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ประวัติความเป็นมา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ใน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ.2544 สถาบันให้แยกโครงสร้างออกมาเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัดสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแบ่งส่วนราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2548
ปี พ.ศ. 2549 ได้มีการแบ่งส่วนหน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานคณบดี
2. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สีประจาคณะ
สีเขียว
สีแดงเลือดนก
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ยุทธศาสตร์
ปรัชญา/ปณิธาน
สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝุใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐาน เพื่อถ่ายทอด
สูท่ ้องถิน่
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์
วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
บริการวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล
2. สร้างความรู้ และนวัตกรรม นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล
ชุมชน องค์กร และภาคการผลิต
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ของท้องถิ่นไทย
4. ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชิวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
5. กาหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
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เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น
2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ และนาไปใช้ประโยชน์ได้
3. บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัย
4. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
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ด้านการบริหาร
1. โครงสร้างองค์กร
คณบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)

ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ

(นายทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์)

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ผศ.วีระชาติ จริตงาม)

รองคณบดีฝุายบริหาร
(นายนัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์)

ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ
(นางสาวมาศสกุล ภักดีอาษา)

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ)

รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
(นายนัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น)

ผู้ช่วยคณบดีฝุายมาตรฐาน

ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
(ดร.ศรัณยา เพ่งผล)

รักษาราชการหัวหน้าสานักงานคณบดี
(นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต)

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
(ผศ.ภิญโญ ชุมมณี)
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รองคณบดีฝุายวิชาการ
(ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ)
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2. โครงสร้างการบริหาร
คณบดี
ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝุายมาตรฐาน

รองคณบดีฝุายบริหาร

ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หัวหน้าสาขาวิชา

รักษาราชการแทนหัวหน้า
สานักงานคณบดี

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี

~5~

รองคณบดีฝุายวิชาการ

คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ
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3. รายชื่อคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป แก้วเหล็ก
นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์
นายประกิจ ณรงค์ตะณุพล
นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล
นายชินกร เกรียงยะกุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
นายจุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
หัวหน้าสานักงานคณบดี

กรรมการที่เลือกตั้งจากคณาจารย์ประจา
กรรมการที่เลือกตั้งจากคณาจารย์ประจา
เลขานุการ
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คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
คณบดี

นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ประทีบ แก้วเหล็ก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประกิจ ณรงค์ตะณุพล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายนัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นายชินกร เกรียงยะกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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นายวีระชาติ จริตงาม
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
ตัวแทนคณาจารย์

ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

นายจุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
ตัวแทนคณาจารย์

ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
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.
19.

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ
นายนัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
นายทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
นางมาศสกุล ภักดีอาษา
นางศรัณยา เพิ่งผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
นายชัชชัย เขื่อนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา ไวยบท
นางสาวชื่นจิต พงษ์พูล
นางสาวอาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต คาชมพู
นายเสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
นางสาวกรรณิการ์ มิ่งเมือง
นายถิรายุ ปิ่นทอง
ผศ.วีระชาติ จริตงาม
ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
นายนัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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.
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ผลงานนักศึกษาและบุคลากร
1. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะการออกแบบและเขียนแบบด้วย
โปรแกรม SolidWorks ในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

~ 13 ~

นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะ
การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) ในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

~ 14 ~

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบได้รับ
รางวัลชมเชย และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง
นิทรรศการการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ ตึก
สันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล

“ไม่ยน่ ย่อปั่นถวาย”

ั่
“พร้อมเพรียงเหลืองสะพรง”

“ไม่ย่นย่อปั่นถวาย”

~ 15 ~

นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม (ทีม IND.ET Robot) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
หุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 "การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่ง
ชิ้นงานอุตสาหกรรมก้าวสู่ AEC เยาวชนทาได้" ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ
อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

~ 16 ~

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษา ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 23
มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเป็นตัวแทน
ของจังหวัดในการไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป โดยส่งผลงานโคมไฟจากหลอด

~ 17 ~

2. การนาเสนอนวัตกรรมของนักศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมนาเสนอนวัตกรรม “การหมุนข้าวสารกรอกหม้อ” ผ่านรายงาน สมรภูมิไอเดีย ทางช่องไทยทีวีสี
ช่อง 3 ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2558

~ 18 ~

~ 19 ~

นักศึกษาวิศวกรรมพลังงาน นาเสนอนวัตกรรม “เรือพลังงานแสงอาทิตย์” ในรายการคุย
โขมงข่าวเช้า ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558

~ 20 ~

ออกอากาศในรายการ U GREEN นวัตกรรมสีเขียว ทางช่องสปริงนิวส์
รถพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับคนพิการ

~ 21 ~

ตู้กดน้าร้อนน้าเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

~ 22 ~

เครื่องกลั่นเอทานอลระบบรวมแสงแบบพาราโบลิก

~ 23 ~

2.บุคลากรที่ได้รับรางวัล
ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ ได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพล
เรือนดีเด่น รับรางวัลครุฑทองคา ประจาปี 2558 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบ
รัฐบาล จากนายกรัฐมนตรี

นายถิรายุ ปิ่นทอง อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้รับรางวัลการนาเสนอผลงาน
ดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 30.31 มีนาคม 2558 ณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

~ 24 ~

อาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการด้านการเรียนการสอนดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์

~ 25 ~

ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ

ภาควิชา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. จานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557

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

จานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
รวม
ตรี
โท
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 ประจาปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค. 2559)

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

ปี 1
58

จานวนนักศึกษา (ภาคปกติ)
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6
57 56
55 54 53

