชา กาวิละ

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสูตร "การประเมิน
คาร๑บอนฟุตปริน้ ท๑ของผลิตภัณฑ๑"
ณ กรุงเทพมหานคร
พานักศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันตอบปัญหาทาง
วิชาการด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
การอาหาร ณ ศูนย๑นทิ รรศการและการประชุม
กรุงเทพฯ ไบเทค บางนา กทม.
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ที่
0134/56

0138/56

0139/56

0147/56
0143/56

0144/56

0145/56

เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
20-23 มิ.ย.56 อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ภูริช ยิม้ ละมัย
นายประชา พันธุ๑มิตร
น.ส.สุนสิ า สํงเนย
น.ส.รุํงทิวา เล็กพังเทียม
นายพิสฐิ รูปช๎อน
20-21 มิ.ย.56 อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
ผศ.สันติ พงษ๑พรต
ผศ.จรรโลง พิรุณ
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ภูริช ยิม้ ละมัย
อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
นศ.สาขาเทคดนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม
19-มิ.ย.-56 อ.วีระชาติ จริตงาม
อ.พิสิษฐ๑ เพชรคง
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.ธีระพจน๑ แนบเนียน
อ.ปฐมพงค๑ จิโน
27-29 มิ.ย.56 ผศ.ภูษิต คาชมภู
อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
17-มิ.ย.-56 อ.สุริยา อดิเรก
อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร
อ.อานาจ ประจง
20-21 มิ.ย.56 อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา
อ.มนตรี ใจเยี่ยม
ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร
ผศ.จรรโลง พิรุณ
ผศ.ศรวณะ แสงสุข
27-29 ส.ค.56 อ.นพดล ชุมํ อินทร๑
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ๑

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
นาผลงานนักศึกษาเข๎ารํวมประกวด "รวมพลัง
นักคิดประดิษฐ๑เพื่อชุมชน"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา
ลาปาง จ.ลาปาง

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
ณ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค๑

สัมมนาเตรียมความพร๎อมการบริการวิชาการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
ของโรงงานขนาดกลาง
ณ โรงแรมเจบีนาํ เฮ๎าส๑ เขตดอนเมือง กทม.
เป็นวิทยากร
ณ อ.สวํางอารมณ๑ จ.อุทัยธานี
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
ณ มร.กาแพงเพชร

พานักศึกษาไปอบรมจริยธรรมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี
กรมปุาไม๎(ซับสมบูรณ๑) อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค๑

ประชุมวิชาการพืชไรํวงศ๑ถั่วแหํงชาติ ครัง้ ที่ 4
ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร๑ไซด๑ อ.สามพราน
จ.นครปฐม
|
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 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556

ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

0146/56

10-ก.ค.-56

0148/56

1-3 ก.ค.56

0153/56

10-ก.ค.-56

0152/56

8-ก.ค.-56

0149/56

5-6 ก.ค.56

อาจารย์/บุคลากร
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
อ.มานัส รอดชื่น
อ.รพีพัฒน๑ มั่นพรม
นักศึกษา จานวน 9 คน
ผศ.สันติ พงษ๑พรต
ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
ผศ.สมชาย ศรีพูล
อ.ธันวา ไวยบท
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว๑ 60 คน
ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี

0131/56

อ.วีระชาติ จริตงาม
อ.ธีรพจน๑ แนบเนียน
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.พิสิษฐ๑ เพชรคง
30-ก.ค.-56 อ.สุรภี ประชุมพล
อ.จามรี เครือหงษ๑
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
นศ. 7 คน
16-18 ก.ค.56 อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

0151/56

18-ก.ค.-56

0150/56

0154/56

อ.จามรี เครือหงษ๑
อ.สุรภี ประชุมพล
นศ. ปี 3
16-17 ก.ค.56 อ.กันยาพร กุลฑลเสพย๑
อ.มานัส รอดชื่น
ผศ.ดร.อภิสักก๑ สินธุภัค

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
พานักศึกษาเข๎ารํวม Art workshop
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พบอาจารย๑ที่ปรึกษา
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่มาตรฐานฟาร๑มปศุสัตว๑
และฝึกปฏิบัตผิ สมเทียม
ณ สถานีวจิ ัยและทดสอบพันธุ๑สัตว๑ อ.หนองบัว
จ.นครสวรรค๑
นาเสนอผลงานตํอสภาในโครงการวิจัยการ
พัฒนาชุมชนด๎วยวิทยาศาสตร๑และนวัตกรรม
ณ สภาผู๎แทนราษฎร กทม.
บริการวิชาการให๎คาปรึกษาด๎านเครื่องจักรกล
การอนุรักษ๑พลังงาน ณ บริษัท นันยาง
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค๑ /บริษัท ซาบีนาํ /
บริษัท ชัยนาทบางกอกรับเบอร๑ จ.ชัยนาท
ศึกษาดูงาน งานเกษตรนเรศวร ครัง้ ที่ 11 และ
รํวมประชุมวิชาการแสดงผลงานวิชาการ
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อบรม "การจัดการซัพพรายเชนและโลจิสติกส๑
สมัยใหมํ" ณ โรงแรมแกรนด๑สุขมุ วิท กทม.
นานักศึกษาสาขาเพาะเลีย้ งสัตว๑นาดู
้ งานฟาร๑ม
ปลาสวยงาม ณ จ.นครปฐม และ จ.ราชบุรี
รับ-สํง วิทยากร โครงการอบรมปฏิบัติการการ
สร๎างแนวคิดแรงบันดาลใจเพื่อประกวด
การออกแบบ ณ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง
|
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ที่
คาสั่ง
มร.นว.
755/2556

