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ประวัติ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ใน  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์  มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม 
ปี  พ.ศ.2544  สถาบันให้แยกโครงสร้างออกมาเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สังกัดสถาบันราชภัฏนครสวรรค์   ต่อมาได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแบ่งส่วน
ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 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 
 
ปรัชญำ  
 สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ตามความต้องการของท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ 
 พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นมืออาชีพ 
พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 2. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
 3. สร้างสรรค์การบริการวิชาการสู่องค์กรและสังคม 
 4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตรำสัญลักษณ์ 
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กำรบริหำรและทรัพยำกรด ำเนินงำน 
โครงสร้ำงองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 

ส ำนักงำนคณบดี ภำควิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ภำควิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาการออกแบบ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
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คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

ที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  พะยิ้ม ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชชัชัย  เข่ือนธรรม กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพจน์  แนบเนียน กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอิบ  พันสด กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี กรรมการ 
8. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล กรรมการที่เลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ า 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพนัธุ์  กุศลสถิตย์ กรรมการที่เลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ า 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แก้วเหล็ก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายประกิจ  ณรงค์ตะณุพล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายวิรัช  ตั้งประดิษฐ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นางชัญญาพัชญ์  สุนทรพลเชฏฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นาวาเอกบุญเรือง  เกิดอรุณเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. หัวหน้าส านักงานคณบด ี เลขานุการ 

ที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  พะยิ้ม ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชชัชัย  เข่ือนธรรม กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอิบ  พันสด กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพจน์  แนบเนียน กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี กรรมการ 
8. อาจารย์นพดล  ชุ่มอินทร์ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดพันธุ์  ชูกร กรรมการ 

10. อาจารย์ชืน่จิต  พงษพ์ูล  กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวณะ  แสงสุข กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  ทองอ่อน กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐเศรษฐ์  น้ าค า  กรรมการ 
14. อาจารย์ ดร.สว่าง  แป้นจนัทร์ กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรายุ  ปิน่ทอง กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงค์  จโิน กรรมการ 
17. นางสุประวีณ์  สิทธิอัครานนท ์ กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวมยุรา  สิทธิ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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บุคลำกรที่ได้รับกำรยกย่อง 
 คณำจำรย ์บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับรำงวัลและได้รับกำรยกย่อง 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล รำงวัล หน่วยงำนที่ให้ 
1. ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม นักวิจัยดีเด่น ปี พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ 
2. ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์ Award Best Art& Design    The 2019 

international Art & 
Design 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

3. ผศ.ดร.ศรัณยา  เพ่งผล รางวัลระดับดี ในการน าเสนอแบบ
บรรยาย ประเภทอาจารย์และ
นักวิชาการ 

งานประชุมวิชาการ
เกษตร ครั้งที่ 20 
ประจ าปี 2562 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. ผศ.ภิญโญ  ชุมมณี รางวัลดีเด่น การน าเสนอ
ผลงานวิจัยแบบบรรยาย ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

งานระชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูล
สงครามวิจัย ครั้งที่ 5 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามส่วน
ทะเลแก้ว 

 
 นักศึกษำปัจจุบันและศิษย์เก่ำที่ได้รับรำงวัลและได้รับกำรยกย่อง 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่ให้รำงวัล 

1. นายอดิศักดิ์ คงเจริญ  
นายเอกพงษ์ เจริญผล 

รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน ทักษะ
การถ่ายภาพ ในโครงการร่วมมือ
เครือข่ายด้านการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ครั้งที่ 3 วันที่ 9-11 มกราคม 
2562  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

2. นายรัฐเสริม บุญตา  
น.ส.อาทิตยา อริยดิษ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
ในการแข่งขัน ทักษะการถ่ายภาพ ใน
โครงการร่วมมือเครือข่ายด้านการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 วันที่ 9-11 
มกราคม 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 
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ล ำดับ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่ให้รำงวัล 
3. นายวัชรพงษ์ ตันติพงษ์  

นายวีระวุฒ นิพนธ์  
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ในการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ใน
งาน 2 มิติ 3 มิต ิในการแข่งขัน 
ทักษะการถ่ายภาพ ในโครงการ
ร่วมมือเครือข่ายด้านการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ครั้งที่ 3 วันที่ 9-11 มกราคม 
2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

4. นายวีระวุฒ นิพนธ์  
นายปรีชา เบิกใจ 
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
ในการแข่งขัน งานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ในการแข่งขัน ทักษะการ
ถ่ายภาพ ในโครงการร่วมมือเครือข่าย
ด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3 วันที่ 9-
11 มกราคม 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

5. นายบุญชัย อุดริด  
นายนิฌาน อินยิ้ม  
นายปิยพงษ์ ยังสามารถ  
นายวัชรพงษ์ ตันติพงษ์  
นายทินกร มูลเมือง 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ โตโยต้า ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  วันที่ 20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

บริษัทโตโยต้า จ ากัด 

6. นางสาวนันนภัทร เกิดสิน
วงษ์  
นางสาวศิริวรรณ เมฆอ่ิม 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

บริษัทโตโยต้า จ ากัด 

7. นางสาวกฤษนา พูลพ่วง  
นางสาวรัญชนา จันทร์โต 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

บริษัทโตโยต้า จ ากัด 

8. นายสิทธิชัย ดีศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ใน
รายการหุ่นยนต์ชิงแชมป์ระดับเอเชีย 

ส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัด
การศึกษา 

9. นายศิวกร  ขวัญเผือก รางวัลความประพฤติดี ประจ าปี 
2562 

พุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

10. นางสาวสิริกานต์  ธรรมชัย 
นายศิวกร  ขวัญเผือก 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันทักษะทางด้านประสาทสัมผัส 

การแข่งขันทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ
ทางการเกษตร 
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ล ำดับ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่ให้รำงวัล 
“เครือข่ายราชภัฏทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 5” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

11. นายอภิสิทธิ์ แป้นห้วย 
นายพิษณุพร ค าควร 
นายธนัตถ์ เจริญคง 
นายกฤษฎา ธะนัส 
นายทรงพล นุขันธ์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
หุ่นยนต์ปฏิบัติการนิวเคลียร์ ประจ าปี 
2561 

สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ 

12. นางสาวพรเทวา อ่อนขาว 
นางสาวชลณิชา บุญเพ็ง 

รางวัล Outstanding PPT 
Presentation Award  ในงาน 
2018 Asia Pacific Agriculture 
Student Summit & 
Undergraduate Project 
Competition 

International 
college  
National Pingtung 
University of 
Science and 
Technology, 
Taiwan 

13. นายอภิสิทธิ์  แป้นห้วย 
นายทรงพล  นุขันธ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โร
บอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 ประจ าปี 
2561 “ปัญญาประดิษฐ์จักรกล
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไทยแลนด์ 4.0 ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

14. นายพิษณุพร  ค าควร 
นายณัฐกานต์  ขวัญใจ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โร
บอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 ประจ าปี 
2561 “ปัญญาประดิษฐ์จักรกล
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไทยแลนด์ 4.0 ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

15. นางสาวนุสบา นกทอง รางวัลชนะเลิศ ประเภทของใช้ของ
ตกแต่ง 

การประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
จังหวัดนครสวรรค์ 
ประจ าปี 2561 

16. นายวีระวุฒ นิพนธ์ รางวัล ชมเชย ประเภทของใช้ของ
ตกแต่ง 

17. นายวีระวุฒ นิพนธ์  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ  
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ล ำดับ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่ให้รำงวัล 
18. นางสาวนุสบา นกทอ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท

เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ  
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
นครสวรรค์ โดย
ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครสวรรค์ 

19. นายคมน์คณิต เกิดโพชา รางวัลชมเชย ประเภทเครื่องแต่งกาย
และเครื่องประดับ  
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งบประมำณ 
 ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   มีงบประมาณส าหรับ
ด าเนินงานตามภารกิจ จ านวนเงินทั้งสิ้น 13,882,700 บาท จ าแนกได้ดังนี้ 
 
1. จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 

ประเภท จ ำนวนเงิน 
เงินงบแผ่นดิน 8,502,900 
เงินรำยได้ 5,379,800 
 - เงิน บ.กศ. 507,6200 
 - เงิน กศ.บป. 303,600 
 - เงิน กศ.บศ.  
 - เงินศูนย์นานาชาติ  

รวม 13,882,700 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดรำยจ่ำย จ ำนวนเงิน 
งบบุคลำกร 1,381,800 
งบด ำเนินงำน 5,791,140 
งบลงทุน 6,087900 
งบเงินอุดหนุน 350,000 
งบรายจ่ายอื่น 271,860 

รวม 13,882,700 
 

3. จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
หมวดรำยจ่ำย จ ำนวนเงิน 

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 11,172,712 
การวิจัยและพัฒนา 620,000 
การบริการวิชาการ 200,100 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 20,000 
การบริหารจัดการ 1,869,888 
การบริหารทรัพย์สิน - 