33
31
19
25

27
17
12
10

39
25
22
12

8
9

3
1

1
2
0

108
73
58
57

39
15

49
0

28
-

9
-

0
-

0
-

125
15

45
14
0

63
17
0

16
23
0

32
9
0

6
0
0

1
0
0

163
63
0

18
62
24

8
45
12

27
33
-

2
9
-

0
4
-

0
0
-

55
153
36

36

25

28

27

1

0

117

21

31

0

0

0

0

52

382

316

253

105

15

4

1,075

รวม

คณะ

ภาควิชา/สาขาวิชา

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

ปี 1
58

จานวนนักศึกษา (ภาค กศ.บป)
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6
57 56
55 54 53

รวม

19

0

0

0

4

2

25

10

15

0

0

0

0

25

29

15

0

0

4

2

50
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3. โครงการด้านการผลิตบัณฑิต ประจาปีงบประมาณ 2558
ที่
โครงการ
1. ศึกษาดูงานสาหรับนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนช์
อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
เป็นสาคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จาก
ภาคปฎิบัติ
3. การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
4. วิจัยในชั้นเรียนสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
5. การส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันหรือนาเสนอผลงาน
วิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟูา
เครื่องกลการผลิต
6. เตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
7. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลการผลิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
8. อบรมทักษะการเขียนแบบทาง
วิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกลฯ
9. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จาก
ภาคปฎิบัติ
10. วิจัยในชั้นเรียนสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน
11. การส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันหรือนาเสนอผลงาน
วิชาการด้านวิศวกรรมพลังงาน
12. เตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน
13. การศึกษาดูงานสาหรับนักศึกษา

อ.วัชระ ชัยสงคราม

จานวนเงิน
วันที่
25,000 ต.ค. 57 - ก.พ. 58
92,900

พ.ย. 57 - ส.ค. 58

ไม่ใช้
งบประมาณ
5,000
ม.ค. - ก.ย. 58

ผศ.ธีรพจน์ แนบเนียน

15,000

ก.พ. - ก.ย. 58

อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
ดร.ภริตา พิมพันธุ์

5,000

มี.ค. - ก.ย. 58

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์

5,000

15 ธ.ค. 57

อ.โกเมน หมายมั่น

19,800

ต.ค. 57 - ม.ค. 58

อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์

45,400

พ.ย. 57 - ส.ค. 58

อ.ปฐมพงค์ จิโน

5,000

ม.ค. - พ.ค. 58

อ.ถิรายุ ปิ่นทอง

15,000

ม.ค. - ก.ย. 58

อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง และ
ดร.ภริตา พิมพันธุ์

5,000

1 มี.ค. - 20 พ.ค. 58

อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์

5,000

ต.ค. 57 - ก.พ. 58

~ 29 ~
ที่

โครงการ
วิศวกรรมพลังงาน
14. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญจากการปฏิบัติ สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม
15. อบรมทักษะการเขียนแบบทาง
วิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
16. การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
17. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทา
แผนการสอน
- ประชุมคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
18. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญเพื่อเพิ่มทักษะภาคปฏิบัติ
- จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาที่มี
ภาคปฏิบัติจานวน 48 รายวิชา
19. การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วน
ร่วมกับองค์กรภายนอก
20. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม
21. จัดทาฐานข้อมูลสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพงาน ช่างไฟฟูาอุตสาหกรรม
22. สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตของนักศึกษาสาขา
ไฟฟูาอุตสาหกรรม
23. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
สาขาวิชาการออกแบบ
24. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึก
สาขาวิชาการออกแบบ
25. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559แลกเปลี่ยน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

อ.โกเมน หมายมั่น
อ.มาศสกุล ภักดีอาษา และ
อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร

จานวนเงิน

วันที่

25,900

ก.พ. -ส.ค. 58

9,900

ต.ค. 57 - ม.ค. 58

ไม่ใช้
งบประมาณ
2,000
ต.ค. 57 - ก.ย. 58

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม

71,300

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

อ.อานาจ ประจง

25,000

23-27 มี.ค. 58

อ.เกษม ภู่เจริญธรรม

20,000

20-21 มี.ค. 58

อ.อาคิรา สนธิรรม

3,000

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม

15,000

24 เม.ย. 58

อ.เพ็ญนภา มณีอุด

50,000

19-20 มี.ค. 58

อ.เพ็ญนภา มณีอุด

106,700

มี.ค. - เม.ย. 58

สาขาวิชาการออกแบบ

40,000

12-14 ธ.ค. 57

~ 30 ~
ที่

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

โครงการ
ความรู้ระหว่าง ผู้ประกอบการ(ผู้ใช้
บัณฑิต) และอาจารย์
พัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าทดสอบความรู้
ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
เตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการ
ออกแบบ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน
โปรแกรม Adobe Lightroom
เบื้องต้น
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
วิจัยในชั้นเรียน
ดูงานนอกสถานที่
อบรมพัฒนาทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ การเขียนแบบ และ
ภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์
ศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายด้าน
ประกันคุณภาพ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอาเซียน
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พัฒนาสร้างเครือข่ายหลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน
อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อ
การประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ.เพ็ญนภา มณีอุด

จานวนเงิน

12,500

วันที่

28-29 มี.ค. 58

สาขาวิชาการออกแบบ

ไม่เบิกใช้ 8 พ.ค.2558
งบประมาณ

สาขาวิชาการออกแบบ

ไม่เบิกใช้ มิ.ย. - ก.ค.
งบประมาณ

อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
อ.พุทธพร ไสว

41,700

ต.ค 57 - ก.ย. 58

อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
อ.พุทธพร ไสว

10,000
40,000
15,000

ต.ค 57 - ก.ย. 58
ก.พ. - มี.ค. 58
มิ.ย. - ส.ค. 58

อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา

7,400

1 ธ.ค. 57

อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา

6,712

26-28 ก.ค. 58

อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา

30,000

28 พ.ย. 57

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5,000

15 ธ.ค. 57

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15,240

8-10 ธ.ค. 57

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

65,940

พ.ย. 57 - ก.ค. 58

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12,000

26-27 ก.พ. 58

~ 31 ~
ที่
โครงการ
40. การจัดนิทรรศการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