0156/56

เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
16-17 ก.ค.56 ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถิตย๑
ผศ.ศรวณะ แสงสุข
อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
ดร.ภริตา พิมพันธุ๑
ผศ.สุกิตต กาแพงเศรษฐ
อ.ธีรพจน๑ แนบเนียน
ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑
อ.ถิรายุ ปิ่นทอง
อ.ปัฐยาวัต สนธิธรรม
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล
อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
8-ก.ค.-56 อ.โกเมน หมายมั่น

0157/56

19-20 ก.ค.56 อ.วีระชาติ จริตงาม
อ.ธีรพจน๑ แนบเนียน
อ.พิสิษฐ๑ เพชรคง
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑

0159/56

18-ก.ค.-56

0160/56

29-ก.ค.-56

0161/56
0165/56

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
อ.พรพรรณ จิอู๐
ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑

19-ก.ค.-56
ผศ.สันติ พงษ๑พรต
31 ก.ค.-1 ส.ค. อ.นพดล ชุมํ อินทร๑
56
ผศ.สุกิตต กาแพงเศรษฐ

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
นาบัณฑิตเข๎ารับพระราชทานปริญญาบัติ
ประจาปี 2556 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
วิทยาเขตสะลวง – ขีเ้ หล็ก มร.เชียงใหมํ

เข๎ารํวมประชุมการแขํงขันฝึมอื แรงงานแหํงชาติ
ครัง้ ที่ 25ระดับภาค ณ สภาบันพัฒนาฝีมอื
แรงงานภาค 8 นครสวรรค๑
บริการวิชาการในโครงการบารุงรักษา
เครื่องจักร การอนุรักษ๑ พลังงาน
และการแลกเปลี่ยนความรู๎ทางวิชาการ
ณ โรงแรม ชัยนาท บางกอกรับเบอร๑ อ.หันคา
จ.ชัยนาท
ค๎นคว๎าเอกสารประกอบงานวิจยั
ณ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย กทม.
จัดโครงการบริการวิชาการ การสร๎างเครือขําย
การเรียนรู๎แบบบูรณาการในการประกอบ
อาชีพเสริมของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ณ จ.อุทัยธานี
ประชุมประเมินผลงาน ณ จ.ตาก
เข๎ารํวมงานเกษตรนเรศวร ครัง้ ที่ 11
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ที่
0166/56



เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
31 ก.ค.-1 ส.ค. อ.วีระชาติ จริตงาม
56
อ.ธีรพจน๑ แนบเนียน
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.พิสิษฐ๑ เพชรคง

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
บริการวิชาการด๎านการบารุงรักษา
เครื่องจักรกลและการอนุรักษ๑พลังงานใน
โรงงาน ณ โรงงาน บ.ซาบีนาํ จากัด
อ.หันคา จ.ชัยนาท,โรงงาน บริษัทนันยางการ๑
เม๎น อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค๑
โรงงาน บริษัทชัยนาทบางกอกรับเบอร๑ อ.หันคา
จ.ชัยนาท

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

ที่
0145/56

เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
27-29 ส.ค. อ.นพดล ชุมํ อินทร๑
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
56

0162/56

1-4 ส.ค.56

0163/56

21-23 ส.ค.
56

0164/56

0167/56

0172/56

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.จิระทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
นศ.สโมร 10 คน
ดร.ศรัณยา เพํงผล

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
ประชุมวิชาการพืชไรํวงศ๑ถั่วแหํงชาติ ครัง้ ที่ 4
ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร๑ไซด๑ อ.สามพราน
จ.นครปฐม
เข๎ารํวมโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
เครือขํายประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ 4 ณ มร.ราไพพรรณี จ.จันทบุรี

นาเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ
หลังหลังการเก็บเกีย่ วแหํงชาติ ครัง้ ที่ 11
ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอาบีชรีสอร๑ท
แอนด๑สปา จ.เพชรบุรี
15-16 ส.ค. อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
เข๎ารํวมการประชุมเสริมสร๎างความรู๎ทางด๎าน
56
สหกิจศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ จ.อุตรดิตถ๑
13-18 ส.ค. อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
จัดนิทรรศการเทคโนโลยีทางการเกษตรและ
56
ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม อาหาร (มหกรรมวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
แหํงชาติ 2556) ณ กรุงเทพ (เซ็นทรัลเวิลด๑)
25-27 ส.ค. อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
รํวมประชุมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
56
เศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน
"มหกรรมงานวิจัยแหํงชาติ 2556"
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด๑ และบางกอกคอน
เวนชั่นเช็นเตอร๑ เซ็นทรัลเวิลด๑ กทม.
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ที่
0170/56

0171/56

0168/56

เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
15-16 ส.ค. อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา
56