รวม 13,882,700 
 

เงินงบ
แผ่นดิน
61%

เงินรำยได้
39%

งบบุคลำกร
10%

งบด ำเนินงำน
42%

งบลงทุน
44%

งบเงิน
อุดหนุน

2%

งบรำยจ่ำยอื่น
2%

การผลิต
บัณฑิตที่มี
คุณภาพ
81%

การวิจัยและ
พัฒนา
4%

การบริการ
วิชาการ

1%
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรร

ม
0%

การบริหาร
จัดการ
14%
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บุคลำกร 
1.  จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร 

 สำยงำน 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

  จ ำนวน 
 

ร้อย
ละ  

จ ำนวน 
 ร้อย
ละ  

จ ำนวน 
 ร้อย
ละ  

จ ำนวน 
 ร้อย
ละ  

จ ำนวน  ร้อยละ  

สำยวิชำกำร - - - - 42 56.75 21 28.38 63 85.14 
ข้ำรำชกำร - - - - 10 13.51 8 10.81 18 24.32 
รอง
ศาสตราจารย์ 

- - - - 2 2.70 2 2.70 4 5.40 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- - - - 6 8.11 6 8.11 12 16.22 

อาจารย์ - - - - 2 2.70 - - 2 2.70 
พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

- - - - 32 43.24 13 17.57 45 60.81 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- - - - - - 1 1.35 1 1.35 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- - - - 18 24.32 8 10.81 26 35.14 

อาจารย์ - - - - 14 18.92 4 5.41 18 24.32 
ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

- - - - - - - - - - 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- - - - - - - - - - 

อาจารย์ - - - - - - - - - - 
สำย
สนับสนุน
วิชำกำร 

- - 10 13.51 1 1.35 - - 11 14.86 

ข้าราชการ - - - - - - - - - - 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

- - 5 6.76 1 1.35 - - 6 54.54 

พนักงาน
ราชการ 
 

- - 1 1.35 - - - - 1 1.35 
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 สำยงำน 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

  จ ำนวน 
 

ร้อย
ละ  

จ ำนวน 
 ร้อย
ละ  

จ ำนวน 
 ร้อย
ละ  

จ ำนวน 
 ร้อย
ละ  

จ ำนวน  ร้อยละ  

ลูกจ้างประจ า - - - - - - - - - - 
 ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

- - 4 5.41 - - - - 4 5.41 

รวมทั้งสิ้น - - 10 100 43 58.10 34 45.95 77 100.00 
 
 

      
 

1. ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุรำชกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ชื่อ - สกุล สังกัดหน่วยงำน ต ำแหน่งขณะเกษียณ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  ทองทรัพย์ สาขาวิชาการออกแบบ อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 

lสายวิชาการ
85%

สำยสนับสนุน
15%

จ ำนวนบุคลำกร

lสายวิชาการ สายสนับสนุน
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ทรัพยำกรสำรสนเทศ เครื่องมือ และเทคโนโลยี  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. คอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอน 
ล ำดับที่ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวนห้อง จ ำนวนเครื่อง 

1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1122 1 20 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1124 1 40 
3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาวิศวกรรม 1144 1 19 
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4404 1 30 
 รวม 4 109 

 
2. ห้องปฏิบัติกำรเฉพำะทำง 

ล ำดับที่ ห้องปฏิบัติกำร จ ำนวนห้อง 
1. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาการทางอาหาร 503,505 2 
2. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางกายภาพ 510 1 
3. ห้องปฏิบัติการเคมี 507 1 
4. ห้องปฏิบัติการเคมีกลาง 509 1 
5. อาคารแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ อาคาร 6 9 
6. ห้องปฏิบัติกลาง 1115 1 
7. ห้องปฏิบัติการซิลด์สกรีนและถ่ายภาพ(STUDIO) 1135 1 
8. ห้องปฏิบัติการ Drawing 1137 1 
9. ห้องปฏิบัติการทดสอบทางไฟฟ้า 1142 1 

10. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1152 1 
11. ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 1153 1 
12. ห้องปฏิบัตินิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1154 1 
13. ห้องปฏิบัติการระบบการป้องกันไฟฟ้า 1155 1 
14. ห้องปฏิบัติการเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 1156 1 
15. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือเฉพาะทาง 1157 1 
16. ห้องปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์และระบบอัตโนมัติ 

1158 
1 

17. ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ชั้น 1 อาคารเซรามิกส์ 1 
18. ห้องปฏิบัติการทดลองทางวิศวกรรม ชั้น 1 อาคารเซรามิกส์ 1 
19. ห้องปฏิบัติการออกแบบ 1 ชั้น 1 อาคารเซรามิกส์ 1 
20. ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ า (โรงเพาะ) 1  
21. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร) 4401 1  
22. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 4406 1  
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ล ำดับที่ ห้องปฏิบัติกำร จ ำนวนห้อง 
23 ห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์  4407 1  
24. ห้องปฏิบติการสัตวศาสตร์  4408 1  
25. ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืชและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  4502 1  
26. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  4507 1  
27. ห้องสมุด 4504 1  

 รวม 36 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

แผนยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2563 - 2567 

ปรัชญำ :  สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ตามความต้องการของท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์  :   พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นมืออาชีพ 
พันธกิจ  :  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
  2. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
  3. สร้างสรรค์การบริการวิชาการสู่องค์กรและสังคม 
  4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อัตลักษณ์ :  บัณฑิตช านาญงาน ผสานจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) :  
  1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
 2. พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล    
 3. พัฒนาการบริการวิชาการตามพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 
 4. สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. สร้างระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้ำประสงค์ (Goals) :  
  1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์ตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ 
  2. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีมูลค่าเพ่ิมหรือน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นและเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติได้ 
  3. พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 
  4. พัฒนาทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้มีมูลค่าเพ่ิมสามารถสร้างอาชีพได้ 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีให้มีสมรรถนะในการท างานเพ่ิมขึ้นตาม
หลักธรรมาภิบาล 

  
ควำมเชื่อมโยง เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 

เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
1. บัณฑิตมีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะใน
ด้านเทคโนโลยีและงาน
สร้างสรรค์ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
และประเทศ 

1. ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตให้มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ 
 

1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยด้าน
เทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์ทางการ
เกษตรและอุตสาหกรรมในการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
2. พัฒนาระบบและกลไกในการแสวงหา
นักเรียนที่มีความต้องการพัฒนาท้องถิ่น 
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เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
3. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนและ
พัฒนาสิ่งสนับสนุน/ห้องปฏิบัติการ ให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
4. ยกระดับสมรรถนะของบัณฑิตให้
สามารถแข่งขันและตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิต
ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง มีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จิตอาสาและมีความรับผิดชอบ 
6. สร้างพันธมิตรทางการศึกษาระหว่าง
องค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่นและ
ประเทศ 

2. งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์มีมูลค่าเพ่ิมหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น
และเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติได้ 
 

2. พัฒนางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
  

1. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มี
มูลค่าเพ่ิมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นให้สูงขึ้น 
3. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กร
ภายนอกเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่แก้ปัญหาให้กับ
ท้องถิน่และสามารถเผยแพร่ตีพิมพ์ระดับชาติ
และนานาชาติ 

3. พัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
ให้มีความรู้ความสามารถ
ตรงกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 
 

3. พัฒนาการบริการ
วิชาการตามพันธกิจ
สัมพันธ์กับชุมชน 
 

1. พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการเชิง
บูรณาการให้ตรงกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 
2. พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่
สามารถสร้างรายได้ 
3. สร้างความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก 

4. พัฒนาทุนด้านวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น ให้มีมูลค่าเพ่ิม
สามารถสร้างอาชีพได้ 
 

4. สร้างมูลค่าเพ่ิมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรของคณะมีการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมไทย 
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เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
2. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานวิจัย 
บริการวิชาการ กับการเรียนการสอน เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3. สร้างฐานข้อมูลและเครือข่ายของ
ศิลปวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นเพื่อการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ชุมชนท้องถิ่น 

5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยีให้มี
สมรรถนะในการท างาน
เพ่ิมข้ึนตามหลักธรรมาภิ
บาล 

5. สร้างระบบบริหาร
จัดการให้ทันสมัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

1. ยกระดับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จัดการ 
2. พัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญตามต าแหน่งงานและธ ารง
รักษาความมีระเบียบวินัย 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  
ยกระดับคุณภำพบัณฑิตให้มีคุณภำพสำมำรถแข่งขันได้ 
เป้ำประสงค์ 
 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและประเทศ 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
 1. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละหลักสูตร 
 2. ร้อยละของบัณฑิตที่ท างานตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่เรียน 
 3. ร้อยละของความส าเร็จในการเข้าร่วมแข่งขันหรือน าเสนอทางวิชาการ 
กลยุทธ์ 
 1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 2. พัฒนาระบบและกลไกในการแสวงหานักเรียนที่มีความต้องการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาสิ่งสนับสนุน/ห้องปฏิบัติการ ให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
 4. ยกระดับสมรรถนะของบัณฑิตให้สามารถแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
และประเทศชาติ 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและมีความรับผิดชอบ 
 6. สร้างพันธมิตรทางการศึกษาระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่นและประเทศ 
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กำรด ำเนินงำน 
1. กำรรับนักศึกษำ  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีระบบการรับนักศึกษา ดังนี้ 

