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รายงานประจ าปี พ.ศ. 2560 
 
 

ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ส่วนที่ 1 
1. ประวัติหน่วยงาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เป็นคณะห นึ่ งที่สั งกัดอยู่ ใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม 

ปี  พ.ศ.2544  สถาบันให้แยกโครงสร้างออกมาเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สังกัดสถาบันราชภัฏนครสวรรค์   ต่อมาได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
แบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2548 

ปี พ.ศ. 2549  ได้มีการแบ่งส่วนหน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่  27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้ 
 1.  ส านักงานคณบดี 
 2.  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 3.  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
 
2. ปรัชญา  

สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น 
 
3. วิสัยทัศน์  
 พัฒนาด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ  
4. พันธกิจ 

4.1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
4.2  พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
4.3  สร้างสรรค์การบริการวิชาการสู่องค์กรและสังคม 
4.4  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
5.2  พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์ 
5.3  สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม 
5.4  สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.5  พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
5.6  มุ่งม่ันสู่องค์กรใสสะอาด 
5.7 เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
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6. เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 
6.1 บัณฑิตเป็นที่ยอมรับขององค์กรและสังคม 
6.2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีมูลค่าเพ่ิม 
6.3 การบริการวิชาการตอบสนองความต้องการขององค์กรและสังคม 
6.4 ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญามีความยั่งยืน 
6.5 บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
6.6 การบริหารงานได้รับการยอมรับ 
6.7 องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสียง 
 

7. ท าเนียบผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน 
7.1 รายช่ือคณะกรรมการบริหารคณะฯ  

 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ กรรมการ 
3. นายนัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น กรรมการ 
4. นายทรงศักดิ์  มะระประเสริฐศักดิ์ กรรมการ 
5. นางมาศสกุล  ภักดีอาษา กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา  เพ่งผล กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอิบ  พันสด กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชมุมณี กรรมการ 

10. นายนพดล  ชุ่มอินทร์ กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดพันธุ์  ชูกร กรรมการ 
12. นางสาวชื่นจิต  พงษ์พูล กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวณะ  แสงสุข กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั  พะยิ้ม กรรมการ 
15. นายเสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมน  หมายมั่น กรรมการ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง กรรมการ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์  แนบเนียน กรรมการ 
19. นายนัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสุประวีณ์  สิทธิอัครานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวมยุรา  สิทธิ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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7.2 รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

 
8. สารสนเทศบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุนวิชาการ 

   ตารางที่ 8.1 จ านวนบคุลากรจ าแนกตามสายงานประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา ปีงบประมาณ  2560 

 
หน่วยงาน 

วุฒิการศึกษา 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

สายวิชาการ - - 1  46  20  67 100 
ข้าราชการ     11  8  19  
รอง
ศาสตราจารย์ 

    1  1  2  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

  
 
 

  7  7  14  

อาจารย์     3  -  3  
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

  1  34  12  47  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

  -  6  7  13  

อาจารย์   1  28  5  34  

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอิบ  พันสด กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชมุมณี กรรมการ 
8. อาจารย์จุติพรรษ์  อนิวรรตกูล กรรมการที่เลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ า 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ กรรมการที่เลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ า 

10. นายวิรัช  ตั้งประดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายประกิจ  ณรงค์ตะณุพล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายคมกฤชช์  ธรรมรัตนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายชินกร  เกรียงยะกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. หัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 
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หน่วยงาน 

วุฒิการศึกษา 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

ลูกจ้างชั่วคราว     1    1  
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

    1    1  

อาจารย์           
สายสนับสนุน
วิชาการ 

  10  2    12  

ข้าราชการ           
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

  5  2    7  

พนักงาน
ราชการ 

  1      1  

ลูกจ้างประจ า           
ลูกจ้างชั่วคราว   4      4  

รวม   11  48  20  79  
 

9. หลักสูตรที่เปิดสอน   
9.1 จ านวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 

ที ่ ภาควิชา 
จ านวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ 
1   1 

- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช     
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์     
- แขนงวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร 

1   1 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1   1 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

1   1 
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ที ่ ภาควิชา 
จ านวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
5. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
1   1 

- แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม     
- แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม     

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

1   1 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน 

1   1 

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

1   1 

9. หลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 1   1 
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก     
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     
- แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์     

รวม 9   9 
 
10. จ านวนนักศึกษาแต่ละสาขา/ชั้นป ี
    10.1 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณวันที่ 30 มี.ค. 2560) 

ที ่ ภาควิชา 
จ านวนนักศึกษา (ภาคปกติ) 

ชั้นปีที่ 
1 

ชั้นปีที่ 
2 

ชั้นปีที่ 
3 

ชั้นปีที่ 
4 

รวม 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ 
   

 
 

- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 12 24 23 3 62 
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 7 24 13 16 60 
- แขนงวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 10 13 10 13 46 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร 

10 20 5 11 46 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
11 17 - - 28 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

18 16 16 25 75 
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ที ่ ภาควิชา 
จ านวนนักศึกษา (ภาคปกติ) 

ชั้นปีที่ 
1 

ชั้นปีที่ 
2 

ชั้นปีที่ 
3 

ชั้นปีที่ 
4 

รวม 

5. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

   
 

 

- แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 15 26 40 14 95 
- แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 12 10 - - 22 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

19 40 37 20 116 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน 

9 12 6 29 56 

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

9 15 11 - 35 

9. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ      
-  แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 17 29 43 11 100 
-  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 9 9 15 18 51 
-  แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ - - - - - 

รวม 158 255 219 160 792 
 

10.2 จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป ประจ าปีการศึกษา 2559  
* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 2560) 

ที ่ ภาควิชา/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา (ภาค กศ.บป.) 

ชั้นปีที่ 
1 

ชั้นปีที่ 
2 

ชั้นปีที่ 
3 

ชั้นปีที่ 
4 

รวม 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- 10 13 - 23 

2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ      
-  แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก - 9 - - 9 
-  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ - - - -  
-  แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ - - - -  

รวม  19 13  32 
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11.  ทรัพยากรอาคาร/ห้องเรียน/ห้องประชุม 
 

ชื่ออาคาร 
การใช้พื้นที่  (ห้อง) 

ห้องเรียนทั่วไป ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม 

อาคาร 4 (ย่านมัทรี) 7 5 2 
อาคาร 5 (ย่านมัทรี) - 8 - 
อาคาร 6 (ย่านมัทรี) - 1 - 
อาคาร 11 8 18 1 
อาคารเซรามิก 2 1 - 

รวมทั้งสิ้น 18 33 3 
 
12. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาที่ใช้เข้าถึงสารสนเทศ 
ล าดับ หัวข้อ จ านวน (เครื่อง) 

1 จ านวนที่คณะจัดเตรียมบริการให้นักศึกษา 120 
2 จ านวนที่คณะใช้ในการบริหารจัดการ 21 
3 จ านวนของส่วนตัวของบุคลากร 53 
4 จ านวนของส่วนตัวของนักศึกษา - 

  
 13.  ข้อมูลด้านงบประมาณตามแหล่งงบประมาณของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่จัดสรร งบประมาณที่เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 3,960,600 3,539,256.88 83.36 

เงินรายได้ 6,854,600 5,265,849.60 76.82 

รายได้อื่นๆ - - - 
รวม 10,815,200 8,805,106.48 81.41 
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 14. ข้อมูลด้านงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 4,225,942.00 3,492,179.04 82.64 
2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์ 661,500.00 541,057.00 81.79 
3. สรา้งสรรค์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม 430,600.00 353,335.00 82.06 
4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 160,000.00 158,042.00 98.78 
5. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 1,279,200.00 1,137,709.60 88.94 
6. มุ่งม่ันสู่องค์กรใสสะอาด 3,585,342.00 2,888,993.60 80.58 
7. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 470,000.00 390,995.00 83.19 

รวม 10,812,584.00 8,962,311.24 82.89 
 

15. ข้อมูลด้านผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                         
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ร้อยละ 
แผน 