7-ส.ค.-56

7-ส.ค.-56

0169/56

5-6 ส.ค.56

0176/56

7-ส.ค.-56

0173/56

2-4 ส.ค.56

0174/56

3-4 ส.ค.56

0177/56

23-25 ส.ค.
56
16-ส.ค.-56

0178/56

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ

อบรมเทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อของบประมาณแผํนดินและทุนจาก วช.
ณ โรงแรมกานต๑มณีพาเลช ถ.ประดิษฐ๑ สะพาน
ควาย กทม.
อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา
บริการวิชาการแกํบุคลากรภายนอก
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีฯ
ณ โรงแรมบางลายพิทยาคม อ.บึงนาราง
จ.พิจิตร
ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม เข๎าอบรมการถํายทอดเทคโนโลยีฯ
อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑ จ.เพชรบูรณ๑
ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม ประชุมงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบํ ๎านจอมบึง
จ.ราชบุรี
ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑
ทาการวิจัย การสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑งาน
ประติมากรรมจากถั่วเหลืองเพื่อเพิ่ม
มูลคําของวัสดุ ณ จ.นครสวรรค๑
อ.พรพรรณ จิอู๐
อบรมไอศกรีมโฮมเมด
อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
ณ ร๎านมิสไอศกรีม (Miss Icecream) 164
ถ.จรัญสนิทวงศ๑ 63บางบารุง บางพัด กทม.
อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
จัดทาโครงการ "ห๎องสมุดนี.้ ..พี่ให๎น๎อง ปี 7"
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี
อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
จ.นครสวรรค๑
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ภูริช ยิม้ ละมัย
นศ.ชมรม B-Tech
น.ส.สุกัญญา ระวีวรรณ
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
รํวมประชุมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
เศรษฐกิจและสังคม ณ กรุงเทพ
ดร.ภริตา พิมพันธุ๑
ประชุมติดตามประเมินผลโครงการสิ่งแวดล๎อม
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืนตามแนวทาง
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
โครงการอันเนื่องพระราชดาริ
ณ โรงเรียนกุหลาบ (จิรประวัต)ิ นครสวรรค๑
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ที่
0175/56

เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
7-10 ส.ค.56 อ.วีระชาติ จริตงาม
อ.ธีรพจน๑ แนบเนียน
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.พิสิษฐ๑ เพชรคง

บริการวิชาการด๎านเครื่องจักรกลและการ
อนุรักษ๑พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ณ โรงงานประชาอาภรณ๑ จ.ลาพูน,
โรงงานไทยสปอร๑ตการ๑เม๎นต๑
จ.ลาพูน และ โรงงานวีทีอินดิสทรีย๑ จ.ลพบุรี
เข๎ารํวมสัมมนา "เพิ่มโอกาสแขํงขันในตลาด AEC
: ความท๎าทายอุตสาหกรรมอาหารไทย"
ณ จ.เชียงใหมํ

0178/56

14-16 ส.ค.
56

0181/56

20-ส.ค.-56 ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
ดร.ณิชา กาวิละ
อ.พรพรรณ จิอู๐
น.ส.ปิยนุช ภูกันแก๎ว
นศ.สาขาวิทย๑อาหาร 17 คน

พานักศึกษาศึกษาดูงาน ณ บริษัทเบียร๑ไทย
(1991) จากัด มหาชน และ
บริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ จากัด มหาชน
จ.กาแพงเพชร

0182/56

14-15 ส.ค.
56

อ.สุริยา อดิเรก

0180/56

21-23 ส.ค.
56

ดร.ภริตา พิมพันธุ๑
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

เป็นคณะกรรมการ การแขํงขันทักษะฝีมือ
แรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน
นครสวรรค๑ จ.นครสวรรค๑
นาเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ
หลังหลังการเก็บเกีย่ วแหํงชาติ ครัง้ ที่ 11
ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอาบีชรีสอร๑ท
แอนด๑สปา จ.เพชรบุรี
ประชุมชีแ้ จงการวิจัย
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด๑
เข๎ารํวมสัมมนา Thailand Lab 2013
ณ BITEC กทม.
เข๎าพบอาจารย๑ที่ปรึกษา ป.เอก ณ เชียงใหมํ

0182/56
0184/56
0185/56
0189/56

0190/56

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
อ.พรพรรณ จิอู๐

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ

19-ส.ค.-56

อ.จามรี เครือหงษ๑
อ.สุรภี ประชุมพล
28-29 ส.ค. ดร.ณิชา กาวิละ
56
17-19 ส.ค. ผศ.สันติ พงษ๑พรต
56
24-25 ส.ค. อ.ปฐมพงษ๑ จิโน
56
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
21-23 ส.ค.
56

อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.วีระชาติ จริตงาม

อบรมโครงการ Matlab & Simulink Workshop
2013 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จ.นครราชสีมา
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
แหํงชาติ ครัง้ ที่ 11
ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอาบีชรีสอร๑ท
แอนด๑สปา จ.เพชรบุรี
|
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ที่
0192/56

0191/56
0188/56



เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
26-27 ส.ค. อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
56
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
ผศ.สันติ พงษ๑พรต
ผศ.จรรโลง พิรุณ
ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร
อ.มนตรี ใจเยี่ยม
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ภูริช ยิม้ ละมัย
พขร.
29-30 ส.ค. อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
56
23-ส.ค.-56 อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
อ.ภูริช ยิม้ ละมัย
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.มนตรี ใจเยี่ยม
นักศึกษาปี 2 30 คน

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
ประชุมและศึกษาดูงาน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อบรมหลักสูตร "วิศวกรรมโลจิสติกส๑"
ณ กทม.
ศึกษาดูงาน
ณ อ.บ๎านไรํ จ.อุทัยธานี

เดือน กันยายน พ.ศ.2556

ที่
0193/56

เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
5-6 ก.ย. อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
2556

0194/56

12-ก.ย.-56

0195/56

19-ก.ย.-56

0196/56

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
อ.ภูริช ยิม้ ละมัย
26-ก.ย.-56 อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล

เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
นิเทศนักศึกษาศึกษาประสบการณ๑ (กศ.บป.)
ณ อ.โกรกพระ จ.นคสวรรค๑, อ.ดํานช๎าง
จ.สุพรรณบุริและ อ.สวํางอารมณ๑ จ.อุทัยธานี
นิเทศนักศึกษาศึกษาประสบการณ๑ (กศ.บป.)
ณ อ.ตะพานหิน และ อ.เมือง จ.พิจิตร
นิเทศนักศึกษาศึกษาประสบการณ๑ (กศ.บป.)
ณ อ.เมือง จ.ชัยนาท, อ.หนองบัว จ.นครสวรรค๑
นิเทศนักศึกษาศึกษาประสบการณ๑ (กศ.บป.)
ณ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร และ อ.เมือง จ.
กาแพงเพชร
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ที่