1.1 ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษา คุณสมบัติและจัดท าแผนการรับนักศึกษา 
1.2 เสนอแผนการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป 
1.3 ประกาศรับนักศึกษาตามรอบของมหาวิทยาลัย และกระบวนการของมหาวิทยาลัยจ านวน 4 

รอบ แต่จะมีการเพ่ิมรอบรับตรงของคณะฯ ขึ้นอีก 1 รอบ 
1.4 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยการจัดงานเปิดบ้านเทคโนโลยี จัดท าสื่อ VDO/หนังสั้น แนะน า

หลักสูตรของคณะ แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร และมีการออกแนะแนวตามโรงเรียน สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับครูแนะแนวแต่ละโรงเรียน และจัดบริการวิชาการให้กับ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

1.5 สอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัย 
1.6 สอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 คนต่อผู้เข้าสอบ 1 คน โดยใช้แบบการให้

คะแนนการสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่จะมีการเพิ่มประเด็นการสัมภาษณ์มากขึ้นเพ่ือ
ประเมินความพร้อมทางปัญญา และทัศนคติท่ีมีต่อสาขาวิชา 

1.7 ประกาศผลและรายงานตัว 
1.8 คณะประเมินกระบวนการรับนักศึกษา และเสนอแนะแนวทางการรับนักศึกษาในรอบถัดไป 
1.9 ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา 
 

2. หลักสูตรที่เปิดสอน 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนหลักสูตร จ ำนวนโปรแกรมวิชำ 

อนุปริญญำ   
ปริญญำตรี 5 9 
ประกำศนียบัตร   
ปริญญำโท   

รวม 5 9 
 

3. จ ำนวนนักศึกษำ 
3.1 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  

3.1.1 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามประเภท และระดับการศึกษา  

ประเภทนักศึกษำ อนุปริญญำ 
ปริญญำตรี ปริญญำ

โท 
รวม 

5 ปี 4 ปี 2 ปี 
ภำคปกติ - - 476 63  539 
ภำค กศ.บป. - - 33 -  33 
ภำค กศ.บศ. - -  -   

รวม - - 509 63  572 
 * ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 
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3.1.2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามประเภท และสาขาวิชา 

ประเภท
นักศึกษำ 

สำขำวิชำ 

รวม 

เก
ษต

รศ
ำส

ตร
์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลยี

กำ
ร

อำ
หำ

ร 
เท

คโ
นโ

ลยี
อุต

สำ
หก

รร
ม

(ต
่อเ

นื่อ
ง)

 
เท

คโ
นโ

ลยี
กำ

ร
จัด

กำ
รอ

ุตส
ำห

กร
รม

 
วิศ

วก
รร

มพ
ลัง

งำ
น 

วิศ
วก

รร
มไ

ฟฟ
้ำ

เค
รื่อ

งก
ลก

ำร
ผล

ิต 
วิศ

วก
รร

มก
ำร

จัด
กำ

รอ
ุตส

ำห
กร

รม
แล

ะส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม 
ไฟ

ฟ้ำ
อุต

สำ
หก

รร
ม 

กำ
รอ

อก
แบ

บ 

ภำคปกติ 114 30 43 58 22 79 27 81 85 539 
ภำค 
กศ.บป. 

- - 20 - - - - 13 - 33 

ภำค 
กศ.บศ. 

- - - - - - - - - - 

รวม 114 30 63 58 22 79 27 94 85 572 
* ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ปรับปรุงหลักสูตร เปลี่ยนเป็น สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 
** ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 

3.1.3 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ จ าแนกตามสาขา และระดับการศึกษา 

สำขำ อนุปริญญำ 
ปริญญำตรี ปริญญำ

โท 
รวม 

5 ปี 4 ปี 2 ปี 
1. เกษตรศาสตร์ - - 114 - - 114 
2. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- - 30 - - 30 

3. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) 

- - - 63 - 63 

4. เทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม 

- - 58 - - 58 

5. วิศวกรรมพลังงาน - - 22 - - 22 

 

บริหารธุรกิจ 
 

การบญัชี 
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สำขำ อนุปริญญำ 
ปริญญำตรี ปริญญำ

โท 
รวม 

5 ปี 4 ปี 2 ปี 
6. วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต 

- - 79 - - 79 

7. วิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม 

- - 27 - - 27 

8. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม - - 94 - - 94 
9. การออกแบบ - - 85 - - 85 

รวม - - 572 - - 572 
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3.2 จ านวนนักศึกษารับ ปีการศึกษา 2562 
3.2.1 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ าแนกตามประเภท และระดับการศึกษา 

ประเภทนักศึกษำ อนุปริญญำ 
ปริญญำตรี 

ปริญญำโท รวม 
5 ปี 4 ปี 2 ปี 

ภำคปกติ - - 141 22 - 163 
ภำค กศ.บป. - - - 20 - 20 
ภำค กศ.บศ. - - -  - - 

รวม - - 141 42 - 183 
 

3.2.2 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ าแนกตามประเภท และสาขาวิชา 

ประเภท
นักศึกษำ 

สำขำวิชำ 

รวม 

เก
ษต

รศ
ำส

ตร
์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลยี

กำ
ร

อำ
หำ

ร 
เท

คโ
นโ

ลยี
อุต

สำ
หก

รร
ม

(ต
่อเ

นื่อ
ง)

 
เท

คโ
นโ

ลยี
กำ

ร
จัด

กำ
รอ

ุตส
ำห

กร
รม

 

วิศ
วก

รร
มพ

ลัง
งำ

น 

วิศ
วก

รร
มไ

ฟฟ
้ำ

เค
รื่อ

งก
ลก

ำร
ผล

ิต 
วิศ

วก
รร

มก
ำร

จัด
กำ

รอ
ุตส

ำห
กร

รม
แล

ะส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม 
ไฟ

ฟ้ำ
อุต

สำ
หก

รร
ม 

กำ
รอ

อก
แบ

บ 

ภำคปกติ 35 10 22 10 7 12 8 30 29 163 
ภำค 
กศ.บป. 

- - 20 - - - - - - 20 

ภำค 
กศ.บศ. 

- - - - - - - - - - 

รวม 35 10 42 10 7 12 8 30 29 183 
 

3.2  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
3.3.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามประเภท และระดับการศึกษา 

ประเภทนักศึกษำ อนุปริญญำ 
ปริญญำตรี 

ปริญญำโท รวม 
5 ปี 4 ปี 2 ปี 

ภำคปกติ - - 230 25 - 255 
ภำค กศ.บป. - - 3 - - 3 
ภำค กศ.บศ. - - - - - - 

รวม - - 233 25 - 258 
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3.3.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามประเภท และ
สาขาวิชา 

ประเภท
นักศึกษำ 

สำขำวิชำ 

รวม 

เก
ษต

รศ
ำส

ตร
์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลยี

กำ
ร

อำ
หำ

ร 
เท

คโ
นโ

ลยี
อุต

สำ
หก

รร
ม

(ต
่อเ

นื่อ
ง)

 
เท

คโ
นโ

ลยี
กำ

ร
จัด

กำ
รอ

ุตส
ำห

กร
รม

 

วิศ
วก

รร
มพ

ลัง
งำ

น 

วิศ
วก

รร
มไ

ฟฟ
้ำ

เค
รื่อ

งก
ลก

ำร
ผล

ิต 
วิศ

วก
รร

มก
ำร

จัด
กำ

รอ
ุตส

ำห
กร

รม
แล

ะส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม 
ไฟ

ฟ้ำ
อุต

สำ
หก

รร
ม 

กำ
รอ

อก
แบ

บ 

ภำคปกติ 65 7 25 32 6 45 16 24 35 255 
ภำค 
กศ.บป. 

- - - - - - - - 3 3 

ภำค 
กศ.บศ. 