แล้ว
เสร็จ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 3 3 3 100.00 
2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์ 1 1 1 100.00 
3. สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคม 1 1 1 100.00 
4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 1 1 100.00 
5. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 1 1 1 100.00 
6. มุ่งม่ันสู่องค์กรใสสะอาด 3 3 3 100.00 
7. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 1 1 1 100.00 

รวม 11 11 11 100.00 
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16. ข้อมูลด้านผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ประเด็น

ยุทธ 
ศาสตร์ 

งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ งบประมาณภาพรวม 

แผน เบิกจ่าย ร้อยละ แผน เบิกจ่าย ร้อยละ แผน เบิกจ่าย ร้อยละ 

1 2,625,701.00 2,357,382.04 89.78 1,600,241.00 1,134,797.00 70.91 4,225,942.00 3,492,179.04 82.64 
2 - - - 661,500.00 541,057.00 81.79 661,500.00 541,057.00 81.79 
3 - - - 430,600.00 353,335.00 82.06 430,600.00 353,335.00 82.06 
4 160,000.00 158,042.00 98.78 - - - 160,000.00 158,042.00 98.78 
5 374,200.00 363,372.00 97.11 905,000.00 774,337.60 85.56 1,279,200.00 1,137,709.60 88.94 
6 798,083.00 670,123.60 83.97 2,787,259.00 2,218,870.00 79.61 3,585,342.00 2,888,993.60 80.58 
7 - - - 470,000.00 390,995.00 83.19 470,000.00 390,995.00 83.19 

รวม 3,957,984.00 3,548,919.64 89.66 6,854,600.00 5,413,391.60 78.97 10,812,584.00 8,962,311.24 82.89 
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ส่วนที่ 2   
 

1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
สากล  

1.1  โครงการเด่นในรอบปีงบประมาณ 2560 
 ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขัน “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA 
CHALLENGE”) 
  - ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป  
   ทางคณะได้ตระหนักถึงการวางช่องทางการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการ
ใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้ ผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสร้างผลสัมฤทธิ์(Result 
base) สู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน ซึ่งใน
ปัจจุบันอาชีพการเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองหรือผู้ประกอบการั้น เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กลุ่มคนรุ่นใหม่
ได้ให้ความสนใจกันมากข้ึน โดยจะเห็นได้ว่าธุรกิจเกิดใหม่ที่เจ้าของกิจการอายุน้อย นอกเหนือจากการมี
ความรู้ในการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจที่เพียงพอแล้ว การพัฒนากิจการให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันได้ ภายใต้ระบบการค้าเสรียุคใหม่จ าเป็นต้องมีแนวคิดธุรกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับความต้อง
กาของตลาด 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ ( 
     อาจารยนัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น อาจารย์รพีพัฒน์  มั่นพรม และอาจารย์สุจิตรา  
อยู่หนู   
  - ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ 
     ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ.2560 
  - กิจกรรมของโครงการ  
   แบ่งกลุ่มการอบรมออกเป็นแต่ละสาขาวิชา จ านวน 13 สาขาวิชา โดยแต่ละกลุ่ม
จะประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในแต่ละแนวคิดธุรกิจ จ านวน
กลุ่มละ 3 คน และคณะวิทยาการจัดการ จ านวนกลุ่มละ 2 คนโดยทีมวิทยากรและโค้ชจะด าเนินการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความชัดเจนในแนวคิดธุรกิจและการตลาดเบื้องต้นให้กับผู้เข้า
อบรม เน้นแนวทางตัวอย่างกรณีศึกษาผสมผสานความรู้ เชิงวิชาการ รวมทั้งจากประสบการณ์จริง 
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีม
วิทยากรและผู้มีประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความชัดเจนในแนวคิดธุรกิจที่จะท า ให้นักศึกษา
น าเสนอแนวคิดธุรกิจ และโมเดลทางธุรกิจที่อาจเกิดขั้นในการจัดตั้งธุรกิจ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะ
ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ให้นักศึกษาน าเสนอปัญหาและอุปสรรค หรือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในการจัดตั้งธุรกิจเข้าปรึกษา แนะน าด้านต่างๆ เช่น การผลิต/การบริการ/การหาช่องทางการตลาด 
ฯลฯ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมทุกกลุ่มแนวคิดธุรกิจจะต้องเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงาน 
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      - ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ  
   ผลจากการด าเนินโครงการในครั้งนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจในการ
อบรมครั้งนี้ในเชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจจริงได้ การวิเคราะห์ตลาดและการพยากรณ์ด้านการตลาด 
ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตามกระบวนการที่ถูกต้องภายใต้การดูแลของคณะวิทยากร ผู้เข้า
อบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับน ากลับไปปรับประยุกต์ใช้ในการศึกษาและเป็นพ้ืนฐานส าหรับเป็น
แนวทางในการประกอบธุรกิจเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี 

  - ภาพประกอบโครงการ  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ 
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     การน าเสนอแนวคิดธุรกิจ โดยมีทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า 
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 ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
  - ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป  
   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนโยบายส่งเสริมสหกิจ
ศึกษา โดยมีแผนการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2559 โดยมี
คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะเป็นผู้จัดท าโครงการในการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ 
เตรียมความพร้อมคณาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการเตรียมความ
พร้อมปัจจุบันอยู่ในชั้นปีที่ 3 ของทุกสาขาวิชา 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ และอาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา 
  - ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ 
   ระหว่างวันที่ 14-16  มีนาคม พ.ศ.2560 
  - กิจกรรมของโครงการ  
   การจัดกิจกรรม ชื่อ หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความส าเร็จ เป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงมีของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ พฤติกรรมความซี่อสัตย์ 
พฤติกรรมความรับผิดชอบ พฤติกรรมการมีระเบียบวินัย  พฤติกรรมความขยันและความอดทน 
พฤติกรรมท างานเป็นทีม พฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ พฤติกรรมใฝ่รู้ พฤติกรรมการประหยั ด และ
พฤติกรรมความปลอดภัยและจิตสาธารณะ  
  - ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ  
   จากการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา มีนักศึกษาไปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา จ านวน 26 คน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 82.14 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.30  และผู้เข้าร่วมโครงการมีการน าไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 87.20 

  - ภาพประกอบโครงการ  
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 

                                        วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
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                ปฏิบัติกิจกรรมที่สอดแทรกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงาน 

 

    
 

ปฏิบัติกิจกรรมที่สอดแทรกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงาน 
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 ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 
  - ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป  
   การส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษมีความส าคัญอย่างยิ่งใน
การเพ่ิมศักยภาพให้กับนักศึกษาและบัณฑิตที่จบการศึกษาในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับ
ต่อไป พร้อมทั้งการพัฒนาทางด้านอาเซียน และเกณฑ์การพัฒนานักศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีการ
กระตุ้นให้นักศึกษาต้องมีความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงเล็งเห็นความส าคัญของ
ทักษะภาษาอังกฤษจัดได้จัดโครงการนี้เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง 
  - ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ  
   ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ.2559 และระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 
พ.ศ.2560 
  - กิจกรรมของโครงการ  
   อบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการสื่อสาร และให้นักศึกษาสื่อสาร 
โต้ตอบกับเพ่ือนในชั้นเรียน 
   - ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ  
   นักศึกษาร้อยละ 70 สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  
  

 

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 

นักศึกษาสื่อสาร โต้ตอบ ภาษาอังกฤษกับเพ่ือน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล 
 