0197/56

0198/56

0199/56

เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
เรื่อง / สถานทีไ่ ปราชการ
วัน-เดือน-ปี
8-10 ก.ย.56 ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม รํวมประชุมเครือขํายการวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ : การวิจัยบูรณาการเพื่อ
การพัฒนาบุคลากรการศึกษาและ
การพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยัง่ ยืน
ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร๑ท แอนด๑ สปา
จ.เชียงราย
18-19 ก.ย. ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม ไปอบรมความรู๎เรื่องการปลูกพืชปลอดภัยจาก
56
อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
การใช๎สารเคมีของเกษตรกร
ณ ต.ทํางิว้ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค๑
16-17 ก.ย. ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม ไปอบรมความรู๎เรื่องการถํายทอดความรู๎แบบ
56
อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
ผสมผสานเพื่อการปลูกพืชปลอดภัย
จากการใช๎สารเคมี
ณ ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค๑
21-25 ก.ย. ผศ.สันติ พงษ๑พรต
ประเมินวิทยฐานะครู คศ.3 และไปใช๎เครื่อง
56
วิเคราะห๑ทดสอบงานวิทยานิพนธ๑
ณ จ.เพชรบูรณ๑ จ.เชียงใหมํ จ.เชียงราย
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ด้านการเงินและงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎รับ
งบประมาณทั้งสิน้ 10,455,223 บาท (สิบล๎านสี่แสนห๎าหมื่นห๎าพันสองร๎อยยี่สิบสามบาทถ๎วน) แบํงเป็น
ประเภทเงินงบประมาณแผํนดิน เทํากับ 6,147,223 บาท และประเภทเงินงบประมาณ เทํากับ
4,308,000
 งบประมาณ ประจาปี 2556
 ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน
โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณแผ่นดิน

รหัสเงิน
จานวนเงิน

รวมงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่ายทั้งสิ้น ปีงบประมาณ 2556
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
1. พัฒนาการจัดการ 1. พัฒนาการจัดการเรียน
เรียนการสอน
การสอน
201056020001
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชา
1. พัฒนาระบบและกลไก
201056020004
วิศวกรรมศาสตร๑
การจัดการเรียน
และการผลิตบัณฑิตสูํ
มาตรฐานสากล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร๑
และเทคโนโลยีเครื่องกล
2. สาขาวิชาไฟฟูา
1. พัฒนาการเรียนการ
201056020005
อุตสาหกรรม
สอนสาขาวิชา
ไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส๑เชิง
บูรณาการ
3. สาขาวิชาการ
1. พัฒนาการจัดการเรียน 201056020006
ออกแบบ
การสอนเชิง
บูรณาการสาขาวิชาการ
ออกแบบ
4. สาขาวิชา
1. พัฒนาการจัดการเรียน 201056020007
เทคโนโลยีการจัดการ การสอนสาขาวิชา
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม

คงเหลือ

6,147,223.00

ใช้ไป
6,102,304.66

% ใช้ไป
99.27

44,918.34

483,739.00

482,350

99.71

1,389.00

56,000.00

55,718.00

99.50

282.00

79,626.00

79,080.00

99.31

546.00

180,000.00

178,096.00

98.94

1,904.00

51,756.00

51,173.48

98.87

582.52
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โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณแผ่นดิน

รหัสเงิน
จานวนเงิน

5. สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1. พัฒนาหลักสูตรและ
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ทล.บ. 2ปี)
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1. สาขาวิชา
1. พัฒนาหลักสูตรและ
เกษตรศาสตร๑
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว๑
2. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
3. พัฒนาหลักสูตรและ
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงสัตว๑นา้
2. สาขาวิชา
1. บริหารและการจัดการ
วิทยาศาสตร๑และ
เรียนการสอน
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร
2. สํงเสริมงานวิจัย
1. สํงเสริมงานวิจัยและ
และบริการ
งานสร๎างสรรค๑เพื่อ
วิชาการ
พัฒนาท๎องถิน่ อยํางยั่นยืน
2. สํงเสริมงานบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน
3. จัดซือ้ ครุภัณฑ๑
1. จัดซือ้ ครุภัณฑ๑
การศึกษา
การศึกษา
สาขาวิชาไฟฟูา
สาขาวิชาไฟฟูา
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

% ใช้ไป
99.94

คงเหลือ

201056020008

13,393.00

ใช้ไป
13,385.00

201056020009

59,571.00

59,368.00

99.66

203.00

201056020010

30,600.00

30,350.00

99.18

250.00

201056020011

40,000.00

39,958.00

99.90

42.00

201056020012

43,442.00

43,436.88

99.99

5.12

201056020014

40,000.00

37,820.00

94.55

2,180.00

201056020015

80,000.00

79,912.00

99.89

88.00

301056020013

3,850,000.00

3,815,000.00

99.09

35,000.00

|
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โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณแผ่นดิน

รหัสเงิน
จานวนเงิน

4.อนุรักษ๑ศิลปและ
วัฒนธรรม
5. บริหารจัดการ
คณะเทคโนโลยีฯ

1.อนุรักษ๑ศิลปและ
วัฒนธรรม
1. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. พัฒนาอาจารย๑เข๎าสูํ
ตาแหนํงทางวิชาการ
ตามเกณฑ๑ประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา
3. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
คณะเทคโนโลยีฯ