- - - - - - - - - - 

รวม 65 7 25 32 6 45 16 24 38 258 
(ผู้ส าเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562) 
* ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
4. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี 
 จากผลการส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราภัฏนครสวรรค ์รุ่น ปี
การศึกษา 2556 - 2558 พบว่า บัณฑิตมีงานท าแล้ว 223 คน คิดเป็นร้อยละ 95.71 บัณฑิตก าลัง
ศึกษาต่อ 2 คน คิดเป็นร้อยละ บัณฑิตท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 และยัง
ไม่ได้ท างานและมิได้ศึกษาต่อ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.43 ซึ่งจ าแนกตามคณะได้ดังนี้ 

หน่วยงำน 
ท ำงำน
แล้ว 

ท ำงำนแล้ว
และก ำลัง
ศึกษำต่อ 

ก ำลังศึกษำ
ต่อ 

ยังไม่ได้
ท ำงำนและ
ไม่ได้ศึกษำ

ต่อ 

รวม ร้อยละ 

1. เกษตรศาสตร์ 71 - 2 2 75 94.67 
2. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

6 - - - 6 100 

3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) 

11 - - - 11 100 

4. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 

14 - - 1 15 93.33 

5. วิศวกรรมพลังงาน 13 - - 2 15 86.67 
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หน่วยงำน 
ท ำงำน
แล้ว 

ท ำงำนแล้ว
และก ำลัง
ศึกษำต่อ 

ก ำลังศึกษำ
ต่อ 

ยังไม่ได้
ท ำงำนและ
ไม่ได้ศึกษำ

ต่อ 

รวม ร้อยละ 

6. วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต 

35 - - - 35 100 

7. วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

9 - - - 9 100 

8. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 30 - - - 30 100 
9. การออกแบบ 34 - - 3 37 67.57 

รวม 223 - 2 8 233 95.71 
ร้อยละ 95.71 - 0.85 3.43 100  

 
 5. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาที่ส าเร็จการศึกษา 

หน่วยงำน ท ำงำนตรงสำขำ ไม่ตรงสำขำ รวม 
ร้อยละของกำร
ท ำงำนตรงสำขำ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

3 3 6 50 

สาขาวิชาการออกแบบ 19 15 34 55.58 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 9 2 11 81.81 
เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 

7 7 14 50 

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 

4 5 9 44.44% 

เกษตรศาสตร์ 42 29 71 59.15 
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 30 - 30 100% 
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 5 30 35 14.28 
วิศวกรรมพลังงาน 7 6 13 46.67 

รวม 126 97 223 56.50 
ร้อยละ 56.50 43.50 100  
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กำรพัฒนำนักศึกษำ 
 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
และพัฒนาให้นักศึกษามีโอกาสในการน าศักยภาพท่ีมีอยู่มาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
มหาวิทยาลัย และต่อสังคม เพราะนักศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาและออกไปรับใช้สังคม 
 การพัฒนานักศึกษา มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพและรู้จักการ
วางตัวในสังคม มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีทักษะของการจัดการ ประสบการณ์อยู่ร่วมกันและการ
ท างานเป็นทีม มีระเบียบวินัยและเคารพในกติกาของสังคม มีสุขภาพและพลานามัยที่ดี มีจิตส านึกของ
ความเป็นคนดี  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความอดทนและเสียสละ 
 ในปีงบประมาณ  พ .ศ . 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนานักศึกษาทั้งด้านการส่งเสริมความแกร่ง
ทางวิชาการในแต่ละหลักสูตร มีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานในสถานปรกอบการ      
มีการฝึกการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีการจัดการแข่งขันกีฬาในคณะ ระหว่างคณะ 
และระหว่างสถาบัน เพ่ือความสามัคคีและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง  มีการฝึกการ
ท างานร่วมกับโรงเรียนและชุมชน โดยการออกค่ายอาสาพัฒนา ตลอดจนกิจกรรมอนุรักษ์เผยแพร่ และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีไทย  ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
 
1. กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มนักศึกษำ/ 

หน่วยงำนที่สังกัด 
จ ำนวน 

1 เสริมทักษะนักศึกษาชั้นปีที่ 4  เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

20 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

2 การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะ
ความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้กับนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 

20 คน สาขาวิชาการออกแบบ 

3 ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ในการท าโครงงานหรือ
การเรียนของนักศึกษาที่ตอบโจทย์ชุมชน 

1 โครงงาน สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

4 สนับสนุนการผลิตโครงงานและนวัตกรรม
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 

1 โครงงาน สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 

5 การฝึกและทดสอบทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบัน
พัฒนา 
ฝีมือแรงงานภาค 8 

50 คน สาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และสร้าง
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมเป้าหมาย 

10 โรงเรียน 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มนักศึกษำ/ 

หน่วยงำนที่สังกัด 
จ ำนวน 

7 การส่งเสริมด้านวิชาการและการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2 รายการ 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 

180 คน งานวิชาการ 

9 วิ่งขึ้นเขาฟังธรรม 209 คน สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 10 อบรมจรรยาบรรณและทักษะวิศวกรที่ดี 209 คน 

11 เสริมทักษะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม 

70 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

12 Ready to work (เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและ
ระบบประจุแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า) 

32 คน สาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

13 Ready to work (การบริหารจัดการพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยระบบ Energy Monitoring System) 

32 คน 

14 เรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับสถานประกอบการ  31 คน สาขาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

15 พัฒนาทักษะวิชาชีพ (Ready to work) 15 คน 
16 สร้างเครือข่ายสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ  
อย่างน้อย 3 

ราย 
17 Ready to work  40 คน สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการ
อุตสาหกรรม 

18 ศึกษาดูงาน  30 คน 

19 การเรียนรู้นอกห้องเรียน 33 คน สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน 20 Ready to work ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  15 คน 

21 Ready to work ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (การ
ออกแบบการติดตั้งโซลาร์เซลล์)  

11 คน 

22 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  20 คน 
23 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีนอกสถานที่  43 คน สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
24 พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม

ในการออกแบบ ในงานอุตสาหกรรมขั้นสูงของ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

24 คน สาขาวิชาการออกแบบ 

25 การเรียนรู้นอกห้องเรียน การพัฒนาการเรียนการ
สอนแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและชุมชน
ภายนอก 

18 คน สาขาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 



24 
 

 
 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มนักศึกษำ/ 

หน่วยงำนที่สังกัด 
จ ำนวน 

26 พัฒนาทักษะปฏิบัติตามวิชาชีพ อบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมทักษะวิชาการด้านเกษตร พร้อม
ส าหรับการท างาน (Ready to work) 

12 คน  

27 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและ
ประสิทธิภาพ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12 คน 

28 ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 71 คน สาขาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว ์29 อบรมพัฒนาทักษะการจัดการฟาร์มและอาหาร

สัตว์มืออาชีพ 
60 คน 

30 การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ปีกอินทรีย์เพื่อการค้า 1 โครงการ 
31 การอบรมทักษะทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือการออกแบบ 
30 คน สาขาวิชาการออกแบบ 

32 การเรียนรู้นอกห้องเรียน  42 คน 
33 อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารในงานออกแบบ 
70 คน สาขาวิชาการออกแบบ 

34 การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 

18 คน สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช 

35 การเรียนรู้นอกห้องเรียน 19 คน สาขาวิชาวิศวกรรม  
ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 36 Ready to work  24 คน 

37 การเรียนรู้นอกห้องเรียน 15 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

38 พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 

15 คน 

 

กิจกรรมส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มนักศึกษำ/ 

หน่วยงำนที่สังกัด 
จ ำนวน 

1 จัดนิทรรศการด้านศิลปะและการปฏิบัติทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม  

100 คน สาขาวิชาการออกแบบ 

2 การจัดท าฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1 ฐานข้อมูล งานกิจการนักศึกษา 

3 ประเพณีสืบสานงานลอยกระทงเทคโนฯ 100 คน 
4 ไหว้ครูช่าง 300 คน 
5 ไหว้พระพิรุณ 150 คน 
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กิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มนักศึกษำ/ 

หน่วยงำนที่สังกัด 
จ ำนวน 

1. การอบรมบุคลิกภาพ ภาวะผู้น า การให้ความรู้
ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

20 คน งานกิจการนักศึกษา 

 
กิจกรรมด้ำนสังคมและบ ำเพ็ญประโยชน์ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มนักศึกษำ/ 

หน่วยงำนที่สังกัด 
จ ำนวน 

1. เทคโนกรีน Green Heart Project โดยการจัด 
Big Cleaning day 

1 โครงการ งานกิจการนักศึกษา 

 
กิจกรรมด้ำนกีฬำ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มนักศึกษำ/ 

หน่วยงำนที่สังกัด 
จ ำนวน 

1. การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะฯ 450 คน งานกิจการนักศึกษา 
 
2. กำรจัดบริกำรแก่นักศึกษำ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดบริการให้แก่นักศึกษา ในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
1. มีอาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต การเรียน 
1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีเพ่ิมทักษะทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และเตรียมความพร้อมในการ
ท างาน 
3 บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ข้อมูลการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะ ข้อมูลข่าวสาร
การรับสมัครงาน ทุนการศึกษา เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของคณะ กลุ่มไลน์ต่างๆ เพจเฟซบุ๊ก 
อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา 
4. ให้บริการยืมเงินค่าบ ารุงการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงิน 
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3. ผลงำนของนักศึกษำ 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่ให้รำงวัล 

1. นายอดิศักดิ์ คงเจริญ  
นายเอกพงษ์ เจริญผล 

รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน ทักษะ
การถ่ายภาพ ในโครงการร่วมมือ
เครือข่ายด้านการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ครั้งที่ 3 วันที่ 9-11 มกราคม 2562  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

2. นายรัฐเสริม บุญตา  
น.ส.อาทิตยา อริยดิษ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
ในการแข่งขัน ทักษะการถ่ายภาพ ใน
โครงการร่วมมือเครือข่ายด้านการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 วันที่ 9-11 
มกราคม 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