 2.1 โครงการเด่นในรอบปีงบประมาณ 2560 
 ชื่อโครงการ ผลของการแช่น้ าและสภาวะอับอากาศต่อร้อยละการแตกร้าวและคุณภาพ 
เนื้อสัมผัสของข้าวเปลือกงอกหุงสุก 
 - ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป  
   ข้าวกล้องเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่เป็นที่นิยม เนื่องจากเป็นข้าวที่อุดมไปด้วย
สารอาหารที่มีประโยชน์ แม้ข้าวกล้องจะมีประโยชน์เพียงใดแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมส าหรับผู้บริโภค 
เนื่องจากเนื้อสัมผัสของข้าวกล้องหลังการหุงต้มที่ค่อนข้างแข็ง ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาจึงได้ปรับปรุง
คุณภาพของข้าวกล้องทั้งในด้านเนื้อสัมผัส และคุณภาพทางโภชนาการ โดยน าข้าวกล้องไปผ่าน
กระบวนการงอก เพราะกระบวนการงอกจะช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของข้าวกล้องให้มีเนื้อสัมผัสหลังการ
หุงต้มที่นุ่มข้ึนเมื่อเทียบกับข้าวกล้องปกติที่มีเนื้อสัมผัสหลังการหุงที่ค่อยข้างแข็ง 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   อาจารย์จักราวุฒิ  เตโช   
  - ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  - กิจกรรมของโครงการ  
   ข้าวเปลือกงอกเตรียมข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวราชบุรี ซึ่งเป็น
ข้าวในกลุ่มอะมิโลสต่ า(มีปริมาณอะมิโลส 10-19%) โดยเริ่มจากการน าข้าวเปลือกมาแช่น้ าที่อุณหภูมิ 
35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-72 ชั่วโมง และน าข้าวเปลือกงอกไปอยู่ในสภาวะสภาพไร้อากาศ 
(anaerobic condition) เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมงในท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว สูง 30 เซนติเมตร มีฝาปิด
หัว – ท้าย หลังจากนั้นน ามา Shade drying เป็นเวลา 7 วันจนกระทั่งความชื้นของข้าวเปลือกงอก
เหลือ 13-15 เปอร์เซ็นต์ฐานแห้ง สุดท้ายน าข้าวไปกะเทาะเปลือก และน าไปเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 
– 6 อาศาเซลเซียส เพ่ือรอการตรวจคุณภาพของข้าวเปลือกงอก 
  - ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ  
  ความชื้นของข้าวเปลือกในช่วงเวลา 8 ชั่วโมงแรกจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้น
ความชื้นจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นแต่ไม่มากเหมือนกับในช่วงแรก  โดยที่เวลาการแช่น้ าในช่วง 8 ชั่วโมง จะมี
ปริมาณความชื้นเท่ากับ 43.10 ± 0.06%  (d.b.) และที่เวลาการแช่น้ า 72  ชั่วโมง จะมีปริมาณ
ความชื้นเท่ากับ  58.41% (d.b.) ข้าวเปลือกที่น ามาเพาะงอกจะต้องมีอายุหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่นาน
จนเกินไป ข้าวเปลือกจะต้องใหม่  เมล็ดต้องสมบูรณ์ และผ่านระยะพักตัว 1 เดือนภายหลังการเก็บ
เกี่ยว ข้าวเปลือกจึงจะสามารถงอกได้ดี ซึ่งผลการทดลอง น าข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งมี
อายุหลังการเก็บเก่ียวได้ 3 เดือน น ามาแช่น้ าที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซนต์การงอกเท่ากับ 
95%  ที่เวลาการแช่น้ า 72  ชั่วโมง ข้าวเปลือกจะเกิดการงอกจากส่วนของจมูกข้าว  จนสามารถ
สังเกตเห็นเป็นตุ่มเล็ก ๆ  ขนาดประมาณ  0.5-2 มิลลิเมตร และเมื่อท าการขยายเวลาเพาะงอกออกไป 
จะไม่สามารถเพ่ิมเปอร์เซนต์การงอกได้มากกว่า 95% ได้  เนื่องจากข้าวเปลือกบางเมล็ดเป็นเมล็ดที่ไม่
สมบูรณ ์ ค่าความแข็งของข้าวกล้องงอกหุงสุกที่เพาะงอกด้วยวิธีต่างๆ  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
กับข้าวกล้องหุงสุกที่ไม่ผ่านการเพาะงอก เนื่องจากการงอก ท าให้อะไมโลสในข้าวมีปริมาณลดลง ซึ่งใน
ระหว่างการงอกนั้นเอนไซม์อะไมเลสจะถูกกระตุ้นให้ท างาน และไปย่อยสลายอะไมโลส เป็นผลให้อะ
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ไมโลสลดลง และส่งผลให้ข้าวกล้องงอกมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ค่าความเหนียวของข้าว
กล้องที่เพาะงอกด้วยวิธีต่างๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ส าหรับการแตกร้าวของเมล็ดข้าว
กล้องงอกที่เตรียมจากข้าวเปลือกงอก ด้วยวิธีการเพาะงอกต่างๆ พบว่าการแตกร้าวของเมล็ดข้าวกล้อง
งอกในร้อยละที่ต่ ามาก แสดงให้เห็นว่าการเพาะงอก โดยการแช่น้ าและการแช่น้ าร่วมกับการเก็บไว้ในที่
สภาวะไร้อากาศมีผลกระทบต่อการแตกร้าวของเมล็ดข้าวกล้องงอกที่น้อยมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ข้าวกล้องงอกท่ีน ามาทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  ตัวอย่างจอแสดงผลคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของตัวอย่างข้าวกล้องงอก 
 
 
 
 
 



                     แบบฟอร์มการจัดท ารายงานประจ าปี  2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

~ 19 ~ 
 

 

ชื่อโครงการ การวิเคราะห์หาพื้นที่ศักยภาพส าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบ ติดตั้งบนหลังคา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  
  - ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป  

ในปัจจุบันโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) ในประเทศ 
ไทยที่ รัฐบาลสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้า 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน (Solar farm) 2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) และ 3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ส าหรับโครงการในกลุ่มที่ 1 และ 3 เป็นการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าบนพ้ืนดิน (Solar farm) ซึ่งใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่ในการติดตั้ง เจ้าของโครงการมักเป็นนักลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมพลังงานหรือหน่วยงาน ราชการ ต่างจากโครงการกลุ่มที่ 2 ที่ถือเป็นโครงการที่สามารถ
เข้าถึงภาคประชาชนได้ครอบคลุมที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและ
การใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวางตาม ยุทธศาสตร์ตามแผน AEDP อีกด้วย  

ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาพื้นที่ศักยภาพส าหรับการติดตั้งระบบผลิต 
ไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV rooftop) โดยเลือกพ้ืนที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์เป็น พ้ืนที่ในการศึกษา จากรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน ณ เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2554 อ าเภอเมืองนครสวรรค์มีจ านวนบ้าน 56,118 หลังคาเรือนมากท่ีสุดในจังหวัดนครสวรรค์ 
นอกจากนี้ในเขตพ้ืนที่ที่ท าการศึกษายังเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการศึกษาศักยภาพส าหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก 
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV rooftop)  
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  

อาจารย์พุทธพร ไสวและอาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา  
  - ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  - กิจกรรมของโครงการ  
       ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูล
เกี่ยวกับความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ข้อมูลพ้ืนที่ฐานอาคาร ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ท าการ
ก าหนดสมมติฐานในการวิจัยและก าหนดขอบเขตของการศึกษา จากนั้นท าการเลือกพ้ืนที่ที่
ท าการศึกษาแล้วท าการวิเคราะห์ศักยภาพด้านพลังงานเพ่ือหาความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ศักยภาพเชิง
เทคนิคเพ่ือหาพ้ืนที่ศักยภาพ ศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือหาต้นทุนและผลตอบแทนในการติดตั้ง
ระบบ แล้วจัดท าเป็นแนวทาง (Guideline) ให้ผู้ที่สนใจติดตั้งระบบน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจต่อไป 
  - ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ  

       ได้แผนที่พ้ืนที่ศักยภาพในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบน หลังคา (Solar PV rooftop) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ได้องค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์หาพ้ืนที่ศักยภาพในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน  แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา 
(Solar PV rooftop) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ 
เจ้าของหรือผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพในการติดตั้งระบบ ได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีและน าข้อมูลไป
ใช้ประกอบการตัดสินใจในการติดตั้งระบบฯ 
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พ้ืนที่ที่ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยรายเดือน ปี 2552            พ้ืนที่ฐานอาคาร (Building footprint) 
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ชื่อโครงการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานจากใบตองแห้งโดยกระบวนการย้อมสีและ
สร้างเครื่องคว่ันเกลียว 