คงเหลือ

201056020016

100,000.00

ใช้ไป
98,611.00

% ใช้ไป
98.61

1,389.00

201056020017
201056020018

175,000.00
100,000.00

174,494.00
99,854.00

99.71
99.85

506.00
146.00

201056020019

764,096.00

763,698.30

99.95

397.70

 ประเภทเงินงบประมาณรายได้
โครงการ

กิจกรรม

รหัสเงิน

รวมงบประมาณเงินรายได้เหลือจ่ายทั้งสิ้น ปีงบประมาณ2556
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1. พัฒนาการจัดการ 1. พัฒนาการจัดการ
132156020001
เรียนการสอน
เรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ
2. พัฒนาการจัดการ
202156020001
เรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีฯ
3. จัดการเรียนการสอน 202256020002
บุคลากรประจาการ
(กศ.บป.)
2.พัฒนานักศึกษา
1.พัฒนานักศึกษาและ
202156020003
และศิษย๑เกําคณะ
ศิษย๑เกําคณะ
เทคโนโลยีฯ
เทคโนโลยีฯ
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชา
1. พัฒนาระบบและกลไก 202156020004
วิศวกรรมศาสตร๑
การจัดการเรียน
และการผลิตบัณฑิตสูํ
มาตรฐานสากล

เงินรายได้
จานวนเงิน

ใช้ไป

% ใช้ไป คงเหลือ

4,308,000.00

4,280,579.60

99.36

27,420.40

1,040,760.00

1,022,362

98.23

18,398.00

1,138,686.00

1,136,714

99.83

1,972.00

320,000.00

316,152

98.80

3,848.00

100,000.00

99,779

99.78

221.00

278,722.00

278,715.34

100.00

6.66
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โครงการ

กิจกรรม

รหัสเงิน

2. พัฒนาระบบและกลไก 132156020004
การจัดการเรียน
และการผลิตบัณฑิตสูํ
มาตรฐานสากล
(งบบุคลากร)
2. สาขาวิชาไฟฟูา
1. พัฒนาการเรียนการ
202156020005
อุตสาหกรรม
สอนสาขาวิชา
ไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส๑เชิง
บูรณาการ
3. สาขาวิชาการ
1. พัฒนาการจัดการ
202156020006
ออกแบบ
เรียนการสอนเชิง
บูรณาการสาขาวิชาการ
ออกแบบ
1. พัฒนาการจัดการ
202156020007
เรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
4. สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ 2. พัฒนาการจัดการ
402156020007
อุตสาหกรรม
เรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
5. สาขาวิชา
1. พัฒนาหลักสูตรและ
202156020008
เทคโนโลยี
นักศึกษาตามกรอบ
อุตสาหกรรม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหํงชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(ทล.บ. 2ปี)
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1. สาขาวิชา
1. พัฒนาหลักสูตรและ
202156020009
เกษตรศาสตร๑
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว๑
2. พัฒนาระบบและกลไก 202156020010
การบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการ

เงินรายได้
จานวนเงิน

ใช้ไป

% ใช้ไป คงเหลือ

45,180.00

45,180.00

100.00

-

52,000.00

51,096.00

98.26

904.00

215,000.00

214,860.00

99.93

140.00

132,200.00

132,145.00

99.96

55.00

20,000.00

20,000

100.00

-

122,780.00

122,754.00

99.98

26.00

15,000.00

14,965.00

99.77

35.00

75,726.00

75,715.00

99.99

11.00
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โครงการ

2. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีการอาหาร

2. สํงเสริมงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ
3. บริหารจัดการ
คณะเทคโนโลยีฯ

กิจกรรม
สอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
3. พัฒนาหลักสูตรและ
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงสัตว๑นา้
1. บริหารและการจัดการ
เรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยีการ
อาหาร
1. สํงเสริมงานบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน
1. พัฒนาทรัพยากร
บุคคล
2. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
คณะเทคโนโลยีฯ
3. พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
คณะฯ