3. นายวัชรพงษ์ ตันติพงษ์  
นายวีระวุฒ นิพนธ์  
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ในการแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ใน
งาน 2 มิติ 3 มิต ิในการแข่งขัน 
ทักษะการถ่ายภาพ ในโครงการร่วมมือ
เครือข่ายด้านการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ครั้งที่ 3 วันที่ 9-11 มกราคม 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

4. นายวีระวุฒ นิพนธ์  
นายปรีชา เบิกใจ 
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
ในการแข่งขัน งานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ในการแข่งขัน ทักษะการ
ถ่ายภาพ ในโครงการร่วมมือเครือข่าย
ด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3 วันที่ 9-
11 มกราคม 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

5. นายบุญชัย อุดริด  
นายนิฌาน อินยิ้ม  
นายปิยพงษ์ ยังสามารถ  
นายวัชรพงษ์ ตันติพงษ์  
นายทินกร มูลเมือง 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ โตโยต้า ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  วันที่ 20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

บริษัทโตโยต้า จ ากัด 

6. นางสาวนันนภัทร เกิดสิน
วงษ์  
นางสาวศิริวรรณ เมฆอ่ิม 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  วันที่ 
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

บริษัทโตโยต้า จ ากัด 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่ให้รำงวัล 
7. นางสาวกฤษนา พูลพ่วง  

นางสาวรัญชนา จันทร์โต 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  วันที่ 
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

บริษัทโตโยต้า จ ากัด 

8. นายสิทธิชัย ดีศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ใน
รายการหุ่นยนต์ชิงแชมป์ระดับเอเชีย 

ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา 

9. นายศิวกร  ขวัญเผือก รางวัลความประพฤติดี ประจ าปี 
2562 

พุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

10. นางสาวสิริกานต์  ธรรมชัย 
นายศิวกร  ขวัญเผือก 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันทักษะทางด้านประสาทสัมผัส 

การแข่งขันทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ
ทางการเกษตร 
“เครือข่ายราชภัฏทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 5” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

11. นายอภิสิทธิ์ แป้นห้วย 
นายพิษณุพร ค าควร 
นายธนัตถ์ เจริญคง 
นายกฤษฎา ธะนัส 
นายทรงพล นุขันธ์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
หุ่นยนต์ปฏิบัติการนิวเคลียร์ ประจ าปี 
2561 

สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ 

12. นางสาวพรเทวา อ่อนขาว 
นางสาวชลณิชา บุญเพ็ง 

รางวัล Outstanding PPT 
Presentation Award  ในงาน 
2018 Asia Pacific Agriculture 
Student Summit & 
Undergraduate Project 
Competition 

International 
college  
National Pingtung 
University of 
Science and 
Technology, 
Taiwan 

13 นายอภิสิทธิ์  แป้นห้วย 
นายทรงพล  นุขันธ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอท
เกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2561 
“ปัญญาประดิษฐ์จักรกลโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ไทยแลนด์ 4.0 ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่ให้รำงวัล 
14 นายพิษณุพร  ค าควร 

นายณัฐกานต์  ขวัญใจ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอท
เกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2561 
“ปัญญาประดิษฐ์จักรกลโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ไทยแลนด์ 4.0 ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

15 นางสาวนุสบา นกทอง รางวัลชนะเลิศ ประเภทของใช้ของ
ตกแต่ง 

การประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
จังหวัดนครสวรรค์ 
ประจ าปี 2561 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยว
จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครสวรรค์ 

16 นายวีระวุฒ นิพนธ์ รางวัล ชมเชย ประเภทของใช้ของ
ตกแต่ง 

17 นายวีระวุฒ นิพนธ์  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ  

18 นางสาวนุสบา นกทอ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ  

19 นายคมน์คณิต เกิดโพชา รางวัลชมเชย ประเภทเครื่องแต่งกาย
และเครื่องประดับ  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
 พัฒนำงำนวิจัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่นสู่สำกล  
เป้ำประสงค์ 
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีมูลค่าเพ่ิมหรือน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นและเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติได้ 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
 1. จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าเพ่ิมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น 
 2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีมูลค่าเพ่ิมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 
 2. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นให้สูงขึ้น 
 3. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรภายนอกเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่แก้ปัญหาให้กับ
ท้องถิ่นและสามารถเผยแพร่ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 
 
กำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น จึงมีกระบวนการในการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยท าวิจัยที่บูรณาการการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ มีศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดูแลงานด้านการวิจัย ประสานงาน สนับสนุน
ส่งเสริมการท าวิจัย การหาแหล่งทุน และการสร้างเครือข่ายการวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทาง
คณะฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ ในด้านงานวิจัยในโครงการสนับสนุนการเพ่ิมชีดความสามารถงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณะของคณะ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ โครงการการจัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอนและยกระดับการเผยแพร่งานวิจัย และโครงการการจัดท าวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของบุคลากร 
 
1. งบประมำณสนับสนุนโครงกำรวิจัย 

แหล่งงบประมำณ จ ำนวนโครงกำรวิจัย 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
1. ภายในมหาวิทยาลัย 6 1,359,900 
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย   
 ………………………………………   

 ………………………………………   
รวม 6 1,359,900 
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2. โครงกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ (งบประมำณ
แผ่นดิน) 

ล ำดับ ชื่องำนวิจัย/สร้ำงสรรค์ ผู้วิจัย 
งบประมำณ 

(บำท) 
1. เทคนิควิเคราะห์ไอสารหอมระเหยโดยใช้

สสารขยายสัญญาณรามาณท าจากโฟมนาโน
เซลภายใต้สภาวะความเย็นยิ่งยวด 

อาจารย์ ดร.ศรัณรัตน์  คง
มั่น 

889,900 

    
3. โครงกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกหน่วยงำนสนับสนุนกำรวิจัยต่ำง ๆ  

ล ำดับ ชื่องำนวิจัย/สร้ำงสรรค์ ผู้วิจัย 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง

งบประมำณ 
1.     
2.     
3.     
     

รวม   
4. โครงกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัย 

ล ำดับ ชื่องำนวิจัย/สร้ำงสรรค์ ผู้วิจัย 
งบประมำณ 

(บำท) 
1. การเพ่ิมศักยภาพหัตถกรรมสิ่งทอจาก 

อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์สู่การ
ส่งเสริมตลาดหัตถกรรมสิ่งทอนาโน 

อาจารย์ ดร.กันยาพร  กุณฑล
เสพย์ 

200,000 

2. การปรับปรุงและพัฒนาเตาเคี่ยวน้ าตาล
อ้อยส าหรับกลุ่มแปรรูปอ้อยบ้านคลอง
ห้วยหวาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงค์  จิโน 80,000 

3. การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
ผลิตภัณฑ์ สินค้า แหล่งท่องเที่ยว วิถี
ชุมชน และศิลปวัฒนธรรม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ  
ชะโกทอง 

70,000 

4. การพัฒนาระบบควบคุมอากาศยานไร้
คนขับส าหรับการพ่นยาทางการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ  ร่ม
ชัยพฤกษ์ 

70,000 

5. การพัฒนากระบวนการและสถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์น้ าพริกแกงเพ่ือการยื่นขอ
ใบอนุญาตสถานที่ 

อาจารย์พรพรรณ  จิอู๋ 50,000 
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5. กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย 
ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัย ผู้น ำเสนอ 

1 ระบบการจัดการการคัดกรองสุขภาพของผู้บริจาค
โลหิตและการรายงานผลากรตรวจคัดกรองกรณีผู้
บริจาคไม่ผ่านการคัดกรอง 

อ.ชัญญพัชร์  จารุวัชรเศรษฐ์ 
ผศ.ดร.ศรวณะ  แสงสุข 
ผศ.ดร.อรสา  เตติวัฒน์ 
 

2 การพัฒนาการอบแห้งขนมจีนด้วยเครื่องอบแห้ง 2 
ระบบเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา 

ผศ.อนุสรณ์  สินสะอาด 
ผศ.นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ 

3 การศึกษาสภาพปัญหาการตัดสินใจแบบเร่งด่วนของ
งานขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ 

อ.ชัญญพัชร์  จารุวัชรเศรษฐ์ 
 

4 การรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
น้ าผึ้ง 

ผศ.จิรทัศน์  ดาวสมบูรณ์ 
อ.เพ็ญนภา  มณีอุด 

5 การเปรียบเทียบการลดความชื้นและอุณหภูมิของ
เมล็ดข้าวโพดระหว่างการอบด้วยเครื่องอบแห้งเมล็ด
ข้าวโพดด้วยลมร้อนแบบโรตารี และการตากเมล็ด
ข้าวโพดบนลานตาก 

ผศ.อ านาจ  ประจง 

6 การพัฒนาระบบจ่ายน้ าอัตโนมัติด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ 

ผศ.วีระชาติ  จริตงาม 
ผศ.ภิญโญ  ชุมมณี 

7 นวัตกรรมโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดิน ระบบท าความ
เย็นสารละลายธาตุอาหารด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ 
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