                   
  - ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป  

       ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาโทนสีของใบตองแห้งจากกล้วยแต่ละสายพันธุ์ 
กระบวนการย้อมสี และพัฒนาเครื่องควั่นเกลียวใบตองแห้งเพ่ือลดระยะเวลาในการผลิต พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้งที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยเน้นไปที่
ของใช้ ของประดับและตกแต่ง ที่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน  อีกทั้งยังเป็นแนวทางการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนอื่นในเขตพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรกล้วยเป็นจ านวนมากได้ 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ (ตัวบุคคล หรือหน่วยงาน) 
        อาจารย์รพีพัฒน์  มั่นพรม   อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น   
 และ อาจารย์ ดร.ยุวดี ทองอ่อน   
  - ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ 
   ปีงบประมาณ 2559 
  - กิจกรรมของโครงการ  

                         เก็บตัวอย่างใบตองแห้งสายพันธุ์ต่างๆ ในพ้ืนที่ที่ก าหนด เพ่ือไปจ าแนกโทนสี 
และบันทึกค่าสี โดยเปรียบเทียบกับ Pantone Color ส าหรับใช้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แบบสีดิบ       
(ไม่ย้อมสี) และจัดเก็บเพ่ือเตรียมสู่ขั้นตอนกระบวนการย้อมสีด้วยวัตถุดิบสีต่างๆ ในขั้นต่อไป  รวมทั้ง
สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ภาพถ่าย จากปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้ ในเรื่องกล้วย 
และผู้ที่มีองค์ความรู้   ด้านเทคนิคและภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้ง เพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรม ในประเด็นต่างๆ  เช่น ด้านการลดระยะเวลาในการผลิตหรือ
นวัตกรรมในการย้อมสีและลวดลายบนผลิตภัณฑ์ น าข้อมูลจากการศึกษาและส ารวจภาคสนามมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และประมวลผลจากการศึกษา เพื่อค้นหากระบวนการที่ใช้ในการย้อมสีใบตองแห้ง
สายพันธุ์ต่างๆ โดยการทดลองย้อมสีจากวัตถุดิบต่างๆ ที่ได้จากธรรมชาติ เช่น จากอัญชัน  ใบเตย ขุย
มะพร้าว และเปลือกมังคุด ฯลฯ แล้วท าการเทียบเคียงค่าสีที่ได้กับ Pantone Color เพ่ือบันทึกค่าสี
เป็นฐานข้อมูลชุดสีจากวัตถุดิบต่างๆ ที่เหมาะสมกับใบตองแห้งแต่ละสายพันธุ์ เป็นการสร้างมาตรฐาน 
ในขั้นตอนการย้อมสีส าหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่อไป  ทดลองสร้างเครื่องมือรูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสมกับการควั่นเกลียวใบตองแห้ง  ให้เป็นเส้นเกลียว พร้อมที่จะน าไปถักหรือสานเป็นเปีย
ส าหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ แทนการควั่นเกลียวด้วยมือ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการควั่นเกลียวนาน 
ท าให้ใช้เวลาในขั้นตอนนี้มากเกินไป ซึ่งนับเป็นปัญญาหลักของกลุ่มผู้ผลิต เพราะใช้ระยะเวลาในการ
ผลิตสินค้าค่อนข้างมาก ท าให้ผลิตได้จ านวนน้อยในแต่ละวัน หากสามารถลดระยะเวลาขั้นตอนนี้ลงได้
จะสามารถเพ่ิมจ านวนการผลิตเพ่ือสนองความต้องการของตลาดได้มากขึ้น  น าผลจากการสร้าง
นวัตกรรมด้านการพัฒนาเครื่องควั่นเกลียวใบตองแห้ง และกระบวนการย้อมสีที่เหมาะสมกับใบตอง
แห้งแต่ละสายพันธุ์ จนได้ชุดสีเพ่ือเป็นมาตรฐานในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้ง  รวมทั้ง
ผลจากการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคถึงแนวโน้มความต้องการที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้ง  
น ามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์  ซึ่งผู้วิจัยก าหนดเป็นประเภท  ชุดเครื่องประดับร่างกาย  ชุดตกแต่ง
บ้าน  ชุดผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร  และชุดของใช้ ที่เพ่ิมมูลค่าให้กับชุมชนได้   ผ่านกระบวนการ
ทางการวิจัย ทั้งด้านการส ารวจความต้องการของตลาด  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

https://www.google.co.th/search?q=pantone+color&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCIuAufnIv8gCFUqejgodIU4HUQ
https://www.google.co.th/search?q=pantone+color&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCIuAufnIv8gCFUqejgodIU4HUQ
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ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริโภค  โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัย เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้กระบวนการจริงในการท างาน  และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์จาก
ใบตองแห้ง  ต าบลอ่างทอง  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  เรื่อง การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
จักสานจากใบตองแห้งโดยกระบวนการย้อมสีและเครื่องควั่นเกลียว  จ านวน 1 ครั้ง  ใช้เวลาในการ
อบรม 3 วัน หลังจากนั้น สรุปผลการด าเนินงาน น าเสนองาน เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ  
และยื่นขอความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตรด้านการออกแบบ  

  - ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ  
 ได้ต้นแบบเครื่องควั่นเกลียวใบตองแห้ง และต้นแบบผลิตภัณฑ์จากใบตอง เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าให้กับชุมชน  ได้แก่  ชุดเครื่องประดับร่างกาย  ประกอบด้วย  ต่างหู  สร้อยคอ และ เข็ม 
จ านวน  3 ชิ้น  ชุดเครื่องตกแต่งบ้าน ประกอบด้วย  แจกัน และ โคมไฟ  จ านวน 2 ชิ้น และชุดของใช้ 
ประกอบด้วย  กระเป๋า และ หมวก จ านวน 2 ชิ้น  
รวมทั้งมีการจัดการความรู้ในเรื่อง การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานจากใบตองแห้งโดยกระบวนการย้อม
สีและสร้างเครื่องควั่นเกลียว ช่วยท าให้กลุ่มมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  - ภาพประกอบโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงพื้นที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้ง ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 
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 ทดลองย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้ง 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดลองกัดสีใบตองเป็นสีขาวเพ่ือย้อมเป็นสีต่างๆ 
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      อบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติและการทอลายผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : การยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดย
น้อมน าแนวพระราชด าริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
  3.1 โครงการเด่นในรอบปีงบประมาณ 2560 
 ชื่อโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การออกแบบลวดลายกราฟิกส าหรับสกรีนภาพ 
  - ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาได้น้อมน าพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และนโยบาย
ของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนปฏิบัติและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก็คือการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้เรียน โดยผู้สอนหรือผู้จัดการเรียนรู้พยายามหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่จะให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด การสกรีนภาพ มีหลักการง่ายๆ คือ การปาดหมึก
ผ่านผ้าสกรีนที่ยึดกรอบสี่เหลี่ยมให้ลงไปติดกับวัสดุที่จะพิมพ์ การพิมพ์ระบบนี้สามารถใช้ พิมพ์ลงบน
วัสดุได้แทบทุกชนนิด มีความคงทนและสวยงาม  ดังนั้นการออกแบบลวดลายกราฟิกส าหรับสกรีนภาพ 
จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองความสนใจความถนัดของผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการอบรมไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ เช่น การออกแบบสกรีนผ้า การสกรีนบนบรรจุภัณฑ์ การสกรีน
ของฝากของที่ระลึก การ์ดต่างๆ และผู้เรียนจะได้สร้างสรรค์ลวดลายกราฟิกส าหรับงานสกรีนด้วย
ตนเอง ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยเน้นการสร้าง
แรงจูงใจ นักเรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ จัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
        - ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   อาจารย์เพ็ญนภา  มณีอุด 
  - ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ  
   ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560   
  - กิจกรรมของโครงการ  
   บรรยายเรื่อง การออกแบบลวดลายกราฟิก การสกรีนสร้างรายได้ และลงมือ
ปฏิบัติ โดย เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกรีน ท าบล็อกที่จะใช้ในการสกรีน สร้างลวดลายส าหรับ
งานสกรีน สร้างสรรค์งานสกรีนลงบนวัสดุ และน าไปตากแดดให้แห้ง 
  - ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ  
   ผลจากการด าเนินโครงการในครั้งนี้ในเชิงคุณภาพ พบว่าผู้เข้าอบรมได้รับองค์
ความรู้เพ่ิมขึ้น และได้ลงมือปฏิบัติในการผลิตการอกแบบลวดลายสกรีนด้วยตนเอง ตามกระบวนการที่
ถูกต้อง ภายใต้การดูแลของคณะวิทยากร ผู้เข้าอบรับการอบรมสามารถน าความรู้ทีได้รับน ากลับไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี และได้สอบถามผู้เข้ารับการ
อบรม พบว่าภายหลังจากการได้รับการอบรมในครั้งนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นคณะครู-อาจารย์ จะ
น าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปะ งานประดิษฐ์ จัดตั้งชุมนุมและชมรมต่อไป และผู้
เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี เท่ากับ 4.34 คะแนน ด้านความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการออกแบบลวดลายส าหรับงานสกรีน พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 82.22 ด้านการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน รายวิชา 6142109 
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งานพิมพ์ซิลค์สกรีน โดยผู้สอนให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมในการเป็นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งผู้เรียนเสมือนได้ท า
หน้าที่เป็นผู้สอนไปในตัว สามารถใช้องค์ความรู้ที่มีถ่ายทอดความรู้และกระบวนการไปยังผู้เข้ารับการ
อบรมได้เป็นอย่างดี อันแสดงถึงความรู้ความเข้าใจของตัวผู้เรียนเอง  

