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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ใน  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์  มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม 

ปี  พ.ศ.2544  สถาบันให้แยกโครงสร้างออกมาเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สังกัดสถาบันราชภัฏนครสวรรค์   ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแบ่งส่วนราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2548 

ปี พ.ศ. 2549  ได้มีการแบ่งส่วนหน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่  27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้ 
 1.  ส านักงานคณบดี 
 2.  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 3.  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
 
สีประจ ำคณะ 
 สีเขียว  
 สีแดงเลือดนก 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ประวัติควำมเป็นมำ 
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ปรัชญำ/ปณิธำน  

 สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์  

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐาน เพื่อถ่ายทอด 
 สู่ท้องถิ่น 
 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์ 
2. วิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
3. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่

มาตรฐานสากล 
2. สร้างความรู้ และนวัตกรรม น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล

ชุมชน องค์กร และภาคการผลิต 
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ของท้องถิ่นไทย 
4. ฟ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชิวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
5. ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
 

เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ 
1. บัณฑิตมีความรู้ ท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและ

ท้องถิ่น 
2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
3. บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัย 
4. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 

ยุทธศำสตร์ 
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1. โครงสร้ำงองค์กร

ด้ำนกำรบริหำร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐาน 
(นายทรงศักด์ิ  มะระประเสริฐศักด์ิ) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(นางสาวมาศสกุล  ภกัดีอาษา) 

คณบด ี
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน) 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
(นายนัฐพันธ ์ พูนวิวัฒน์) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
(นายนัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น) 

รักษาราชการหัวหน้าส านกังานคณบดี 
(นางสุประวีณ์  สิทธิอัครานนท์) 

หัวหน้าศูนย์วิจยัและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

(ผศ.ภิญโญ  ชุมมณี) 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
(ผศ.วีระชาติ  จริตงาม) 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 
(ผศ.ดร.อิ่มเอิบ  พันสด) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
(ดร.ศรัณยา  เพ่งผล) 
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                2. โครงสร้ำงกำรบริหำร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
            
 
 
 
 
 

  

คณบดี 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รักษาราชการแทนหวัหน้า 
ส านักงานคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐาน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าศูนย์วิจยัและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

หัวหน้าสาขาวิชา 

หัวหน้าสาขาวิชา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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3. รำยชื่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ -นำมสกุล  ต ำแหน่ง 
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 พันส  กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ทัศนุพันธุ์   กุศลสถิตย์ กรรมการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ า 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุติพรรษ์  อนิวรรตกูล  กรรมการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ า 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แก้วเหล็ก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.  นายวิรัช  ตั้งประดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.  นายประกิจ  ณรงค์ตะณุพล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13.  นายคมกฤชช์  ธรรมรัตนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายชินกร  เกรียงยะกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 หัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 
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คณะกรรมกำรประจ ำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
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4. รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
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  เพิ่งผล 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. นางสาวพุทธพร  ไสว กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั  พะยิ้ม กรรมการ 
15. นายเสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล กรรมการ 
16. นายโกเมน  หมายมั่น กรรมการ 
17. นายถิรายุ  ปิ่นทอง กรรมการ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์  แนบเนียน กรรมการ 
19. นายนัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 
20. นางกมลลักษณ์  พงษ์พรต ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวมยุรา  สิทธิ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้บริหำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
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1. ผลงำนนักศึกษำที่ได้รับรำงวัล 

  นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ซี
อาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 “หุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงาน
อุตสาหกรรมก้าวสู่ AEC เยาวชนท าได้” จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สนับสนุนโดย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

  

 

       

 

 

 

ผลงำนนกัศึกษำและบุคลำกร 
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 นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 ในการประกวด
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2559 ตอน “Clean Energy 
Recharging the World” จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 
2559 
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  นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอับดับ 3 การประกวด
แข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจ าปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน) ร่วมกับ 
บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ ากัด(มหาชน)ผู้ผลิตรายการสมรภูมิเดีย ในเครือสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
ในวันที 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
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 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 และ รอง
ชนะเลิศอันดับ 2  ในการแข่งขัน  Business Model Canvas : Y.E.S IDEA Camp 2016 จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาI ณ โรงแรมฮอร์ลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร ในระหว่าง
วันที่ 24-26 มิถุนายน พ.ศ.2559 
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 นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับรำงวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้าน
การเกษตร ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2 จัดโดย เครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์
และสาขาที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2559 
 นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับ เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน จัดโดย 
เครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 
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 นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการการประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่งเกษตร จัดโดย เครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่ว
ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 
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 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ได้รับรำงวัลชนะเลิศ และ ชมเชย ใน
การแข่งขันออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SolidWorks ในงาน มหกรรมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี 2016 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 
พ.ศ.2559 
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2. ผลงำนบุคลำกรที่ได้รับรำงวัล 
 รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน์ ได้รับรางวัลด้านงานศิลปะ จ านวน 6 
รางวัล ดังนี้ 

1. รำงวัล CITATIONA FOR EXCELLENCE  ในงาน United Nations/ Ranan  
Lurie Political Cartoon Award 2015 จัดโดย United Nations (สหประชาชาติ) ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 

 

 

 
 
  
   
  

 

 

 