ผศ.ธีรพจน์ แนบเนียน 
ผศ.วีระชาติ  จริตงาม 
ผศ.ถิรายุ  ปิ่นทอง 
ผศ.โกเมน  หมายมั่น 
อ.ปิยลาภ  มานะกิจ 

8 Efficiency of the vertical axis wind turbine 
pump a case studies : Bung Boraphet nature 
and wildlife education center at the bung 
Boraphet waterfowls park in Nakhon Sawan 
Province 

ผศ.ถิรายุ  ปิ่นทอง 
ผศ.โกเมน  หมายมั่น 
อ.ปิยลาภ  มานะกิจ 

9 Coloration System from Herb Apply to 
Creative Textile 

ผศ.ดร.กันยาพร  กุณฑลเสพย์ 
อ.ดร.สุจิตรา  อยู่หนู 
ผศ.รพีพัฒน์  มั่นพรม 

10 Innovation of Reserve Generator with Hybrid 
System By Cooperation between the 
Hydrogen Energy and Gasoline 

ผศ.ธีรพจน์  แนบเนียน 
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ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัย ผู้น ำเสนอ 
11 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดท าแผนธุรกิจ 

โดยมีต้นทุนที่ต่ าที่สุดของอุตสาหกรรมการเลี้ยงวัว
เนื้อท้ังห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาผู้ประกอบการวัว
เนื้อในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

อ.ปิยลาภ  มานะกิจ 

12 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือในโรงเรือนเพาะเห็ด 

ผศ.วีระชาติ จริตงาม 

13 กรทดสอบและพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกแบบหมุน
โดยใช้ความร้อนจากฮีตเตอร์อินฟราเรด 

ผศ.ธีรพจน์  แนบเนียน 

14 การหาประสิทธิภาพการบีบเย็นของน้ ามันถั่วเหลือง
ด้วยเครื่องบีบเย็นแบบไฮดรอลิกอัด 

อ.เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล 

15 หุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 

ผศ.ชัชชัย  เขื่อนธรรม 

16 A 1.5, 50 nA, 100 Hz, 73 dB-DR, 
Subthrehold Lowpass Filter for EEG/ECG 
Recording 

อ.สุริยา  อดิเรก 

17 Estimation of HD3 and IM3 distortion for 
Fully-Differential Gm-C filter 

ผศ.ดร.เทิดพันธุ์  ชูกร 

18 ผลของ ดี.ดี.ดินเดิม เอ็นไซม์ต่อการย่อยสลายฟางข้าว
ในแปลงนา 

ผศ.ดร.ศรัณยา  เพ่งผล 

19 การจัดการฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะด้วยระบบควบคุม
ระยะไกล 

ผศ.ปฐมพงค์  จิโน  
ผศ.กฤษณะ  ร่มชัยพฤกษ์ 
อ.นพดล  ชุ่มอินทร์ 

20 ระบบควบคุมการให้สารอาหารอัตโนมัติส าหรับปลูก
ผักสลัดแนวตั้งด้วยวิธีแอโรโพนิกส์ 

อ.ศรัณรัตน์  คงมั่น 
ผศ.กรรณิการ์  มิ่งเมือง 
อ.นพดล  ชุ่มอินทร์ 

21 ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

อ.ดร.สว่าง  แป้นจันทร์ 

22 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ า
เชิงบูรณาการเพ่ือการเกษตรแบบยั่งยืน : กรณีศึกษา
ชุมชนวังข่อย จังหวัดนครสวรรค์ 

อ.สุกัญญา  สุจริยา 
อ.ดร.ภริตา  พิมพัน์ 

23 การพัฒนารูปแบบและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก
ผักตบชวาทอลาย 

ผศ.นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น 
ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม 
ผศ.ดร.ยุวดี  ทองอ่อน 

24 The Effect of Temperature on Antioxidant 
Content in Concentrated Mangosteen Juice 

ผศ.ดร.ณิชา  กาวิละ 
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ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัย ผู้น ำเสนอ 
25 การถ่ายทอดนวัตกรรมปฏิทินการบริหารจัดการอ้อย

อย่างแม่นย า ส าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและ
เกษตรกรผู้สนใจปลูกอ้อย 

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ 

26 การเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชด้วยอาหารที่แตกต่างกัน อ.สุรภี  ประชุมพล 
ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน 
ผศ.จามรี  เครือหงษ์ 

   
 
6. ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือน ำไปใช้ประโยชน์ในระดับชำติและนำนำชำติ 

6.1  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อบทควำม /งำนวิจัย/

งำนสร้ำงสรรค์ 
ชื่อผู้เขียน ชื่อวำรสำร 

ชื่อเล่มที่  
วันเดือนปี 

เลขหน้ำ 

การประมาณค่าสัมประสิทธิ์
การพาความร้อนแบบ
ธรรมชาติของกล้วยหอม
และเผือกสีม่วงอบแห้งด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 

อ.จักราวุฒิ  
เตโช 

วารสารมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ(สาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 
20 ก.ค.-ธ.ค.
2561 

1-12 

แบบจ าลองการประเมิน
คุณภาพของมะม่วงไทยด้วย
วิธีมอนติคาร์โล(ส่วนที่ 1) 

อ.ดร.สว่าง  
แป้นจันทร์ 

วารสารวิชาการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 
20 ก.ค.-ธ.ค.
2561 

43-58 

A Creation of Bamboo 
Products to Add Values 
for Namsong 
Community in 
Payuhakiri District, 
Nakhon Sawan 
Province 
 

อ.เพ็ญนภา  
มณีอุด 

Journal of 
Community 
Development 
Research(Humanitie
s and Social 
Sciences) 

Vol.11,No.3, 
July-
September 
2018 

102-
112 

The Effects of Group 
Sizes on 
Behaviors,Meat 
Characteristics and 
Growth Performance of 

ผศ.ธันวา  ไวย
บท 

วารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร : วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
Science and 
Technology 

Vol 26,No.4, 
Oct. – Dec 
2018 

71-79 
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ชื่อบทควำม /งำนวิจัย/
งำนสร้ำงสรรค์ 

ชื่อผู้เขียน ชื่อวำรสำร 
ชื่อเล่มที่  
วันเดือนปี 

เลขหน้ำ 

Growing and Finishing 
Pigs Under Tropical 
Conditions in Thailand 
Estimating variability of 
growing season and 
drought occurrence for 
rainfed lowland rice 
area by simulation 
model 

อ.สุกัญญา   
สุจริยา 

แก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับที่ 
6 พฤศจิกา 

ยน – ธันวาคม 
2561 

1233-
1242 

การผลิตวุ้นจากน้ าผัก
พ้ืนบ้าน 

อ.ชื่นจิต  พงษ์
พูล 

แก่นเกษตร ปีที่ 47 ฉบับ
พิเศษ 1 
(2562) 

1521-
1526 

ผลของการใช้น้ าตาลโตนด
ต่อคุณภาพของไอศกรีม
น้ านมข้าวกล้องหอมนิลงอก 

อ.พรพรรณ  
จิอู๋ 

แก่นเกษตร ปีที่ 47 ฉบับ
พิเศษ 1 
(2562) 

685-
690 

Effects of roughage 
particle length on 
growth performance 
and physiological 
changes and heat 
tolerance of crossbred 
beef heifers (Bos 
indicus) in the tropics 

รศ.ดร.ฐิตา
ภรณ์  คงด ี

การเกษตรราชภัฏ ปีที่ 47 ฉบับที่ 
2 

12-20 

ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของ
หญ้าแพงโกล่า(Digitaria 
eriantha) ในช่วงฤดูแล้ง 

ผศ.ธันวา  ไวย
บท 

วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ปีที่ 37 ฉบับที่ 
6 พ.ย. – ธ.ค.
2561 

881-
888 

รูปแบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง
ลูกผสมตะนาวศรี ต่อ
สมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพซาก 

ผศ.ธันวา  ไวย
บท 

วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาส
ตร์ 

ปีที่ 27 ฉบับที่ 
2 มี.ค. – เม.ย. 
2562 

276-
287 
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ชื่อบทควำม /งำนวิจัย/
งำนสร้ำงสรรค์ 

ชื่อผู้เขียน ชื่อวำรสำร 
ชื่อเล่มที่  
วันเดือนปี 

เลขหน้ำ 

ผลของโอโซนความเข้มข้น
สูงต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
คุณภาพและโภชนาการหลัง
การหุงต้มของข้าวเจ้าขาว
ผสมข้าวหอมมะลิ 

ผศ.ดร.ศรัณยา  
เพ่งผล 

แก่นเกษตร ปีที่ 47 (ฉบับ
พิเศษ) : 
(2562) 

34-38 

การอนุบาลลูกกบนาด้วย
อาหารส าเร็จรูปเสริมยีสต์มี
ชีวิต 

ผศ.จามรี  
เครือหงษ์ 

วารสารวิจัยและ
ส่งเสริมวิชากรเกษตร 

ปีที่ 36 ฉบับที่ 
1 ม.ค. – เม.ย.
2562 

44-54 

 
6.2  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 

ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  
Optimizing energy 
management in Nakhon 
Sawan Rajabhat University 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดพันธุ์  
ชูกร 

องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ได้
ถูกเผยแพร่สู่ชุมชน ด้วยการ
ประยุ กต์ ใ ช้ ง านมาตร ไฟฟ้า
อัจฉริยะกับตู้แช่น้ าดื่มภายใน
ร้ านค้ า เทค โน  Shop ท า ใ ห้
เจ้าของร้านค้า เทคโน Shop 
สามารถทราบปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้าย้อนหลังทั้งแบบ
รายวัน แบบรายสัปดาห์ และ
แบบรายเดือน โดยช่วยสร้าง
ทัศนคติที่ ดี ต่ อการประหยั ด
พลั ง ง าน ไฟ ฟ้ าสู่ ชุ มชนและ
ท้องถิ่น สนับสนุนให้เกิดการใช้
เทคนิคการลดค่าใช้จ่ ายด้าน
พลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีการบริหาร
จัดการพลังงานไฟฟ้าภายใน
องค์กร 

หุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุม
ด้ ว ย ร ะบ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร แ อ น
ดรอยด ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  เขื่อน
ธรรม 

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก มีการน าองค์ความรู้
และผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนา
งานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เพ่ิมผลผลิตในการเพาะปลูกพืช 
ล ด ก า ร ใ ช้ น้ า  เ ป็ น มิ ต ร กั บ
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ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ช่วยลดรายจ่ายในภาค
การผลิตของธุ รกิจขนาดเล็ก 
สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูป
ไทยแลนด์  4.0 สตาร์ทอัพ -
SMEs สังคมมีความเข้มแข็งและ
ยั่ งยืน ส่ งผลให้ประชาชนใน
ชุ มชนมี คุณภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น  
เหมาะส าหรับการเผยแพร่ให้
การบริการส าหรับผู้ที่สนใจ เป็น
ช่องทางช่วยสร้างรายได้ เข้า
มหาวิทยาลัยฯ 

แนวทางการพัฒนาเครื่องทอ
ลายและการย้อมสีธรรมชาติ 
เ พ่ื อ เ พ่ิ ม มู ล ค่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ผักตบชวา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพัฒน์  
มั่นพรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  
ทองอ่อน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐท์ธีรนนช์  
รอดชื่น 

- บูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 3 
-  บู รณาการกั บการบริ ก า ร
วิชาการ การจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์
จากผักตบชวา ต าบลเก้าเลี้ยว 
อ า เ ภ อ เ ก้ า เ ลี้ ย ว  จั ง ห วั ด
นครสวรรค์ 

การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสาน
จากใบตองแห้ง โดยการพัฒนา
เครื่องควั่นเกลียวและการย้อมสี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพัฒน์  
มั่นพรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐท์ธีรนนช์  
รอดชื่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  
ทองอ่อน 
 

- บูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 3 
-  บู รณาการกั บการบริ ก า ร
วิ ช า ก า ร  ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์
จากใบตองแห้ง ต าบลอ่างทอง 
อ า เภอบรรพตพิสั ย  จั งหวัด
นครสวรรค์ เรื่องการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จักสานจากใบตอง
แห้งโดยกระบวนการย้อมสีและ
เครื่องควั่นเกลียว 
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7. กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน (คน) 

1. 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ 

อาจารย์ 20 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
 พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรตำมพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 
เป้ำประสงค์ 
 พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
 1. จ านวนชุมชนในท้องถิ่นท่ีได้รับการพัฒนา  
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการเชิงบูรณาการให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 
 2. พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้ 
 3. สร้างความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
 
 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 ส่วนใหญ่การให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะเป็นการให้บริการในรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากร
หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป การเป็นกรรมการ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิทยากรบรรยาย 
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บุคคลภายนอก เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัด
กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีผลการด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการ ดังต่อไปนี้  
 
1. กำรจัดอบรม / สัมมนำ / กิจกรรมต่ำง ๆ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้เข้ำรับ
บริกำร 

จ ำนวน 
(คน) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริการวิชาการท่ีมีส่วนร่วมภายใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิตร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

ชุมชนท้องถิ่น 30 คน สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต 

2. การบริการวิชาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีพลังงานชุมชน ทล.บ. 2 ปี 

ชุมชน อบต.
หนองนางนวล 
อ.หนองฉาง  
จ.อุทัยธานี 

20 คน สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

3. บริการวิชาการเพ่ือชุมชนและ
อุตสาหกรรม  

ชุมชนท้องถิ่น 30 คน สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้เข้ำรับ
บริกำร 

จ ำนวน 
(คน) 

ผู้รับผิดชอบ 

4. บริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนและ
สถานประกอบการเพ่ือบูรณาการ
โครงงานวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 

โรงเรียนและ
สถาน

ประกอบการ 

3 แห่ง สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 

5. บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น  

ชุมชนท้องถิ่น 30 คน สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการ
อุตสาหกรรม 

6 บริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  

ชุมชนท้องถิ่น 20 คน สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน 

7 ออกค่ายอาสาและบริการวิชาการสัตว
สัมพันธ์ 

ชุมชนท้องถิ่น 30 คน สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 

8 บริการวิชาการเพ่ือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น  

ชุมชนท้องถิ่น 30 คน สาขาวิชาการ
ออกแบบ 

9 บริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น  

ที่ท าการกลุ่ม
แพะ-แกะเขต 

6 

20 คน สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 

10 บริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น  

วัดท่าทอง จ.
นครสวรรค์ 

30 คน สาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

 
2. กำรเป็นที่ปรึกษำ / กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมกำรวิชำกำร  วิชำชีพ / กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง หน่วยงำนที่รับบริกำร 
1. รศ.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการสาย

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
1. อ่านบทความวิจัย  
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
Art and Anchitectune Journal 
Naresuan University (AJNU) 
ชื่อบทความ : การออกแบบพัฒนา
สื่อผสมส าหรับการจัดแสดงภายใน

 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง หน่วยงำนที่รับบริกำร 
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงด า
บ้าน เกาะแรต ต าบลบางปลา อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม  
ที่ ศธ.๐๕๒๗.๑๗.๐๑ (๔) .๐๑/๑๕๕ 
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
 
2.ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินและ
ตรวจสอบบทความวิชาการ 
เรียนเชิญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสววรรค์ ที่ ๐๕๑/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 
 
3. อ่านบทความวิจัย 
(วารสารวชิาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสววรรค)์ 
ชื่อบทความ : สภาพปัจจุบัน และ
ปัญหาของการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าใหม่ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้า
ปล้อง ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 
 
4.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สาขาวิ
ชการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) 
ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 
พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ ศธ. ๐๕๓๙.๕/ว๙๔ 
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสววรรค์ 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสววรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง หน่วยงำนที่รับบริกำร 
2. รศ.พรรษประเวศ อชิโน

บุญวัฒน์ 
การศึกษาและออกแบบโรงภาพยนต์
และพ้ืนที่ท างานศิลปะ    ในจังหวัด
นครปฐม(ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา
โครงการวิจัย) พฤษภาคม 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

3. ผศ.ดร.ธวชั พะยิ้ม 1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ พฤศจิกายน 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
3. กรรมการตัดสินการประกวดวาด
ภาพสีชอล์กบนพื้นถนน วันที่ 16 
ธันวาคม 2561 เทศบาลนครสวรรค์ 
4. ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา วันที่ 
25 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
 
 
เทศบาลเมือง
นครสวรรค์ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

4. ผศ.ดร.ยุวดี ทองอ่อน 1. กรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ 
(KBO)วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562  
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม
แพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
2. กรรมการตัดสินการประกวด
ผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ 
“ส่งเสริมความรู้รอบด้านสุขภาพ” 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์
อนามัยที่ 3 นครสวรรค์  

ส านักงานพัฒนา
ชุมชน จังหวัด
นครสวรรค์ 
 
 
ศูนย์อนามัยที่ 3 
นครสวรรค์ 

5. ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑล
เสพย์ 

กรรมการตัดสินการประกวดผลงาน
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ “ส่งเสริม
ความรู้รอบด้านสุขภาพ” วันที่ 9 
กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์อนามัยที่ 3 
นครสวรรค์  

ศูนย์อนามัยที่ 3 
นครสวรรค์ 

6. ผศ.ดร. ปัณณวิชญ์ เย็น
จิตต์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต าราวิชาโรคพืช
วิทยาเบื้องต้น 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 
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3. กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร และกำรประชำสัมพันธ์ 
ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และ

การประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลภายนอกรับทราบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หน้าเพจเฟซบุ๊กของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
4. แหล่งให้บริกำรวิชำกำร   