41. การนาเสนอผลงาน/ประกวด
สิ่งประดิษฐ์
42. สนับสนุนวัสดุในการจัดทา
สิ่งประดิษฐ์
43. ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม
และแหล่งการเรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริ
44. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอาเซียน
45. ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15,000

ธ.ค. 57 - มี.ค. 58

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9,000

ธ.ค. 57 - มี.ค. 58

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23,120

ก.พ. - มี.ค. 58

30,000

19 ธ.ค. 57

46. ประชุมวางแผน ติดตาม ทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
47. เตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนา
ทักษะนักศึกษาภายในฟาร์ม
มหาวิทยาลัย
48. ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์
49. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอาเซียน
50. จัดซื้อวัสดุฝึกสาหรับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
51. จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสีข้าว
52. การปรับปรุงหลักสูตรและบริหาร
หลักสูตร
53. ศึกษาดูงาน
54. พัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษา
- ตอบปัญหาวิชาการด้าน
การเกษตร
55. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ทักษะและประสิทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ธันวา ไวยบท

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จานวนเงิน
วันที่
10,000 ธ.ค. 57 - มี.ค. 58

ไม่เบิกใช้ 8 - 9 พ.ย. 57
งบประมาณ
3,000
ม.ค. - มี.ค. 58

ผศ.ธันวา ไวยบท

76,900

ม.ค. - มี.ค. 58

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

20,000

15 มิ.ย. 58

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

30,000

20-21 พ.ย. 57

อ.นพดล ชุ่มอินทร์

59200

พ.ย. 57 - ก.ย. 58

อ.นพดล ชุ่มอินทร์
อ.นพดล ชุม่ อินทร์

41000
ไม่เบิกใช้
งบประมาณ
23292.19
20,036

พ.ย. 57 - ก.ย. 58
พ.ย. 57 - ก.ย. 58

อ.นพดล ชุ่มอินทร์
อ.นพดล ชุม่ อินทร์

แขนงวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

6000

ม.ค. - มี.ค. 58
28-30 ม.ค. 58

17-18 ม.ค. 58

~ 32 ~
ที่
โครงการ
56. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนแบบมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
57. การส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ
58. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะอาชีพ
1.1 ประสิทธิภาพในการใช้
ภาษาอังกฤษ
59. ประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
60. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาทักษะการผลิตขนมอบ 2
61. อบรมภาษาอังกฤษในงานไฟฟูา
62. ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะ
ทางด้านงานวิจัยแก่นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
แขนงวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

จานวนเงิน
วันที่
29000 ม.ค. - ก.ย. 58

ดร.ณิชา กาวิละ

5,200

20 มิ.ย. 58

ดร.ณิชา กาวิละ

5,717

ธ.ค. 57

ดร.ณิชา กาวิละ

3,250

18 พ.ค. 58

ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด

3,200

มิ.ย. - ก.ย. 58

อ.อาคิรา สนธิธรรม
อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา

2,000
10,000

16-17 มี.ค. 58
ม.ค. - ก.ย. 58

~ 33 ~

ภาพกิจกรรม
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการผลิตพืช เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA CHALLENGE
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก โดยการสนับสนุนจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ในนิสิต นักศึกษาที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเองและนาความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผนเริ่มการสร้างธุรกิจไปเป็นแนวทางธุรกิจที่ตนเองสนใจและปฏิบัติให้เกิดผลทานธุรกิจได้จริง

~ 34 ~

โครงการศึกษาดูงาน
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โครงการอบรมภาษาอังกฤษในงานไฟฟ้า

~ 36 ~

ด้านกิจกรรมพัฒนา
1. โครงการพัฒนานักศึกษา

นักศึกษา

ที่
โครงการ
1. ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
2. เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
3. อบรมบุคลิกภาพนักศึกษา
4. สร้างเครือข่ายประกันคุณภาพด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยนักศึกษา
ภายในคณะ
1. แสดงความยินดีและมอบของที่
ระลึกกับบัณฑิต
6. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์
สานักงาน
7. วิศวจิตอาสาพัฒนาชุมชน
8. อบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ศิษย์เก่า
เรื่อง การควบคุมระบบนิวเมติกส์ใน
งานอุตสาหกรรม
9. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
บุคลิกภาพและมารยาทในสังคม"
10. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะต่อชุมชน และสร้างการ
ทางานเป็นทีม
11. บริการข้อมูลข่าวสารและให้คาปรึกษา
สาขาวิชาการออกแบบและแนะแนว
และให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
12. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
รองคณบดีกิจการนักศึกษา
รองคณบดีกิจการนักศึกษา

จานวนเงิน
15,000
120,000

วันที/่ สถานที่
29 ก.ค. 58
8-9 ส.ค. 58

ดร.ศรัณยา เพ่งผล
ดร.ศรัณยา เพ่งผล

20,000
36,020

30-31 พ.ค. 58
26-28 มิ.ย. 58

รองคณบดีกิจการนักศึกษา

2,000

15-17 ต.ค. 57

รองคณบดีกิจการนักศึกษา

5,000

ส.ค.-ก.ย. 58

อ.วัชระ ชัยสงคราม
อ.อานาจ ประจง

1,200
15,000

ม.ค. - เม.ย. 58
21 มิ.ย.58

อ.เพ็ญนภา มณีอุด

6,400

29 มี.ค.58

อ.สุจิตรา อยู่หนู

6,250

16 ส.ค.58

อ.จิระทัศน์ ดาวสมบูรณ์

18,906.80

ต.ค. 57 - ก.ค. 58

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ดร.ศรัณยา เพ่งผล

ไม่ขอเบิก
งบประมาณ
8,000

5 มิ.ย.58

13. การอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นักศึกษาทุกชั้นปี
14. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
15. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