 2. รำงวัล Premio del Público ในงาน AWARD "TRIBUTE ALFREDO GREÑAS" 
2015 จัดโดย NOTICIAS DE CARTOON COLOMBIA ณ ประเทศโคลัมเบีย 
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3. รางวับชนะเลิศ ประเภท Cartuns Olimpicos ในงาน Humor Olimpico Rio 2016  
จัดโดย Mostra Virtual de Humor ณ เมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 

 

 

 

 

 4. รำงวัล Mention Prize ใน Quo vadis Europa Don Quichotte จัดโดย Don 
Quichotte Humor Magazine ณ ประเทศตุรกี 
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 5. รำงวัล Public Price ในงาน Public Prize 2016 จัดโดย Just for Laughs 
International Visual Arts Contest ณ ประเทศแคนาดา 

            

 

 

 

 



~ 20 ~ 
 

  
 

6. รำงวัล Vostfundacion Awards ในงาน 100 Anniversario Premio  
Gabino Ezeiza จัดโดยโดย Internazionale Diogene Taborda Salon 2016 ณ เมือง 
บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนติน่า 
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1. จ ำนวนหลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2559 

ที ่ ภำควิชำ 
จ ำนวนหลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 

ปริญญำ
ตรี 

ปริญญำ
โท ปริญญำเอก 

รวม 

ภำควิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ 
1   1 

- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช     
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์     
- แขนงวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร 

1   1 

ภำควิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1   1 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

1   1 

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 สาขาวิชาการ
ออกแบบ 

1   1 

- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก     
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     
- แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์     

รวม 9   9 

ด้ำนกำรผลิตบณัฑิต 
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2. จ ำนวนนักศึกษำ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 
2559) 

ที ่ ภำควิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ (ภำคปกติ) 

ชั้นปีที่ 
1 

ชั้นปีที่ 
2 

ชั้นปีที่ 
3 

ชั้นปีที่ 
4 

รวม 

ภำควิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ 
   

 
 

- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 30 27 36 1 94 
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 29 16 25 - 70 
- แขนงวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 15 12 19 - 46 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร 

22 9 12 9 52 

ภำควิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
21 25 - - 46 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

25 24 24 24 97 

5. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

   
 

 

- แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 32 49 15 9 105 
- แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 12 - - - 12 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

48 39 30 6 123 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน 

14 8 27 
2 

51 

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

19 11 - - 30 

9. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ      
-  แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 36 57 14 30 137 
-  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 13 15 21 5 54 
-  แขนงวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ - - - - - 

รวม 316 292 223 86 917 
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3. โครงกำรด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

ที ่ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
จ ำนวน

เงิน 
ระยะเวลำ 

1. การบริหารและการจดัการ
เรียนการสอนหลักสตูรวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

การจัดการเรยีนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยเฉพาะการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ(จดัซื้อวัสดุฝึก
ส าหรับการเรียนการสอน 
จ านวน 30 รายวิชา) 

อ.ช่ืนจิต  พงษ์พูล 78,381 พ.ย.58-ก.ย.59 

2. การบริหารและการจดัการ
เรียนการสอนหลักสตูรวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

การจัดการเรยีนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยเฉพาะการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ(จดัซื้อครภุณัฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค) 

อ.ช่ืนจิต  พงษ์พูล 18,000 ต.ค.58-ธ.ค.58 

3. การพัฒนาระบบและกลไก
กาบริหารหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

การเตรียมความพร้อม
ส าหรับนักศึกษาก่อน
ท างานด้านการเขียนแบบ 

ผศ.วีระชาติ  จริตงาม 16,000 1 ต.ค.58-30 
เม.ย.59 

4. การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

พัฒนานักศึกษาเพื่อการ
ประกันคณุภาพ
ภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร ์

อ.ชัญญพัชร์  จารุวัชร
เศรษฐ์ 

13,000 21-22 พ.ย.59 

5. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21(การ
อบรมการเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์) 

อ.โกเมน  หมายมั่น 
อ.กฤษณะ  ร่มชัยพฤกษ ์
อ.ปฐมพงค์  จิโน 

35,000 ต.ค.58-ม.ค.59 

6. การพัฒนาระบบและกลไก
กาบริหารหลักสูตร 

กาจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับการทดลอง และ
ฝึกปฏิบัติการ) 

อ.มาศสกลุ  ภักดีอาษา 
ผศ.วีระชาติ  จริตงาม 
อ.โกเมน  หมายมั่น 
อ.ปฐมพงค์  จิโน 

308,800 ต.ค.58-ก.ย.59 

7. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจดัการสาขาวิชาการ
ออกแบบ 

เตรียมความพร้อมพื้นฐาน
ของสาขาวิชาการ
ออกแบบ 

ผศ.ดร.ธวัช  พะยิ้ม 2,000 1 ต.ค.58-30 ธ.ค.
58 

8. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

การพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ(จดัซื้อ
วัสดุฝึกการเรียนการสอน 
และครภุณั์ฑ) 

อ.นพดล  ชุ่มอินทร์ 127,349 พ.ย.58-ก.ย.59 

9. การพัฒนาระบบกลไกการ
บริหารหลักสตูร
วิศวกรรมศาสตร ์

การส่งเสริมทักษะการ
เรียนรูศ้ตวรรษที่ 21(

ดร.ภริตา  พิมพันธุ์   
อ.ปิยะกิจ  กิจติตลุากา
นนท์ 

- พ.ย.58-มี.ค.59 
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ที ่ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
จ ำนวน

เงิน 
ระยะเวลำ 

กิจกรรมที่ 5.1 การเรียนรู้
นอกห้องเรียน) 

10. พัฒนาหลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ทล.บ.2ปี) 

จัดหาวัสดุสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

อ.เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล 81,459 พ.ย.58-ก.ค.59 

11. การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(ทล.บ.2ปี) 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนางานวิจัยหรือ
สิ่งประดิษฐ ์

อ.เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล 37,000 ธ.ค.58-มี.ค.59 

12. การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ทล.บ.2ปี) 

พัฒนาสร้างเครือข่ายใน
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับนักศึกษา 

อ.เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล 18,740 พ.ย.-ธ.ค.58 

13. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ 

การเรยีนรู้ประสบการณ์
วิชาชีพภาคสนาม 

อ.อาคิรา  สนธิธรรม 30,000 18-20 ธ.ค.58 

14. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจดัการสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจดัการ
อุตสาหกรรม(ทล.บ.4ปี) 

การจัดการเรยีนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
(จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
การศึกษาส าหรับการจัด
กาเรียนการสอน) 

อ.อาสาฬห์  อุตตาล
กาญจนา 

42,913 พ.ย.58-มิ.ย.59 

15. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจดัการสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจดัการ
อุตสาหกรรม(ทล.บ.4ปี) 

การส่งเสริมทักษะการ
เรียนรูศ้ตวรรษที่ 21  
1.การอบรมทักษะการ
อ่านแบบและเขียนแบบ 
2.การอบรมทักษะการใช้
โปรแกรม Excel และเท๕
โนโลยสีารสนเทศส าหรับ
งานอุตสาหกรรม 
3.การอบรมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
อุตสาหกรรม 
4.การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 
5.การเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกงาน 
6.การเรียนรู้ประสบการณ์
วิชาชีพภาคสนาม 

อ.อาสาฬห์  อุตตาล
กาญจนา 

117,800 พ.ย.58-มิ.ย.59 
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ที ่ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
จ ำนวน

เงิน 
ระยะเวลำ 

16. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจดัการสาขาวิชาการ
ออกแบบ 

สัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

นายสิทธิพงษ์  อโหส ิ - 2 ธ.ค.58 

17. พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารจดัการ สาขาวิชา
การออกแบบ 

การจัดการเรยีนการสอน
แบบมีส่วนร่วมจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ออกแบบ 

ผศ.ดร.ไพฑรูย์  ทองทรัพย์ 
อ.ยุวดี  ทองอ่อน 

20,000 ต.ค.58-มี.ค.59 

18. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

พัฒนาห้องเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

ผศ.เกษม  ภูเ่จรญิธรรม 46,085 ต.ค.-ธ.ค.58 
ม.ค.-มี.ค.59 

19. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

จัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อ
เพิ่มทักษะภาคปฏิบัต ิ

อ.ชัชชัย  เขื่อนธรรม 130,000 ต.ค.58-ก.ย.59 

20. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจดัการสาขาวิชาการ
ออกแบบ 

จัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยเฉพาะการเรียนรู้จาก
การปฏิบัต ิ

อ.เพ็ญนภา  มณีอุด 197,119 ภาคเรยีนที่ 
2/2558 และภาค
เรียนที่ 1/2559 

21. พัฒนาหลักสตูรและ
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF)สาขาวิชาเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

จัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยเฉพาะการเรียนรู้จาก
การปฏิบัต ิ

อ.สุรภี  ประชุมพล 
ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรตัน์
วัฒน 
อ.จามรี  เครือหงษ์ 

68,898 ต.ค.58-ก.ย.59 

22. พัฒนาหลักสตูรและ
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF)สาขาวิชาเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาทักษะและ
ประสิทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.สุรภี  ประชุมพล 
ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรตัน์
วัฒน 
อ.จามรี  เครือหงษ์ 

20,000 16-17 ม.ค.59 

23. พัฒนาการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว ์

เตรียมความพร้อมเพื่อการ
พัฒนานักศึกษาภายใน
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 

ผศ.ธันวา  ไวยบท 111,119 ต.ค.58-มิ.ย.59 

24. การบริหารและการจดัการ
เรียนการสอนหลักสตูร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐาน TQF กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาใน

ผศ.ดร.ณิชา  กาวิละ 2,900 22 ธ.ค.58 
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ที ่ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
จ ำนวน

เงิน 
ระยะเวลำ 

ศตวรรษที่ 21 (อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การ
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ) 
 

25. การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ทล.บ.2ปี) 

สัมมนาผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อพัฒนาหลักสตูรและ
การเรยีนการสอน 

อ.เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล 4,980 พ.ย.-ธ.ค.58 

26. การบริหารและการจดัการ
เรียนการสอนหลักสตูรวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐาน TQF การ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ 41,820 20-22 ม.ค.59 

27. การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนการสอน
สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ทล.บ.2 ปี) 

การเรยีนรู้นอกห้องเรียน
ตาแนวพระราชด าร ิ

อ.เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล 25,920 พ.ย.58-ก.พ.59 

28. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

เรียนรู้นอกห้องเรียน อ.นพดล ชุ่มอินทร ์ 44,000 ม.ค.-มี.ค.59 

29. พัฒนาหลักสตูรและ
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ศึกษาดูงาน/ฝึกทักษะ
ปฏิบัติแก่นักศึกษาโดย
บุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม                                                                                                                                                                                                                                                                               

อ.สุรภี  ประชุมพล 
ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรตัน์
วัฒน 
อ.จามรี  เครือหงษ์ 

