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ประวัติความเป็นมา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยูํใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค๑ มีหน๎าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ.2544 สถาบันให๎แยกโครงสร๎างออกมาเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัดสถาบันราชภัฏนครสวรรค๑ ตํอมาได๎รับการแตํงตั้งเป็น
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยแบํงสํวนราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ พ.ศ. 2548
ปี พ.ศ. 2549 ได๎มีการแบํงสํวนหนํวยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ เรื่อง การ
แบํงสํวนราชการหรือหนํวยงานของมหาวิทยาลัย 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
สูทํ ๎องถิน่
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ผลิตบัณฑิตด๎านเทคโนโลยี และงานสร๎างสรรค๑
วิจัย เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี และถํายทอดสูํท๎องถิ่น
บริการวิชาการด๎านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางด๎านการเกษตรและอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร๎างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพสูํ
มาตรฐานสากล
2. สร๎างความรู๎ และนวัตกรรม นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูํการปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล
ชุมชน องค๑กร และภาคการผลิต
3. ให๎บริการวิชาการ ถํายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ของท๎องถิ่นไทย
4. ฟื้นฟูและสืบสานคุณคําความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชิวิต ประเพณี คํานิยมที่ดี
งาม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่น
5. กาหนดแนวทางการบริหารจัดการให๎ได๎มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี
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เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตมีความรู๎ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย๑สุจริต จิตสาธารณะตํอชุมชนและ
ท๎องถิ่น
2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ๑ และนาไปใช๎ประโยชน๑ได๎
3. บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต๎องการของท๎องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัย
4. มีการสํงเสริม สืบสานการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท๎องถิ่น
5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได๎มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
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ด้านการบริหาร
1. โครงสร้างองค์กร
คณบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์)

ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ

ผู๎ชํวยคณบดีฝุายมาตรฐาน
(อ.นพดล ชุํมอินทร๑)

หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองคณบดีฝุายบริหาร
(ผศ.ศรวณะ แสงสุข)

ผู๎ชํวยคณบดีฝุายวิชาการ
(อ.พรพรรณ จิอู๐)

หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ)

รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
(นายชัชชัย เขื่อนธรรม)

ผู๎ชํวยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
(นางสาวสุจิตรา อยูํหนู)

รักษาราชการหัวหน๎าสานักงานคณบดี

หัวหน๎าศูนย๑วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
(นายอนุสรณ๑ สินสะอาด)
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รองคณบดีฝุายวิชาการ
(ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน)
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2. โครงสร้างการบริหาร
คณบดี
ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู๎ชํวยคณบดีฝุายมาตรฐาน

รองคณบดีฝุายบริหาร

ผู๎ชํวยคณบดีฝุายวิชาการ

หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หัวหน๎าสาขาวิชา
รองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา

ผู๎ชํวยคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา

หัวหน๎าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หัวหน๎าสาขาวิชา

รักษาราชการแทนหัวหน๎า
สานักงานคณบดี

หัวหน๎าศูนย๑วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
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รองคณบดีฝุายวิชาการ

คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ

~6~

3. รายชื่อคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
pujp
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
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
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

นายชัชชัย เขื่อนธรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
ตัวแทนคณาจารย์

ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

นายวีระชาติ จริตงาม
ตัวแทนคณาจารย์

ผศ.สันติ พงษ์พรต
ผู้อานวยการ
ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี
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4. รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถิตย๑
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
ผศ.ศรวณะ แสงสุข
นายชัชชัย เขื่อนธรรม
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร
นายอนุสรณ๑ สินสะอาด
นายนพดล ชุํมอินทร๑
นางสาวพรพรรณ จิอู๐
นางสาวชื่นจิต พงษ๑พูล
นายทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
นายปฐมพงค๑ จิโน
นายธันวา ไวยบท
นางสาวชื่นจิต พงษ๑พูล
นายมานัส รอดชื่น
นายสุริยา อดิเรก
นางสาวอาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา
นายณัฐเศรษฐ๑ น้าคา

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

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
คณบดี

ผศ.ศรวณะ แสงสุข
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นายนพดล ชุ่มอินทร์

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายชัชชัย เขื่อนธรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐาน

นางสาวพรพรรณ จิอู๋
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวพรพรรณ จิอู๋
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายอนุสรณ์ สินสะอาด
ผู้อานวยการ
ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี
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นายทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต

นายปฐมพงค์ จิโน
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

นายธันวา ไวยบท
หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

นางสาวอาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม

ดร.ณิชา กาวิละ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

นายสุริยา อดิเรก
หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม

นายณัฐเศรษฐ์ น้าคา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายมานัส รอดชื่น
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ
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บุคลากร นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
1. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎ผําน
การคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีม จากทีมที่สํงเข๎าประกวด 100 ทีมทั่วประเทศ ให๎เข๎ารํวมการแขํงขัน Kaset Master Chef ซึ่งเป็น
การจัดการประกวดแขํงขันการทาอาหารเวทีใหญํระดับประเทศ ด๎วยพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยการสนับสนุนของสถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ๑อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
รํวมกับ อาพลฟูดส๑ โพรเซสซิ่ง จากัด โดยมีผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านอาหารระดับประเทศเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้
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ด้านการผลิตบัณฑิต
1. จานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะ

ภาควิชา
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว๑
- แขนงวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า
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 เทียบโอน)
2.1 สาขาวิชาการออกแบบ
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร๑กราฟิก
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม
- แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ๑
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)
3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
3.3 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล๎อม
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ตํอเนื่อง)
5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑อุตสาหกรรม
รวม

จานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญา
ปริญญา
ปริญญาโท
รวม
ตรี
เอก

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

8

9
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คณะ

ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. จานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี * (ข๎อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2557)

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 เทียบโอน)
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี) , (อส.บ. 4 ปี
เทียบโอน)
2.1 สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม
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
4.3 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล๎อม
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ตํอเนื่อง)
6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑อุตสาหกรรม
รวม

ปี 1
57

จานวนนักศึกษา (ภาคปกติ)
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6
56 55
54 53 52

41
28
22
24

41
27
26
13

14
-

20
9
9
8

5
3
-

-

121
67
57
45

-

-

-

-

6

-

6

58

31

28

6

4

-

127

81
32
-

30
16
-

39
12
-

39
17
-

15
4
-

3
1
-

207
82
-

23
80
27

41
44
-

2
14
-

8
32
-

2
3
-

1
2
-

77
175
27

46

37

27

31

+

-

141

64
526

58
364

4
140

2
181

42

7

128
1260

รวม
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3. โครงการด้านการผลิตบัณฑิต ประจาปีงบประมาณ 2557
ที่
โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ศึกษาดูงานและเข๎ารับการอบรมฟัง ผศ.ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ
2. ศึกษาดูงาน และ/หรือฝึกทักษะ
อ.สุรภี ประชุมพล
ปฏิบัติแกํนักศึกษาโดยบุคคล
องค๑กรและชุมชนภายนอกมีสํวน
รํวม

3. การจัดการเรียนการสอนแบบมีสํวน ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
รํวมจากหนํวยงานหรือชุมชน
ภายนอก การอบรม
4. ศึกษาดูงานนอกสถานที่และ
ผศ.ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

5. ประชุมวางแผนติดตามทบทวนการ
ดาเนินหลักสูตรและการเรียนการ
สอน
6. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพของนักศึกษาภาคปกติ
7. เตรียมความพร๎อมกํอนฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพ
8. 1. จัดกิจกรรมที่สํงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค๑ “เปิดโลก
เทคโนโลยี”
2. บริการวิชาการทางด๎าน
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3 สืบสานประเพณีลอยกระทง
9. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพ
10. ศึกษาดูงานนอกสถานที่

จานวนเงิน
วันที่
23,390 12 ก.พ. 2557
มูรําห๑ฟาร๑ม
16,080 11-13 ก.พ. 2557
มหาวิทยาลัยราชมงคล
ตะวันออก บางพระ ศูนย๑
ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎ง
กระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
3,340
28 ก.พ. 2557

8,840

ผศ.ธันวา ไวยบท

2,100

6 มี.ค. 2557
สมบัติฟาร๑ม
อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐมประชุม
ก.พ. – เม.ย. 2557

อ.นพดล ชุํมอินทร๑

6,156

ก.พ. – ส.ค. 2557

ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร
อาจารย๑อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา
อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา

10,000

31 ต.ค. 56

7,400

16-17 พ.ย. 56

อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา

15,600

9 ธ.ค.56-31 ม.ค.57

ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร
ผศ.จรรโลง พิรณ
ุ

10,000

25-26 ธ.ค.56
บ.วงษ๑พานิชณ๑
จ.พิษณุโลก
อุทยานแหํงชาติ
รามคาแหง
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ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จานวนเงิน

11. ศึกษาดูงานนอกสถานที่

อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา
ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร

40,000

12. นิเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ของนักศึกษาภาคปกติ
13. โครงการพัฒนาความรู๎และทักษะ
เพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎า
ทดสอบความรู๎ด๎าน
ภาษาตํางประเทศและคอมพิวเตอร๑
14. สํงเสริมการประกวดการออกแบบ
จากเศษวัสดุเหลือใช๎
15. การบริการข๎อมูลขําวสารและให๎
คาปรึกษาสาขาวิชาการออกแบบ
และแนะแนว และให๎คาปรึกษาแกํ
นักเรียน
16. สัมมนาหลังฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ

อ.เพ็ญนภา มณีอุด

45,600

อ.เพ็ญนภา มณีอุด

15,000

อ.มานัส รอดชื่น

2,400

อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑

40,000

อ.ชาญวิทย๑ ชิตปรีชาชัย
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.สุจิตรา อยูํหนู
อ.มานัส รอดชื่น

9,890

17. การประชุมวิพากษ๑หลักสูตร
18. เตรียมความพร๎อมกํอนฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพ
19. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

30,000
1,845
47,100

20. กิจกรรมศึกษาดูงานจากหนํวยงาน
หรือชุมชนภายนอก

อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล

30,000

21. กิจกรรมสํงเสริมการเข๎ารํวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นิทรรศการทางวิชาการ
22. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพของนักศึกษาภาคปกติ

อ.พรพรรณ จิอู๐

4,940

อ.พรพรรณ จิอู๐

9,520

23. ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม
และแหลํงเรียนรู๎ตามแนว

อ.ณัฐศรษฐ๑ น้าคา

40,160

วันที่
จ.สุโขทัย
1-2 มี.ค. 2557
จ.สมทรสาคร
จ.เพชรบุรี
15 พ.ย. 56 – 28 ก.พ.
57
28-29 ธ.ค.56
4-5 ม.ค.57

19 ธ.ค. 56
กรุงเทพมหานคร
ม.ค.56 – มี.ค.57
จ.นครสวรรค๑
จ.พิจิตร
จ.อุทัยธานี
10 มี.ค. 2557
ห๎องประชุมพระบาง
11 มิ.ย. – 13 ส.ค. 2557
16 มิ.ย. 2557
18-19 มิ.ย. 2557
จ.เพชรบุรี
จ.ราชบุรี
27-29 พ.ย. 56
จ.อยุธยา
จ.สระบุรี
6 ก.พ. 57
ม.เกษตรศาสตร๑
จ.กรุงเทพมหานคร
26 – 28 พ.ค. 2557
จ.เพชรบูรณ๑
จ.ปทุมธานี
จ.กทม.
พ.ย.56 - ม.ค.57
โรงงานอุตสาหกรรมและ

~ 17 ~
ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จานวนเงิน

อ.ณัฐศรษฐ๑ น้าคา

88,910

วันที่
สถานประกอบการ
จ.ชลบุรี-ระยอง
พ.ย.56 – ก.ค.57

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

24120

6 ม.ค. 57 – 29 มี.ค. 57

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

24,000

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

7,500

7 – 8 มี.ค. 2557
จ.ระยอง
3 เม.ย. 2557

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์

7,373.60

พ.ย. 56 – มี.ค.57

อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑

50,000

อ.โกเมน หมายมั่น

70,000

ต.ค. 56 – ก.พ.57
โรงงานสระบุรี
ต.ค. 56 – มี.ค.57

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑

58,000

พ.ย. 56 – ส.ค. 57

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์

10,000

มี.ค. – ก.ย. 2557

อ.ปฐมพงค๑ จิโน

20,000

ม.ค. – ก.ย. 2557

พระราชดาริ
24. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ๑เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน
25. นิเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ของนักศึกษาภาคปกติ
26. ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม
ของนักศึกษาภาคปกติ
27. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากํอนสาเร็จ
การศึกษา
28. นิเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ของนักศึกษาภาคปกติ
29. ศึกษาดูงานสาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร๑
30. จัดหาวัสดุ อุปกรณ๑ สาหรับการ
ทดลอง และฝึกปฏิบัติการ
31. จัดหาวัสดุ อุปกรณ๑ สาหรับการ
ทดลอง และฝึกปฏิบัติการ
32. จัดระบบวิเคราะห๑ข๎อมูลผลการ
ดาเนินงานของสาขาวิชา และ
ทบทวน/ปรับปรุงหลักสูตร
(จัดระบบวิเคราะห๑ข๎อมูลผลการ
ดาเนินงาน)
33. จัดระบบวิเคราะห๑ข๎อมูลผลการ
ดาเนินงานของสาขาวิชา และ
ทบทวน/ปรับปรุงหลักสูตร
(จัดระบบวิเคราะห๑ข๎อมูลผลการ
ดาเนินงาน)
34. นิเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ของนักศึกษาภาคปกติ
35. เตรียมความพร๎อมนักศึกษากํอน
ฝึกงาน
36. ปัจฉิมนักศึกษาหลังฝึกงาน
37. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์

25,931.20 มี.ค. – ส.ค. 2557

อ.ปัฐยาวัต สนธิธรรม

5,000

28 มี.ค. 2557

อ.ปัฐยาวัต สนธิธรรม
อ.เกษม ภูํเจริญธรรม

4,980
25,000

8 ส.ค. 2557
22 – 23 มี.ค.2557

~ 18 ~

ภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

~ 19 ~

~ 20 ~

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

~ 21 ~

ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ที่
โครงการ
1. กิจกรรมคํายอาสาพัฒนาและบริการ
วิชาการสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว๑

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธันวา ไวยบท
ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
ผศ.สมชาย ศรีพูล

จานวนเงิน
4,000

2.

รับน๎องสัมพันธ๑

สุรภี ประชุมพล

2,250

3.

เทคโนโลยีรักษ๑ประชาธิปไตย ปี 57

รองคณบดีฝุายกิจการศึกษา

4.

ห๎องสมุดนี.้ ..พี่ให๎น๎องปี 7

ชมรมเสื้อเปื้อนสี
ณฐกร ศิริชู

5.

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ทักษะและประสิทธิภาพในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาอังกฤษ
โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม และ
จริยธรรม
กิจกรรมพัฒนาประสบการณ๑ทาง
วิชาการโดยนานักศึกษาเข๎ารํวม
แขํงขันทางวิชาการ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ๑
สร๎างคุณธรรม นาจิตอาสา
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นตาม
แนวพระราชดาริ

ดร.ณิชา กาวิละ

100,000
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
บริษัท เดอเบล
จากัด ในเครือ
กลุํมเครื่องดื่ม
กระทิงแดง
10,000
10 มี.ค.2557

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

5,000

ก.พ. – พ.ค. 2557

พรพรรณ จิอู๐

3,440

14 มิ.ย. 2557

ณัฐศรษฐ๑ น้าคา

46,600

พ.ย.56 – มิ.ย. 57

ณัฐศรษฐ๑ น้าคา

12,000

22-23 ก.พ. 2557แ
โรงเรียนเขากะลา
วิทยาคม อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค๑

วัชระ ชัยสงคราม

10,000

ต.ค. 56 – ก.พ. 57

6.
7.

8.
9.

10. กีฬา/บาเพ็ญประโยชน๑ตํอสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม

วันที/่ สถานที่
16-17 พ.ย. 2556
วัดดอนงาม ต.หนอง
กระโดน อ.เมือง
จ.นครสวรรค๑
30 พ.ย.2556
ยํานมัทรี
4 – 27 ก.พ. 2557
ตึก 11
21-22 ธ.ค. 56

~ 22 ~
ที่
11.
12.
13.

14.
15.