รหัสเงิน

เงินรายได้
จานวนเงิน

ใช้ไป

% ใช้ไป คงเหลือ

202156020011

29,946.00

29,930.00

99.95

16.00

202156020012

34,000.00

34,000.00

100.00

-

202156020015

80,000.00

79,946.00

99.93

54.00

202156020017

200,000.00

199,080.00

99.54

920.00

202156020019

363,000.00

362,186.26

99.78

813.74

302156020019

45,000.00

45,000.00

100.00

-
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ด้านการประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎รับการประเมิน
ตนเองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ.2556 โดยมีรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1. รศ.ทัศนีย๑
ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
2. ผศ.รัตนะ
ยศเมธากุล
รองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.ธิติมา
บุญเจริญ
กรรมการ
4. นางภัคจิรา
ศิริโสม
กรรมการ
5. ผศ.มนตรี
ไชยานุกูลกิตติ กรรมการ
6. ดร.สมบูรณ๑
นิยม
กรรมการ
7. ดร.สมพร
พูลพงษ๑
กรรมการ
8. ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ภูเํ ทศ
กรรมการเสริม
9. นายชัยวัฒน๑
ยิ้มช๎าง
กรรมการและเลขานุการ
10. นางอุทุมพร
ธะในสวรรค๑
ผูช๎ ํวยเลขานุการ
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
วิชชุวรนันท์
กรรมการ
4. รศ.ดร.รัตนา
สนั่นเมือง
กรรมการ
5. ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
กรรมการและเลขานุการ
6. นายเอกวิทย์
สิทธิวะ
ผูช๎ ํวยเลขานุการ
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โดยมีผลการประเมินตามเกณฑ๑การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ประจาปีการศึกษา 2555
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2555
ผลการ
องค์ประกอบตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
คะแนน
ดาเนินงาน
ปี 2555
ที่ได้
ปี 2555
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนการดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
6 ข๎อหรือ 7 ข๎อ
6 ข๎อ
4
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
4.00
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
4 ข๎อ
5 ข๎อ
5
หลักสูตร
2.2 อาจารย๑ประจาที่มคี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
ร๎อยละ 24
ร๎อยละ 17.29
2.88
2.3 อาจารย๑ประจาที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ
ร๎อยละ 48
ร๎อยละ 24.06
2.01
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย๑และบุคลากร
5 ข๎อ
7 ข๎อ
5
สายสนับสนุน
2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษา และ
5 ข๎อ
7 ข๎อ
5
สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
6 ข๎อ
6 ข๎อ
4
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
4 ข๎อ
5 ข๎อ
5
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร๎าง
4 ข๎อ
4 ข๎อ
4
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให๎กับนักศึกษา
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
4.11
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการให๎คาปรึกษาและบริการ
6 ข๎อ
7 ข๎อ
5
ด๎านข๎อมูลขําวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรม
6 ข๎อ
6 ข๎อ
5
นักศึกษา
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3
5.00
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
6 ข๎อ
6 ข๎อ
4
สร๎างสรรค๑
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จาก
4 ข๎อ
5 ข๎อ
5
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑
|
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องค์ประกอบตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2555
ผลการ
เป้าหมาย
คะแนน
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
ปี 2555
ที่ได้
ปี 2555
106,780.16
60,000
5
บาทตํอคน
4.67
ดีมาก

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ตอํ
จานวนอาจารย๑ประจาและนักวิจัยประจา
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํ
4 ข๎อ
สังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิด
4 ข๎อ
ประโยชน๑ตอํ สังคม
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
4 ข๎อ
วัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผู๎นาของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุก
6 ข๎อ
ระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎
4 ข๎อ
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
4 ข๎อ
ตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
5 ข๎อ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
6 ข๎อ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
7 หรือ 8 ข๎อ
การศึกษาภายใน
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยคะแนนรวม
ทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

4 ข๎อ

4

4 ข๎อ

4
4.00

5 ข๎อ

ดี

5
5.00

ดีมาก

5 ข๎อ

3

5 ข๎อ

5

5 ข๎อ

5

5 ข๎อ

4
4.25

ดี

4
4.00

ดี

6 ข๎อ

7 ข๎อ

4
4.00

ดี

4.30

ดี
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และมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ๑การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสานักงาน
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค๑การมหาชน)
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชีพ
้ ื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบํงชีท้ ี่ 1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
ตัวบํงชีท้ ี่ 2 คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ
ตัวบํงชีท้ ี่ 3 ผลงานของผู๎สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการ
ตีพิมพ๑หรือเผยแพรํ
ตัวบํงชีท้ ี่ 4 ผลงานของผู๎สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับ
การตีพมิ พ๑หรือเผยแพรํ
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านคุณภาพ
บัณฑิต
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบํงชีท้ ี่ 5 งานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค๑ที่ได๎รับการตีพมิ พ๑หรือ
เผยแพรํ
ตัวบํงชีท้ ี่ 6 งานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค๑ที่นาไปใช๎ประโยชน๑
ตัวบํงชีท้ ี่ 7 ผลงานวิชาการที่ได๎รับการ
รับรองคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
ตัวบํงชีท้ ี่ 8 ผลการนาความรูแ๎ ละ
ประสบการณ๑จากการให๎บริการ
วิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียน

เป้าหมาย

4 คะแนน
(ร๎อยละ 75)

ผลดาเนินการ
ตัวตั้ง/
ผลลัพธ์
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

= บรรลุ

N/A

3.93 คะแนน = บรรลุ

3.93

N/A x 100
N/A

ร๎อยละ N/A

196.5
3.51
คะแนน

50
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.93

4 คะแนน
(ร๎อยละ 16)
4 คะแนน
(ร๎อยละ 16)
4 คะแนน
(ร๎อยละ 8)

9.25 x 100
66.5
10 x 100
66.5
0 x 100
66.5

ร๎อยละ 13.91
ร๎อยละ 9.02
ร๎อยละ 0.00

= ไมํ
บรรลุ

3.48

= ไมํ
บรรลุ
= ไมํ
บรรลุ

2.26
0.00
1.91

4 คะแนน
(ร๎อยละ 24)

10 x 100
13

ร๎อยละ
76.92

= บรรลุ

5.00
|
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

การสอนและการวิจัย
ตัวบํงชีท้ ี่ 9 ผลการเรียนรู๎และ
4 คะแนน
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
(4 ข๎อ)
หรือองค๑กรภายนอก
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบํงชีท้ ี่ 10 การสํงเสริมและสนับสนุน 4 คะแนน
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
(4 ข๎อ)
ตัวบํงชีท้ ี่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพใน 4 คะแนน
มิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
(4 ข๎อ)
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชีพ
้ ันธกิจหลัก
ของสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1 - 11)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบํงชีท้ ี่ 12 การปฏิบัตติ ามบทบาท
หน๎าที่ของสภาสถาบัน
ตัวบํงชีท้ ี่ 13 การปฏิบัตติ ามบทบาท
4.00
หน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน
คะแนน
ตัวบํงชีท้ ี่ 14 การพัฒนาคณาจารย๑
4 คะแนน

ผลดาเนินการ
ตัวตั้ง/
ผลลัพธ์
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