40,000 ม.ค.-มี.ค.59 

30. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ 

อบรมภาษาอังกฤษในงาน
ไฟฟ้า 

อ.อาคิรา  สนธิธรรม 5,000 23-24 มี.ค.59 

31. พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารจดัการสาขาวิชาการ
ออกแบบ 

เรียนรู้นอกห้องเรียน อ.จิรทัศน์  ดาวสมบรูณ ์ 50,000 17-18 มี.ค.59 

32. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจดัการ สาขาวิชา
การออกแบบ 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

อ.เพ็ญนภา  มณีอุด 20,000 19-20 มี.ค.59 
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ที ่ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
จ ำนวน

เงิน 
ระยะเวลำ 

33. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ดร.ภริตา  พิมพันธ ์
อ.ปิยะกิจ  กิจติตลุากา
นนท์ 
อ.ทรงศักดิ์  มะระ
ประเสริฐศักดิ ์
 

90,000 13-15 ม๊.ค.59 

34. การบริหารและการจดัการ
เรียนการสอนหลักสตูร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐาน TQF กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 

ผศ.ดร.ณิชา  กาวิละ 2,900 19 มี.ค.59 

35. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจดัการสาขาวิชาการ
ออกแบบ 

ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ ท่ี
ต่อยอดจากงานวิจัย งาน
บริการวิชาการ และการ
เรียนกาอร ใหไ้ด้ประโยชน์
เชิงพาณิชย ์

อ.รพีพัฒน์  มั่นพรม 25,000 ม.ค.-มี.ค.59 

36. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

การส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะนักศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและ
อาชีพ 

ผศ.ดร.ศรณัยา  เพ่งผล 14,600 23 และ 30 มี.ค.
59 

37. พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารจดัการ สาขาวิชา
การออกแบบ 

ถ่ายทอดความรู้และทักษะ
ด้านการออกแบบงาน
บรรจภุัณฑ์ ส าหรบัส่ง
ประกวดโครงการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
ประจ าปี 2559(ThaiStar 
Packaging Awards) 

อ.รพีพัฒน์  มั่นพรม 25,000 5-6 มี.ค.59 

38. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจดัการสาขาวิชา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ปฏิบัติการระบบนิวส์เม
ติกส ์

อ.อ านาจ  ประชง 35,000 ม.ค.-มิ.ย.59 

39. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจดัการสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลติสตัว ์

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะ
การเรยีนรู้ของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว ์

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์  คงด ี 24,540 28 มี.ค.59 

40. พัฒนาการจัดกาเรียนการ
สอนภาคปกตคิณะ

นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาค
ปกติ สาขาวิชาไฟฟ้า

อ.อนุสรณ์  สินสะอาด 
อ.อ านาจ  ประจง 

6,156 ธ.ค.58-เม.ย.59 
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ที ่ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
จ ำนวน

เงิน 
ระยะเวลำ 

เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมภาคเรียนท่ี 
2/2558 

41. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

เตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษา(กิจกรรมที่ 4 
ปัจฉิมนิเทศ) 

อ.วัชระ  ชัยสงคราม 
อ.ศรัณรัตน์  อินทร์ใจเอื้อ 
อ.มาศสกลุ  ภักดีอาษา 
 

3,500 28 มี.ค.59 

42. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจดัการสาขาวิชาการ
ออกแบบ 

สัมมนาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

นายเชิดเกียรติ  โฉมศร ี - 1 เม.ย.59 

43. การบริหารและการจดัการ
เรียนการสอนหลักสตูร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร  

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การออกแบบ โปสเตอร์
ผลงานวิจัย 

ผศ.ดร.อิ่มเอิบ  พันสด 2,900 เม.ย.-มิ.ย.59 

44. พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนภาคปกติ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาค
ปกติ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ทล.บ.2ปี) 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ทล.บ.2ปี) 

13,670 มี.ค.-พ.ค.59 

45. การพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

เตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษา(กิจกรรมที่ 1 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบพลังงาน) 

อ.กฤษณะ  ร่มชัยพฤกษ ์ 10,000 เม.ย.-มิ.ย.59 

46. พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนภาคปกตคิณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาค
ปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม 

ผศ.สนธยา  แพ่งศรีสาร 22,080 มี.ค.-พ.ค.59 

47. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

การปรับปรุงหลักสูตรและ
บริหารหลักสตูร 

อ.นพดล  ชุ่มอินทร์ 11,000 ต.ค.58-ก.ย.59 

48. พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนภาคปกติ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาภาคปกติประจ า
ภาคเรยีนที่ 3 ปีการศึกษา 
2558 

ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ 9,600 ก.ค.59 

49. พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารจดัการ สาขาวิชา
การออกแบบ 

กาจัดนิทรรศการแสดงผล
งานโครงการพิเศษของ
นักศึกษาและอาจารย ์

อ.สุจริตรา  อยู่หน ู 15,000 เม.ย.-มิ.ย.59 
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ที ่ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
จ ำนวน

เงิน 
ระยะเวลำ 

50. การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(ทล.บ.2ปี) 

ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(ทล.บ.2ปี) 

11,500 เม.ย.-มิ.ย.59 

51. การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(ทล.บ.2ปี) 

พัฒนาทักษะการเรียนรู ้ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(ทล.บ.2ปี) 

10,000 พ.ค.-มิ.ย.59 

52. พัฒนาระบบและกลไกกร
บริหารหลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอน สาขา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเชิง
บูรณาการ 

อบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ให้แก่ศิษย์เก่า 

อ.อนุสรณ์  สินสะอาด 20,000 1 เม.ย.-30 มิ.ย.
59 

53. พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนภาคปกติของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของักศึกษาภาค
ปกติ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต และวิศวกรรม
พลังงาน 

ผศ.ธีรพจน์  แนบเนียน 31,200 
 

มิ.ย.-ก.ย.59 

54. การพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนการสอน 
สาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนของนักศึกษา
สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

อ.ชัชชัย  เขื่อนธรรม 15,000 เม.ย.-ก.ย.59 

55. พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนภาคปกติของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นิเทศการฝึกประการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาภาค
ปกติ สาขาวิชาการ
ออกแบบ 

ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม 5,000 พ.ค.-ส.ค.59 

56. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

การเตรียมความพร้อม
ส าหรับนักศึกษา 

อ.มาศสกลุ  ภักดีอาษา 
อ.กรรณิการ์  มิ่งเมือง 

22,200 30-31 ก.ค.59 

57. การบริหารและการจดัการ
เรียนการสอนหลักสตูรวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

อ.ชืนจิต  พงษ์พูล 1,900 20 ส.ค.59 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
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โครงกำรปัจฉิมนิเทศ นักศึกษำชั้นปีท่ี 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
วันที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ.2559 
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1. โครงกำรพัฒนำนักศึกษำ  

ที ่ โครงกำร กิจกรรม จ ำนวนเงิน วันที ่
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาภาค

ปกติ 
กีฬาภายในระหว่างคณะ (ภาคปกติ) 40,000 7-9 ต.ค.59 

2. พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ น้องยินดี พี่รับปริญญา 70,000 17-19 ต.ค.58 

3. พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ ปฐมนิทศนักศึกษาใหม่และเครือข่าย
ผู้ปกครอง อบรมคณุธรรม จรยิธรรม 

36,500 1 ธ.ค.59 

4. พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ จัดท าระบบฐานข้อมูลศิษยเ์ก่า 15,000 ต.ค.-ธ.ค.58 
5. พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ เตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา 80,000 ม.ค.-มี.ค.59 
6. พัฒนาระบบและกลไกบริหารหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
การแข่งขันกีฬาระหว่างสาขาและ
ศิษย์เก่า 

20,000 6-7 ก.พ.59 

7. พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ กีฬาสายสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีฯ 
“เทคโนฯ เกมส์ ครั้งท่ี 1” 

50,000 9 มี.ค.59 

8. พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ การให้ความรู้และทักษะการประกนั
คุณภาพแก่นักศึกษา 

30,000 มี.ค.-มิ.ย.59 

9. พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“Young Entrepreneurs 
Support (Y.E.S.) IDEA 
CHALLENGE” 

80,000 ก.พ.-มิ.ย.59 

10. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการสาขาวิชาวิศวกรรม 

วิศวะจิตอาสาสอน ม.ปลาย 10,000 ม.ค.-มิ.ย.59 

11. พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ ประเพณีสานสัมพันธ์พี่น้องและกฬีา
ร่วมใจของภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

30,000 27-28 ส.ค.59 

12. พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ สนับสนุนกิจกรรมรายได้ให้กับ
นักศึกษาระหว่างเรียน 

16,900 ส.ค.-ก.ย.59 

13.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ภาคปกต ิ

การจัดประกวดดาวเดือน 12,200 24 ส.ค.59 

14. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

วิศวะฯบ าเพญ็ประโยชน ์ 4,500 24 มี.ค.59 

15. สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ภาค 
กศ.บป. 

ประเพณีสงกรานต์(ภาค กศ.บป.) 2,200 24 เม.ย.59 

16. พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ ปัจฉิมนิเทศ 30,000 10-11 พ.ค.59 
17. พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ อบรมภาวะผู้น าบุคลิกภาพนักศึกษา  

การเรยีนรู้ชุมชน เศรษฐกิจพอเพยีง 
23,250 11-13 มิ.ย.59 

18. พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ
เครือข่ายผู้ปกครอง อบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

114,400 11-13 ก.ค.59 

ด้ำนกิจกรรมพัฒนำ
นักศกึษานกัศึกษา 
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ภำพกิจกรรม 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการจัดโครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ในระหว่างวันที่ 10 ,16-17 
และ 23 มกราคม พ.ศ.2559 
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โครงกำรกำรประกันคุณภำพนักศึกษำ 
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ.2559 
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1.  โครงกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

ที ่ โครงกำร กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

จ ำนวน
เงิน 

วันที่/
สถำนที ่

1. การสนับสนุนงานบริการ
วิชาการท่ีมีส่วนร่วมภายใน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ฯ 

1. ให้บริการ
วิชาการเทคโนโลยี
การปลูกพืชแบบ
ไม่ใช้ดิน 

อ.นพดล  ชุ่ม
อินทร์ 

65,000 1-3 ส.ค. 
59 

2. การสนับสนุนงานบริการ
วิชาการเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น
และสืบสานโครงการ
พระราชด าริเพ่ือส่งเสริมการ
จัดหารายได้ของคณะ
เทคโนโลยีฯ บริการให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการและ
วิชาชีพให้บริการออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ ออกแบบ
ของที่ระลึก และการเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ บริการ
ตรวจสอบคุณลักษณะของ
อาหาร และคุณภาพผลิตผล
ทางการเกษตร 
 

1. การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
จัดการโรงสีข้าว     
การติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและการใช้
ไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนชุมชน
เกษตรอินทรีย์ 
อ าเภอแม่วงก์ 

อ.เสกสิทธิ์  รัตน
สิริวัฒนกุล 
ผศ.ณัฐเศรษฐ์  
น้ าค า 
ผศ.ถิรายุ  ปิ่นทอง 
อ.ชัชชัย  เขื่อน
ธรรม 

45,000 26-27 
มี.ค.59 

2. การบริการ
วิชาการด้านการ
จัดการเรียนรู้
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมแบบ 
STEM 

อ.มาศสกุล  ภักดี
อาษา 
อ.ปิยะกิจ  กิจติ
ตุลากานนท์ 

15,000 18,30 
มิ.ย. 59 

3. การอบรมผลิต
แก๊สซิไฟเออร์จาก
สิ่งเหลือใช้ที่มีอยู่
ในท้องถิ่นส าหรับ
ชุมชนบ้านโกรก
พระ 

อ.ปิยลาภ  มานะ
กิจ 

15,000 29-30 
มิ.ย. 59 

  
 
 
 
 
 

4. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
ถนอมอาหารโดย
การใช้ความร้อน 

อ.ชื่นจิต  พงษ์พูล 15,000 6 ส.ค. 59 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
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ที ่ โครงกำร กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

จ ำนวน
เงิน 

วันที่/
สถำนที ่

 
  

 
 

5. มี 3 กิจกรรม
ย่อย ดังนี้ 
5.1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
ผลิตไรน้ านางฟ้า
ด้วยน้ าทิ้งจากบ่อ
ปลาสวาย 
5.2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
ผลิตเชื้อราและ
แบคทีเรียเพ่ือใช้
ก าจัดโรคพืชโดย
ไม่ใช้เคมี
สังเคราะห์ 
5.3 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้
ประโยชน์จากมัน
ส าปะหลังเพ่ือเป็น
อาหารสัตว์ 

อ.สุรภี ประชุมพล 
ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์  
เย็นจิตต์ 
ผศ.ธันวา  ไวยบท 

15,000 6 ส.ค. 59 

  6. ถ่ายทอดความรู้
ส าหรับการใช้วัสดุ
ในชีวิตประจ าวัน 

อ.พุทธพร  ไสว 15,000 31 ส.ค. 
59 

  7. อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
เขียนลวดลายไทย
บนผลิตภัณฑ์ สืบ
สาน และอนุรักษ์
ศิลปะไทย 

ผศ.ภูษิต  ค าชมภู 15,000 27-28 
ส.ค. 59 
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2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ได้รับทุน ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำร จ ำนวนเงิน 
1. การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน(Hydroponics) อาจารย์นพดล  ชุ่มอินทร์ 60,000 
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าผลิตภณัฑ์

อาหารหมัก” 
อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล 57,000 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนา
บรรจภุัณฑ์กล้วยกวน จ.นครสวรรค์โดยใช้ภูมิปญัญา
หัตถกรรมจักสานไมไ้ผ ่

อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น 55,000 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่องวัดทางไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์และความปลอดภัยของการตดิตั้ง
สายกราวด์ในระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย 

ผศ.ดร.เทิดพันธ์ุ  ชูกร 60,000 

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประมงโรงเรียนเพื่อเป็น
อาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

อาจรย์จามรี  เครือหงษ ์ 54,000 

6. การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์พฒันาบุคลากรสาย
วิชาชีพ 

อาจารยส์ุจิตรา  อยู่หน ู 55,000 

7. การผลิตปลาเกลือทอดส าเร็จรูปเพื่อการค้าส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก 

ผศ.ดร.อิ่มเอิบ  พันสด 51,000 

8. การถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑส์ินค้าชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ทางการตลาดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

อาจารย์รพีพัฒน์  มั่นพรม 58,000 

9. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภณัฑ์อาหาร 

ผศ.ดร.ณิชา  กาวิละ 60,000 

10. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
ให้บริการตรวจซ่อมอุปกรณไ์ฟฟ้าภายในครัวเรือน 

อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ 57,000 

11. การบริการวิชาการเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ก๊าชชีวภาพขนาดเล็ก ส าหรับชุมชนบ้านโกรกพระ ต.
โกรกพระ จ.นครสวรรค ์

ผศ.ธีรพจน์  แนบเนียน 57,000 

12. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและสร้างสรรค์
งานผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ลงบนเฟรมผา้ใบ
เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ผศ.ดร.ไพฑรูย์  ทองทรัพย์ 57,000 

13.  2 วัน สร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้ การท าพวงกุญแจ 
และแม็กเน็ตตดิตู้เย็น 

รศ.พรรษประเวศ  อชิโน
บุญวัฒน์ 

55,000 

14. การฝึกอบรมวิชาชีพ เรื่อง การออกแบบลวดลายสกรีน
บนเสื้อยืด T-Shirt 

อาจารย์เพียงพิศ  ชะโกทอง 55,000 
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1. โครงกำรวิจัยท่ีได้รับทุนจำกงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย ผู้วิจัย 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

1 การจัดการขยะแบบครบวงจรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์

อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์  
อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา และ 
อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง 

500,000 

2 การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ
วางแผนจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์เพ่ือรับมือ
ภัยพิบัติ ในอ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