6,000
2,500

17 ส.ค. 58
22-23 พ.ย. 57
2 ส.ค. 58
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ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558
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ด้านการบริการวิชาการ
1. โครงการด้านการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2558
ที่
โครงการ
1. บริการวิชาการเทคโนโลยีการผลิตไฟฟูา
พลังงานก๊าชชีวภาพขนาดเล็ก
2. บริการวิชาการเพื่อชุมชน สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน เรื่อง อบรมเตรียม
ความรู้พื้นฐานการจัดการพลังงาน
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตั้งระบบ
ไฟฟูาและให้บริการตรวจซ่อมอุปกรณ์
ไฟฟูา
4. บริการวิชาการตามความต้องการของ
ท้องถิ่น
5. บริการวิชาการแก่บุคลากรภายนอกและ
ศิษย์เก่า
1.การใช้วัสดุในชีวิตประจาวัน
2.ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(GIS)และโปรแกรมตารางคานวณ
(Excel)เบื้องต้น
6. บริการวิชาการด้านการพัฒนาน้าพุด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
7. บริการวิชาการเพื่อชุมชนการวิเคราะห์น้า
อย่างง่าย
8. บริการวิชาการการใช้งานโปรแกรม
AutoCAD
9. อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้
และบริการวิชาการ “เทคโนพัฒนา
ท้องถิ่น”
10. จัดตั้งศูนย์บริการ สนับสนุน และให้
คาปรึกษาด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ธีรพจน์ แนบเนียน

จานวนเงิน
15,000

วันที/่ สถานที่
18-19 พ.ค. 58

อ.ปฐมพงค์ จิโน

15,000

ม.ค. - ก.ย. 58

อ.อนุสรณ์ สินสะอาด

20,000

8 ก.พ. 58

ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญ
วัตน์
อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
และ อ.พุทธพร ไสว

50,000

เม.ย. - มิ.ย. 58

25,000

พ.ย. 57 - ส.ค.
58

อ.ถิรายุ ปิ่นทอง

20,000

ส.ค.- ก.ย.58

อ.มาศสกุล ภักดีอาษา และ
อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
อ.ณัฐเศรษฐ์ น้าคา

15,000

16 มิ.ย.58

10,000

2-5 มิ.ย. 58

ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
ดร.ศรัณยา
อ.อนุสรณ์ สินสะอาด
ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
ผศ.พรรษประเวศ อชิโน
บุญวัฒน์
11. บริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการ อ.จามรี เครือหงส์
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามความต้องการของ
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
นักเรียนมัธยมในท้องถิ่น
อ.สุรภี ประชุมพล

40,000

27 มี.ค. 58

10,000

1-31 มี.ค. 58

15,414

ธ.ค. 57- ม.ค.58
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2. โครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุน ประจาปีงบประมาณ 2558
ที่
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ชื่อโครงการ
การเพาะเลี้ยงกบในครัวเรือนเพื่อเป็นอาหารตามเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะอาชีพการ
ผลิตน้าผลไม้พร้อมดื่ม เยลลี่และแยมผลไม้ที่มีคุณภาพและ
อยู่ในระดับมาตรฐาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การย้อมสีตอกและการ
ออกแบบลวดลายหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาอย่างง่ายจากพลังงาน
ทดแทนสาหรับชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน(Hydroponics)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยการใช้
งานอุปกรณ์ไฟฟูาและวิธีปูองกันอันตรายจากไฟฟูาตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟูาแห่งประเทศไทย
การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานอาชีพ เรื่อง การสร้าง
ผลิตภัณฑ์จากดินไทยและดินพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้และ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพด้านการทา
ขนมเบื้องต้น
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สซิไฟเออร์จากสิ่งเหลือ
ใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นสาหรับหมู่บ้านห้วยกระทุ่ม
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟูาและการ
ให้บริการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟูาภายในครัวเรือน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
ผักตบชวา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกราฟิก โดยใช้
คอมพิวเตอร์
การถ่ายทอดการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนข้าวปลอดสารพิษ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พรรณไม้น้าและการจัดตู้พรรณ
ไม้น้า
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและสร้างสรรค์งาน
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ (กระดาษ) เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.จามรี เครือหงส์

จานวนเงิน
54,000

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

54,000

อ.มานัส รอดชื่น

54,000

อ.ถิรายุ ปิ่นทอง

54,000

อ.นพดล ชุ่มอินทร์
ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร และคณะ

54,000
54,000

อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม และคณะ

54,000

อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

51,000

อ.โกเมน หมายมั่น

54,000

อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์

54,000

อ.เพ็ญนภา มณีอุด

54,000

ดร.ณิชา กาวิละ

54,000

อ.เพียงพิศ ชะโกทอง

51,000

อ.ภูริช ยิ้มละมัย

48,000

อ.สุรภี ประชุมพล

48,000

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์

49,000
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ด้านการวิจัย
1. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2558
ลาดับ

ชื่อโครงการวิจัย

1

พัฒนาเครื่องอบข้าวโพดแบบ rotary เพื่อช่วยลด
ความชื้นและสารอะฟลาทอกซิน(afatoxin)
ผลของการรมโอโซนต่อคุณภาพการเก็บรักษาข้าวเจ้า
ขาวผสมข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
การใช้ยีสต์มีชีวิตร่วมกับจุลินทรีย์ EM (Effective
Microorganisms) ในการผลิตไรน้านางฟูาไทย
คุณภาพ
การพัฒนาการอบแห้งขนมจีนด้วยเครื่องอบแห้ง 2
ระบบ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
นวัตกรรมการเพาะกล้าข้าวเมล็ดเดียวเพื่อการปลูก
แบบนาโยน
การออกแบบและพัฒนาถังหมักอาหารแข็งแบบหมุน
โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ สาหรับอุตสาหกรรมการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงจากเชื้อราโมแนสคัส
การจัดการและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อการ
พึ่งตนเอง กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแต๋นโดยการประยุกต์
การอบแห้งข้าวแต๋น ด้วยความร้อนจากเทอร์โมอิเล็ก ทริกส์ร่วมกับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ :
กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้าตาลโตนด ตาบลเกย
ไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

2
3

4.
5.
6.