โครงการ
“วิศวกรรมศาสตร๑คัพ ครั้งที่ 3”
ฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร๑ทาง
วิชาชีพวิศวกรรม
การฝึกอบรมทักษะเพื่อเตรียมความ
พร๎อมกํอนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
สัมมนา เรื่อง แนวทางสูํการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค และมาตรฐานการไฟฟูา
สาหรับผู๎ใช๎ไฟทั่วไป
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ปฏิบัติการระบบนิวเมติกส๑
จัดการแขํงขันกีฬาสัมพันธ๑ สาขา
ไฟฟูาอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จานวนเงิน

วันที/่ สถานที่

ดร.ภริตา พิมพันธุ๑
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
ดร.ภริตา พิมพันธุ๑
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
นัฐพันธ๑ พูนวิวัฒน๑

38,000

20,000

31 มี.ค. – 4 เม.ย.
2557
27 มี.ค. – 11 เม.ย.
2557
28 ก.พ. 57

อนุสรณ๑ สินสะอาด

30,000

-

เทิดพันธุ๑ ชูกร

4,520

19 ก.ค. 2557

27,000

~ 23 ~

ภาพกิจกรรม
โครงการกีฬาไฟฟ้าสัมพันธ์

~ 24 ~

โครงการรักษ์ประชาธิปไตย’57

~ 25 ~

โครงการเข้าค่าย นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

~ 26 ~

~ 27 ~

~ 28 ~

~ 29 ~

ด้านการบริการวิชาการ
1. โครงการด้านการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2557
ที่
โครงการ
1. จุลินทรีย๑ปฏิปักษ๑เพื่อการจัดการโรคและ
แมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑

2.
3.
4.

อ.นพดล ชุํมอินทร๑
อ.วีระชาติ จริตงาม
ดร.ภริตา พิมพันธุ๑

จานวนเงิน
ทุนสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
29,200
15,000
15,000

อ.เกษม ภูํเจริญธรรม

15,000

5.

การปลูกพืชไมํใช๎ดิน
การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๏าซ
ชีวภาพจากของเสียในชุมชนระดับ
ครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
การถํายทอดเทคโนโลยีการติดตั้งระบบ
ไฟฟูาและให๎บริการตรวจซํอมอุปกรณ๑

วันที/่ สถานที่

ก.พ. – ก.ค. 2557
ก.พ. – ก.ย. 2557

2. โครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุน
ที่
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

ชื่อโครงการ
การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๏าซชีวภาพจากของ
เสียในชุมชนระดับครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
การถํายทอดเทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟูาและ
ให๎บริการตรวจซํอมอุปกรณ๑
การถํายทอดหํวงโซํอุปทานข๎าวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในเขตพื้นที่จังหวัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานอาชีพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอนนิเมชั่น 2 มิติ
และ 3 มิติ
การประยุกต๑ใช๎โอโซนเพื่อกาจัดเชื้อจุลินทรีย๑ในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Tissue Culture)
การถํายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันเข๎าสูํประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุํมวิสาหกิจชุมชนพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค๑
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานฟาร๑มเพาะเลี้ยง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดร.ภริตา พิมพันธุ๑

จานวนเงิน
15,000

อ.เกษม ภูํเจริญธรรม

15,000

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

60,000

อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.เพียงพิศ ชะโกทอง

60,000
48,000

ดร.ศรัณยา เพํงผล

48,000

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ

60,000

อ.จามรี เครือหงษ๑

48,000

~ 30 ~
ที่
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

22.
23.

ชื่อโครงการ
สัตว๑น้าสูํประชาคมอาเซียน
การถํายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการถนอม
อาหารสัตว๑กับกลุํมผู๎เลี้ยงวัวในพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค๑
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ลงรักปิด
ทอง ภูมิปัญญาไทย
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอัตลักษณ๑ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดนครสวรรค๑
การถํายทอดเทคโนโลยีการทาอิฐบล็อคประสานเพื่อ
สร๎างอาชีพเสริมให๎กับชุมชน
การปูองกันโรคปากเท๎าเปื่อยในสัตว๑ใหญํเขตร๎อน
การมีสํวนรํวมของชุมชนในการพัฒนาและ
สร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร (เถ๎าแกลบ)
การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ๑เนื้อสัตว๑
การพัฒนาชุมชนด๎วยองค๑ความรู๎ใหมทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑และนวัตกรรมผํานกระบวนการเรียนรู๎
และถํายทอดภูมิปัญญาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตและแปรรูปข๎าว
กล๎องงอก”
การสํงเสริมความรู๎และทักษะการแปรรูปอาหารที่มี
คุณภาพและปลอดภัย
การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ามันพืชเหลือใช๎สาหรับเครื่องจักรกลการเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา ศูนย๑
การศึกษายํานมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพลังงานทดแทนเพื่อ
เป็นพลังงานทางเลือกตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงกรณีศึกษา : ศูนย๑การศึกษายํานมัทรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทาขนมอบเบื้องต๎น
ให๎ความรู๎ บริการตรวจสอบ และซํอมแซมระบบ
ไฟฟูา และอุปกรณ๑ไฟฟูาภายในครัวเรือน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จานวนเงิน

อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล

60,000

ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน๑

60,000

ผศ.ภูษิต คาชมภู

60,000

อ.มานัส รอดชื่น

60,000

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑

48,000
60,000

ดร.ณิชา กาวิละ
ผศ.สมชาย ศรีพูล

60,000
60,000

อ.พรพรรณ จิอู๐

60,000

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

60,000

อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด

48,000

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม

48,000

ชื่นจิต พงษ๑พูล
นัฐพันธุ๑ พูนวิวัฒน๑

60,000
48,000

~ 31 ~

ด้านการวิจัย
1. โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
ที่
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าโซํอุปทานข๎าว
กลุํมวิสาหกิจชุมชนลุํมแมํน้าเจ๎าพระยา
การพัฒนาคุณภาพและการผลิตไรน้านางฟูาเชิงพาณิชย๑ด๎วยน้า
ทิ้งจากบํอเลี้ยงปลา
พัฒนาชุมชนด๎วยองค๑ความรู๎ใหมํทางด๎านวิทยาศาสตร๑และ
นวัตกรรมผํานกระบวนการเรียนรู๎และถํายทอดภูมิปัญญาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาสูตรที่เหมาะสมของการผลิตข๎าวเกรียบมันแกว
การศึกษาประสิทธิภาพของน้าสกัดชีวภาพตํอการเจริญเติบโต
ของผักสลัดในระบบการปลูกพืชไร๎ดิน
การศึกษาบริบทในการสํงเสริมอนุรักษ๑ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑จักสานไม๎ไผํแบบมีสํวนรํวม
กระบวนการผลิตและคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของข๎าวกล๎อง
งอกและแปูงข๎าวกล๎องงอก
การพัฒนาและสร๎างมูลคําผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึกสาหรับจังหวัด
นครสวรรค๑ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ
การศึกษาประสิทธิภาพและพัฒนาตู๎ทาน้าร๎อนและน้าเย็นด๎วย
เทคโนโลยีเทอร๑โมอิเล็กทริกส๑โดยใช๎พลังงานจากแสงอาทิตย๑

หัวหน้าโครงการ
อ.ภูริช ยิ้มละมัย

จานวนเงิน
300,000

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน

1,612,000

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี

1,500,000

อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
อ.นพดล ชุํมอินทร๑

50,000
50,000

อ.มานัส รอดชื่น

50,000

ดร.ณิชา กาวิละ

50,000

อ.รพีพัฒน๑ มั่นพรม

49,000

อ.ปฐมพงค๑ จิโน
อ.ถิรายุ ปิ่นทอง
อ.โกเมน หมายมั่น
การศึกษาประสิทธิภาพและพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟูาจากพลังงาน อ.ถิรายุ ปิ่นทอง
น้าไหลบริเวณชุมชนวัดเกาะหงส๑ จังหวัดนครสวรรค๑
อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
ผลของสารละลายเกลือรํวมกับการใช๎น้าร๎อนตํอคุณภาพหลังการ ดร.ศรัณยา เพํงผล
เก็บเกี่ยวของผลฝรั่งสดพันธุ๑แปูนสีทองระหวํางการเก็บรักษา
อ.นพดล ชุํมอินทร๑
งานวิจัยปฏิบัติแบบมีสํวนรํวมเพือํพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของกลุํมปุ๋ย ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน๑
ชีวภาพ บ๎านศรีอุทุมพร ต.หนองกรด อ.เมือง
จ.นครสวรรค๑
บูรณาการผลิตข๎าวเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต๎นทุนการผลิตโดยใช๎ ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑
จุลินทรีย๑และสารสกัดจากพืชในพื้นที่ภาคเหนือตอนลําง
ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
การศึกษาการจัดการโลจิสติกส๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมสาหรับโรงงาน
อ.มาศสกุล ภ๎กดีอาษา
ขนาดยํอม (SMEs)
ดร.ภริตา พิมพันธุ๑

43,500

35,000

50,000
40,000

165,300
500,800
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ที่
15.

16.
17.

18.

19.
20.

ชื่องานวิจัย

หัวหน้าโครงการ
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
การศึกษาการทนความร๎อนและการอยูํรอดของกระบือเผือกไทย ผศ.สมชาย ศรีพูล
ภายใต๎ความเสี่ยงของสภาพอากาศ งานวิจัยประยุกต๑ตามแนว ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : จังหวัดนครสวรรค๑
90 เปอร๑เซ็นต๑
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
การสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง
ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑
เพื่อเพิ่มมูลคําของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมในการเลี้ยงสัตว๑แบบบูรณา ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
การตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
ผศ.สมชาย ศรีพูล
90 เปอร๑เซ็นต๑
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปอาหารเสริม ภิญโญ ชุมมณี
ผลข๎าวกล๎องงอกสาเร็จรูปพร๎อมดื่มสาหรับสร๎างมูลคําเพิ่มให๎
วีระชาติ จริตงาม
กับข๎าวของชาวนาโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลคําสูง :
วัชระ ชัยสงคราม
กรณีศึกษา ต.หนองกระโดน อ.เมือง
จ.นครสวรรค๑
วิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรด๎านความหลากหลายทางชีวภาพ
บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑
ภาวะมีงานทาของบัณฑิต กระบวนการผลิตบัณฑิตให๎สอดคล๎อง ฐิตาภรณ๑ คงดี
กับความต๎องการของสถานประกอบการ
รวม

3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ที่
1.
2.
3.
4.

งานวิจัย
เครื่องหั่นหนังหมู
เตาเผาถํานกัมมันต๑
เครื่องอบขนมจีน 2 ระบบ
เครื่องตัดกล๎วยกวน

ผู้นาไปใช้ประโยชน์
กลุํมวิสาหกิจชุมชนหมูฝอยโกเนียร
กลุํมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพรและถํานแปรรูป
กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรพัฒนาบ๎านหนองโพธิ์
กลุํมวิสาหกิจชุมชนกล๎วยกวนกะทิสด “แมํอุบล”

จานวนเงิน
458,400*90/
100
= 412,560
499,300
441,400*90/
100
= 397,260
1,500,000

300,000
150,000
6,460,200
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4. การนาเสนองานวิจัย
ที่
1.

2.

3.
4.

5.

ชื่องานวิจัย
วัน/เวลา
ผลของสารละลายเกลือและการใช๎ ก.ย.-ธ.ค.2556
น้าร๎อนตํอคุณภาพหลังการเก็บ
เกี่ยวของผลฝรั่งสดพันธุ๑แปูนสีทอง
ระหวํางการเก็บรักษา
22-23 ส.ค.
2556
การออกแบบและพัฒนาเครื่อง
22-23 ส.ค.
แปรรูปผลิตภัณฑ๑ข๎าวเคลือบ
2556
สมุนไพรสาหรับโรงสีข๎าวชุมชน
การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
22-23 ส.ค.
จากฟางข๎าว และใบอ๎อย
2556
การออกแบบและพัฒนาเครื่องทา 22-23 ส.ค.
แห๎งแบบพํนฝอยผงข๎าวกล๎องงอก 2556
สาหรับโรงสีข๎าวชุมชน
ก.ย.-ธ.ค.2556

ประสิทธิภาพน้าสกัดพืชที่หมัก
ด๎วยเชื้อรา Trichoderma viride
และ Rhizopus oligosporus ใน
การควบคุมโรคไหม๎ของข๎าว
6. การพัฒนาแบบจาลองชุมชน
ปฏิบัติการเรียนรู๎ด๎านศิลปกรรม
ของกลุํมทามีด จังหวัดอุทัยธานี
7. การวิเคราะห๑ความเพี้ยนวงจร
กรอง Gm-C ผลตํางปลายคูํ
8. Applicational the Local
Wisdom : The Development
of Green Product from
Sawdust
9. การทอดสอบและพัฒนาเครื่องทา
แห๎งแบบพํนฝอยผงข๎าวกล๎องงอก
สาหรับโรงสีข๎าวชุมชน
10. High Even-Order FullyDifferential Biquadratic
Continuous-Time Low-Pass

ก.ย.-ธ.ค. 2556

ก.ค.-ธ.ค.2556

11-13 ธ.ค.
2556
20 ธ.ค.2556

ก.ย. – ธ.ค.
2556
พ.ค.2557

แหล่งเผยแพร่
ชื่อผู้วิจัย
วารสารวิทยาศาสตร๑เกษตร ปีที่ 44 ดร.ศรัณยา เพํงผล
ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายนธันวาคม 2556
การประชุมวิชาการวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวแหํงชาติ ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวแหํงชาติ ครั้งที่ 11

ดร.ศรัณยา เพํงผล

การประชุมวิชาการวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวแหํงชาติ ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวแหํงชาติ ครั้งที่ 11

ผศ.ภิญโญ ชุมมณี

ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
ผศ.วีระชาติ จริตงาม

ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
ผศ.วีระชาติ จริตงาม

วารสารวิทยาศาสตร๑เกษตร ปีที่ 44 ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
ฉบับที่ 3 (พิเศษ)
ผศ.วีระชาติ จริตงาม
วารสารวิทยาศาสตร๑เกษตร ฉบับที ดร.ปัณณวิชณ๑ เย็นจิตต๑
3 ปีที่ 44 เดือน กันยายน-ธันวาคม
พ.ศ.2556
วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละ ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
วิน
การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟูา ครั้งที่ 36
International Graduate
Research Conference 2013

วารสารวิทยาศาสตร๑เกษตร ปีที่ 44
ฉบับที่ 3(พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม
2556
International Electrical
Engineering Congress 2014

ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร
อ.ยุวดี ทองอํอน

ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
ผศ.วีระชาติ จริตงาม
อ.อานาจ ประจง
อ.สุริยา อดิเรก

~ 34 ~
ที่

ชื่องานวิจัย
Gm-C Filter
11. การศึกษาข๎าวพันธุ๑พื้นเมือง
นครสวรรค๑ :กรณีศึกษาข๎าวขาว
อากาศ

12. การศึกษาข๎าวพันธุ๑พื้นเมือง
นครสวรรค๑ :กรณีศึกษาข๎าวขาว
อากาศ
13. ภูมิปัญญาการเก็บรักษาอาหาร
สัตว๑ การลอมฟางไวใช๎ในฤดูแล๎ง
กรณีศึกษา : จัวหวัดนครสวรรค๑
และจังหวัดอุทัยธานี
14. รถพลังงานแสงอาทิตย๑
15. เครื่องกลั่นเอทานอลโดยใช๎
พลังงานแสงอาทิตย๑แบบพาราโบ
ลิกเป็นพลังงานรํวม
16. การจัดการขนสํงข๎าวหลังการเก็บ
เกี่ยวเพื่อสิ่งแวดล๎อมกรณีศึกษา ต.
ทําตะโก จ.นครสวรรค๑
17. การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
และการจัดการหํวงโซํอุปทาน
ในเชตจังหวัดนครสวรรค๑

18. ผลอขงระดับแรํธาตุในอาหารตํอ
สมรรถนะการผลิตโคพื้นเมือง
ในเชตจังหวัดนครสวรรค๑
19. ผลการปรับปรุงคุณภาพเปลือก-ซัง
ข๎าวโพด ด๎วยยูเรียตํอคุณคําทาง
โภชนะและการยํอยได๎โดยวิธี In
Vitro technique
20. ผลของอาหารผสมเสร็จ (TMR)
ตํอสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อ

วัน/เวลา

แหล่งเผยแพร่

ชื่อผู้วิจัย

10 ธ.ค. 2556

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น : บูรณาการองค๑
ความรู๎สูํการพัฒนาท๎องํถิ่นอยําง
ยั่งยืน
การประชุมใหญํ โครงการสํงเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
(HERB CONGRESS II)
การประชุมใหญํ โครงการสํงเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
(HERB CONGRESS II)

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุ
กูลธรรม

22-24 ม.ค.
2557
22-24 ม.ค.
2557

20-21 มี.ค.
2557
20-21 มี.ค.
2557

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“วิทยาศาสตร๑วิจัย” ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการระดับชาติ
“วิทยาศาสตร๑วิจัย” ครั้งที่ 6