อาจารย์ปิยะกิจ  กิจติตุลากานนท์ 499,500 

3 การพัฒนาวัสดุปลูกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
พืชผักในระบบควบคุม(การปลูกพืชในโรงเรือน) 

อาจารย์นพดล  ชุ่มอินทร์ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์  
กุศลสถิตย์ 
 

458,400   
 

4. การออกแบบและสร้างเครื่องรีดนมโค โดยใช้ก๊าช
ชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษวัสดุทางการเกษตรเป็น
แหล่งพลังงาน 

อาจารย์จุติพรรษ์  อนิวรรตกูล 400,000   

5. การระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของการให้บริการ
ขนส่งสาธารณะ ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

อาจารย์พุทธพร  ไสว และอาจารย์
อาสาฬห์   
อุตตาลกาญจนา 

250,000   

6. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไผ่เพื่อ
สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับชุมชน 
ต าบลน้ าทรง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

อาจารย์เพ็ญนภา  มณีอุด และ
อาจารย์จิรทัศน์  ดาวสมบูรณ์ 

243,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนกำรวิจยั 
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 2. โครงกำรวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยมุ่งเป้ำเพื่อกำรเผยแพร่ในระดับชำติและนำนำชำติ  
ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย ผู้วิจัย 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

1. การพัฒนาเครื่องอบผลิตภัณฑ์แผ่น
แปะกันยุงส าหรับเด็กวัยทารกจาก
สมุนไพรไทย 6 ชนิด โดยประยุกต์
การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นพลังงานร่วม 

ผศ.ถิรายุ  ปิ่นทอง  
และ พญ.พิมพ์ชนก  
ปิ่นทอง 

90,000(40%)=54,000 

2. การพัฒนาชุมชนในการผลิตเห็ด
ปลอดสารพิษโดยชีววิธีและสารสกัด
พืชสมุนไพรในจังหวัดนครสวรรค์ 

ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์  เย็น
จิตต์  
รศ.ดร.วาริน  อินทนา 
และ ผศ.ดร.ธิดา  เดช
ฮวบ 

94,200(40%)=56,520 

3. การพัฒนาโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้
ดินระบบอัตโนมัติ โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มเกษตรกร อ าเภอ
โกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ 

ผศ.ธีรพจน์  แนบเนียน 
และผศ.ภิญโญ  ชุมมณี 

90,000 

4. การศึกษาประสิทธิภาพและพัฒนา
ระบบเครื่องสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบต่อโดยตรงกับแผง
โซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมส าหรับการใช้
งานในภาคเกษตรกรรม 

ผศ.วีระชาติ  จริตงาม 90,000 

5. การพยากรณ์ความต้องการสินค้าทาง
การเกษตรและการบริหารจัดการ
คลังเพ่ือลดต้นทุนสินค้าของสหกรณ์
การเกษตรชุมตาบง อ าเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์ 

อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากา
นนท์ 

60,000 

6. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สื่อผสมจาก
วัสดุเหลือใช้บนเฟรมผ้าใบ 

ผศ.ดร.ไพฑูรย์  ทอง
ทรัพย์ 

52,800 

7. การพัฒนาคุณภาพกล้วยบวชชี
ส าเร็จรูป 

ผศ.ดร.ณิชา  กาวิละ 80,000 
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3.โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนจำกคณะฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย ผู้วิจัย 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

1. การอนุบาลลูกกบนาด้วยอาหาร
ส าเร็จรูปเสริมยีสต์มีชีวิต 

อ.จามรี  เครือหงส์ 37,000 

2. การนวัตกรรมอิฐฉนวนทนไฟห้องเผา
ไหม้เตาชีวมวล 

ผศ.ณัฐเศรษฐ์  น้ าค า  
ผศ.ดร.สุรชัย  บุญเจริญ 
ผศ.ดร.สันติ  พงษ์พรต  
ผศ.จรรโลง  พิรุณ 
อ.เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล 
และ อ.ชัญญพัชร์  จารุวัชร
เศรษฐ์ 

37,000 

3. การต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
เศษอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

อ.มาศสกุล  ภักดีอาษา  
อ.ดร.ภริตา  พิมพันธุ์ 
และอ.กรรณิการ์  มิ่งเมือง 

37,000 

4. การเตียงลมอัจฉริยะด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ป้องกันแผลกดทับส าหรับ
ผู้ป่วยนอนติดเตียงในการดูแลของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลทับ
กฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

ผศ.ถิรายุ  ปิ่นทอง และ 
พญ.พิมพ์ชนก  ปิ่นทอง  

37,000-
(50%)=18,500 

5. การผลกระทบของความเร็วลมที่มีต่อ
ระบบระบายความร้อนแบบรางน้ า
ส าหรับแผง โซลาร์เซลล์ 

อ.ปฐมพงค์  จิโน และ  
อ.กฤษณะ    ร่มชัยพฤกษ์ 

37,000 

6. การประมาณปริมาณขยะ เพื่อวาง
แผนการจัดการขยะในอนาคตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

อ.อาสาฬห์  อุตตาลกาญจนา  
และอ.กรรณิการ์  มิ่งเมือง 

15,000 

 
4.โครงกำรวิจัยจำกแหล่งอื่น ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย ผู้วิจัย 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
แหล่ง
ทุน 

1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตไรน้ านางฟ้าไทย ด้วยน้ าทิ้ง
จากบ่อเลี้ยงปลา 