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่รับผิดขอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แก่ จังหวัด
นครสวรรค์ และชัยนาท 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  
 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น   
เป้ำประสงค์ 
 พัฒนาทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้มีมูลค่าเพ่ิมสามารถสร้างอาชีพได้ 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
 1. จ านวนผลงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. ร้อยละของผลงานหรืออาชีพที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรของคณะมีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
 2. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ กับการเรียนการสอน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. สร้างฐานข้อมูลและเครือข่ายของศิลปวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ชุมชนท้องถิ่น 
 
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตระหนัก
ถึงคุณค่าและความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และได้มีการด าเนินงานภารกิจด้านนี้ตลอด
มา  โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์งานศิลป์  เน้นการ
ส่งเสริม ปลูกจิตส านึกของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความ
เป็นไทยและมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ด ารงอยู่สืบไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม กลุ่มผูเ้ข้ำร่วม 
จ ำนวน หน่วยงำน 
(คน) ที่จัด 

1. จัดนิทรรศการด้านศิลปะและการ
ปฏิบัติทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 

บุคคลทั่วไป 

100 สาขาวิชาการ
ออกแบบ 

2. การจัดท าฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 1 
ฐานข้อมูล 

งานกิจการนักศึกษา 

3. ประเพณีสืบสานงานลอยกระทงเทค
โนฯ 

คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษา 

100 

4. ไหว้ครูช่าง 300 
5. ไหว้พระพิรุณ 150 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 
 สร้ำงระบบบริหำรจัดกำรให้ทันสมัยตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีให้มีสมรรถนะในการท างานเพ่ิมขึ้นตามหลักธรรมาภิ
บาล 
ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
 1. มีระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 
 1. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ 
 2. พัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามต าแหน่งงานและธ ารงรักษาความมี
ระเบียบวินัย 
 
กำรด ำเนินงำน 
1. กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  
 1.1 วางนโยบายและก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภา 
 1.2 พัฒนา ติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะฯ ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะฯ 
 1.3 ส่งเสริมงานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ 
 1.4 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่คณะฯ รับผิดชอบเพื่อน าเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย 
 1.5 วางระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับการบริหารและด าเนินงานของคณะฯ ตามที่สภา
มอบหมาย 
 1.6 พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาประจ าภาคเรียนของรายวิชาในคณะฯ 
 1.7 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือด าเนินการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ 
 1.8 ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
 1.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะฯ ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของผู้ใด หรือตามที่
อธิการบดีมอบหมาย 
 
2. กำรพัฒนำบุคลำกรของคณะ  

2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร 
     2.1.1  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและยกระดับการเผยแพร่งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ในการตีพิมพ์ระดับชาติและนานชาติ งบประมาณ 50,000 บาท 
     2.1.2 สนับสนุนเงินงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

งบประมาณ 413,500 บาท 
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   2.1.3 จัดอบรมการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร งบประมาณ 80,300 บาท 
   2.1.4 จัดอบรมสัมมนาปฏิบัติการการจัดท าแผน ทบทวนแผน งบประมาณ 51,600 บาท 

 2.2 บุคลากรที่ได้รับการจัดสรรทุนศึกษาต่อ จ านวน  7  คน  ดังนี้ 
  2.2.1. อาจารย์พรพรรณ  จิอู๋  สาขาวิชาที่เรียน วิศวกรรมการอาหาร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
         2.2.2. อาจารย์ชนณภัส  หัตถกรรม สาขาวิชาที่เรียน โภชนศาสตร์สัตว์และ 
เทคโนโลยีอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        2.2.3. อาจารย์สุริยา  อดิเรก สาขาวิชาที่เรียน วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
         2.2.4. อาจารย์จักราวุฒิ  เตโช สาขาวิชาที่เรียน เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
         2.2.5. อาจารย์ชัญญพัชร์  จารุวัชรเศรษฐ์  สาขาวิชาที่เรียน การจัดการเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
         2.2.6. อาจารย์สุกัญญา  สุจริยา  สาขาวิชาที่เรียน เกษตรศาสตร์(พืชไร่) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          2.2.7. อาจารย์อาคิรา  สนธิธรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 

 

3. กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพคณำจำรย์ 
คณาจารย์ประพฤติอย่างมีศีลธรรมอันดีงามตามหลักจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และ

บุคคลทั่วไป พัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างสม่ าเสมอ ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีคุณภาพ ด้วยความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน สังคม สิ่งแวดล้อม หน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริ ต ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และมีจรรยาบรรณของนักวิจัยตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พึงปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขององค์กร ดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินขององค์กร
อย่างประหยัดคุ้มค่า   ปฏิบัติตนต่อเพ่ือนร่วมงาน ทุกคนในองค์กรอย่างกัลยาณมิตรร่วมแรงแรงใจ 
ช่วยเหลือส่งเสริมเกื้อกูลกันในทางที่ถูกที่ควร และด้วยความยุติธรรม มีความเมตตากรุณาต่อศิษย์และผู้อ่ืน
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ศิษย์เต็มความสามารถช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมี
เมตตาธรรม 
 
4. กำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน 

ทางคณะมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรม การอบรม การให้บริการ
วิชาการ แผนยุทธศาสตร์ผ่านทางเว็บไซต์และหน้าเว็บเพจเฟสบุ๊กของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก เพ่ือร่วมมือกัน
ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน ใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการให้บริการวิชาการแก่
สังคม เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ และห้องประชุม 
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5. กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน  
บุคลากรในคณะฯ มีการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ดังนี้ 
5.1  เปิด-ปิด น้ า ไฟ ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 
5.2  ห้องท างานเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.  

และปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 12.00 – 13.00 น. 
5.3  ห้องท างาน ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 
5.4  ใช้วิธีการเดินขึ้นบันได ในกรณีข้ึนไปเพียง 1 ชั้น และเดินลงบันได ในกรณีลงจากตึก 
5.5  ใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน 
5.6  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน 
5.7  ลดการใช้กระดาษ โดยน ากระดาษใช้แล้ว 1 หน้า มาท าเอกสารหรือเอกสารที่ไม่ส าคัญ

ภายในส านักงาน 
5.8  ใช้วิธีสแกนเอกสาร จังส่งให้บุคลากรภายในคณะผ่านช่องทางออนไลน์ แทนการถ่ายเอกสาร 
5.9  ใช้วิธีสร้างแบบสอบถามออนไลน์ แทนการถ่ายเอกสาร 
5.10 มีความพยายามในการใช้ระบบ e-meeting ในการจัดการประชุม เพื่อลดการใช้

กระดาษในการถ่ายเอกสาร 
5.11 มีการซ่อมแซมท่อน้ า ชักโครกหรือก๊อกน้ าท่ีช ารุดเพ่ือไม่ให้น้ ารั่วซึม 
5.12 ติดป้ายรณรงค์การใช้น้ า ใช้ไฟอย่างประหยัด 

6. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำใน 
6.1 โครงการด้านการประกันคุณภาพ 

       6.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน หลักสูตร (มคอ.7) และ
รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 งบประมาณ 
59,400 บาท 
       6.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน งบประมาณ 212,460 บาท 
 6.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.36 
คะแนนและมีคะแนนประเมินรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
     6.2.1 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คะแนนประเมิน 3.53 คะแนน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คะแนนประเมิน 4.17 คะแนน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า คะแนน
ประเมิน 5 คะแนน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คะแนนประเมิน 3 คะแนน 
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     6.2.2 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย คะแนนประเมิน 5 
คะแนน 
    6.2.3 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม คะแนนประเมิน 3 คะแนน 
    6.2.4 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนประเมิน 3 
คะแนน 
    6.2.5 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
            
7. กำรบริหำรทรัพย์สินและสร้ำงรำยได้แก่องค์กร 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการ
บริหารทรัพย์สินและสร้างรายได้ของคณะฯ จากการให้บริการ ดังนี้ 
 1. ค่าเช่าห้องประชุม 
 2. ค่าเช่าร้านถ่ายเอกสาร 
 3. ค่าเช่าร้านค้าเทคโนฯ 
 4. รายได้จากบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน 
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กิจกรรมส ำคัญในรอบปี 2562 ตำมประเด็นยุทธศำสตร์  
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
 
โครงการที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขัน “Young Entrepreneur Support (Y.E.S.) 
IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย.2562 
 

  
 

  
 

  



49 
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โครงการที่ 2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
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โครงการที่ 3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลย ี
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
 

โครงการที่ 1.โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 

 
 
โครงการที่ 2. ผลิตภัณฑ์เครื่องทอลายจากใบตองแห้ง กาบกล้วย และผักตบชวา 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการตามพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 
 
โครงการที่ 1. โครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีตามรอยศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการที่ 2. โครงการอบรมบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ของ
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
โครงการที่ 1. พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

      
 

      
 
โครงการที่ 2. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันออกพรรษา ประจ าปี พ.ศ.2562 
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โครงการที่ 3. การเขียนหน้าโขนเล็ก 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5. สร้างระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการที่ 1. โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
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โครงการที่ 2 โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน ทบทวนแผน และการประเมินแผนปฏิบัติการ
ส าหรับบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
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โครงการที่ 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
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