22-23 ส.ค.
2556

การประชุมวิชาการวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวแหํงชาติ ครั้งที่ 11

8-10 เม.ย.
2557

24 พ.ค. 2557

17-18 ก.ค.
2557

22-23 ก.ค.
2557

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุ
กูลธรรม
ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี

อ.โกเมน หมายมั่น
อ.ถิรายุ ปิ่นทอง
อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล

อ.ถิรายุ ปิ่นทอง

ดร.ภริตา พิมพันธุ๑
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
วารสารสัตวศาสตร๑แหํงประเทศไทย ผศ.ธันวา ไวยบท
ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ 2
ม.ค. – เม.ย. 2557
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร๑
แหํงชาติครั้งที่ 3 “ปศุสัตว๑ไร๎
พรมแดน”
nd
The 2 NEU National and
ผศ.ธันวา ไวยบท
International Research
Conference 2014
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย
ผศ.ธันวา ไวยบท
ครั้งที่ 8 “การพัฒนาท๎องถิ่นสูํ
ภูมิภาคอาเซียน: บทบาท
มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช๎สังคม”
การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ธันวา ไวยบท
ครั้งที่ 10 : เครือขํายวิจัย สร๎าง

~ 35 ~
ที่

ชื่องานวิจัย
พื้นเมืองในเชตจัวหวัดนครสวรรค๑
21. การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลา
ทอกซินในวัตถุดิบและอาหารสุกร
ของเชตจังหวัดนครสวรรค๑

วัน/เวลา
14-16 พ.ค.
2557

22. อิทธิพลของการใช๎สารละลาย
ก.ค. 2557
โซเดียมคลอไรด๑รํวมกับน้าร๎อนตํอ
การเปลี่ยนแปลงทางภายภาพและ
เคมีของผลฝรั่งพันธุ๑แปูนสีทอง
23. การศึกษาระบบทาน้าร๎อนและน้า 20-21 มี.ค.
เย็นด๎วยเทอร๑โมอิเล็กทริกส๑รํวมกับ 2557
โซํลําเซลล๑
24. Causal relationship from
transconductor to ladder
Gm-C filter
25. Efficacy of Trichoderma
harzianum,Bacillus cereus
and Their Lytic Enzymes for
the Control of Damping-Off
Disease of Yard Long Bean
Caused by Pythium
aphanidermatum
26. รถพํนยาขนาดเล็กเพื่อการเกษตร

แหล่งเผยแพร่
ชื่อผู้วิจัย
ความรู๎สูํอาเซ๏ยน
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มท ผศ.ธันวา ไวยบท
ร.ตะวันออก มรภ.กลุํมศรีอยุธยา
และ มร.ราชนครินทร๑วิชาการและ
วิจัย
วารสารพฤกษศาสตร๑ไทย ปีที่ 6 ดร.ศรัณยา เพํงผล
ฉบับพิเศษ

วารสารวิทยาศาสตร๑บูรพา ปีที่ 10
ฉบับพิเศษ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร๑วิจัย ครั้งที่ 6
Word Scientific

อ.ปฐมพงค๑ จิโน
อ.ถิรายุ ปิ้นทอง
อ.โกเมน หมายมั่น

ธันวาคม 56

The Philippine Agricultural
Scientist Vol.96 No.4

ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็น
จิตต๑

3 เม.ย. 57

รายการคิดล้า ทาได๎ ทางชํอง 9
อสมท.
ART AND DESIGN WORKSHOP
2014
รายการร๎อยมือ สร๎างเมือง

14 พ.ย. 56

27. Acrylic on Canvas

8-10 ม.ค.57

28. ผลการทดลองวัสดุเหลือใช๎เพื่อ
การพัฒนาเฟอร๑นิเจอร๑ (เก๎าอี้เรซิ่น
ผสมเศษถุงพลาสติก)

21 ก.ย.56

ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม

~ 36 ~

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่
โครงการ
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง เทคโนฯ ประจาปี 2556
2. การสํงเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ฟื้นฟู อนุรักษ๑ศิลปกรรม สิ่งแวดล๎อม
ท๎องถิ่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา
อ.มนตรี ใจเยียม

จานวนเงิน
50,000

วันที่
16-17 พ.ย. 2556

20,000

10-11 เม.ย. 2557

~ 37 ~

ภาพกิจกรรม
โครงการลอยกระทงเทคโนฯ 57

~ 38 ~

~ 39 ~

โครงการไหว้ครูช่าง ปี 2557

~ 40 ~

ด้านบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวนอาจารย๑ทั้งหมด
68 คน เจ๎าหน๎าที่จานวน 11 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. ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
8. นางสาวสุจิตรา อยูํหนู
9. นายรพีพัฒน๑ มั่นพรม
10. นางสาวเพ็ญนภา มณีอุด
11. นางสาวกันยาพร กุลฑลเสพย๑
12. นายจิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
2. นางสาวชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
3. ผศ.สันติ พงษ๑พรต
4. นายณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
5. นายภูริช ยิ้มละมัย
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม

สถานะ

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

หมายเหตุ
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ที่
ชื่อ-สกุล
1. นายนัฐพันธ๑ พูนวิวัฒน๑
2. นายเกษม ภูํเจริญธรรม
3. นายชัชชัย เขื่อนธรรม
4. นายอนุสรณ๑ สินสะอาด
5. นายสุริยา อดิเรก
6. นายอานาจ ประจง
7. ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร
8. นางสาวปัฐยาวัต สนธิธรรม
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
1. นายปิยลาภ มานะกิจ
2. นายวัชระ ชัยสงคราม
3. นายจุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล
4. ผศ.วีระชาติ จริตงาม
5. นางสาวธนรัตน๑ ศรีรุํงเรือง
6. นายทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
7. นายโกเมน หมายมั่น
8. นายปิยกิจ กิจติตุลากานนท๑
9. นางสาวกรรณิการ๑ มิ่งเมือง
10. ผศ.ธีรพจน๑ แนบเนียน
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
1. ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
2. นายถิรายุ ปิ่นทอง
3. นายจักราวุฒิ เตโช
4. นายกฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
5. นายปฐมพงค๑ จิโน
6. นางมาศสกุล ภักดีอาษา
7. ดร.ภริตา พิมพันธุ๑
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1. ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑
2. ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
3. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถิตย๑
4. นางสาวสุกัญญา สุจริยา
5. ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
6. นายนพดล ชุํมอินทร๑

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

พนักงานมหาวิทยาลัย
ข๎าราชการ
ข๎าราชการ
ข๎าราชการ
ข๎าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

ลาศึกษาตํอ 1 ส.ค. 57

ลาศึกษาตํอ

ลาศึกษาตํอ

ลาศึกษาตํอ
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ที่
ชื่อ-สกุล
7. ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑
8. ผศ.สมชาย ศรีพูล
9. ผศ.ธันวา ไวยบท
10. นางสาวชนณภัส หัตถกรรม
11. ผศ.ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
12. ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
13. นางสาวจามรี เครือหงส๑
14. ดร.ศรัณยา เพํงผล
15. นางสาวสุรภี ประชุมพล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1. นางสาวชื่นจิต พงษ๑พูล
2. นางสาวพรพรรณ จิอู๐
3. ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด
4. ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
5. ดร.ณิชา กาวิละ

สถานะ
ข๎าราชการ
ข๎าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข๎าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

ลาศึกษาตํอ

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข๎าราชการ
ข๎าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

2. รายชื่อเจ้าหน้าที่
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ- สกุล
นางกมลลักษณ๑ พงษ๑พรต
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน
นางสาวสมลักษณ๑ โพธิ์ใบ
นางธนิษฐา ปานทิม
นางอุทุมพร ธะในสวรรค๑
นางสาวปิยนุช ภูกันแก๎ว
นางสาวมยุรา สิทธิ
นายอดิศร มั่นสุข
นายมนตรี ทองเชื้อ
นายจักรา พิมพ๑สวรรค๑

สถานะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ๎างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ๎างชั่วคราว

หมายเหตุ
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3. จานวนอาจารย์ แยกตามวุฒิทางการศึกษา
จานวนอาจารย์ที่มีวุฒิทางการศึกษา

ภาควิชา/สาขาวิชา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

-

8
3

7
2

15
5

1
1

10
6
4
7
9
6
53

2
1
1
1
14

12
6
5
8
10
7
68

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

7

8

-

14

3

2

-

5

8

4

-

12

3

3

-

7

3
8
6

2
1

-

5
7
7

8

2

-

11

46

22

-

68

ศาสตราจารย์

รวม

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาออกแบบ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม
5. สาขาวิศวกรรมพลังงาน
6. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกล
การผลิต
รวม
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5. รายชื่ออาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ที่
1.
2.
5.
6.

ชื่อ-สกุล
นางสาวชนณภัส หัตถกรรม
นางสาวธนรัตน๑ ศรีรุํงเรือง
นางสาวสุกัญญา สุจริยา
นายจักราวุฒิ เตโช

6. โครงการพัฒนาบุคลากร
ที่
โครงการ
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดการ
ความรู๎โดยการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎(การเขียนเอกสารประกอบการสอน
และงานวิจัย)
2. การเผยแพรํผลงานวิจัยสูํระดับนานาชาติ
และการจัดการความรู๎เรื่องการผลิตบัณฑิต
และงานวิจัย
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหาร
ความเสี่ยง เรื่อง การพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยง
4. แลกเปลี่ยนความรู๎และทักษะ พร๎อมทั้ง
แสดงผลงานเพิ่มศักยภาพอาจารย๑ระหวําง
สถาบันในกลุํมประชาคมอาเซียน

สาขาวิชา
เกษตรศาสตร๑
วิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
เกษตรศาสตร๑
วิศวกรรมพลังงาน

ประเภทการศึกษา
ตํางประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

จานวนเงิน

วันที่

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน

15,600

24 มี.ค. 2557
และ
2 เม.ย. 2557

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน

75,400

มี.ค. – ก.ย. 2557

ผศ.ศรวณะ แสงสุข

242,200

7-9 เม.ย. 2557

อ.มานัส รอดชื่น

120,420

11-14 ธ.ค.56

~ 45 ~

7. ข้อมูลการไปราชการของบุคลากร ดังนี้
 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
ที่
0203/56

เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
16-18 ต.ค.56 อ.นพดล ชุํมอินทร๑

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช๎เทคนิคการกลายพันธุ๑
เพื่อสร๎างความหลากหลายทางพันธุกรรมและการ
ปรับปรุงพันธุ๑พิช รุํนที่ 6
ณ ม.เกษตรศาสตร๑
0204/56
7-9 ต.ค.56 ผศ.สันติ พงษ๑พรต
พบอาจารย๑ที่ปรึกษา เรื่องการตีพิมพ๑วิทยานิพนธ๑ ป.เอก
ณ จ.เชียงใหมํ
0205/56 16-18 ต.ค.56 อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
เข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประเมิน
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
ทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู๎บริโภคเพื่อการ
อ.พรพรรณ จิอู๐
พัฒนาผลิตภัณฑ๑"
ณ กทม.
0206/56
22-ต.ค.-56 อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
เข๎ารับฟัง การรับข๎อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
อ.นพดล ชุํมอินทร๑
การสนับสนุนทุนวิจัยด๎านการเกษตร
อ.พรพรรณ จิอู๐
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
0207/56
21-ต.ค.-56 อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑ พบอาจารย๑ที่ปรึกษา เรื่องการตีพิมพ๑วิทยานิพนธ๑ ป.เอก
ณ มร.พระนคร กทม.
0208/56
22-ต.ค.-56 อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
ศึกษาดูงาน
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
ณ จ.เพชรบูรณ๑
อ.ภูริช ยิ้มละมัย
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
นางสุกัญญา ระวีวรรณ
1137/56 16-18 ต.ค.56 ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร๑
คาสั่ง มร.นว.
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ พ.ศ.2557-2561
ผศ.ศรวณะ แสงสุข
ณ โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร๑ท จ.นครราชสีมา
ดร.ภริตา พิมพันธ๑
ผศ.สันติ พงษ๑พรต
นางกมลลักษณ๑ พงษ๑พรต
นางสุกัญญา มีวงษ๑
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
น.ส.มยุรา สิทธิ
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 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

0209/56

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
6-8 พ.ย.56

0210/56

4-5 พ.ย.56

0211/56

5-8 พ.ย.56

ที่

0212/56

อาจารย์/บุคลากร
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ภูริช ยิ้มละมัย
อ.พรพรรณ จิอู๐
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง

0213/56

22-24 พ.ย.56 ผศ.ศรวณะ แสงสุข
น.ส.มยุรา สิทธิ
น.ส.อุทุมพร แก๎วนิคม
9-10 พ.ย.56 อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

0214/56

13-15 พ.ย.56 ผศ.สันติ พงษ๑พรต

0215/56

15-พ.ย.-56

อ.สุริยา อดิเรก
ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร
อ.อานาจ ประจง

0216/56

15-พ.ย.-56

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล
0221/56

0219/56

21-22 พ.ย.56 อ.ถิรายุ ปิ่นทอง
อ.โกเมน หมายมั่น
อ.ธีรพจน๑ แนบเนียน
อ.วัชระ ชัยสงคราม
อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล
27-พ.ย.-56 อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ภูริช ยิ้มละมัย
นศ.สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 4 คน

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
รํวมประชุม "การประกันคุณภาพการศึกษา"
ณ กทม.
ประกวดสิ่งประดิษฐ๑ สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหํงชาติ (วช.)
ณ กทม.
เข๎ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
หลักสูตร "คณาจารย๑นิเทศสหกิจศึกษา" รุํนที่ 16
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา
อบรม หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง
ณ โรงแรม ที.เค.พาเลช ถนนแจ๎งวัฒนะ กทม.
อบรมเชิงปฏิบัติการการทาวิทยานิพนธ๑
ณ มหาวิทยาลัยพระนคร กทม.
ทาวิทยานิพนธ๑ ปริญญาเอก
ณ จ.เชียงใหมํ
วิพากษ๑หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาอิเล็กทรอนิกส๑
และโทรคมนาคม
ณ มร.กาแพงเพชร
เป็นวิทยากร เรื่อง การปลูกข๎าวปลอดภัย
ณ สานักงานสหกรณ๑การเกษตรสวํางอารมณ๑
จ.อุทัยธานี
พานักศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันสิ่งประดิษฐ๑และตํอยอด
งานวิจัยชิงถ๎วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ

ประชาสัมพันธ๑หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ วิทยาลัยเทคนิคแมํวงก๑, วิทยาลัยการอาชิพพิจิตร
จ.พิจิตร
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ที่
0220/56

0217/56

0218/56

0222/56



เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
20-พ.ย.-56

อาจารย์/บุคลากร

อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ภูริช ยิ้มละมัย
นศ.สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 4 คน
23-24 พ.ย.56 อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
ผศ.จรรโลง พิรุณ
ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร
อ.มนตรี ใจเยี่ยม
นศ.สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 4 คน
พขร.
19-20 พ.ย.56 อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
ดร.ภริตา พิมพันธุ๑
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
27-29 พ.ย.56 อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
ดร.ณิชา กาวิละ
อ.พรพรรณ จิอู๐
นศ.สาขาวิทย๑ฯอาหาร 8 คน

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
ประชาสัมพันธ๑หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท

เข๎ารํวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ณ จ.ปราจีนบุรี

นาเสนอผลการดาเนินเพื่อเข๎ารับรางวัลอาเซียน
ด๎านสิ่งแวดล๎อมเมื่องที่ยั่งยืน 2556
ณ อาคารสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กทม.
พานักศึกษาไปศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม
ณ จ.สระบุรี

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556

ที่
0202/56
0223/56

0225/56

เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
15-21 ธ.ค.56 อ.นพดล ชุํมอินทร๑
11-14 ธ.ค.56 อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
อ.พรพรรณ จิอู๐
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
อ.ธันวา ไวยบท

12-13 ธ.ค.56 ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
เข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประเมิน
วัฏจักรของชีวิตของผลิตภัณฑ๑และการประเมินคาร๑บอน
ฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ๑
ณ จ.เชียงใหมํ
นาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว๑
ภาคเหนือ ประจาปี 2556
ณ จ.เชียงใหมํ
สัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
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ที่

0226/56
0224/56

0233/56

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

4-ธ.ค.-56

อาจารย์/บุคลากร
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
ผศ.จรรโลง พิรุณ
ผศ.สันติ พงษ๑พรต
อ.มนตรี ใจเยี่ยม
อ.ภูริช ยิ้มละมัย
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
พขร.
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ

11-14 ธ.ค.56 อ.มานัส รอดชื่น
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
ผศ.ภูษิต คาชมภู
ผศ.ดร.พรรษประเวศ อชิโน
บุญวัฒน๑
อ.ยุวดี ทองอํอน
อ.รพีพัฒน๑ มั่นพรม
อ.กันยาพร กุลฑลเสพย๑
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑
9-ธ.ค.-56 อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

0234/56

11-ธ.ค.-56

อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

0235/56

13-ธ.ค.-56

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑

0236/56

13-ธ.ค.-56

อ.ปฐมพงค๑ จิโน

0237/56

16-ธ.ค.-56

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์

0238/56

16-ธ.ค.-56

อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

0239/56

17-ธ.ค.-56

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

รํวมประชุมการประชุมสมาคมดินและปุ๋ยแหํงประเทศ
ไทย ณ กรุงเทพ
แลกเปลี่ยน ความรู๎ ทักษะ พร๎อมแสดงงาน
ณ ประเทศเวียดนาม

แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ณ โรงเรียนทองหลางวิทยา จ.อุทัยธานี
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ณ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา จ.กาแพงเพชร
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ณ โรงเรียนวังบํอวิทยา จ.นครสวรรค๑
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนทุํงทรายวิทยา จ.กาแพงเพชร
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ณ โรงเรียนบ๎านไรํวิทยา จ.อุทัยธานี
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ณ โรงเรียนห๎วยกรดวิทยา จ.ชัยนาท
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค๑ จ.ชัยนาท
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0241/56

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
20-ธ.ค.-56

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑

0242/56

24-ธ.ค.-56

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์

0243/56

25-ธ.ค.-56

อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

0240/56

18-ธ.ค.-56

อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

0257/56

18-ธ.ค.-56

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

ที่

0256/56

0252/56

อาจารย์/บุคลากร

25-26 ธ.ค.56 อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ภูริช ยิ้มละมัย
อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
ผศ.สันติ พงษ๑พรต
ผศ.จรรโลง พิรุณ
นศ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
80 คน
27-ธ.ค.-56 อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑

0251/56

26-ธ.ค.-56

อ.ปฐมพงค๑ จิโน

0248/56

27-ธ.ค.-56

อ.ปฐมพงค๑ จิโน

0246/56

19-ธ.ค.-56

อ.ปฐมพงค๑ จิโน

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม จ.นครสวรรค๑
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม จ.ชัยนาท
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ณ โรงเรียนตารุํงวิทยาคม จ.อุทัยธานี
โรงเรียนวัดสิงค๑ จ.ชัยนาท
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ณ โรงเรียนทําตะโกพิทยาคม จ.นครสวรรค๑
โรงเรียนสาครพิทยาคม จ.ชัยนาท
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จ.นครสวรรค๑
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.กาแพงเพชร
พบอาจารย๑ที่ปรึกษา
ณ มหาวิทยาลัยพระนคร กทม.
ศึกษาดูงาน
ณ จ.พิษณุโลก , จ.สุโขทัย

แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ณ โรงเรียนดงเสือเหลืองวิทยาคม จ.พิจิตร
โรงเรียนบํอแก๎ววิทยา จ.กาแพงเพชร
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ณ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ๑ จ.อุทัยธานี
โรงเรียนวังตระกูราษฎร๑อุทิศ จ.พิจิตร
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ณ โรงเรียนวชิระปราการวิทยาคม จ.กาแพงเพชร
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ๑ จ.อุทัยธานี
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ณ โรงเรียนกาแพงดินพิทยาคม จ.พิจิตร
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท
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0245/56

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
19-ธ.ค.-56

0247/56

27 ธ.ค.56

0258/56

23-ธ.ค.-56

0259/56

23-ธ.ค.-56

0260/56

23-ธ.ค.-56

ที่

อาจารย์/บุคลากร
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
ดร.ภริตา พิมพันธุ๑
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑
อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.ปฐมพงค๑ จิโน
อ.ถิรายุ ปิ่นทอง
อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑
อ.วัชระ ชัยสงคราม
อ.โกเมน หมายมั่น
อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์

0261/56

23-ธ.ค.-56

0263/56

23-ธ.ค.-56

อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
อ.ภริตา พิมพันธุ๑
อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา
อ.มนตรี ใจเยี่ยม

24-27 ธ.ค.56 ผศ.อิ่มเอิบ พันสด

20-ธ.ค.-56

ผศ.อิ่มเอิบ พันสด

16-ธ.ค.-56

อ.มานัส รอดชื่น
อ.รพีพัฒน๑ มั่นพรม
นายประภาส มั่นพรม
นายอนุพงศ๑ เขียงสอน
นายอนันตรัย เทียรสาระ

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
เข๎ารํวมสัมมนา เรื่อง การก๎าวสูํสังคมคาร๑บอนต่า
ณ โรงแรมมิราเคล แกรนด๑ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ๑ จ.กาแพงเพชร
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 2 จ.ชัยนาท
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ บริษัท เอนไก ไทย จากัด
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ BBC ASIA RELAY STATION, บริษัท เกษตรไทย
อินเตอร๑แนชั่น คอเปเรชั่น จากัด (มหาชน)
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ บริษัท อัคราไมนิ่ง จากัด
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ ไพรรัตน๑การชําง และ บริษัทมิตรเกษตรอุทัยธานี
จากัด
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ บริษัท เอนไก ไทย จากัด
และองค๑การบริหารสํวนจังหวัดนครสวรรค๑
ขอคาปรึกษาและความรํวมมือในการทาวิจัยรํวมกัน
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จ.กาฬสินธุ๑
รายงานตัวการกลับจากศึกษาตํอจากตํางประเทศ
ณ สานักงาน กพ. จ.นนทบุรี
เข๎ารํวมประกวดการแขํงขันการออกแบบจากเศษวัสดุ
เหลือใช๎
ณ กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม กทม.
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 เดือน

มกราคม พ.ศ.2556

0255/56

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
6-ม.ค.-57

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์

0254/56

3-ม.ค.-57

อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑

0253/56

3-ม.ค.-57

อ.ปฐมพงค๑ จิโน

0250/56

3-ม.ค.-57

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑

0249/56

2-ม.ค.-57

อ.ปฐมพงค๑ จิโน

001/57

18-ม.ค.-57

อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ภูริช ยิ้มละมัย

002/57

19-20 ม.ค.
57

อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ คลังน้ามัน ปตท. เชียงใหมํ จ.เชียงใหมํ

003/57

26-29 ม.ค.
57

อ.ธันวา ไวยบท

0262/56

10-ม.ค.-57

อ.ธวัช พะยิ้ม

0264/56

6 ม.ค.57

อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา
อ.มนตรี ใจเยี่ยม

นาเสนอผลงานวิจัย
ณ คณะเกษศาสตร๑ ม.ขอนแกํน
รํวมโครงการปฏิบัติการ Art and desidn
workshop 2014 KMUTNB
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนคร
เหนือ
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้าตาล จากัด
และ บริษัท เอ็นไวรอลเมนท๑ทอล แอนด๑ เปเปอร๑
พบอาจารย๑ที่ปรึกษางานวิจัย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ

ที่

อาจารย์/บุคลากร

0265/56

9-10 ม.ค.57 อ.ชัญญพัชร จารุวัชรเศรษฐ๑

006/57

17-18 ม.ค.

ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต
ณ โรงเรียนคณทีพิทยาคม จ.กาแพงเพชร
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต
ณ โรงเรียนนาบํอคาวิทยา จ.กาแพง
โรงเรียนชํองตาทีวิทยา จ.อุทัยธานี
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต
ณ โรงเรียนลานกระบือวิทยา จ.กาแพงเพชร
โรงเรียนลาดเหล็กวิทยา จ.พิจิตร
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต
ณ โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์ จ.นครสวรรค๑
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ.ชัยนาท
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต
ณ โรงเรียนสักงามวิทยา จ.กาแพงเพชร
โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา จ.นครสวรรค๑
นาเสนอผลงานในรายการ "คิดล้า ทาได๎"
ณ บริษัท เซ๎นส๑ เอนเตอร๑เทนเมนต๑ จากัด กทม.
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
57

007/57

10-ม.ค.-57

004/57

20-ม.ค.-57

008/57

20-ม.ค.-57

008/57

28-ม.ค.-57

010/57

16-17 ม.ค.
57

011/57

014/57

30 ม.ค.2 ก.พ.57
24-25 ม.ค.
57

อาจารย์/บุคลากร
ผศ.จรรโลง พิรุณ
ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร
ผศ.จรรโลง พิรุณ
ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.ชัญญพัชร จารุวัชรเศรษฐ๑
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ชัญญพัชร จารุวัชรเศรษฐ๑
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ

อ.สุริยา อดิเรก

ผศ.ภูษิต คาชมภู
ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน๑
อ.ยุวดี ทองอํอน
อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.ถิรายุ ปิ่นทอง
อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
อ.โกเมน หมายมั่น

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
ณ บริษัท นิชิริน (ประเทศไทย) จากัด จ.ปทุมธานี
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ บริษัท บางกอกรับเบอร๑สหรัตน๑ จากัด
จ.ชัยนาท
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ ศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลก
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ บริษัทสยามพิตตี้งส๑ จากัด จ.สมุทรสาคร
เข๎ารํวมเสวนาการนาเสนอบทความสังเคราะห๑ด๎าน
เกษตรยั่งยืน
ณ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กทม.
เข๎ารํวมอบรม เรื่อง "การสร๎างสรรค๑งานวิจัยองค๑
ความรู๎ใหมํทางด๎านวงจรไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑
เพื่อการตีพิมพ๑ระดับชาติและนานาชาติ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา
จ.เชียงใหมํ
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ จ.เชียงใหมํ, เชียงราย

ศึกษาดูงานในด๎านกระบวนการผลิตปูนซีเมนต๑
และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ณ โรงงานทีพีไอ โพลีน จ.สระบุรี

อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
อ.ปฐมพงค๑ จิโน
อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล
015/57

20-22 ม.ค.
57

อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร

ประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมกลุํมจังหวัด
ณ มร.พิบูลสงคราม สํวนวังจันทร๑ จ.พิษณุโลก
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005/57

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
16-ม.ค.-57

012/57

ที่

อาจารย์/บุคลากร

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
ศึกษาดูงานการเพาะปลูกและแปรรูปผลผลิต
การเกษตร
ณ ไรํกานันจุล จ.เพชรบูรณ๑

16-ม.ค.-57

ผศ.อิ่มเอิบ พันสด
ผศ.ศุภนิตย๑ คงสิบ
อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
อ.นพดล ชุํมอินทร๑
ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

013/57

21-23 ม.ค.
57

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

016/57

28-ม.ค.-57

นางานวิจัยไปเสนอแบบโปสเตอร๑
ณ กทม.
เข๎ารํวมเสวนาการนาเสนอบทความ
ณ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กทม.

018/57

25-ม.ค.-57

019/57

27-ม.ค.-57

021/57

29-31 ม.ค.57

022/57

28-ม.ค.-57

023/57

31 ม.ค.-1
ก.พ.57

อ.ภูริช ยิ้มละมัย
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
อ.ชัญญพัชร จารุวัชรเศรษฐ๑
ผศ.อิ่มเอิบ พันสด
อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
อ.ภูริช ยิ้มละมัย
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑

อ.กันยาพร กุลฑลเสพย๑
อ.มานัส รอดชื่น
อ.ธวัช พะยิ้ม
อ.สุจิตรา อยูํหนู
อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
อ.รพีพัฒน๑ มั่นพรม
ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑

024/57

29-31 ม.ค.
57

ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ

028/57

31-ม.ค.-57

อ.ชัญญพัชร จารุวัชรเศรษฐ๑

เป็นวิทยากรให๎กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑
ณ จ.เพชรบูรณ๑

เข๎ารํวมฟังผลประกาศโครงการกระทิงแดง
U-Project
ณ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จากัด
แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต
ณ โรงเรียนราษฎร๑ปรีชาวิทยาคม จ.กาแพงเพชร
โรงเรียนทุํงโพวิทยา จ.ชัยนาท
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ กรุงเทพฯ - นครปฐม

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ อ.มโนรมย๑ อ.เมือง จ.ชัยนาท
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ บ.เวรํา บ.โนวํา ผํายขําวทีสปอร๑ต (หัวหมาก
กทม.)

ประชุมเครือขํายคณบดีคณะเกษตร
ณ มร.บุรีรัมย๑ จ.บุรีรัมย๑
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ กทม.
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ที่
020/57

025/57

026/57

027/57
029/57

คาสั่ง
มร.นว.
016/57

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
11-13 ก.พ.57 อ.สุรภี ประชุมพล
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
อ.จามรี เครือหงษ๑
นศ.ปี 3 จานวน 9 คน
6-ก.พ.-57 อ.พรพรรณ จิอู๐
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
ผศ.อิ่มเอิบ พันสด
อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
ดร.ณิชา กาวิละ
น.ส.ปิยนุช ภูกันแก๎ว
4-ก.พ.-57 ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
ผศ.สมชาย ศรีพูล
อ.ธันวา ไวยบท
ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑
น.ส.ธนิษฐา ปานทิม
นศ.
3-4 ก.พ.57 อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
4-8 ก.พ.57 อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
20-22 ก.พ.57 ดร.ศรัณยา เพํงผล

030/57

7-ก.พ.

031/57

10-ก.พ.-57

032/57

11-ก.พ.-57

ดร.ณิชา กาวิละ
อ.ธันวา ไวยบท
นายวิเชียร จักรศรี
นายมนตรี ทองเชื้อ
นายอดิศร มั่นสุข
อ.ธันวา ไวยบท
นายวิเชียร จักรศรี
นายมนตรี ทองเชื้อ

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
ศึกษาดูงานด๎านเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า
ณ ม.ราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี

เข๎ารํวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นิทรรศการทางวิชาการ
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ บางเขน กทม.

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่
ณ มูรําห๑ฟาร๑ม อ.แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา

นิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ จ.สระบุรี กทม. จ.สมุทรปราการ
ประชุมเครือขํายคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ.เชียงใหมํ
เข๎ารํวมประชุมสัมมนาทางวิชาการนาเสนอ
ผลงานวิจัย เครือขํายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 13
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เข๎ารํวมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52
ณ มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร๑
ติดปูายประชาสัมพันธ๑สาขา รับสมัครนักศึกษา
รอบ 2
ณ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ติดปูายประชาสัมพันธ๑สาขา รับสมัครนักศึกษา
รอบ 2
ณ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ

นายอดิศร มั่นสุข
033/57

034/57

035/57

036/57

037/57

038/57

039/57

040/57

041/57

12-ก.พ.-57

อ.ธันวา ไวยบท
นายวิเชียร จักรศรี
นายมนตรี ทองเชื้อ
นายอดิศร มั่นสุข
13-14 ก.พ.57 อ.ธันวา ไวยบท
นายวิเชียร จักรศรี
นายมนตรี ทองเชื้อ
นายอดิศร มั่นสุข
17-ก.พ.-57 อ.ธันวา ไวยบท
นายมนตรี ทองเชื้อ
นายอดิศร มั่นสุข
นายวิเชียร จักรศรี
18-ก.พ.-57 อ.ธันวา ไวยบท
นายมนตรี ทองเชื้อ
นายอดิศร มั่นสุข
นายวิเชียร จักรศรี
19-ก.พ.-57 อ.ธันวา ไวยบท
นายมนตรี ทองเชื้อ
นายอดิศร มั่นสุข
นายวิเชียร จักรศรี
20-ก.พ.-57 อ.ธันวา ไวยบท
นายมนตรี ทองเชื้อ
นายอดิศร มั่นสุข
นายวิเชียร จักรศรี
24-ก.พ.-57 อ.ธันวา ไวยบท
นายมนตรี ทองเชื้อ
นายอดิศร มั่นสุข
นายวิเชียร จักรศรี
25-ก.พ.-57 อ.ธันวา ไวยบท
นายมนตรี ทองเชื้อ
นายวิเชียร จักรศรี
นายอดิศร มั่นสุข
26-ก.พ.-57 อ.ธันวา ไวยบท