7.
8.

ผู้วิจัย

จานวนเงิน
(บาท)

อาจารย์อานาจ ประจง

399,800

ดร.ศรัณยา เพ่งผล

450,440

อาจารย์จามรี เครือหงส์

323,000

อาจารย์นัฐพันธ์ พูน
วิวัฒน์
อาจารย์โกเมน หมายมั่น

256,550

ผศ.ธีรพจน์ แนบเนียน

400,000

ผศ.ธันวา ไวยบท

1,500,000

อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง

500,000

500,000
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2. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจาปีงบประมาณ 2558
ลาดับ

ชื่อโครงการวิจัย

1.

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การให้บริการขนส่ง
สาธารณะในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อ
รสช่าติ รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์น้าผึ้งกลุ่มยุว
เกษตรกรบ้านชุมยาง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

2.

จานวนเงิน
(บาท)

ผู้วิจัย
อาจารย์พุทธพร ไสว

40,000

อาจารย์จิรทัศน์ ดาว
สมบูรณ์ และอาจารย์
เพ็ญนภา มณีอุด

40,000

3.โครงการวิจัยจากแหล่งทุนอื่น ประจาปีงบประมาณ 2558
ลาดับ
1

2

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

โครงการภาพถ่ายความงามของ อาจารย์จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์
ศิลปวัฒนธรรมวิถีพุทธ
ต.ปากน้าโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
ไรน้านางฟูาไทยด้วยน้าทิ้งจาก
บ่อเลี้ยงปลา

จานวนเงิน
(บาท)
440,000

แหล่งทุน

880,120

สกว.

วช.

3. การนาเสนองานวิจัย
ที่
ชื่อบทความวิจัย

1 การพัฒนาห้องเผาไหม้เตาชีวมวลจาก
เซรามิก

เจ้าของ
บทความ
วิจัย

สาขาวิชา

ณัฐเศรษฐ์
น้าคา

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่
เผยแพร่
วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 33 ฉบับที่ 5
กันยายน-ตุลาคม 2557

วัน/
เดือน/ปี
ที่
เผยแพร่/
เล่มที่
ก.ย.-ตุ.ค.
57
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ยุวดี ทอง
อ่อน

3 ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลมะเฟืองต่อ
คุณภาพของการแปรรูปผลไม้อิ่มอบแห้ง

อ.ชื่นจิต
วิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการของ
พงษ์พูล และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.เบญจ
การอาหาร ครั้งที่ 59
พร รอด
อาวุธ
อ.พรพรรณ
จิอู๋
ผศ.ดร.
การออกแบบ วารสารวิชาการศิลปะและ
ไพฑูรย์
การออกแบบ
ทองทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ผศ.ดร.ธวัช การออกแบบ การประชุมเสนอ
พะยิ้ม
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ พ.ศ.2558
อ.โกเมน วิศวกรรมไฟฟูา การประชุมวิชาการ
หมายมั่น เครื่องกลการ ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
ผลิต
วิจัย” ครั้งที่ 7
ผศ.ธีรพจน์ วิศวกรรมไฟฟูา การประชุมวิชาการ
แนบเนียน เครื่องกลการ ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
ผลิต
วิจัย” ครั้งที่ 7

3-6 ก.พ.
58

อ.จามรี
เครือหงส์
ผศ.ดร.จงดี
ศรีนพรัตน์
วัฒน
สุรภี
ประชุมพล

เกษตรศาสตร์ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้าน
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
เศรษฐศาสตร์อาหาร และ
ธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 4

17 ก.ค.
58

ผศ.ธันวา
ไวยบท

เกษตรศาสตร์ การประชุมวิชาการ
1-3 ก.ย.
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
58
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
7 และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ

4 วัสดุเหลือใช้กับภาวะโลกร้อน

5 ผลของการออกแบบภาพประกอบนิทาน
เพื่อใช้ประกอบการอ่าน สาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4
6 การศึกษาผลิตไบโอแบตเตอรี่จากน้า
มะนาวและกรดน้าส้มสายชู
7 การพัฒนาเครื่องกาเนิดไฟฟูาสารอง
ระบบไฮบริดพลังงานไฮโดรเจนร่วมกับ
พลังงานเชื้อเพลิง เพื่อการประหยัด
พลังงานและลดภาวะ
โลกร้อน
8 ผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยง
ไรน้านางฟูาด้วยยีสต์มีชีวิตร่วมกับจิลินท
รีย์ EM

9 แนวทางการจัดการและพัฒนาอาชีพการ
เลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มการพึ่งตนเอง ;
กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

ออกแบบ

Veridian E-Journal
Volume 7 Number 5

ก.ค. –
ธ.ค. 57

ม.ค. –
ธ.ค. 58

23 ม.ค.
58
30-31
มี.ค.58
30-31
มี.ค.58
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10 พิษเฉียบพลันของความเค็มต่อไรน้า
นางฟูาไทยที่อายุแตกต่างกัน

อ.จามรี
เครือหงส์
ผศ.ดร.จงดี
ศรีนพรัตน์
วัฒน
สุรภี
ประชุมพล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 6
เกษตรศาสตร์ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
6 สาขาเกษตรศาสตร์และ
อุตสาหกรรมอาหาร

มิ.ย.58
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ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่
1.
2.
3.
4.

โครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
ไหว้ครูช่าง
ไหว้พระพิรุณ
ปฏิบัติการทางด้านศิลปะและการออกแบบ
ครั้งที่ 5

ผู้รับผิดชอบโครงการ
รองฯ กิจการนักศึกษา
รองฯ กิจการนักศึกษา
รองฯ กิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม

จานวนเงิน
50,000
7,500
7,500
120,000

วันที่
5 พ.ย. 57
27 ส.ค. 58
20 ส.ค. 58
3-4 มิ.ย. 58
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ภาพกิจกรรม
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

กิจกรรมการประกวดกระทง

กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
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โครงการไหว้ครูช่าง ประจาปีการศึกษา 2558
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ด้านบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวนอาจารย์ทั้งหมด
69 คน เจ้าหน้าที่จานวน 9 คน ดังนี้
1. รายชื่ออาจารย์แยกตามสาขาวิชา
ที่
ชื่อ-สกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
1. นางสาวอาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
2. ผศ.ดร.ศรวณะ แสงสุข
3. นางสาวพุทธพร ไสว
4. ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
5. นายมนตรี ใจเยี่ยม
สาขาวิชาการออกแบบ
1. ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
2. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์
3. ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์
4. ดร.ยุวดี ทองอ่อน
5. นายนัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
6. นางสาวเพียงพิศ ชะโกทอง
7. นายรพีพัฒน์ มั่นพรม
8. นางสาวเพ็ญนภา มณีอุด
9. นายจิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์
10. นางสาวสุจิตรา อยู่หนู
11. นางสาวกันยาพร กุณฑลเสพย์
12 ผศ.ภูษิต คาชมภู
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ
2. ผศ.สันติ พงษ์พรต
3. ผศ.จรรโลง พิรุณ
4. นายเสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
5. นายภูริช ยิ้มละมัย
6 ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้าคา
7 นางสาวชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์

สถานะ

หมายเหตุ

พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลาศึกษาต่อ
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ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
1. ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร
2. นายเกษม ภู่เจริญธรรม
3. นายนัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
4. นายชัชชัย เขื่อนธรรม
5. นายอนุสรณ์ สินสะอาด
6. นายอานาจ ประจง
7. นางสาวอาคิรา สนธิธรรม
8. นายสุริยา อดิเรก
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
1. นายปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
2. ดร.ภริตา พิมพันธุ์
3. นางมาศสกุล ภักดีอาษา
4. นายโกเมน หมายมั่น
5. นางสาวกรรณิการ์ มิ่งเมือง
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
1. ผศ.ธีรพจน์ แนบเนียน
2. นายทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
3. นายวัชระ ชัยสงคราม
4. นางสาวศรัณรัตน์ อินทร์ใจเอื้อ
5. ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
6. นายปิยลาภ มานะกิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
1. นายถิรายุ ปิ่นทอง
2. นายปฐมพงค์ จิโน
3. ผศ.วีระชาติ จริตงาม
4. นายกฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์
5. นายจุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
6. นายจักราวุฒิ เตโช
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1. ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
2. ผศ.สุกิตติ กาแพงเศรษฐ
3. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
4. นางสาวสุกัญญา สุจริยา

สถานะ
ลูกจ้างชั่วคราว
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

ลาศึกษาต่อ

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลาศึกษาต่อ

พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ

ลาศึกษาต่อ
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ที่
ชื่อ-สกุล
5. ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
6. นายนพดล ชุ่มอินทร์
7. ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์
8. ผศ.สมชาย ศรีพูล
9. ผศ.ธันวา ไวยบท
10. นางสาวชนณภัส หัตถกรรม
11. ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
12. ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
13. นางสาวจามรี เครือหงส์
14. ดร.ศรัณยา เพ่งผล
15. นางสาวสุรภี ประชุมพล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1. นางสาวชื่นจิต พงษ์พูล
2. นางสาวพรพรรณ จิอู๋
3. ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด
4. ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
5. ดร.ณิชา กาวิละ

สถานะ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

ลาศึกษาต่อ

ลาศึกษาต่อ

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

ชื่อ- สกุล
นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน
นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ
นางธนิษฐา ปานทิม
นางอุทุมพร ธะในสวรรค์
นางสาวปิยนุช ภูกันแก้ว
นางสาวมยุรา สิทธิ
นายมนตรี ทองเชื้อ
นายชัยวัฒน์ บุญเพียร

สถานะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว

หมายเหตุ
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3. จานวนอาจารย์ แยกตามวุฒิทางการศึกษา
จานวนอาจารย์ที่มีวุฒิทางการศึกษา

ภาควิชา/สาขาวิชา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

-

8
3

7
2

15
5

1
-

9
4
6
7
5
6

3
1
1
1
-

12
5
7
8
6
6

1

4
52

1
16

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

4. จานวนอาจารย์ แยกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ภาควิชา/สาขาวิชา

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

รวม

7

8

-

-

15

3

2

-

-

5

8

4

-

-

12

3

2

-

-

5

4
8
5

3
1

-

-

7
8
6

4

2

-

-

6

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาออกแบบ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม
5. สาขาวิศวกรรมพลังงาน
6. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเครื่องกล
การผลิต

~ 56 ~
จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ภาควิชา/สาขาวิชา
7. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
รวม