ปฏิบัตไิ ด๎ 4 ข๎อ

= บรรลุ

4.00
4.50

-

= บรรลุ

4.00

ปฏิบัตไิ ด๎ 5 ข๎อ

= บรรลุ

5.00
4.50

3.46

-

-

-

N/A

-

N/A

= ไมํ
บรรลุ

2.27

181.5
66.5

ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการบริหารและ
การพัฒนาสถาบัน
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบํงชีท้ ี่ 15 ผลประเมินการประกัน
3.51
คุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
คะแนน
ค่าเฉลี่ยด้านการพัฒนาและประกัน
คุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบํงชีท้ ี่ 16.1 ผลการบริหารสถาบัน
ให๎เกิดอัตลักษณ๑

ปฏิบัตไิ ด๎ 4 ข๎อ

2.73

2.27

N/A

-

N/A

N/A

-

-

-

|
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบํงชีท้ ี่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ๑
ตัวบํงชีท้ ี่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎น
และจุดเดํนที่สงํ ผลสะท๎อน
เป็นเอกลักษณ๑ของสถาบัน

-

ผลดาเนินการ
ตัวตั้ง/
ผลลัพธ์
ตัวหาร
-

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

-

-

-

-

-

-

ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบํงชีท้ ี่ 18.1 ผลการชีน้ า ปูองกัน
หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตํางๆ
ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
ตัวบํงชีท้ ี่ 18.2 ผลการชีน้ า ปูองกัน
หรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตํางๆ
ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

-

-

-

-

-

-

-

3.33

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
องค๑ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค๑ และแผนดาเนินการ
1. ข๎อ 4 ขาดการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบํงชีข้ องแผนกลยุทธ๑และรายงานตํอ
ผูบ๎ ริหารและคณะกรรมการประจาคณะ
ควรกาหนดตัวบํงชีแ้ ละเกณฑ๑ประเมินของประเด็นยุทธศาสตร๑หรือกลยุทธ๑ที่สามารถ
วัดความสาเร็จได๎ชัดเจน
องค๑ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. ตัวบํงชี้ 2.8 ควรมีการระบุเกณฑ๑ประเมินตามเปูาหมายให๎ชัดเจน
องค๑ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. การเก็บรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม เชํน การเข๎ารํวมและการประกวดในกิจกรรมตํางๆ
/ การได๎รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณตํางๆการเพิ่มความเข๎มของหลักฐานตํางๆ ได๎
|
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ครอบคลุม ถึงระดับสาขาวิชา บางสาขาวิชามีผลงานบางสาขาไมํมี และสอดคล๎องกับ
งบประมาณ QA มีรายงานการประชุม อนุกรรมการวิชาการ ปัญหาอุปสรรค และ
ข๎อเสนอแนะ นามาวางแผน
องค๑ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบํงชีท้ ี่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑
1. ควรมีการแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลในการดาเนินการวิจัยเพื่อเป็น
ข๎อมูลในการจัดงบประมาณในปีถัดไปและเป็นการสํงเสริมการสนับสนุนพันธกิจการ
วิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑
องค๑ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชีท้ ี่ 5 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่ได๎รับการตีพมิ พ๑เผยแพรํ (สมศ.)
1. ควรสนับสนุนให๎อาจารย๑และนักวิจัย สร๎างผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่มคี ุณภาพ
สามารถตีพิมพ๑ได๎ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือสามารถตีพิมพ๑ได๎ในวารสารที่อยูํ
บนฐานข๎อมูลของ SJR หรืออยูํบนฐานข๎อมูล ISI
ตัวบํงชีท้ ี่ 6 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่นาไปใช๎ประโยชน๑ (สมศ.)
2. ควรสนับสนุนให๎อาจารย๑/นักศึกษาสร๎างผลงานวิจัย/สร๎างสรรค๑ ที่สามารถนาไปใช๎
ประโยชน๑ได๎ให๎มากขึ้น
องค๑ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. เกณฑ๑ข๎อ 1 ควรมีการสร๎างระบบและกลไกทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นของ
คณะและมีการดาเนินการให๎ครอบคลุมตามระบบที่กาหนดไว๎
2. เกณฑ๑ข๎อ 4 การประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด๎านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ควรจัดทาการประเมินในภาพรวมของคณะไมํใชํเป็นการประเมินราย
กิจกรรม
3. ควรมีการกาหนดตัวบํงชี้วัดความสาเร็จของการบูรณาการไว๎ในแผนของคณะจะ
จัดทาการประเมินผลให๎สอดคล๎องกับตัวบํงชีน้ ั้น
4. เกณฑ๑ข๎อ 5 ควรมีการเชื่อมโยงระหวํางผลการประเมินความสาเร็จของการบูรณา
การกับแผนปรับปรุงหรือแผนพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป

|
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องค๑ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบํงชีท้ ี่ 7.1 ภาวะผูน๎ าของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของสถาบัน
1. คณะกรรมการประจาคณะ ไมํได๎มกี ารประเมิน ตนเองตามหลักเกณฑ๑ที่กาหนดไว๎
ลํวงหน๎าผู๎บริหารยังไมํมีการนาผลการประเมินการบริหารงานไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยํางเป็นรูปธรรมควรมีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อกาหนด
หลักเกณฑ๑ ตัวบํงชี้ ของคณะกรรมการประจาคณะกํอนปีการศึกษาและหลังจากปี
การศึกษา ควรประชุมเพื่อตรวจสอบวําได๎มกี ารปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑ที่กาหนดไว๎
ครบถ๎วนหรือไมํและมีผลเป็นอยํางใด
2. ผูบ๎ ริหารควรนาผลการประเมินการบริหารไปรํวมประชุม วิเคราะห๑ เพื่อกาหนด
แนวทางในการปรับปรุงในสิ่งที่เป็นจุดอํอนหรือปัญหา
คาสั่งแตํงตัง้ คณะกรรมการประจาคณะ ควรมีการตั้งหัวหน๎าสานักงานคณบดีคณะ
เป็นเลขานุการ
ตัวบํงชีท้ ี่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎
1. ควรมีคาสั่งแตํงตัง้ คณะกรรมการ รวบรวมองค๑ความรู๎ที่มใี นแตํละบุคคลทั้งสายสอน
และสายสนับสนุนและทาการรวบรวมองค๑ความรู๎อยํางเป็นระบบ เพื่อนาทางสูํ
กระบวนจัดการองค๑ความรู๎ ซึ่งจะนาไปสูํการพัฒนาสถาบันสูํสถาบันการเรียนรู๎อยําง
เป็นระบบ
ตัวบํงชีท้ ี่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรนาผลการประเมินความเสี่ยงที่ได๎จัดทามา
วิเคราะห๑และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง รายงานตํอคณะกรรมการบริหารคณะ
และคณะกรรมการประจาคณะ
องค๑ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. ข๎อ 5 ไมํมผี ลการดาเนินงานตามตัวบํงชีข้ องแผนกลยุทธ๑ที่ชใี้ ห๎เห็นถึงการพัฒนาเพิ่ม
การจัดทาแผนกลยุทธ๑ทางการเงิน/ควรนาข๎อมูลทรัพยากร และข๎อมูลพื้นฐานรวมทั้ง
กลยุทธ๑ของคณะมาพิจารณาประกอบเพื่อหาแนวทางจัดหางบประมาณเพิ่มเติม
นอกเหนือจากงบประมาณแผํนดินและงบประมาณเงินรายได๎และควรจัดทาเป็นแผน
3-5 ปี
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องค๑ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. ข๎อ 5 ไมํพบมีการนาผลการประกันคุณภาพไปปรับปรุงการทางานแล๎วมีผลการ
ดาเนินงานตามตัวบํงชีข้ องแผนกลยุทธ๑พัฒนาขึน้ ทุกตัวหรือไมํ
2. ข๎อ 8 พบมีการทา MOU กับสถาบันอื่น แตํไมํมีพบมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ด๎านการประกันคุณภาพระหวํางกัน
2. คณะควรประเมินดูความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ๑ เพื่อดูการพัฒนา
ของแผนตามเกณฑ๑และเปูาหมายหรือไมํอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง
3. กาหนดให๎ผรู๎ ับผิดชอบประกันคุณภาพได๎จัดทากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎าน
การประกันคุณภาพของอาจารย๑และหรือนักศึกษากับสถาบันเครือขํายที่หลากหลาย
และอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งนามาพัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะเพื่อนาไปสูํการ
สร๎างแนวปฏิบัติที่ดีในอนาคต
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ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา
1. ควรมีการถํายทอดปรัชญา วิสัยทัศน๑ของคณะให๎นักศึกษาให๎ทราบโดยทั่วกัน เพื่อใช๎เป็น
แนวทางจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2. ควรมีชํองทางในการให๎นักศึกษาได๎รับขําวสารมากขึ้น นอกเหนือจากบอร๑ด โดยเว็บไซต๑ไมํ
คํอยได๎รับความสนใจมากนัก
3. ควรมีการถํายทอดกระบวนการคุณภาพ PDCA ให๎นักศึกษาได๎นาไปใช๎ในการจัดกิจกรรมให๎
มากขึ้น
4. ควรมีแนวทางการประหยัดคําใช๎จํายในการทาโครงการ
5. ควรเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
6. ควรเพิ่มจานวนอาจารย๑สาขาวิชาให๎มากขึ้น
7. เครื่องมือและอุปกรณ๑สาหรับการเรียนการสอนพืน้ ฐานไมํเพียงพอ และที่มอี ยูํไมํทันสมัย
เชํน ตูเ๎ ชื่อม หินเจียร ฯลฯ
8. ควรให๎ความรูเ๎ ฉพาะทางมากขึ้น เชํน โปรแกรมเฉพาะ 3D MAX และ Maya เป็นต๎น
ข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่า
1. ควรเพิ่มทักษะและความรู๎ดา๎ นความเป็นผู๎นา ความกล๎าแสดงออก บุคลิกภาพ
2. ควรมีการเชิญศิษย๑เกําที่มคี วามรูค๎ วามสามารถมาให๎ความรู๎แกํนักศึกษารุํนน๎อง อาทิ
กิจกรรมกํอนและหลังฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ การสัมมนาวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เป็นต๎น
3. ควรสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎จัดทาโครงงานเข๎าประกวดมากขึ้น
4. ควรเพิ่มทักษะด๎านภาษาตํางๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ เป็นต๎น
5. ขาดการสํงเสริมศิษย๑เกําในการเพิ่มทักษะและความรู๎ เชํน การอบรมเชิงวิชาชีพ ทักษะการ
ตัดสินใจ การเข๎าสังคม และการให๎บริการแกํสังคม เป็นต๎น
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต
1. ควรมีการจัดเตรียมความพร๎อมและความสนใจของนักศึกษาการออกฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพ เชํน ความพร๎อมในการออกงานภาคสนาม เป็นต๎น
2. สามารถผลิตบัณฑิตได๎ตามอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัยโดยมีลาดับการให๎คะแนน ดังนี้
ชานาญเทคโนโลยี 99%
3. การทางานเป็นทีมควรมีการพัฒนาเพราะยังทางานรํวมกันได๎น๎อย 80%
4. ซื่อสัตย๑ 70%
5. มีจิตสาธารณะ 70-80%
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