ติดปูายประชาสัมพันธ๑สาขา รับสมัครนักศึกษา
รอบ 2
ณ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค๑
ติดปูายประชาสัมพันธ๑สาขา รับสมัครนักศึกษา
รอบ 2
ณ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ติดปูายประชาสัมพันธ๑สาขา รับสมัครนักศึกษา
รอบ 2
ณ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
ติดปูายประชาสัมพันธ๑สาขา รับสมัครนักศึกษา
รอบ 2
ณ อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค๑
ติดปูายประชาสัมพันธ๑สาขา รับสมัครนักศึกษา
รอบ 2
ณ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ติดปูายประชาสัมพันธ๑สาขา รับสมัครนักศึกษา
รอบ 2
ณ อ.มโนรมย๑ จ.ชัยนาท
ติดปูายประชาสัมพันธ๑สาขา รับสมัครนักศึกษา
รอบ 2
ณ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค๑
ติดปูายประชาสัมพันธ๑สาขา รับสมัครนักศึกษา
รอบ 2
ณ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ติดปูายประชาสัมพันธ๑สาขา รับสมัครนักศึกษา
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ที่

042/57

043/57

044/57
046/57

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

นายมนตรี ทองเชื้อ
นายวิเชียร จักรศรี
นายอดิศร มั่นสุข
27-ก.พ.-57 อ.ธันวา ไวยบท
นายมนตรี ทองเชื้อ
นายวิเชียร จักรศรี
นายอดิศร มั่นสุข
11-ก.พ.-57 อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.รพีพัฒน๑ มั่นพรม
18-ก.พ.-57 ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
อ.จามรี เครือหงษ๑
24-25 ก.พ.57 อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
อ.ภูริช ยิ้มละมัย

047/57

17-ก.พ.-57

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

048/57

17-ก.พ.-57

054/57

28-ก.พ.-57

อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.รพีพัฒน๑ มั่นพรม
อ.มานัส รอดชื่น
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
อ.สุรภี ประชุมพล
นศ.เพาะเลี้ยงสัตว๑น้า 9 คน

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
รอบ 2
ณ อ.หันคา จ.ชัยนาท
ติดปูายประชาสัมพันธ๑สาขา รับสมัครนักศึกษา
รอบ 2
ณ อ.สวํางอารมย๑ จ.อุทัยธานี
แนะแนวให๎ความรู๎กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท6ี่
ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปภัมถ๑ จ.พิจิตร
ประชุมเสนอความก๎าวหน๎าโครงการวิจัย
ณ สานักงานคณะกรรมกรวิจัยแหํงชาติ
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค๑, อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุร,ี อ.หนองกรด จ.สระบุรี
นิเทศนักศึกษาฝึประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ บริษัท ติยะมาสเตอร๑ ซิสเต็มส๑ จากัด กทม.
แนะแนวทางการศึกษาให๎กับโรงเรียนมัธยม
ณ โรงเรียนเมธีพิทยา และโรงเรียนวังกรดพิทยา

นานักศึกษาเข๎ารํวมอบรมบริการวิชาการ เรื่อง
การผลิตไรน้านางฟูา
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง
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ที่
045/57

เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
10-มี.ค.-57

อาจารย์/บุคลากร
อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

049/57
ยกเลิก
051/57

15-16 มี.ค.57 น.ส.เยาวเรศ ภูเมืองปาน
น.ส.สมลักษณ๑ โพธิ์ใบ
1-2 มี.ค.57
อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา
ผศ.สนธยา แพํงศรีสาร
นศ. 45 คน

053/57

7-8 มี.ค.57

052/57

055/57

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
อ.ภูริช ยิ้มละมัย
อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
27-28 มี.ค.57 อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล

11-มี.ค.-57

056/57

13-มี.ค.-57

057/57

6-มี.ค.-57

อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ภูริช ยิ้มละมัย
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
อ.พรพรรณ จิอู๐
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล

061/57

ดร.ณิชา กาวิละ
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
อ.พรพรรณ จิอู๐
อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
8-9 มี.ค.57 ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ๑
ผศ.สันติ พงษ๑พรต
อ.มนตรี ใจเยี่ยม
10-11 มี.ค.57 อ.ยุวดี ทองอํอน

059/57

6-มี.ค.-57

058/57

ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
ผศ.ธันวา ไวยบท

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท กทม.
อบรมภาษาอังกฤษ
ณ กทม.
ศึกษาดูงาน
ณ บ.แปลน พริ้นท๑ติ้ง จากัด จ.สมุทรสาคร
โครงการหลวงในพระราชดาริ "ชํางหัวมัน"
จ.เพชรบุรี
ศึกษาดูงาน
ณ จ.ระยอง
นิเทศนักศึกษาประสบการณ๑วิชาชีพ นักศึกษาภาค
ปกติ
ณ จ.อุทัยธานี
รํวมถํายทารายการ
ณ กทม.

บรรยาย เรื่อง การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ๑
ข๎าว
ณ โรงแรมห๎วยขาแข๎งเชษฐศิลป์ อ.เมือง
จ.อุทัยธานี
บรรยาย เรื่อง การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ๑
ข๎าว
ณ โรงแรมมีพรสวรรค๑ แกรนด๑ โฮเทล แอนด๑
รีสอร๑ท อ.เมือง จ.พิจิตร
ติดตํอเรื่องงานวิจัยสภาเครือขํายความรํวมมือ
ราชภัฏภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ
ณ จ.เชียงใหมํ
เข๎าพบเพื่อปรึกษาวิทยานิพนธ๑
ณ ม.ศิลปากร กทม.
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่
ณ สมบัติฟาร๑ม จ.นครปฐม
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ที่

062/57

063/57

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร

ผศ.สมชาย ศรีพูล
ดร.ปัณวิชญ๑ เย็นจิตต๑
นางธนิษฐา ปานทิม
19-21 มี.ค.57 อ.ถิรายุ ปิ่นทอง
อ.ปฐมพงค๑ จิโน
อ.โกเมน หมายมั่น
อ.วัชระ ชัยสงคราม
อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล
ผศ.ธีรพจน๑ แนบเนียน
นศ.สาขาวิศวกรรม
12-23 มี.ค.57 อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

064/57

18-19 มี.ค.57 อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
อ.ปฐมพงค๑ จิโน

065/57

24-28 มี.ค.57 ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑

066/57

20-มี.ค.-57

067/57

24-มี.ค.-57

072/57

24-มี.ค.-57

073/57

25-มี.ค.-57

074/57

26-มี.ค.-57

ดร.ณิชา กาวิละ
อ.พรพรรณ จิอู๐
อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
ดร.ณิชา กาวิละ
อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
อ.อานาจ ประจง
อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
อ.นัฐพันธ๑ พูนวิวัฒน๑
อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
อ.เกษม ภูํเจริญธรรม

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ

นาเสนอผลงานและนานักศึกษารํวมเสนอผลงาน
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี

เข๎าปฏิบัติธรรม "อบรมวิปัสนากรรมฐาน โดย
อาจารย๑โคเอ็นก๎า
ณ ศูนย๑วิปัสสนากรรมฐานธรรมอาภา อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก
เข๎ารํวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิกับการจัดการเรียนการสอนในสาขา
วิศวกรรมศาสตร๑
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร๑ค กทม.
เข๎ารํวมอบรมและสํงงานประกวด "การพัฒนาภูมิ
ปัญญาสูํนวัตกรรมระดับภาคเหนือ"
ณ ศูนย๑การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ ม.แมํโจ๎
บรรยาย เรื่อง การแปรรูปสินค๎าข๎างเชิงพาณิชย๑
ณ โรงแรมบ๎านสวนรีสอร๑ท อ.เมือง จ.นครสวรรค๑
พานักศึกษาไปแขํงขันการประกวดอาหารที่มี
ประโยชน๑ตํอสุขภาพเชิงสร๎างสรรค๑
ณ ม.เกษตรศาสตร๑ กทม.
บริการวิชาการ เรื่อง พลังงานทดแทนเป็น
ทางเลือกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค๑
บริการวิชาการให๎ความรู๎เรื่องการตรวจซํอมแซม
ระบบไฟฟูาในครัวเรือน
ณ โรงเรียนวัดทํางิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค๑
บริการวิชาการ เรื่อง การถํายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันพืชเหลือใช๎
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เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

ที่
070/57
075/57

077/57



อาจารย์/บุคลากร

อ.เทิดพันธุ๑ ชูกร
27-28 มี.ค.57 ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
27-28 มี.ค.57 ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
27-29 มี.ค.57 อ.วีระชาติ จริตงาม
อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.ปฐมพงค๑ จิโน

050/57

อ.ธันวา ไวยบท

068/57

1-4 เม.ย.57

อ.ปัฐยาวัต เอี่ยมสาอางค๑

071/57

1-4 เม.ย.57

ดร.ศรัณยา เพํงผล

078/57
080/57
081/57

ณ อบต.ทํางิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค๑
เยี่ยมชมการผลิต ที่ บ.โตโยต๎า
ณ จ.ชลบุรี
บริการวิชาการใช๎โปรแกรมปุ๋ยแบบผสมผสานที่
เหมาะกับปลูกพืชอยํางยั่งยืน
ณ ศูนย๑การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงบ๎านบึงปลาทู
บริการวิชาการที่ปรึกษาเครื่องจักรกลการผลิต
ณ โรงงาน บริษัท เอ อาร๑ จากัด ตลาดหนองเบน
นครสวรรค๑ และโรงงานผลิตปลาร๎าสาเร็จรูป

เดือน เมษายน พ.ศ.2556
เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
7-11 เม.ย.57

ที่

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ

1-เม.ย.-57

อาจารย์/บุคลากร

อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
2-3 เม.ย.57
ผศ.อิ่มเอิบ พันสด
น.ส.ปิยนุช ภูกันแก๎ว
10-11 เม.ย.57 อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา
อ.มนตรี ใจเยี่ยม
นศ. 45 คน
18-21 เม.ย.57 นางอุทุมพร ธะในสวรรค๑

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
นาเสอนผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
สัตวศาสตร๑แหํงชาติ ครั้งที่ 3
ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหมํ
เข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยี
สมองกลฝังตัวกับระบบหลายซีพียู
ณ มร.เพชรบุรี
นาเสนอผลงานทางวิชาการและเข๎ารํวมในการ
ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร๑แหํงชาติ ครั้งที่ 8
ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร๑
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
เข๎ารํวม WorkShop 3D Printer 01/04/2014
ณ บริษัท แอพพลิแคต โกลบอล จากัด
เป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรม
ณ โรงแรมห๎วยขาแข๎งคันทรีโฮม จ.อุทัยธานี
นานักศึกษาทากิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ณ วัดเขารูปช๎าง จ.พิจิตร
ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการด๎านการ
ประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาและพัฒนาการ
เรียนการสอน
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เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

ที่
083/57

21-23 เม.ย.57

อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
อ.มนตรี ใจเยี่ยม
นางศุภลักษณ๑ ใจเยี่ยม
นายณัฐนันทพล พุํมทิม
นายวงศ๑พันธ๑ เกิดแดง
นายพล อิ่มสมบัติ
นายวัชภู ปานเจริญ
ชาวบ๎าน หมูํ 2 บ๎านหนองจิก 5
คน
22-29 เม.ย.57 ผศ.วีระชาติ จริตงาม
อ.ปฐมพงค๑ จิโน
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
25-27 เม.ย.57 อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑

084/57

085/57



อาจารย์/บุคลากร

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
ณ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด
ศึกษาดูงานศูนย๑การเรียนรู๎ด๎านพลังงาน
ณ จ.เพชรบูรณ๑

บริการวิชาการเครื่องกลในโครงการ
ณ บริษัท เอ อาร๑ จากัด อ.เมือง จ.นครสวรรค๑
โรงงานผลิตปลาร๎าสาเร็จรูป อ.พยุหคีรี
จ.นครสวรรค๑
เข๎าปฐมนิเทศรับทุนรัฐบาลที่จัดสรร
ณ จ.ปทุมธานี

เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556

086/57

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
21-23 พ.ค.57

ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑

087/57

13-17 พ.ค.57

อ.ธันวา ไวยบท

088/57

23-25 พ.ค.57

อ.ธันวา ไวยบท

0089/57

12-พ.ค.-57

0090/57

20-23 พ.ค.57

ที่

อาจารย์/บุคลากร

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
อ.จามรี เครือหงษ๑
อ.สุรภี ประชุมพล
น.ส.เยาวเรศ ภูเมืองปาน
ผศ.สันติ พงษ๑พรต
นางกมลลัษณ๑ พงษ๑พรต

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิในการสอบปูองกันวิทยานิพนธ๑
(defense) ของนักศึกษาปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ๑
นาเสนอผลงานวิจัย
ณ โรงแรมชลจันทร๑พัทยารีสอร๑ท จ.ชลบุรี
นาเสนอผลงานวิจัย
ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานความหน๎างานวิจัย
ณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ
เข๎ารํวมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด
เพื่อความเป็นผู๎นา
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
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เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
0091/57 16-พ.ค.-57
ที่

0092/57

26-พ.ค.-57

0093/57

27-28 พ.ค.57

อาจารย์/บุคลากร
ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี

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

094/57

27-พ.ค.-57

อ.นพดล ชุํมอินทร๑
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
ดร.ศรัณยา เพํงผล
ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑

095/57

28 พ.ค.- 11
มิ.ย.57
30-31 พ.ค.57

ผศ.อิ่มเอิบ พันสด

108/57

30 พ.ค.-2 มิ.ย.
57

109/57

30-พ.ค.-57

อ.วีระชาติ จริตงาม
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.ปฐมพงค๑ จิโน
ดร.ศรัณยา เพํงผล

096/57

ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิฯ ในการสอบ นศ.ป.โท
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา
จ.พิษณุโลก
นิเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพของนักศึกษาภาค
ปกติ
ณ บริษัทบุณยเกียรติ ไอศกรีม จากัด จ.เพชรบูรณ๑

นิเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพของนักศึกษาภาค
ปกติ
ณ จ.ปทุมธานี และ กทม.

นิเทศการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพของนักศึกษาภาค
ปกติ
ณ สานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ 4 สาขา
นครสวรรค๑และบริษัทไรํกานัลจุลคุ๎มวงค๑ จากัด
จ.เพชรบูรณ๑
สารวจข๎อมูลเพื่อการทาวิจัย
ณ ศูนย๑มํอนไหม จ.ขอนแกํน, บุรีรัมย๑, ศรีษะเกษ
ประชุมเครือขํายคณบดีคณะเกษตรฯ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จ.จันทบุรี
งานบริการวิชาการ
ณ โรงานผลิตทํอซีเมนต๑
เข๎ารํวมประมูลข๎าวสาร
ณ ตลาดกลางประมูลข๎าวสาร จ.นครสวรรค๑
(ทําข๎าวกานันทรง)
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 เดือน

มิถุนายน พ.ศ.2556

097/57

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
5-6 มิ.ย.57

098/57

5-6 มิ.ย.57

099/57

5-มิ.ย.-57

100/57

6-มิ.ย.-57

101/57

5-6 มิ.ย.57

102/57

6-มิ.ย.-57

อ.ธีรพจน๑ แนบเนียน
อ.ถิรายุ ปิ่นทอง

103/57

6-มิ.ย.-57

อ.วีระชาติ จริตงาม
อ.ภิญโญ ชุมมณี

104/57

5-มิ.ย.-57

อ.วัชระ ชัยสงคราม
อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล
อ.ถิรายุ ปิ่นทอง

105/57

5-6 มิ.ย.57

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.โกเมน หมายมั่น

ที่

อาจารย์/บุคลากร

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ

อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
ดร.ภริตา พิมพันธุ๑
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
อ.ปฐมพงค๑ จิโน

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ บจ.ไบโอแมส เพาเวอร๑, หจก.โรงสีรัฐภูมิ ,
บจ. Villeroy&Bach Thailand, บจ.ทรัยพ๑ทิพย๑
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ บมจ.วิคแอนด๑ฮุคลันด๑, ฝุายซํอมใหญํอากาศยาน
อูํตะเภา, บมจ.การบินไทย
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ บมจ.เสริมสุข(นครสวรรค๑) , บจ.น้าตาล
นครสวรรค๑
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ บจ.พีแอล ถุงซิปพลาสติก, บจ.ไทยเสรี
เจอเนอเรติ้ง
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ บจ.ทรีซีชั่นพลาสติก, บจ.พิจิต P.S.R.ฟุตแวร๑
บจ.ศักดาพร
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ การไฟฟูาสํวนภูมิภาค(ตาคลี)
การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย (นครสวรรค๑)
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ บจ.โอบอ๎อมอุตสาหกรรม
บจ.เอ็นไวรอนเม๎นท๑พัลฟ์ แอนด๑ เปเปอร๑
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ โรงงานผลิตแพ๎นกลังคาเหล็ก DDK
สานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค๑
บจ.มิตรเกษตรอุทัยธานี
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ณ บจ.ไทยการ๑เมนต๑เอ็กซปอร๑ต
บจ.สยามสเตนเลสตีล
บจ.ดีแอนจี เคมีภัณฑ๑เทรดดิ่ง, บจ.ติยะมาสเตอร๑
อบรมหลักสูตร Supply Chain Management
Best Practice for Food Industry
ณ สมาคมสํงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) กทม.
อบรมเทคนิคการจัดจาแนกสาหรํายและแพลงก๑ตอน
ณ ม.เกษตรศาสตร๑

อ.วีระชาติ จริตงาม
อ.ภิญโญ ชุมมณี
อ.ธีรพจน๑ แนบเนียน
อ.วัชระ ชัยสงคราม
อ.จุติพรรษ๑ อนิวรรตกูล
อ.วัชระ ชัยสงคราม
อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑

0107/57

16-18 มิ.ย.57 อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา

106/57

25-27 มิ.ย.57 อ.จามรี เครือหงษ๑
อ.สุรภี ประชุมพล
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ที่
110/57

111/57
112/57

113/57

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
14-มิ.ย.-57

อาจารย์/บุคลากร

อ.พรพรรณ จิอู๐
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
ผศ.ดร.อิ่มเอืบ พันสด
ดร.ณิชา กาวิละ
อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
นศ.วิทย๑ฯอาหาร
12-13 มิ.ย.57 ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑
5-6 มิ.ย.57

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
ดร.ศรัณยา เพํงผล

12-13 มิ.ย.57 ดร.ณิชา กาวิละ

114/57

17-มิ.ย.-57

115/57

10-มิ.ย.-57

116/57

12-มิ.ย.-57

117/57

12-มิ.ย.-57

อ.ธวัช พะยิ้ม

118/57

13-มิ.ย.-57

อ.ธวัช พะยิ้ม

119/57

อ.นพดล ชุํมอินท๑
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ๑
ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑
ดร.ศรัณยา เพํงผล
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.เพียงพิศ ชะโกทอง
อ.สุจิตรา อยูํหนู
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.สุจิตรา อยูํหนู

18-19 มิ.ย.57 อ.รพีพัฒน๑ มั่นพรม
อ.มานัส รอดชื่น
ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑
อ.สุจิตรา อยูํหนู
อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
นศ.สาขาออกแบบ

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
พา นศ. เข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทางวิชาการ
ณ ไบเทค บางนา กทม.

เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ๑
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ๑
เข๎ารํวมโครงการพัฒนาเครือขํายวิจัยและบัณฑิตเพื่อ
เตรียมพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเชียน
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข๎ารํวมงานประชุมทางวิชาการ Food innovation
asia conference
ณ ไบเทค กทม.
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ณ ศูนย๑สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และ
สวนพืชไร๎ดิน จ.สุพรรณบุรี
รับผู๎ทรงคุณวุฒิ
ณ ม.บูรพา, ม.ศิลปากร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎าเจ๎าคุณทหาร ลาดกระบัง
สํงผู๎ทรงคุณวุฒิ
ณ ม.บูรพา, ม.ศิลปากร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎าเจ๎าคุณทหาร ลาดกระบัง
รับผู๎ทรงคุณวุฒิ
ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
สํงผู๎ทรงคุณวุฒิ
ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ณ โรงงานพาซาญํา จ.ราชบุร,ี สานักงานวัฒนธรรม
จ.เพชรบุรี
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ที่
120/57

121/57
122/57

123/57

0125/57

0126/57

0127/57

เดินทาง
อาจารย์/บุคลากร
วัน-เดือน-ปี
22-27 มิ.ย.57 ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑
นศ.สาขาเทคโนโลยี
การผลิตพืช 8 คน
28-29 มิ.ย.57 อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑
13-15 มิ.ย.57 ผศ.วีระชาติ จริตงาม
อ.ปฐมพงค๑ จิโน
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
20-มิ.ย.-57 อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ภูริช ยิ้มละมัย
18-20 มิ.ย.57 ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถิตย๑

22-24 มิ.ย. 57 ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
ดร.เทิดพันธุ๑ ชูกร
20-มิ.ย.-57

ผศ.อิ่มเอิบ พันสด
อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

0128/57

25-27 มิ.ย.57 อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์

0130/57

26-28 มิ.ย.57 ผศ.วีระชาติ จริตงาม
อ.ปฐมพงค๑ จิโน
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑

0132/57

25-27 มิ.ย.57 อ.สุริยา อดิเรก
อ.อานาจ ประจง
อ.ปัฐยาวัต สนธิธรรม
25-27 มิ.ย.57 ผศ.สันติ พงษ๑พรต

0133/57

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการสร๎างผู๎ตรวจประเมินรุํนใหมํ
กับสถานศึกษา
ณ โรงแรม ท๏อปแลน จ.พิษณุโลก
อบรมหลักสูตร "Creativity - Based Learning"
ณ กทม.
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
ณ โรงงาน บ.เจริญกิจ เอ อาร๑ จากัด,
โรงงานผลิตปลาร๎านสาเร็จรูป
จัดนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ๑" จัดเตรียมงาน
ณ ศูนย๑ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

รํวมสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมงานวิจัยไม๎ผลก๎าวไกล
สูํอาเซียน
ณ โรงแรมมณีจันทร๑ จ.จันทบุรี
ประชุมวิชาการ การพัฒนาโจทย๑วิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑
เข๎ารับการฝึกอบรม เรื่อง การสอนแบบ Project
Based Learning and Active Learning
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
อบรมการควบคุม PLC (S7-300) ในงาน
อุตสาหกรรม
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
ณ โรงงานผลิตทํอซีเมนต๑ บ.เจริญกิจ เอ อาร๑ จากัด
และโรงงานผลิตปลาร๎าสาเร็จรูป อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค๑
นิเทศนักศึกษา
ณ จ.ชลบุร,ี จ.ปทุมธานี, จ.อยุธยา, จ.สิงห๑บุรี
จ.อุทัยธานี
พบอาจารย๑ที่ปรึกษา
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
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 เดือน

กรกฎาคม พ.ศ.2556

132/57

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
3-4 ก.ค.57

ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑

134/57

3-4 ก.ค.57

อ.ยุวดี ทองอํอน

135/57

22-25 ก.ค.57

ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ

15-17 ก.ค.57

ผศ.สันติ พงษ๑พรต

138/57

17-18 ก.ค.57

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

139/57

17-ก.ค.-57

140/57

23-25 ก.ค.57

141/57

21-ก.ค.-57

คาสั่ง
มร.นว.
782/2557

21-ก.ค.-57

ดร.ภริตา พิมพันธุ๑

142/57

9-11 ส.ค.57

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

143/57

6-8 ส.ค.57

น.ส.ปิยนุช ภูกันแก๎ว
น.ส.สมลักษณ๑ โพธิ์ใบ

144/57

24-26 ก.ค.57

ที่

อาจารย์/บุคลากร

อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑
ผศ.อิ่มเอิบ พันสด
อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
ผศ.สันติ พงษ๑พรต
อ.พรพรรณ จิอู๐
อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.ปฐมพงค๑ จิโน
อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
นาเสนอ การประกวดผลงานสินค๎าและผลิตภัณฑ๑
(16 คนสุดท๎าย รอบชิงชนะเลิศ)
ณ ศูนย๑การฝึกและฝึกอบรมนานาชาติ ม.แมํโจ๎
พบอาจารย๑ที่ปรึกษาและสังเกตการณ๑การสอบของ
นศ. ป.เอก
ณ ม.ศิลปากร
เก็บข๎อมูลพืชสมุนไพรต๎นอาหาร
ณ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ภูเก็ต
พบอาจารย๑ที่ปรึกษา
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
เข๎ารํวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาข๎อเสนอโครงการ
ข๎าวพื้นเมือง
ณ กทม.
อบรมโครงการ Problem Based Learning
สร๎างปัญหาเพื่อแก๎ปัญหา
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ประชุมเครือขํายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ.กทม.
สํงโปสเตอร๑แสดงในบูธงานนเรศวรวิจัย และค๎นคว๎า
บทความวิจัย
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
เข๎ารํวมโครงการจัดการความรู๎ด๎านการประกัน
คุณภาพ
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏกาแพงเพชร
เข๎ารํวมประชุม "มหกรรมงานวิจัยแหํงชาติ 2557
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด๑ฯ จ.กทม.
เข๎ารํวมโครงการอบรมเทคนิคการทาผลงานสาย
สนับสนุน
ณ จ.เชียงใหมํ
อบรมการบริหารความปลอดภัย มาตรการและ
เทคนิคการอนุรักษ๑พลังงานฯ
ณ โรงแรมฟูรามํา จ.เชียงใหมํ
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เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

ที่
145/57



26-27 ก.ค.57

อาจารย์/บุคลากร
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
นศ.ปี 1 คณะเทคโน 450 คน

นานักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เขําคํายคุณธรรม จริยธรรม
ณ กองพันทหารปืนใหญํ ที่ 4 คํายจิระประวัติ

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

146/57

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
15-ส.ค.-57

147/57

1-4 ส.ค.57

148/57

13-16 ส.ค.57

149/57

11-19 ส.ค.57

อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด
อ.อานาจ ประจง

152/57

23-24 ส.ค.57

150/57

22-ส.ค.-57

อ.นพดล ชุํมอินทร๑
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
ดร.ปัณณวิชญ๑ เย็นจิตต๑
นศ.พืช 47 คน
อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ภูริช ยิ้มละมัย
นศ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 คน
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.ภูริช ยิ้มละมัย
อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา

ที่

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ

151/57

9-ส.ค.-57

153/57

6-ส.ค.-57

154/57

18-20 ส.ค.57

อาจารย์/บุคลากร

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

เข๎ารํวมประชุมเครือขํายสหวิทยาการแหํง
ราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนลําง
พานักศึกษาไปฝึกทักษะในการใช๎ห๎องปฏิบัติการ
ด๎านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ณ คณะวิทยาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
เข๎ารํวมโครงการเครือขํายประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวํางสถาบัน ครั้งที่ 5
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยามหาสารคาม
จัดนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อชุมชน งานมหกรรม
วิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยีแหํงชาติ 2557
ณ จ.เชียงใหมํ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ณ โครงการชํางหัวมัน จ.เพชรบุรี

ดร.ศรัณยา เพํงผล
น.ส.สุภาพร มะระกา
น.ส.กรรณิการ๑ งามสมพงษ๑
อ.ปัฐยาวัต สนธิธรรม
นศ.สโมสรนักศึกษา 11 คน

เข๎ารํวมประชุมประชาพิจารณ๑
ณ โรงแรมเช็นทราศูนย๑ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร๑

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ณ จ.ระยอง

สัมมนา โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและ
สํงเสริมน้ามันจากขยะพลาสติก
ณ โรงแรม เดอะ ทวิน พาวเวอร๑
นาเสนอสิ่งประดิษฐ๑และนวัตกรรมเพื่อชุมชน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

อาจารย์/บุคลากร
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
นายณัฐวุฒิ ครสุวรรณ๑
นายธีระยุทธ คุ๎มวงษ๑
ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด

155/57

8-ส.ค.-57

156/57

14-ส.ค.-57

157/57

28-ส.ค.-57

158/57

22-ส.ค.-57

159/57

22-ส.ค.-57

160/57

25-ส.ค.-57

อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑

0161/57

26-ส.ค.-57

อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑

0162/57

28-29 ส.ค.57

163/57

22-ส.ค.-57

อ.รพีพัฒน๑ มั่นพรม
ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑
อ.จิรทัศน๑ ดาวสมบูรณ๑
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
ผศ.ดร.ไพฑูรย๑ ทองทรัพย๑
อ.เพ็ญนภา มณีอุด
อ.รพีพัฒน๑ มั่นพรม

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
อ.จามรี เครือหงษ๑
อ.สุรภี ประชุมพล
ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

อ.ชื่นจิต พงษ๑พูล
ดร.ณิชา กาวิละ
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
ผศ.อิ่มเอิบ พันสด
น.ส.ปิยนุช ภูกันแก๎ว
ผศ.สมชาย ศรีพูล
ผศ.ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ

การติดตํอโรงงานเพื่อขอสํงนักศึกาษฝึกงาน
ณ โรงงานไส๎กรอกกาฬสินธุ๑ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ๑
ประชุมวิชาการเรื่องการจัดการโรคสเตรปโตคอดคัส
ในปลานิล
ณ รร.มิราเคิลแกรนด๑โฮเต็ล กทม.
ศึกษาดูงาน
ณ โรงงานน้าตาลเกษตรไทย อินเตอร๑เนชั่นแนล
ซูการ๑คอร๑ปอเรชั่น สาขา 3
พานักศึกษาสาขาวิทย๑ฯ อาหาร ศึกษาดูงาน
จ.อยุธยา จ.ปทุมธานี

เป็นวิทยากรอบรมสัมมนาโครงการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร๑
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
ณ บ.เคซีทีว,ี นครสวรรค๑บอร๑ดแคสติ้งซิสเทม,
108 And Art อ.เมือง จ.นครสวรรค๑
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
ณ บ.ดั๊กคลีเอทีฟ จากัด, ร๎านน๎องสติกเกอร๑, ร๎าน
โพกัสศูนย๑อานามัยพืช, โรงพยาบาลแมํและเด็ก
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
ณ บ.พิมพ๑ชัน / บ.เอสที ดีไซน๑ แอนด๑เมเนจเม๎น
SB DESIGN SQUARE กทม.
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
ณ ร๎านปลาทองสติกเกอร๑ 27/165 ถ.คลองคะ
เชนทร๑ ต.ในเมือง จ.พิจิตร
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164/57

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
21-22 ส.ค.57

165/57

21-22 ส.ค.57

ที่

อาจารย์/บุคลากร
อ.กันยาพร กุณฑลเสพย๑
อ.ธวัช พะยิ้ม
อ.มานัส รอดชื่น
อ.สุจิตรา อยูํหนู
อ.ยุวดี ทองอํอน
ผศ.ภูษิต คาชมภู
ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน๑

166/57

25-ส.ค.-57

อ.เพียงพิศ ชะโกทอง
อ.เพียงพิศ ชะโกทอง
อ.ยุวดี ทองอํอน
ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน๑

167/57

27-ส.ค.-57

ผศ.ภูษิต คาชมภู
อ.เพียงพิศ ชะโกทอง

168/57

27-ส.ค.-57

อ.ยุวดี ทองอํอน

169/57

26-ส.ค.-57

อ.ยุวดี ทองอํอน

170/57

27-ส.ค.-57

ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน๑

171/57

27-ส.ค.-57

ผศ.ภูษิต คาชมภู

172/57

26-ส.ค.-57

ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน๑

173/57

28-ส.ค.-57

ผศ.ภูษิต คาชมภู

174/57

26-ส.ค.-57

ผศ.ภูษิต คาชมภู

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
ณ กทม.
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
ณ กทม.
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
ณ บ.บางกอกรับเบอร๑สหรัตน
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
ณ ไอเดียร๑ดี ดีเวอร๑ลอปเม๎นท๑ จ.นครสวรรค๑
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
ณ เอฟเอนแอนทีอาร๑ต จ.นครสวรรค๑
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
ณ ร๎านปูายโชค จ.นครสวรรค๑
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
ณ ร๎านสยามศิลป จ.นครสวรรค๑
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
ณ นิวสปรอต จ.นครสวรรค๑
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
ณ วิสุทธิการพิมพ๑ จ.นครสวรรค๑
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
ณ ร๎านสบายอิงค๑เจท จ.นครสวรรค๑
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
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ที่

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี

176/57

29-ส.ค.-57

177/57

30-31 ส.ค.57

178/57

29-ส.ค.-57

อาจารย์/บุคลากร
ผศ.อิ่มเอิบ พันสด
น.ส.ปิยนุช ภูกันแก๎ว
อ.ณัฐเศรษฐ๑ น้าคา
ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
ผศ.จรรโลง พิรุณ
อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
อ.ภูริช ยิ้มละมัย
นศ.สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 44 คน
อ.เพียงพิศ ชะโกทอง
ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน๑

179/57

26-ส.ค.-57

180/57

27-ส.ค.-57

181/57

28-ส.ค.-57

184/57

28-29 ส.ค.57

183/57

28-ส.ค.-57

อ.ยุวดี ทองอํอน
ผศ.ภูษิต คาชมภู
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท๑
อ.ปฐมพงค๑ จิโน
อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐ๑ศักดิ์
นศ.วิศวกรรม 80 คน
ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
ผศ.สมชาย ศรีพูล

ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
ผศ.สมชาย ศรีพูล

อ.กฤษณะ รํมชัยพฤกษ๑
อ.ปฐมพงค๑ จิโน
ผศ.อิ่มเอิบ พันสด

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
ณ ปุ๋ยดีไซน๑ สติ๊กเกอร๑ จ.นครสวรรค๑
เข๎ารํวมสัมมนาทางวิชาการเรือน การยกระดับ
อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพของไทยสูํตลาดสากล
ณ โรงแรมพลูแมน กทม.
ทัศนศึกษาดูงานโรงงานและสถานประกอบการ
ณ จ.เพชรบุรี