  - ภาพประกอบโครงการ 

      
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

 

 
ปฏิบัติการท าบล็อกสกรีน 

 

   
สร้างสรรค์ลวดลายที่ใช้ในการสกรีนภาพ 

 
 

 



                     แบบฟอร์มการจัดท ารายงานประจ าปี  2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

~ 27 ~ 
 

 

  
ปฏิบัติการสกรีนภาพ 

 

 
ผลงานการสกรีนภาพของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     แบบฟอร์มการจัดท ารายงานประจ าปี  2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

~ 28 ~ 
 

 

 ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบจากผลผลิต
ทางการเกษตร 
  - ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป 

 ผลิตภัณฑ์ขนมอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้นิยมรับประทานกันอย่างกว้างขวาง ทุก
เพศและวัย ซึ่งในปัจจุบันนี้การท าผลิตภัณฑ์ขนมอบ ได้มีการผลิตทั่วไปในระดับครัวเรือน และ
ระดับอุตสาหกรรม ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบให้มีลักษณะเนื้อสัมผัสและรสชาติ ที่ดีเป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภคนั้น ไม่ใช่เพียงแต่มีสูตรของส่วนผสมที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องมีขั้นตอนการ
ผลิตที่ถูกต้อง ประกอบกับความเข้าใจในหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ และเข้าใจ
ความส าคัญของปัจจัยอ่ืนๆ ที่จะมีผลต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล 
  - ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ  
   วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 
  - กิจกรรมของโครงการ  

      บรรยายหลักการเบื้องต้นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ หลักการและข้ันตอนใน
การท าเค้ก และฝึกปฏิบัติการท าขนมปังเบอร์เกอร์ และท าเค้ก 

  - ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ  
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณพบว่ามีผู้เข้าร่วม จ านวนทั้งหมด 30 คน ซ่ึงเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้  และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ พบว่าผู้ เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้า
อบรมในครั้งนี้อยู่ในระดับ ดีมาก เท่ากับ 4.62 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.40 ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

   - ภาพกิจกรรม 
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      Work shop การท าขนม 
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ชื่อโครงการ การเพาะเลี้ยงปลาดุกเพื่อเป็นอาหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  - ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป  
   ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง ที่มีผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวนมาก ทาง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องการเลี้ยง
ปลาดุกเพ่ือเป็นอาหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์  
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี  เครือหงษ์ 
  - ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ 
    ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 
  - กิจกรรมของโครงการ  
    บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเพาะปลาดุก การอนุบาลลูกปลาดุก และอบรม
เชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์และการเพาะปลาดุก  การเพาะพันธุ์ปลาดุก และการเลี้ยงปลา
ดุกให้ได้ราคาตามตลาด  
  - ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ  

   จาการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ก่อนการอบรม
ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 43.35 เมื่ออบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นเป็น เฉลี่ยร้อยละ 90.67 ด้านความพึงพอใจ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อย
ละ 91.60 และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เฉลี่ยร้อยละ 
91.33 และได้น านักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการอบรม ซึ่งนักศึกษาได้ฝึกการถ่ายทอด
ความรู้ที่ได้เรียนมาแก่ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมใช้ไหวพริบตอบค าถามของผู้เข้ารับการอบรม ท าให้
นักศึกษามีประสบการณ์คิดวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข พร้อมกับทักษะการสื่อสารได้เป็น
อย่างดี 
 

  - ภาพกิจกรรม 
 

 
ผู้เข้ารับการอบรม 
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วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

 

 
นักศึกษา เป็นผู้ช่วยวิทยากร 

 

   
 

                              วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับปลาดุด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม  
 4.1 โครงการเด่นในรอบปี งบประมาณ 2560 
 ชื่อโครงการ ไหว้องค์พระพิรุณทรงนาค ประจ าปีการศึกษา 2560 
  - ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป  
   การจัดพิธีไหว้พระพิรุณทรงนาคเพ่ือเป็นที่สักการะบูชาของลูกเกษตรภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร เป็นกิจกรรมที่ว่าด้วยพระพิรุณเป็นเทพแห่งฝนจึงมีพาหนะเป็นพญานาค ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของน้ าและความอุดมสมบูรณ์ และเป็นตราของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นแหล่งยึด
เหนี่ยวจิตใจให้สงบ มีความสุขของลูกหลานเกษตรได้ ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการนักศึกษาภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตรจึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะจัดกิจกรรมพิธีไหว้องค์พระพิรุณทรงนาค และเพ่ือท า
การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คือ องค์พระพิรุณทรงนาค ซึ่งเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของพวกเราลูกเกษตรทุกคนและเป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมานาน 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา  เพ่งผล 
  - ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ 
   วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 
  - กิจกรรมของโครงการ  
   พราหมณ์ท าพิธีบวงสรวง บูชาพระพิรุณทรงนาค ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรถวายพวงมาลัยสักการบูชาพระพิรุณทรงนาค 
  - ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ  
   คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้สืบทอดประเพณีการไหว้พระพิรุณทรงนาค 
ได้แสดงความกตัญญู และความเคารพต่อเทพแห่งฝนที่ทรงน าความสมบูรณ์มาให้แก่พืชพรรณ
ธัญญาหาร 

  - ภาพประกอบโครงการ  
 

    
พราหมณ์ท าพิธีบวงสรวง บูชา 
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ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

   
 

   
ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาร่วมสักการะ บูชาพระพิรุณทรงนาค 
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 ชื่อโครงการ ไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 2560 
  - ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป  
   การไหว้ครูและพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมนั้น เป็นสิ่งที่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษาในภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ยึดถือและปฏิบัติกันสืบเนื่องมาตลอดทุกปีการศึกษา    
ซึ่งเป็นประเพณีที่ส าคัญโดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาในศาสตร์ของวิชางานช่างที่จะต้องให้ความเคารพต่อผู้ให้
ก าเนิดศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิชางานช่าง เพ่ือแสดงความกตัญญู ความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และท าให้
นักศึกษาเกิดความภูมิใจในสาขาวิชางานช่างของตนเอง 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรณัยา  เพ่งผล   
 นางธนิษฐา  ปานทิม และคณะกรรมการอนุกิจการนักศึกษาและท านุศิลปวัฒนธรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรฯ 
  - ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ 
   วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 
  - กิจกรรมของโครงการ  
   พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม โดยคณบดีเป็นประธานในการจุดธูปเทียนในการ
บูชา ปักธูปที่เครื่องบูชา มีพราหมณ์เป็นผู้น าในการกล่าวค าบูชา และโรยข้าวตอดดอกไม้บนเครื่องบูชา 
และให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ปักธูป และวางดอกไม้บูชาหน้าองค์พระวิษณุกรรม 
  - ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ (สรุปเป็นความเรียง) 
   คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้สืบทอดประเพณีการไหว้ครูช่าง ได้แสดง
ความกตัญญู และความเคารพต่อบิดาแห่งศาสตร์ช่าง 