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

รวม

5

-

-

-

5

47

22

-

5. โครงการพัฒนาบุคลากร
ที่
โครงการ
1. โครงการการจัดทา มคอ.3-5 และการ
ประเมินผลการเรียนรู้
2. การจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
มคอ.7 เพื่อรับการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ/
ตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร
3. การพัฒนาอาจารย์และบุคคลากรสาย
สนับสนุนตามกรอบมาตรฐาน TQF สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
วิชาการ
5. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน
6. ส่งเสริมการประกวด และนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และอาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ
7. พัฒนาอาจารย์สาขาวิชาการออกแบบเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
8. แลกเปลี่ยน ความรู้ และทักษะ พร้อมแสดง
ผลงานเพิ่มศักยภาพอาจารย์ระหว่างสถาบัน
ทั้งในประเทศและในกลุ่มประชาคมอาเซียน
9. อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการประกันคุณภาพ (NSRUMIS)
10. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและศึกษา
ดูงาน
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ผู้รับผิดชอบโครงการ

จานวนเงิน

วันที่

อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

70,000

30 - 31 ต.ค. 57

30,000

มี.ค. - ก.ย. 58

อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

10,000

พ.ย. 57-ก.ย. 58

อ.ณัฐเศรษฐ์ น้าคา

10,800

เม.ย. - มิ.ย. 58

ผศ.ศรวณะ แสงสุข และ
อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม

35,000

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

25,000

มี.ค. - มิ.ย. 58

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์

50,000

11-14 มิ.ย. 58

ผศ.พรรษประเวศ อชิโน
บุญวัฒน์

50,000

เม.ย. - มิ.ย. 58

อ.ทรงศักดิ์ มะระ
ประเสริฐศักดิ์

5,800

12 ก.พ.58

อ.ทรงศักดิ์ มะระ
ประเสริฐศักดิ์

10,000

1 เม.ย.58

~ 57 ~

ที่
โครงการ
11. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทารายงานผล

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.ทรงศักดิ์ มะระ
ประเสริฐศักดิ์

การดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2557
อ.ทรงศักดิ์ มะระ
12. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบและ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพ
ประเสริฐศักดิ์
การศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
13. จัดอบรมสัมมนาปฏิบัติการการจัดทาแผน รองคณบดีฝุายบริหาร
ทบทวนแผนและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนบริหารความเสี่ยงสาหรับ
บุคลากรภายในคณะฯ

จานวนเงิน

วันที่

43,612

16-17 ก.ค. 58

97,876

ส.ค. - ก.ย. 58

220,000

2-4 ก.ค. 58

~ 58 ~

ภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและศึกษาดูงาน
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โครงการการจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนาคุณภาพ มคอ.7 เพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร

~ 61 ~

ด้านการเงินและงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 255 8 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น 9,890,000 บาท (เก้า ล้านแปดแสนเก้าหมื่น บาทถ้วน) แบ่งเป็นประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน เท่ากับ
5,893,000 บาท และประเภทเงินรายได้ เท่ากับ 3,997,000 บาท
 งบประมาณ ประจาปี 2558
งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

รวม

%

คงเหลือ

%

1.จัดจ้างบุคลากรฯ

-

1,156,689.00

1,156,689.00

72.32

442,731.00

27.68

2.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ

-

287,279.00

287,279.00

95.76

12,721.00

4.24

3.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคกศ.บป.

-

139,595.00

139,595.00

99.71

405.00

0.29

4.จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมฯ

2,531,000.00

-

2,531,000.00

99.53

12,000.00

0.47

5.จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาออกแบบ

607,300.00

-

607,300.00

98.75

7,700.00

1.25

6.พัฒนากิจกรรมนักศึกษา

201,081.00

-

201,081.00

93.53

13,919.00

6.47

7.พัฒนาระบบฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา
เครื่องกลการผลิต

228,743.95

5,000.00

233,743.95

94.37

13,956.05

5.63

8.พัฒนาระบบฯ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

110,167.67

5,000.00

115,167.67

84.37

21,332.33

15.63

9.พัฒนาระบบฯ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และสิ่งแวดล้อม

78,038.30

-

78,038.30

95.17

3,961.70

4.83

10.พัฒนาระบบฯ สาขาวิชาไฟฟูาอุตสาหกรรม

179,399.20

10,000.00

189,399.20

97.98

3,900.80

2.02

11.พัฒนาระบบฯ สาขาวิชาการออกแบบ

358,654.80

49,920.00

408,574.80

98.05

8,125.20

1.95

152,936.00

30,962.00

183,898.00

85.89

30,202.00

14.11

199,096.00

-

199,096.00

100.0
0

4.00

0.00

120,340.00

-

120,340.00

96.35

4,560.00

3.65

122,478.38

41,000.00

163,478.38

88.27

21,721.62

11.73

102,383.92

6,000.00

108,383.92

92.79

8,416.08

7.21

94,095.00

-

94,095.00

83.05

19,205.00

16.95

179,057.10

-

179,057.10

76.19

55,942.90

23.81

โครงการ

12.พัฒนาระบบฯ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี
13.พัฒนาระบบฯ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทล.บ.2 ปี
14.พัฒนาระบบฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์
15.พัฒนาระบบฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช
16.พัฒนาระบบฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
17.พัฒนาระบบฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
18.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และงานบริการ
วิชาการ

~ 62 ~
งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

รวม

%

คงเหลือ

%

163,428.30

-

163,428.30

88.34

21,571.70

11.66

20.พัฒนาทรัพยากรบุคคล

-

325,229.00

325,229.00

70.70

134,771.00

29.30

21.การพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นฯ

-

99,969.13

99,969.13

99.97

30.87

0.03

116,794.10

-

116,794.10

97.33

3,205.90

2.67

-

16,280.00

16,280.00

50.88

15,720.00

49.13

24.พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคณะ

82,609.00

1,044,769.85

1,127,378.85

97.11

33,601.15

2.89

25.ส่งเสริมการนาเสนอผลงานและการตีพิมพ์
งานวิจัย

12,980.00

-

12,980.00

86.53

2,020.00

13.47

26.เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

347,422.00

-

347,422.00

85.74

57,778.00

14.26

-

140,700.00

140,700.00

87.94

19,300.00

12.06

5,988,004.72

3,358,392.98

9,346,397.70 90.61

968,802.30

9.39

โครงการ
19.อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม

22.พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
23.ประเมินผลโครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ

27.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
รวม
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ด้านการประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการประเมินตนเองจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2558 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน
ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ ฉายประสาท ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ
ยศเมธากุล รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทภัค ธนาอภินนท์
กรรมการ
4. นายชม ปานตา
กรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
เลขานุการ
6. นางอุทุมพร
ธะในสวรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีผลการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ประจาปีการศึกษา 2557
คะแนน
คะแนนประเมินจาก
องค์ประกอบตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
ประเมิน
คณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
3.01
2.02 คะแนน
1.88 คะแนน
1.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

ร้อยละ 32

2.54 คะแนน

2.54 คะแนน

ร้อยละ 37

2.66 คะแนน

2.66 คะแนน

ร้อยละ 14

0.00 คะแนน

0.00 คะแนน

5 ข้อ
5 ข้อ

5 คะแนน
4 คะแนน
2.70 คะแนน

5 คะแนน
4 คะแนน
2.68 คะแนน

5 ข้อ

5 คะแนน

5 คะแนน

48,000/คน

3 คะแนน

3 คะแนน
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องค์ประกอบตัวบ่งชี้
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ

ค่าเป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ

ร้อยละ 24

1.75 คะแนน

1.55

พอใช้

3.18

5 ข้อ

3 คะแนน
3.00 คะแนน

3 คะแนน
3.00 คะแนน

5 ข้อ

5 คะแนน

4 คะแนน

5.00 คะแนน

4.00 คะแนน

6 ข้อ

4 คะแนน

4 คะแนน

5 ข้อ

5 คะแนน
4.50 คะแนน

3 คะแนน
3.50 คะแนน

3.30 คะแนน

3.05 คะแนน
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การปฏิบัติที่ดี/ข้อที่ควรพัฒนาและปรับปรุง/ข้อเสนอแนะภาพรวม
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1.1 มีการวิเคราะห์กิจกรรมหรือแนวทางให้คาปรึกษาของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ระบุไว้ในคู่มือระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
2.1 ควรวิเคราะห์วางแผนอัตรากาลัง เพื่อเสนอขออัตรากาลังให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสัดส่วน
นักศึกษาต่ออาจารย์
2.2 ควรมีการวางแผนงานการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
2.3 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ ควรจัดกิจกรรมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.4 คณะควรมีการจัดกิจกรรมนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพโดยนาหลัก PDCA ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และการเรียนให้ครอบคลุมทุกสาขา โดยอาจใช้วิธีสอดแทรกระบบ PDCA ในกิจกรรมการเรียน
การสอน
2.5 แผนพัฒนานักศึกษาของคณะ ควรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตของคณะ และ TQF
2.6 การทาแผนพัฒนานักศึกษาควรกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
2.1 ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ โดยการตั้งงบประมาณไว้ที่คณะเพื่อให้อาจารย์ในคณะสามารถเบิกจ่ายได้อย่าง
สะดวก และเพียงพอต่อการไปเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2.2 แสวงหาทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
2.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติของนักวิจัยภายในคณะ
3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1.1 มีศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะสามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ และนาไปใช้ในการ
บริการวิชาการได้
1.2 มีโครงการบริการวิชาการหลากหลายตามหลักสูตรของคณะ
1.3 มีการบูรณาการงานบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
2.1 ควรมีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแต่ละ
โครงการ เพื่อจะได้รู้ว่าบรรลุหรือไม่ และมีปัญหาและอุปสรรคอะไรต้องแก้ไข พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
2.2 ทาผลของโครงการที่ผ่านมา มาเชื่อมโยงและปรับปรุงการบริการวิชาการใหม่ เพื่อให้เห็นถึงการ
พัฒนาโครงการ
2.3 ควรมีโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับคณะ
2.4 ควรมีการส่งเสริมโครงการบริการวิชาการในสาขาอื่นๆ ด้วย
2.5 ควรจัดทาแผนบริการวิชาการเฉพาะขึ้นมา
3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1.1 มีกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะชัดเจน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
2.1 ในการจัดทาแผนงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรนาผลประเมินความสาเร็จของแผนฯ
ไปปรับปรุงแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีถัดไป
2.2 แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
และประเมินความสาเร็จให้สอดคล้องกับแผน
3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
2.1 การบริหารจัดการ หัวหน้าภาคมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร
2.2 ควรสร้างระบบและกลไกในการกากับการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตร
3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์
1. การสนับสนุนเรื่องเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
2. การสนับสนุนน้าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย
3. ห้องสนับสนุนการเรียนรู้
4. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
5. สาธารณูปโภคพื้นฐานของคณะฯ ได้แก่ห้องน้า ลิฟท์ ห้องเรียน WIFI ควรได้รับการดูแลและแก้ไข
เพื่อภาพลักษณ์ของคณะ
6. ความมั่นคงของอาชีพของอาจารย์อัตราจ้าง เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
7. การเดินทางไปราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ควรได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม
8. งบสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย การแข่งขันทักษะ
9. การสนับสนุน การเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์ที่เสียสละ และทุ่มเทสร้างผลงานแก่คณะ
10. การพิจารณาความดีความชอบของอาจารย์ให้เกิดความเทียงธรรม และยุติธรรมกับอาจารย์ เพื่อ
สร้างขวัญและกาลังใจแก่คณะ
11. การสร้างแผนพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ
1. การปฏิบัติ มีความขยัน อดทน ใฝุรู้ ความรับผิดชอบสูง
2. การเสริมความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงาน