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
ณ บ.ไทยยูเนียน กราฟฟิก จากัด
อบรมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง การลดการใช๎พลังงานใน
การเดินทางภายในเมือง ครั้งที่ 4 "เมืองจักรยาน
นครสวรรค๑"
ณ อาคารอเนกประสงค๑ อุทยานสวรรค๑ อ.เมือง
จ.นครสวรรค๑
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาชุมชนด๎วย
องค๑ความรู๎ใหมํทางวิทยาศาสตร๑
ณ ศูนย๑การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง อ.ทัพทัน
จ.อุทัยธานี
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการการ
พัฒนาชุมชนด๎วยนวัตกรรม ข๎าว
ณ ศูนย๑การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง อ.ทัพทัน
จ.อุทัยธานี
เข๎ารํวมสัมมนา "เทคนิคและแนวทางการอนุรักษ๑
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม"
ณ จ.เชียงใหมํ
ฟังปฐกถา เรื่อง Preposing to compet in a
changing Asia
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ที่
190/57



เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
7-11 ส.ค.57

อาจารย์/บุคลากร
ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
ผศ.วีระชาติ จริตงาม
อ.วัชระ ชัยสงคราม
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐ๑ศักดิ์
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
นาเสนอผลงานวิจัย
ณ งานมหกรรมงานวิจัยแหํงชาติ 2557

เดือน กันยายน พ.ศ.2556

175/57

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
4-5 ก.ย.57

ดร.ณิชา กาวิละ

182/57

9-12 ก.ย.57

อ.นพดล ชุํมอินทร๑

185/57

11-ก.ย.-57

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ๑ คงดี
ผศ.สมชาย ศรีพูล

186/57

4-ก.ย.-57

อ.อาสาฬห๑ อุตตาลกาญจนา
นศ.ทล.บ.4 ปี 20 คน

ประเมินผลการมีสํวนรํวมโครงการบริการ, เก็บข๎อมูล
เพื่อการพัฒนา
ณ สหกรณ๑การเกษตร อ.ตากฟูา สหกรณ๑โคนม
บริการวิชาการ
ณ โรงเรียนบางลายพิทยาคม อ.บึงนางราง จ.พิจิตร

187/57

2-ก.ย.-57

ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด
อ.ชัญญพัชร๑ จารุวัชรเศรษฐ๑

ติดตํอการอบรม เรื่อง Project-Brand
ณ สถาบันสนับสนุนวิชาการ ม.นเรศวร

188/57

9-11 ก.ย.57

อ.อนุสรณ๑ สินสะอาด

189/57

4-6 ก.ย.57

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ๑ กุศลสถิตย๑

191/57

8-ก.ย.-57

192/57

15-18 ก.ย.57

อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
ดร.ภริตา พิมพันธุ๑
อ.กรรณิการ๑ มิ่งเมือง
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน๑วัฒน
อ.จามรี เครือหงษ๑
อ.สุรภี ประชุมพล

จัดกิจกรรมเติมความรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพด๎าน
วิทยาศาสตร๑ ประจาปี 2557
ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร๑ท เขาใหญํ จ.นครราชสีมา
รํวมการประชุมวิทยาการวิศวกรรมฟาร๑มและ
เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติระดับชาติ ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแกํน
ประชุมวิจัยโลจิสติกส๑
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่

อาจารย์/บุคลากร

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
เข๎ารํวมฝึกอบรม เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ผลสดทางการเกษตรเพื่อการสํงออก
ณ โรงแรม เอส.ดี อเวนิว กทม
ฝึกอบรมการวิเคราะห๑ปริมาณฮอร๑โมนพืช
ณ คณะเกษตรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ

เข๎าอบรม โครงการพัฒนาผู๎จัดการงานวิจัย
ณ โรงแรมมารวย การ๑เด๎น
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193/57

เดินทาง
วัน-เดือน-ปี
19-ก.ย.-57

194/57

18-ก.ย.-57

195/57

24-25 ก.ย.57

ที่

อาจารย์/บุคลากร
ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ๑

อ.เพียงพิศ ชะโกทอง
ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด
ผศ.วีระชาติ จริตงาม
อ.ถิรายุ ปิ่นทอง
ผศ.ธีรพจน๑ แนบเนียน

เรื่อง / สถานที่ไปราชการ
รํวมประชุมสัมมนาทางวิชาการวาระแหํงชาติด๎าน
การพัฒนาทางเกษตร
ณ กทม.
หาข๎อมูลทาวิทยานิพนธ๑
ณ กทม.
แนะนาทางการอนุรักษ๑พลังงาน
ณ โรงงานชุมพลห๎องเย็น จ.นําน และ
สหกรณ๑การเกษตรบ๎านตาก จ.ตาก

~ 72 ~

ด้านการเงินและงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น 9,115,800บาท (เก๎าล๎านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห๎าพันแปดร๎อยบาทถ๎วน) แบํงเป็นประเภทเงินงบประมาณ
แผํนดิน เทํากับ 4,242,000บาท และประเภทเงินงบประมาณ เทํากับ 4,873,800
 งบประมาณ ประจาปี 2557
 ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน
โครงการ
รวมทั้งสิ้นงบประมาณแผ่นดิน
1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีฯ
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ๑การศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมฯ
3. โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย๑
เกํา
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรม
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส๑
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาการออกแบบ
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
8. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทล.บ. 2 ปี
9. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว๑
10. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

รวม
ยอดการ
งบประมาณ
คิดเป็น
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ที่ได้รับจัดสรร
(%)
30 ก.ย. 2557
ทั้งสิ้น
4,242,000 3,782,825.86 459,174.14 89.18
57-00-AD-02
674,000
495,851.00 178,149.00 73.57
รหัส
งบประมาณ
แผ่นดิน

57-00-AD-04

1,500,000

1,298,000.00 202,000.00

86.53

57-00-AD-05

105,500

105,500

57-00-AD-06

471,070

457,330.45

13,739.55

91.08

57-00-AD-07

182,520

175,600.00

6,920.00

96.21

57-00-AD-08

413,250

372,612.00

40,638.00

90.17

57-00-AD-09

164,760

164,609.00

151.00

99.91

57-00-AD-10

226,670

221,505.40

5,164.60

97.72

57-00-AD-11

115,380

115,360.00

20.00

99.98

57-00-AD-12

134,000

127,486.99

6,513.01

95.14

- 100.00
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โครงการ
รวมทั้งสิ้นงบประมาณแผ่นดิน
เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช
11. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้า
12. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีการอาหาร
13. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคณะ
14. โครงการจัดจ๎างบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
15. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีฯ
16. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาค กศ.บป.คณะเทคโนโลยีฯ
17. โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและ
ศิษย๑เกํา
18. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
และวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
19. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาการออกแบบ
20. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม ทล.บ. 4 ปี
21. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทล.บ. 2 ปี
22. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิสัตว๑
23. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

รหัส
งบประมาณ
แผ่นดิน

รวม
ยอดการ
งบประมาณ
คิดเป็น
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ที่ได้รับจัดสรร
(%)
30 ก.ย. 2557
ทั้งสิ้น
4,242,000 3,782,825.86 459,174.14 89.18

57-00-AD-13

103,920

99,919.52

4,000.48

96.15

57-00-AD-14

50,930

49,099.50

1,830.50

96.41

57-00-AD-19

100,000

99,952.00

48.00

99.95

57-01-AD-01

1,291,500

1,265,296.74

26,203.26

97.97

57-01-AD-02

10,000

10,000.00

-

100

57-01-AD-03

220,000

183,225.00

36,775.00

83.28

57-01-AD-05

94,500

87,648.00

6,852.00

92.75

57-01-AD-06

50,000

49,100

900.00

98.20

57-01-AD-08

113,000

113,000.00

57-01-AD-09

75,000

64,800.00

10,200.00

86.40

57-01-AD-10

47,400

47,112.00

288.00

99.39

57-01-AD-11

12,000

11,812.00

188.00

98.43

57-01-AD-12

61,900

61,117.00

783.00

98.74

- 100.00
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โครงการ

รหัส
งบประมาณ
แผ่นดิน

รวมทั้งสิ้นงบประมาณแผ่นดิน
เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช

รวม
ยอดการ
งบประมาณ
คิดเป็น
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ที่ได้รับจัดสรร
(%)
30 ก.ย. 2557
ทั้งสิ้น
4,242,000 3,782,825.86 459,174.14 89.18

24. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้า

57-01-AD-13

21,000

18,900.00

2,100.00

90.00

25. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีการอาหาร
26. โครงการเพิ่มขีดความสามารถด๎าน
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑และงานบริการ
วิชาการ
27. โครงการอนุรักษ๑ศิลปและวัฒนธรรม
28. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
29. โครงการการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็น
การในปฏิบัติงานของอาจารย๑และบุคลากร
และการจัดการความรู๎ภายในองค๑กร
30. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคณะ

57-01-AD-14

75,000

67,098.00

7,902.00

89.46

57-01-AD-15

330,000

232,398.00

97,602.00

70.42

57-01-AD-16
57-01-AD-17
57-01-AD-18

150,000
705,000
170,000

149,200.00
654,262.00
116,100.00

800.00
50,738.00
53,900.00

99.47
92.80
68.29

57-01-AD-19

1,177,500

1,083,239.01

94,260.99

91.99
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 ประเภทเงินงบประมาณรายได้
โครงการ
รวมทั้งสิ้นงบประมาณแผ่นดิน
1. โครงการจัดจ๎างบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาคปกติ คณะเทคโนโลยีฯ
3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาค กศ.บป.คณะเทคโนโลยีฯ
4. โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและ
ศิษย๑เกํา
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานและวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกล
การผลิต
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
ออกแบบ
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม ทล.บ. 4 ปี

รหัส
งบประมาณ
แผ่นดิน
57-01-AD-01

รวมงบประมาณ
ยอดการเบิกจ่าย
คิดเป็น
ที่ได้รับจัดสรร
คงเหลือ
30 ก.ย. 2557
(%)
ทั้งสิ้น
4,603,800.00 4,214,307.75 389,492.25 91.54
1,291,500
1,265,296.74 26,203.26 97.97

57-01-AD-02

10,000

10,000.00

-

100

57-01-AD-03

220,000

183,225.00

36,775.00

83.28

57-01-AD-05

94,500

87,648.00

6,852.00

92.75

57-01-AD-06

50,000

49,100

900.00

98.20

57-01-AD-08

113,000

113,000.00

57-01-AD-09

75,000

64,800.00

10,200.00

86.40

57-01-AD-10

47,400

47,112.00

288.00

99.39

9. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการ
57-01-AD-11
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว๑
10. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการ
57-01-AD-12
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช
11. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ 57-01-AD-13

12,000

11,812.00

188.00

98.43

61,900

61,117.00

783.00

98.74

21,000

18,900.00

2,100.00

90.00

75,000

67,098.00

7,902.00

89.46

8. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทล.บ. 2 ปี

- 100.00

เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้า

12. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

57-01-AD-14
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โครงการ
รวมทั้งสิ้นงบประมาณแผ่นดิน
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร
13.โครงการเพิ่มขีดความสามารถด๎าน
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑และงาน
บริการวิชาการ
14. โครงการอนุรักษ๑ศิลปและวัฒนธรรม
15. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
16. โครงการการพัฒนาสมรรถนะที่
จาเป็นการในปฏิบัติงานของอาจารย๑และ
บุคลากร และการจัดการความรู๎ภายใน
องค๑กร
17. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคณะ
ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557

รหัส
งบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ
ยอดการเบิกจ่าย
คิดเป็น
ที่ได้รับจัดสรร
คงเหลือ
30 ก.ย. 2557
(%)
ทั้งสิ้น
4,603,800.00 4,214,307.75 389,492.25 91.54

57-01-AD-15

330,000

232,398.00

97,602.00

70.42

57-01-AD-16
57-01-AD-17
57-01-AD-18

150,000
705,000
170,000

149,200.00
654,262.00
116,100.00

800.00
50,738.00
53,900.00

99.47
92.80
68.29

57-01-AD-19

1,177,500

1,083,239.01

94,260.99

91.99

4,603,800.00 4,214,307.75
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ด้านการประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎รับการประเมินตนเองจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2556 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน ดังนี้
1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑พีระศักดิ์ ฉายประสาท
ประธานกรรมการ
2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑รัตนะ
ยศเมธากุล รองประธานกรรมการ
3. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑มนตรี ไชยานุกูลกิตติ กรรมการ
4. นายสมพร พูลพงษ๑ กรรมการ
5. นายสมบูรณ๑ นิยม กรรมการและเลขานุการ
6. นางอุทุมพร
ธะในสวรรค๑ ผู๎ชํวยเลขานุการ
โดยมีผลการประเมินตามเกณฑ๑การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ประจาปีการศึกษา 2556
องค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และ แผนการดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย๑ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย๑ประจาที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย๑และบุคลากรสาย
สนับสนุน
2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษา และสภาพแวดล๎อม
การเรียนรู๎
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรม

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2556
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน คะแนน
ปี 2556
ปี 2556
ที่ได้

6 ข๎อหรือ 7 ข๎อ

8 ข๎อ

5
5.00

4 ข๎อ
ร๎อยละ 24
ร๎อยละ 48

5 ข๎อ
ร๎อยละ 17.65
ร๎อยละ 29.41

5
2.94
2.45

4 ข๎อ

3 ข๎อ

3

6 ข๎อ

7 ข๎อ

5

6 ข๎อ

7 ข๎อ

5

4 ข๎อ

5 ข๎อ

5

4 ข๎อ

4 ข๎อ

4

หมายเหตุ

ดี
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องค์ประกอบตัวบ่งชี้
จริยธรรมที่จัดให๎กับนักศึกษา
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการให๎คาปรึกษาและบริการด๎าน
ข๎อมูลขําวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค๑
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัย
หรืองานสร๎างสรรค๑
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ตํอ
จานวนอาจารย๑ประจาและนักวิจัยประจา
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑
ตํอสังคม
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
การจัดการ
7.1 ภาวะผู๎นาของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับ
ของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2556
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน คะแนน
ปี 2556
ปี 2556
ที่ได้
4.05
6 ข๎อ

6 ข๎อ

4

6 ข๎อ

6 ข๎อ

5
4.50

6 ข๎อ

5 ข๎อ

3

4 ข๎อ

5 ข๎อ

5

48,000

120,237.42
บาทตํอคน

5
4.67

4 ข๎อ

4 ข๎อ

4

4 ข๎อ

4 ข๎อ

4
4.00

4 ข๎อ

5 ข๎อ

หมายเหตุ
ดี

ดี

ดีมาก

ดี

5
5.00

6 ข๎อ

6 ข๎อ

4

4 ข๎อ
4 ข๎อ
5 ข๎อ

5 ข๎อ
5 ข๎อ
5 ข๎อ

5
5
4
4.50

ดีมาก

ดี
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ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2556
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน คะแนน
ปี 2556
ปี 2556
ที่ได้
6 ข๎อ
7 ข๎อ
4
4.00

องค์ประกอบตัวบ่งชี้
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยคะแนนรวม
ทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

7 หรือ 8 ข๎อ

8 ข๎อ

หมายเหตุ
ดี

4
4.00

ดี

4.23

ดี

และมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ๑การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค๑การมหาชน)
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎
งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
ตัวบํงชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี
โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
ตัวบํงชี้ที่ 3 ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ๑หรือ
เผยแพรํ
ตัวบํงชี้ที่ 4 ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได๎รับ
การตีพิมพ๑หรือเผยแพรํ
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านคุณภาพบัณฑิต
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบํงชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่
ได๎รับการตีพิมพ๑หรือ

เป้าหมาย

4 คะแนน
(ร๎อยละ 75)

ผลดาเนินการ
ตัวตั้ง/
ผลลัพธ์
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

ร๎อยละ 60.09

= บรรลุ

N/A

3.99 คะแนน

= บรรลุ

3.99

-

-

-

-

-

-

137 x 100
228
367

3.51 คะแนน

92
-

-

-

-

-

4.00
4 คะแนน
(ร๎อยละ 16)

7 x 100
68

ร๎อยละ 10.29

= ไมํบรรลุ

2.57
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

เผยแพรํ
ตัวบํงชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่
4 คะแนน
นาไปใช๎ประโยชน๑
(ร๎อยละ 16)
ตัวบํงชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได๎รับการ
4 คะแนน
รับรองคุณภาพ
(ร๎อยละ 8)
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ตัวบํงชี้ที่ 8 ผลการนาความรู๎และ
ประสบการณ๑จากการให๎บริการ
4 คะแนน
วิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการ
(ร๎อยละ 24)
สอนและการวิจยั
ตัวบํงชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎าง
4 คะแนน
ความเข๎มแข็งของชุมชน
(4 ข๎อ)
หรือองค๑กรภายนอก
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบํงชี้ที่ 10 การสํงเสริมและสนับสนุนด๎าน 4 คะแนน
ศิลปะและวัฒนธรรม
(4 ข๎อ)
ตัวบํงชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
4 คะแนน
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
(4 ข๎อ)
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้พันธกิจหลักของ
สถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1 - 11)
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่
ของสภาสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่
4.00 คะแนน
ของผู๎บริหารสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย๑
4 คะแนน
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการบริหารและการ
พัฒนาสถาบัน

ผลดาเนินการ
ตัวตั้ง/
ผลลัพธ์
ตัวหาร
4 x 100
68
7.25 x 100
68

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

ร๎อยละ 5.88

= ไมํบรรลุ

1.47

ร๎อยละ 10.66

= ไมํบรรลุ

5.33
3.01

15 x 100
ร๎อยละ 60

= บรรลุ

5.00

= บรรลุ

3.00

25
ปฏิบัติได๎ 3 ข๎อ

4.00

ปฏิบัติได๎ 4 ข๎อ

= บรรลุ

4.00

ปฏิบัติได๎ 5 ข๎อ

= บรรลุ

5.00
4.50
3.80

190
68

-

-

-

4.10

= บรรลุ

4.10

= ไมํบรรลุ

2.33

2.33

3.21
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลดาเนินการ
ตัวตั้ง/
ผลลัพธ์
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

3.72

= ไมํบรรลุ

3.72

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบํงชี้ที่ 15 ผลประเมินการประกัน
3.51
คุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
คะแนน
ค่าเฉลี่ยด้านการพัฒนาและประกัน
คุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบํงชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให๎
เกิดอัตลักษณ๑
ตัวบํงชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ๑
ตัวบํงชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและ
จุดเดํนที่สํงผลสะท๎อน
เป็นเอกลักษณ๑ของสถาบัน

3.72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบํงชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือ
แก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตํางๆในประเด็น
ที่ 1 ภายในสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือ
แก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตํางๆในประเด็น
ที่ 2 ภายนอกสถาบัน
ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

-

-

-

-

-

-

-

3.71
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การปฏิบัติที่ดี/ข้อที่ควรพัฒนาและปรับปรุง/ข้อเสนอแนะภาพรวม
1.จุดเด่นสิ่งที่น่าชื่นชม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices)
1.1 องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
1. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน๑นาการพัฒนาองค๑กรสูง
2. การบริหารแบบมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกฝุาย
แนวเสริมจุดแข็ง
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีตามตัวชี้วัด เพื่อนามาปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
1.2 องค์ประกอบที่ 2
ตัวบํงชี้ที่ 2.4 มีโครงการพัฒนาอาจารย๑เข๎าสูํตาแหนํงทางวิชาการตามเกณฑ๑ประกันคุณภาพ
และควรมีทุกปี (ในปี 2557 ไมํม/ี ไมํชัดเจน)
1.3 องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง
1. การได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลํงทุนภายนอก
แนวเสริมจุดแข็ง
1. การสํงเสริมและสนับสนุนการเสนอขอทุนวิจัยภายนอกแกํคณาจารย๑รุํนใหมํ
1.4 องค์ประกอบที่ 5
จุดแข็ง
1. การบริการวิชาการแกํสังคมที่หลากหลาย
แนวเสริมจุดแข็ง
1. การเผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑การบริการวิชาการแกํสังคม แกํสื่อมวลชน ทีวี
หนังสือพิมพ๑
1.5 องค์ประกอบที่ 7
จุดแข็ง
1. การจัดการความรู๎ในการเขียนผลงานวิชาการ
แนวเสริมจุดแข็ง
1. ควรสํงเสริมสนับสนุนการจัดการความรู๎จากการปฏิบัติภารกิจทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกํสังคม การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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1.6 องค์ประกอบที่ 9
จุดแข็ง
1. การมีสํวนรํวมของการประกันคุณภาพการศึกษาของคณาจารย๑ บุคลากร และ
นักศึกษา
แนวเสริมจุดแข็ง
1. ควรจัดกิจกรรมการจัดการความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวม
วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให๎การประกันคุณภาพการศึกษาและถํายทอดแกํ
ผู๎บริหารรุํนใหมํ
2. จุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุงเร่งด่วน
2.1 องค์ประกอบที่ 2
1. ควรมีการกาหนดกิจกรรมในการทบทวนคูํมือระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตของคณะฯ ทุก
ปี เพื่อจะได๎มีการตรวจสอบความถูกต๎องและสอดคล๎องกับระเบียบหรือประกาศของหนํวยงานต๎นสังกัด
ได๎แกํ มหาวิทยาลัย สกอ. กระทรวง เป็นต๎น
2.2 องค์ประกอบที่ 3
1. ควรมีการสร๎างเครือขํายกับศิษย๑เกําที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และมีกิจกรรมรํวมกันในด๎าน
ตํางๆ ที่เป็นรูปธรรม ทั้งด๎านการพัฒนาความรู๎และประสบการณ๑ให๎ศิษย๑เกํา
2.3 องค์ประกอบที่ 4
1. การจัดการความรู๎ด๎านการวิจัย ได๎แกํ การเขียนข๎อเสนอโครงการวิจัย การบริหาร
โครงการวิจัย การตีพิมพ๑ผลงาน การขอตาแหนํงทางวิชาการ
2. การแสวงหาแหลํงเงินทุนภายนอกในการวิจัยเพื่อแก๎ปัญหาชุมชน
3. การนาเสนอผลงานวิชาการและการตีพิมพ๑ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
4. การตีพิมพ๑ผลงานวิชาการที่มีการรับรองมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. การสํงเสริมการจัดการความรู๎ด๎านการวิจัยให๎แพรํหลายในองค๑กร
2. การจัดทาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแกํคณาจารย๑ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎แกํ การเขียนข๎อเสนอโครงการวิจัยจากแหลํงทุนภายนอก การบริการ
โครงการวิจัย การตีพิมพ๑ผลงาน
3. การสร๎างแรงจูงใจในการนาเสนอผลงานและตีพิมพ๑ระดับชาติและนานาชาติ ได๎แกํ การยก
ยํองเชิดชูเกียรติ การพิจารณาความดีความชอบ

~ 84 ~

4. การสนับสนุนการตีพิมพ๑บทความวิชาการ หนังสือ ตารา ที่ผํานการพิจารณาจาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
5. การสนับสนุนการเข๎าสูํตาแหนํงวิชาการตามเกณฑ๑ สกอ.
2.4 องค์ประกอบที่ 5
1. การจัดทาแผนบริการวิชาการแกํสังคมเพื่อให๎ความรู๎และสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
2. การนาผลการประเมินการบริการวิชาการแกํสังคมมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให๎บริการ
วิชาการ เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
แนวทางพัฒนา
1. สํงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกํ
สังคมเพิ่มมากขึ้น
2. การประเมินผลการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกํสังคม เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการบริการวิชาการแกํสังคมในปีถัดไป
3. สํงเสริมและสนับสนุนการนาองค๑ความรู๎จากการบริการวิชาการแกํสังคมมาถํายทอดแกํ
บุคลากรภายในและสาธารณชนมากขึ้น
4. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู๎ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
5. สํงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแกํสังคมโดยใช๎ชุมชนต๎นแบบในการพัฒนาด๎าน
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรํวมกันในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง โดยใช๎องค๑ความรู๎ทุกด๎านในการ
พัฒนาเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนเพื่อให๎เกิดเป็นต๎นแบบ
2.5 องค์ประกอบที่ 8
จากการตรวจสอบหลักฐานไมํพบวําผู๎บริหารระดับสูงนาข๎อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช๎ในการวางแผนและการตัดสินใจ แตํได๎รับจากการสัมภาษณ๑ผู๎บริหารวํามีปัญหาเรื่องเงินงวดตํางๆ
และไมํทราบวําสามารถทาการขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดได๎ ดังนั้นขอปรับลดคําคะแนนเป็นทาได๎ 6 ข๎อ ได๎
คําคะแนน 4
คาแนะนา
1. ผู๎บริหารควรนาข๎อมูลที่ได๎รับการรายงานไปทาการวิเคราะห๑เพื่อหาจุดที่อาจสร๎างปัญหาและ
ดาเนินการปรับปรุงแก๎ไข เชํน มีการขอเปลี่ยนแปลงงวดเงินให๎ตอบรับกับสภาพการณ๑จริง การขอโอน
เงินข๎ามโครงการเพื่อให๎เกิดความเหมาะสมเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ กาหนดนโยบายการใช๎จํายเงินให๎
เป็นไปตามงวดเงิน
2. จากแผนกลยุทธ๑ทางการเงิน พบวําได๎กาหนดไว๎ 3 ด๎าน คือ
2.1 ด๎านงบประมาณแผํนดินและรายได๎ที่ได๎รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ
2.2 ด๎านการจัดสรรงบประมาณเป็นคําใช๎จํายตํางๆ
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2.3 การจัดหารายได๎จากการให๎บริการวิชาการ
ซึ่งในด๎าน 2.1 และ 2.2 คํอนข๎างมีความชัดเจน แตํในด๎าน 2.3 ยังไมํพบแผนที่ชัดเจน
ให๎การจัดให๎บริการวิชาการเพื่อหารายได๎ ดังนั้น คณะฯ ควรมีการกาหนดแผน (มาตรการ) อยํางชัดเจน
วําในปีใดจะมีการให๎บริการวิชาการเพื่อหารายได๎กี่เรื่อง รวมทั้งควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดหาทุน
วิจัยจากหนํวยงานภายนอก เชํน วช. สกอ. และจากสานักวิจัยฯ ของมหาวิทยาลัยฯ และมีการกาหนด
กฎเกณฑ๑ในการที่หนํวยงานภายนอกขอใช๎ห๎องประชุมหรือตั้งร๎านค๎าถํายเอกสาร รวมทั้งควรมีการ
วางแผนเกี่ยงกับการใช๎ อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ตํางๆ เพื่อกํอให๎เกิดรายได๎
2.6 องค์ประกอบที่ 9
การประเมินอัตลักษณ๑ของนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แนวทางพัฒนา
1. ควรนาการประเมินอัตลักษณ๑ของนักศึกษามาใช๎เป็นองค๑ประกอบหนึ่งของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 องค์ประกอบที่ 2
1. ควรมีการจัดทาแผนการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีฝุายกิจการนักศึกษาในการจัด
กิจกรรมหรือโครงการ เพื่อสํงนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมระดับชาติ เพื่อเป็นการกระตุ๎นและเผยแพรํ
ชื่อเสียงของนักศึกษาในด๎านคุณธรรม จริยธรรมอยํางตํอเนื่อง เชํน โครงการ To be Number 1
เยาวชนดีเดํนของสภาสังคมสงเคราะห๑แหํงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ๑ เป็นต๎น
3.2 องค์ประกอบที่ 3
1. ฝุายกิจการนักศึกษาควรมีการรํวมประชุมพิจารณา สังเคราะห๑ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ
สํวนกลางคณะฯ และทาประกาศเป็นลายลักษณ๑อักษรรายปีการศึกษาเพื่อให๎สาขาวิชาตํางๆ ได๎ใช๎
2. คณะฯ มีระบบในการดูแลนักศึกษาโดยการจัดทาเป็นระเบียนนักศึกษาที่มีข๎อมูลในหลายมิติ
ทั้งข๎อมูลสํวนตัวนักศึกษา ผลการเรียนรายเทอม ตารางกิจกรรมและ การรับคาปรึกษา แตํควรกากับให๎
มีการลงข๎อมูลตํางๆ ให๎เป็นปัจจุบันและครอบคลุม
3. คณะฯ ควรแสดงความเชื่อมโยงนาผลการประเมินคุณภาพการให๎บริการแกํนักศึกษาไปใช๎ใน
การปรับปรุงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีตํอไปให๎ชัดเจนมากขึ้น
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3.3 องค์ประกอบที่ 6
1. คณะฯ ควรจัดทาระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ ซึ่งมีขั้นตอน
การดาเนินงานด๎วยระบบคุณภาพ PDCA
3.4 ข้อเสนอแนะจากอาจารย์
1. การสร๎างขวัญกาลังใจแกํอาจารย๑อัตราจ๎าง
2. การจัดหาครุภัณฑ๑และวัสดุการศึกษา การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอตํอจานวน
นักศึกษา
3. เส๎นทางสูํตาแหนํง (Career path) ของพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราจ๎าง
3.5 ข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่า
1. การจัดกิจกรรมเสริมสร๎างความรู๎และประสบการณ๑แกํศิษย๑เกําและปัจจุบัน
3.6 ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ
1. การจัดกิจกรรมเสริมสร๎างประสบการณ๑วิชาชีพ
2. จัดหาครุภัณฑ๑การเรียนการสอนที่ทันสมัย
3.7 ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา
1. การเสริมสร๎างความรู๎และประสบการณ๑ด๎านวิชาชีพมากขึ้น
2. การจัดกิจกรรมสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ ความกล๎าแสดงออก
3. การจัดหาวัสดุ อุปกรณ๑ และครุภัณฑ๑การเรียนการสอนมากขึ้น

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
4.1 องค์ประกอบที่ 2
1. จากตัวบํงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาอาจารย๑และบุคลากรสายสนับสนุนควรจัดให๎มีระบบการ
ติดตามให๎คณาจารย๑และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู๎และทักษะที่ได๎จากการเข๎ารํวมประชุมทาง
วิชาการ หรือการพัฒนาทักษะตํางๆ มาเผยแพรํแกํบุคคลในคณะฯ อาจจะอยูํในลักษณะการนาเสนอใน
คราวการประชุมคณะฯ ภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือการจัดทา KM ของคณะฯ โดยเฉพาะควรนาไปใช๎
ในการจัดการเรียนการสอน ระบุไว๎ในแผนการสอนและมีการวัดผลความรู๎และกิจกรรมที่นักศึกษาได๎รับ
ด๎วย นอกจากนี้ คณะฯ ควรมีการประเมินผลความสาเร็จและนาผลไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
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4.2 องค์ประกอบที่ 3
1. ควรจัดให๎มีกิจกรรมเสริมสร๎างเครือขํายศิษย๑เกําและศิษย๑ปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนทางด๎าน
วิชาการและประสบการณ๑วิชาชีพ
2. ควรสํงเสริมให๎นักศึกษาใช๎กระบวนการคุณภาพ PDCA ในการจัดกิจกรรมตํางๆ อยําง
ครอบคลุม
4.3 องค์ประกอบที่ 6
1. ควรหากิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ๑ของคณะฯ เพื่อปลูกฝังคํานิยมของนักศึกษาให๎มีความรัก
และผูกพันกับองค๑กร เชํน กิจกรรมการไหว๎ครูชําง/ครูเกษตร ซึ่งจะทาให๎งานด๎านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมมีความโดดเดํนชัดเจน
สถิติคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2553-2556
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2553-2555
องค์ประกอบตัวบ่งชี้
2553
2554
2555 2556
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนการดาเนินการ
5
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
4
4
4
5.00
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
4.00
4.00
4.00
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
5
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2
5
5
2.94
2.2 อาจารย๑ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.46
2.38
2.88
2.45
2.3 อาจารย๑ประจาที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ
2.19
2.12
2.01
3
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย๑และบุคลากรสายสนับสนุน
5
5
5
5
2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ๑การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
5
5
5
5
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
4
5
4
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
5
3
5
5
คุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
4
4
3
4
ให๎กับนักศึกษา
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
3.46
4.06
4.11
4.05
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4
3.1 ระบบและกลไกการให๎คาปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูล
3
4
5
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องค์ประกอบตัวบ่งชี้
ขําวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค๑
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ตํอจานวนอาจารย๑
ประจาและนักวิจัยประจา
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผู๎นาของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2553-2555
2553
2554
2555 2556
3
3.00

5
4.50

5
5.00

5
4.50

3
5

4

4

3

5

5

5

5

5

5

5

4.33

4.66

4.67

4.67

5
4
4.50

5
4
4.50

4
4
4.00

4
4
4.00

4
4.00

5
5.00

5
5.00

5
5.00

5
5
5
3
4.50

5
5
5
3
4.50

3
5
5
4
4.25

4

4
4.50

5
5.00

4
4.00

4
4.00

4
4.00

4
4.00
4.09

4
4.00
4.33

4
4.00
4.30

4
4.00
4.23

5
5
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