  - ภาพประกอบโครงการ  
 

 
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

 

   
พราหมณ์น ากล่าวค าบูชาพระวิษณุกรรม 

 

         
     คณบดีโรยข้าวตอกดอกไม้บนเครื่องบูชา       นักศึกษาถวายดอกไม้สักการะ บูชาพระวิษณุกรรม 
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 ชื่อโครงการ โครงการปฏิบัติการทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 7 
     - ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป 

  การจัดโครงการปฏิบัติการทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 7 (Art and  
Design #7 ) เป็นการน าเสนอผลงานของ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอิสระ นักออกแบบ อาจารย์บุคลากรผู้
สร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ผ่านงานศิลปะและการ
ออกแบบให้เป็นที่ยอมรับในระดับสังคม และประเทศชาติ เป็นการกระตุ้นเพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญของ
คุณค่า ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ เ พ่ือประโยชน์ของสังคม เยาวชน น าไปสู่การ
เรียนรู้ การประกอบอาชีพทางด้านศิลปะและการออกแบบต่อไป  
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั  พะยิ้ม และคณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ 
  - ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ 

ระหว่างวันที่  29-30 มิถุนายน พ.ศ.2560 
- กิจกรรมของโครงการ  
     ศิลปิน ปฏิบัติการทางด้านศิลปะ แสดงผลงานของ ศิลปิน คณาจารย์ นักศึกษา 

ในด้านศิลปะ และการออกแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคแนวคิดซึ่งกันและกัน และให้ความรู้
ด้านงานศิลปะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  - ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ  
เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มศิลปิน อาเซียน ศิลปินแห่งชาติ ผู้ผลิตผลงานด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม และการออกแบบ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาในกลุ่มผู้สร้างผลงานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในการ
พัฒนาผลงานสู่ระดับอาเซียนต่อไป  ยกระดับคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของงานศิลปะ และการออกแบบ  
   

.   
            แสดงผลงานทางด้านศิลปะ                     ศิลปินปฏิบัติการแสดงผลงานทางด้านศิลปะ 
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                      ศิลปินให้ความรู้ทางด้านเทคนิคในด้านงานศิลปะ 
 

        
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการงานทางด้านศิลปะ โดยวิทยากรและศิลปินให้ความรู้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 : การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่สากล 

 ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 : การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใสด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล   

6.1 โครงการเด่นในรอบปีงบประมาณ 2560 
 ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การ
สร้างสื่อการสอนด้วย Office Mix และ Office 365 
  - ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป  
   คุณภาพอาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมถึงการปฏิบัติ
ภารกิจอ่ืนในฐานะของการเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา การส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานทาง
วิชาการและสามารถเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้นั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ นอกจากนั้นการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพบัณฑิต ดังนั้นการ
พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพเพ่ือสามารถจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการ
สร้างองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งส าคัญ ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจึงเสนอโครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่มืออาชีพ
นี้ 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ 
  - ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ 
   ระหว่างวันที่ 15-16  ธันวาคม พ.ศ.2559 
  - กิจกรรมของโครงการ  
   อบ รม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารการติ ดตั้ ง  Office Pro Plus และ Office 365 บ น
คอมพิวเตอร์ ก าหนดค่าการใช้ Office 365 บนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ตั้งค่าอีเมล ปฏิทิน และ
รายชื่อผู้ติดต่อ การเก็บและการแชร์ไฟล์เอกสาร การใช้แอพพลิเคชั่น Yammer การใช้งานอีเมล 
ปฏิทิน การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การใช้งาน Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft 
Point 
  - ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ  
   ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น จากร้อยละ 50 ก่อนการ
อบรม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85.80 หลังจาการอบรม และมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง
นี้ในภาพรวม อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ย 4.35 คะแนน โดยแยกเป็น ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 คะแนน ด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.49 คะแนน และด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.24 คะแนน และหลังจากการอบรมผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
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  - ภาพกิจกรรม 

 
 

 
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

 

   
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
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ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปร่วมกับวิทยากร 
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 ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ     
  - ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป  
   เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การเตรียมบุคลากรทางการศึกษาของประเทศให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
เยาวชนของชาติให้มีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาท่ีใช้ทางการของอาเซียน 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ 
  - ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ 
   ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
  - กิจกรรมของโครงการ  
   กิจกรรมกลุ่มย่อย โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ ในหัวข้อต่างๆ เช่น Morning 
Homeroom, Lunchtime Homeroom, Getting to know your teachers, Getting to know 
your friends, Speech, Pronunciation, Direction, Introduce yourself, Word Association 
Game & Talent Show, Who wants to be a Millionaire, Treasure Hunt, Story time and 
Finale โดยสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมการเล่มเกม  
  - ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ  
   ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
และสามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอน และในชีวิตประจ าวัน 

  - ภาพประกอบโครงการ  
 

    
 

    
 

                                      กิจกรรมกลุ่มย่อย 
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          กิจกรรมกลุ่มย่อย 
 

 
 

                                  ผู้เข้าอบรมและคณะวิทยากร 
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 ชื่อโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
  - ความเป็นมาของโครงการโดยสรุป  
   เพ่ือให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ของ
แต่ละองค์ประกอบ และเพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา จึงมีความจ าเป็นจะต้องมีการสร้างกระบวนการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยคณะกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลภายในและคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกมาด าเนินการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพ่ือให้หน่วยงานทุกระดับได้มีการ
ขับเคลื่อนและการน าผลไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาตอ่ไป 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  - ระยะเวลา และวันเวลาในการจัดท าโครงการ 
   ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน และ 17-29 กรกฎาคม พ.ศ.
2560 ระดับคณะ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 
  - กิจกรรมของโครงการ  
   ตรวจผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
จ านวน 9 หลักสูตร และระดับคณะ 
  - ผลที่เกิดจากความส าเร็จของโครงการ (สรุปเป็นความเรียง) 
   หลักสูตร และคณะได้รับค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคคลภายนอก
หน่วยงานไปพัฒนา/ปรับปรุง วิธีการ กระบวนการการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

  - ภาพประกอบโครงการ  
 

  
 

   คณาจารย์และผู้บริหารเข้าร่วมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ระดับคณะ 
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คณะกรรมการตรวจประเมิน ในระดับคณะ 
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การตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
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2. บุคลากรดีเด่น  
 บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผู้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่รับ องค์กรที่ให้รางวัล สถานที่รับรางวัล 
รศ.พรรษประเวศ  อชิ 
โนบุญวัฒน ์

รางวัลดีเด่น ประเภทการ์ตูน
ไอเดีย หัวข้อ เบื้องหลัง 

โครงการประกวด
การ์ตูนไอเดีย ปี 2017 
ประเภทภาพการ์ตูน
ไอเดียแบบช่องเดียว
(Cartoon Idea) หัวข้อ 
เบื้องหลัง : Behind the 
scene จัดโดยหลักสูตร
คอมพิวเตอร์อาร์ต 
ปริญญาโทมหาวิทยาลัย
รังสิต 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 รางวัลที่ 1 (First Prize) INTERNATIONAL 
CARTOON FESTIVAL 
YMITTOS 2016 FOR 
REFUGEEISM & 
IMMIGRATION,Greece 

ไม่ได้เดินทางไปรับ
รางวัล 

ผศ.ดร.จงดี  ศรี
นพรัตน์วัฒน 

รางวัลข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2559 

ส านักงานข้าราชการพล
เรือน 

ท าเนียบรัฐบาล 

 โล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฏราชกุมาร 

โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ 

อาจารย์จิรทัศน์  ดาว
สมบูรณ์ 

นักวิจัยดีเด่น โครงการประชุมสัมมนา
วิชาการ น าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
และนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ครั้งที่ 2 

โรงแรมแกรนด์
ฮิลล์ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา  
จ.นครสวรรค์ 

อาจารย์นพดล  ชุ่ม
อินทร์ 

นักบริการวิชาการดีเด่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ถิรายุ  ปิ่นทอง 

รางวัลที่ 1 The 1st Best 
International Oral 
Presentation Sciences 
and Technology for 
Thailand 4.0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.บุญแสน  เตียวนุ
กูลธรรม 

รางวัลครูดีเด่น ประจ าปี
การศึกษา 2559 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์
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อาจารย์จักราวุฒิ  
เตโช 

รางวัลชนะเลิศบทความยอด
เยี่ยม 

 

ในการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย 2017 ครั้งที่ 27 
ระหว่างวันที่ 18-20 
ตุลาคม 2560 

โรงแรมแชงกรี-ลา 
จ.
กรุงเทพมหานคร 

 
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2559 

 

 
โล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
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นักวิจัยดีเด่น 

 

 
นักบริการวิชาการ 



                     แบบฟอร์มการจัดท ารายงานประจ าปี  2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

~ 49 ~ 
 

 

 
 

 
รางวัลที่ 1 The 1st Best International Oral Presentation 

Sciences and Technology for Thailand 4.0 
 

 
 

รางวัลครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 
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รางวัลชนะเลิศบทความยอดเยี่ยม 

3. หน่วยงานที่ได้รับรางวัล  
 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผู้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่รับ องค์กรที่ให้รางวัล สถานที่รับรางวัล 
- ชื่อหน่วยงานที่ได้รับ

รางวัล 
   

    
    
    
    
    
    
    
 
 4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัล  
 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผู้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่รับ องค์กรที่ให้รางวัล สถานที่รับรางวัล 
นายชยณัฐ   บัวชื่น 
นายสัญญา  วันเชียง 

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 
หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่น Open 5 
กิโลกรัม 

การแข่งขันหุ่นยนต์ 
World Robot 
Games Thailand 
Championships 

ศูนย์การค้าเดอะฮับ 
รังสิต 
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ผู้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่รับ องค์กรที่ให้รางวัล สถานที่รับรางวัล 
นายพิชชากร  ยมนา 
นายสุนทร สกุลบูรพา
นายอภิสิทธิ์ แป้นห้วย 
นายเชาว์วัฒน ์ฤทธิ์
เอ่ียม  

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 
หุ่นยนต์กู้ภัย 

2017 โดย บจก.อิน
โนเวตีพ เอ็กเพอริ
เมนต์ หรือ INEX 

นายคุณากร  ยุติธรรม 
นายลิขิต  มนัสตวง 
นายชาคริต  ด้วง
ประดิษฐ์ 
นายจักรกฤษณ์   
ศรีแก้ว 
นายนราธิป  ทับแจ่ม 
นายกฤษณศักดิ์   
สุหงส์สา 
นายณัฐดนัย  ว่องไว 
นายณัฐพงษ์  อนันท
สุข 

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการประกวด
แข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์
ยู โรบอทเกมส์ (CRU 
Robot Games) 
ประจ าปี 2559 
ระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 7 
"การแข่งขันหุ่นยนต์
พัฒนาอุตสาหกรรม
พลังงานไฟฟ้า สู่ยุค 
AEC เยาวชนท าได้" 
โดย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 

นายพิชชากร  ยมนา 
นายอานนท์  สูญน่วม 
นายอภิสิทธิ์  แป้น
ห้วย 
นายสาธิต  พวงมาลัย 
นายเชาว์วัฒน์  ฤทธิ์
เอ่ียม  
นายอนุรักษ์  ทิมแสง 
นายอนุชา  ค าควร 
นานสุนทร สกุลบูรพา 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ 
24 การแข่งขัน 
ยุทธการ จานร่อน 
หรือ The Landing 
Disc จัดการแข่งขัน
โดย สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น) 

MCC Hall เดอะ
มอลล์ งามวงศ์วาน 

นายพิชชากร  ยมนา 
นายอานนท์  สูญน่วม 
นายอภิสิทธิ์  แป้น
ห้วย 
นายสาธิต  พวงมาลัย 
นายเชาว์วัฒน์  ฤทธิ์
เอ่ียม  
นายอนุรักษ์  ทิมแสง 
นายอนุชา  ค าควร 

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ การแข่งขันหุ่นยนต์ 
ABU ชิงชนะเลิศ
ประเทศไทย 
ประจ าปี 2560  
จัดการแข่งขนัโดย
สถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ บริษัท 
อสมท. จ ากัด
(มหาชน) 

ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์รังสิต 
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ผู้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่รับ องค์กรที่ให้รางวัล สถานที่รับรางวัล 
นานสุนทร สกุลบูรพา 
นายวีรภัทร  วรวัฒน์
ชนะกุล 

แชมป์ภาคเหนือ และอันดับ
ที่ 5 

โครงการประกวด
ดนตรี 
Baoyoungblood 
Season3 จัดโดย 
บริษัทเวิร์คพอยท์ 
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทเวิร์คพอยท์ 
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

นายวีระวุฒ  นิพนธ์ ผู้แทนระดับหน่วยงาน การคัดเลือกเยาวชน
คนเก่ง ในโครงการ
ด้วยรักและห่วงใย  
ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ระดับ
จังหวัดนครสวรรค์ 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค์ 

ศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์ 

นากาสัย  แก้วสม เหรียญเงิน กีฬาคาราเต้โด
ชาย รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 84 
กิโลกรัม 

ในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 
44 “สุรนารีเกมส์” 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

นายสุทธิพงษ์  ธัญญ 
เจริญ  และนายธีรวุฒิ   
มลฑล 

รางวัลชมเชย ในการแข่งขัน
ทั ก ษ ะ โป ร แ ก ร ม  ก า ร
ออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 

ในการน าเสนอ
ผลงานทางด้าน
เทคโนโลยีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 
โดย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์  

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 

นางสาวนันท์ทภัส  
เกิดสินวงษ์ และ นาย 
ปรีชา เบิกใจ 

รางวัลชมเชย ในการแข่งขัน
ทักษะ Sketch Design 

นายขจรศักดิ์ ดีศรี รางวัลชมเชย ในการแข่งขัน
ทักษะถ่ายภาพ "WHAT DO 
YOU SEE UTTARADIT" 

นายคมน์คณิต  เกิด 
โพชา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 
2 ด้านการพิมพ์ 

โครงการทัศนศิลป์  
สัญจร “นครสวรรค์”
กับ กมล  ทัศนาญชลี 
ศิลปินแห่งชาติ 

56 Art Studio  
จ.นครสวรรค์ 

นายจตุพงษ์  เที่ยง 
สันเที๊ยะ 

รางวัลชมเชย ด้านการวาด
ภาพสีอะคริลิก 
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รองชนะเลิศอันดับที่ 3  หุ่นยนต์กู้ภัย 

 

 
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่น Open 5 กิโลกรัม 

 

 
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่น Open 5 กิโลกรัม 
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รองชนะเลิศอันดับที่ 3 

 

 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 

 
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ 
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แชมป์ภาคเหนือ และอันดับที่ 5 

 

 
ผู้แทนระดับหน่วยงาน 

 
เหรียญเงิน 
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รางวัลชมเชย 

 
รางวัลชมเชย 
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5. โครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
  สรุป โครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 11  
ทุน  เป็นจ านวนเงิน 4,461,100 บาท 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 การพัฒนาเครื่องจ าแนกคุณภาพ

มังคุดโดยใช้เทคนิคการตรวจวัดแบบ
ไม่ท าลาย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชา  กาวิ
ละ 

308,600 

2 ก า ร เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
เปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานใส
กระบวนการกลั่นเอทานอลจากมัน
ส าปะหลังและกากน้ าตาลโดยใช้
เค รื่ อ งก ลั่ น เอ ท าน อ ล พ ลั ง ง าน
แส งอาทิ ต ย์ เป็ น พ ลั ง งาน ร่ วม  : 
กรณี ศึกษาชุมชนบ้ านหัวกระทุ่ ม 
ต าบลพิกุล อ าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง 444,200 

3 การพัฒนาสารละลายธาตุอาหารต่อ
คุณค่าทางโภชนาการของผักสลัดใน
ระบบไฮโดรโพนิกส์แบบ NFT 

อาจารย์นพดล  ชุ่มอินทร์ 440,500 

4 การแก้ไขปัญหาการจัดเส้นทางการ
เดินรถเก็บขยะในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

อาจารย์วัชระ  ชัยสงคราม 444,200 

5 การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานจาก
ใบตองแห้งโดยการพัฒนาเครื่องควั่น
เกลียวและการย้อมสี 

อาจารย์รพีพัฒน์  มั่นพรม 452,600 

6 การส ารวจชนิด การใช้ประโยชน์ 
และคุณค่าทางโภชนาการของผัก
พ้ืนบ้าน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบรรพต
พิสัย จังหวัดนครสวรรค์   

อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล 407,800 

7 การวิ เค ราะห์ ห า พ้ื นที่ ศั กยภ าพ
ส าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน
หลังคา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  
 

อาจารย์พุทธพร  ไสว 465,200 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย จ านวนเงิน 
(บาท) 8 ก าก ม ะพ ร้ า ว เห ลื อ ทิ้ ง จ าก ก าร

ประกอบอาหาร สร้างสรรค์ เป็ น
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับชุมชน ต าบลนครสวรรค์ออก 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  ทอง
ทรัพย์ 

227,200 

9 ผลของการเก็บรักษาไรน้ านางฟ้าไทย
ต่อคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณ
แคโรทีนอยด ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี  เครือหงษ์ 475,000 

10 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว
โดยใช้องค์ความรู้ใหม่ในการจัดการ
ศั ต รู ข้ าว เพ่ื อลดต้ น ทุ น และ เพ่ิ ม
ผลผลิตข้าวในนาชลประทาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์  
เย็นจิตต์ 

415,800 

11 การพัฒนาเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็ก 
ทริก โดยใช้ระบบลูกกลิ้ง ส าหรับการ
เลี้ยงนกกระทาในจังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐเศรษฐ์  
น้ าค า 

380,000 

รวม 4,461,100 
 
6. โครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 สรุป โครงการวิจัยจากทุนวิจัยมุ่งเป้าเพ่ือการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 จ านวน 8  ทุน  เป็นจ านวนเงิน 648,000บาท 
  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 การศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์ปลาส้มตัว  
 

อาจารย์ ดร.สว่าง  แป้นจันทร์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  
ชุมมณี 

81,000 

2 การศึกษาประสิทธิภาพและพัฒนาการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ าไหลโดยใช้
กังหันชนิดแกนตั้งในชุมชนตะเคียน
เลื่อนริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาจังหวัด
นครสวรรค์ 

อาจารย์จักราวุฒิ   เตโช และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรายุ  ปิ่น
ทอง 
 

81,000 

3 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจผักไฮโดรโป
นิกส์ 

อาจารย์ อาส าฬ ห์   อุ ตตาล
กาญจนา อาจารย์พุทธพร  ไสว 
และอาจารย์ปิยะกิจ  กิจติตุลา
กานนท ์

81,000 

4 การวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานและ
ทดสอบประสิทธิภาพในระบบสูบน้ า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรายุ  ปิ่น
ทอง 

81,000 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย จ านวนเงิน 
(บาท) อัตโนมัติส าหรับการเพาะปลูกโดย

กังหันลมแนวแกนตั้งร่วมกับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ในเขต
อุทยานนกน้ าบึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์ 

5 การเลี้ ยงกุ้ งเครย์ ฟิชด้วยอาหารที่
แตกต่างกัน 
 

อาจารย์สุรภี  ประชุมพล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  
ศรีนพรัตน์วัฒน และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จามรี  เครือหงษ์ 

81,000 

6 นวัตกรรมระบบสูบน้ าแบบไฮบริด 
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานลม
ส าห รั บ ก ารท าน าข้ า ว ใน จั งห วั ด
นครสวรรค์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์  
แนบเนียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โกเมน  หมายมั่น และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง 

81,000 

7 แนวทางการน าองค์ความรู้ด้านการ
ออกแบบมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่ เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ จังหวัด
นครสวรรค์ แบบใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ 

อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น 
และอาจารย์รพีพัฒน์  มั่นพรม 
 

81,000 

8 การพัฒนาถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นโดย
กระบวนการแยกสลายด้วยพลังงาน
ความร้อนแบบไพโรไลซิลเพ่ือเป็น
พลังงานทดแทนและกักเก็บคาร์บอน
ในการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของ
ดิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  
จริตงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภิ ญ โญ   ชุ ม ม ณี   ผู้ ช่ ว ย
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ธี ร พ จ น์  
แ น บ เนี ย น  แ ล ะ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง 
 

81,000 

รวม 648,000 
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7. โครงการวิจัยจากทุนวิจัยส าหรับโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 สรุป โครงการวิจัยจากทุนวิจัยส าหรับโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1  ทุน  เป็นจ านวนเงิน 12,000 บาท 
  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 ผลของสาร ดี.ดี.ดินเดิม เอ็นไซม์ ต่อ

การย่อยสลายตอซังและฟางข้าวใน
แปลงนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา  
เพ่งผล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปัณณวิชญ์  เย็นจิตต์ 

12,000 

รวม 12,000 
 
8. โครงการวิจัยจากเงินรายได้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
 สรุป โครงการวิจัยเงินรายได้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2560จ านวน 2  ทุน  เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท 
  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 ศึกษาผลของการแช่น้ าและสภาวะอับ

อากาศต่อร้อยละการแตกร้าวและ
คุณภาพเนื้อสัมผัสของข้าวเปลือกงอก
หุงสุก      

อาจารย์จักราวุฒิ  เตโช 50,000 

2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
ให้บริการแพทย์แผนไทย 

อาจารย์ ดร.สว่าง  แป้นจันทร์   50,000 

รวม 100,000 
 

9.  โครงการวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน  
        สรุป โครงการวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1 ทุน   
เป็นจ านวนเงิน 540,000 บาท 
 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

วิสากิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่
อุบล อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 

อาจารย์อนุสรณ์   สินสะอาด  
และอาจารย์ จิ รทั ศน์   ด าว
สมบูรณ์ 
 

540,000 

รวม 540,000 
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ส่วนที่ 3 
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรมแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(เป็นภาพโครงการที่ไม่ซ้ ากับโครงการข้างต้น) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
สากล 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     แบบฟอร์มการจัดท ารายงานประจ าปี  2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

~ 62 ~ 
 

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 
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โครงการ Ready to work 
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โครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล 
 
 

เครื่องท าถ่านอัดแท่ง 
 

   
 

    
 

การพัฒนาเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กทริก โดยใช้ระบบลูกกลิ้ง 
ส าหรับการเลี้ยงนกกระทาในจังหวัดนครสวรรค์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : การยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดย
น้อมน าแนวพระราชด าริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพถ่ายเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน 
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โครงการบริการวิชาการ "การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน" 
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การมอบเครื่องสีข้าว 
 

 
 

 
 

มอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบ้านหนองละมาน ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 
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มอบรถพ่นปุ๋ยน้ าชีวภาพและยาปราบศัตรูพืชด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
ให้กับชุมชนท่าทอง อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม  

 
ชื่อโครงการ ประเพณีว่ิงข้ึนเขา ฟังธรรม 
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โครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2560 
 

  
 

  
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 : การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล 
 ไม่มีผลการด าเนินงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 : การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

โครงการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันผู้น า เครือเจริญโภคภณัฑ์ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนและการวิจัย 
 

        
 

        
 

        
 

         