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

880,120-
(10%)=792,108 

วช. 
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 5. กำรน ำเสนองำนวิจัย  ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

ที ่ ชื่อบทควำมวิจัย 
เจ้ำของ

บทควำมวิจัย 
สำขำวิชำ 

ชื่อวำรสำร หรือแหล่งที่
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/
ปี 

ที่เผยแพร่/
เล่มที ่

1 นวัตกรรมการเพาะ
กล้าข้าวเมล็ดเดี่ยว
เพ่ือการเพาะปลูก
แบบนาโยน 

อ.โกเมน  
หมายมั่น  
ผศ.ถิรายุ  ปิ่น
ทอง  
ผศ.ธีรพจน์  
แนบเนียน 
และ อ.วัชระ  
ชัยสงคราม 

วิศวกรรมการ
จัดการ

อุตสาหกรรม
และ

สิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรม
พลังงาน 

วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการ

ผลิต 

การประชุมวิชาการ
เครือข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ าปี 2559 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7-8 ก.ค.
59 

2 ผลกระทบของ
ความเร็วลมที่มีต่อ
ระบบระบายความ
ร้อนแบบรางน้ า
ส าหรับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 

อ.ปฐมพงค์   
จิโน และ 
อ.กฤษณะ   
ร่มชัยพฤกษ์ 

วิศวกรรม
พลังงาน 

 

การประชุมวิชาการ
เครือข่าการประชุม
วิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 12  

8-10 มิ.ย.
59 

3 ประสิทธิภาพแผงรับ
ความร้อนรังสี
อาทิตย์จากวัสดุ
เหลือใช้กระป๋อง
อลูมิเนียม 

อ.กฤษณะ  ร่ 
มชัยพฤกษ์ 
และอ.ปฐม
พงค์  จิโน 

วิศวกรรม
พลังงาน 

การประชุมวิชาการ
เครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 
12 

8-10 มิ.ย.
59 

4 การออกแบบระบบ
สารสนเทศส าหรับ
จัดเตรียมทรัพยากร
ในการจัดการภัย
พิบัติ กรณีศึกษา
อ าเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์ 

อ.ปิยะกิจ  กิจ
ติตุลากานนท์ 

วิศวกรรมการ
จัดการ

อุตสาหกรรม
และ

สิ่งแวดล้อม 

การประชุมวิชาการ
เครือข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ าปี 2559 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7-8 ก.ค.
59 

 

5 การพัฒนา
กระบวนการผลิต
ข้าวแต๋นโดยการ
ประยุกต์การอบแห้ง
ข้าวแต๋นด้วยความ
ร้อนจากเทอร์โมอิ

ผศ.ถิรายุ  ปิ่น
ทอง และ  
อ.พรพรรณ  
จิอู๋ 

วิศวกรรม
พลังงาน 
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การอาหาร 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์วิจัย” 
ครั้งที่ 8 

30-31 
พ.ค. 59 
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เล็กทริกส์ร่วมกับ
เครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์:
กรณีศึกษากลุ่ม
อาชีพผลิตภัณฑ์
น้ าตาลโตนด อ าเภอ
ชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ 

6 Effect on 
Management of 
Feeding on 
Production 
Performance and 
Level of Stress of 
Tak Beef Cattle 
under Tropical 
Conditions in 
Thailand 

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์  
คงดี 

เกษตรศาสตร ์ วารสารการเกษตรราช
ภัฏ Vol.15 NO.1 

JAN-JUN 
2016 

7 เรื่อง แนวทางการ
ออกแบบกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์เพ่ือสื่อ
รสชาติ รูปลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์น้ าผึ้ง 
กลุ่มยุวเกษตรกร
บ้านชุมยาง อ.ทัพ
ทัน จ.อุทัยธานี 

อ.จิรทัศน์ 
ดาวสมบูรณ์ 

และ 
อ.เพ็ญนภา  

มณีอุด 

การออกแบบ วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ปีที่ 14 
ฉบับที่ 2 

กันยายน-
ธันวาคม 
2558 

8 Effects of roof 
modifications on 
growth 
performance and 
physiological 
changes of 
crossbred beef 
heifers(Bos 
indicus) 

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์  
คงดี 

เกษตรศาสตร ์ Songklanakarin 
journal of Science 
and Technology 
Vol.38 No.2 

March – 
April 
2016 

9 Development of 
Product and 
Packing Label for 

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์  
คงดี 

การออกแบบ ASIAN SOCIAL 
SCIENCE 
Vol.12,No.8 

August 
2016 



~ 51 ~ 
 

  
 

Kao-Taen (Rice 
Cracker) of the 
Agro-group of 
Kao Kwang Tong 
Sub-district, Nong 
Chang 
District,Uthaithani 
Provice 

10 ผลของอาหารผสม
ครบส่วนที่ต้น
ข้าวโพดพร้อมฝัก
หรือหญ้าเนเปียร์
หมักเป็นแหล่งของ
อาหารหยาบต่อ
สมรรถภาพการขุน 
และต้นทุนการขุนโค
เนื้อพันธุ์ก าแพงแสน
เพศผู้ตอน 

อ.ชนณภัส  
หัตถกรรม 

เกษตรศาสตร ์ วารสารแก่นเกษตร ปี
ที่ 44 ฉบับพิเศษ 2-
2559 

 

11 The Effect of 
Alumina(Al2O3) 
on the 
Characteristics of 
Sintered Mullite-
Cordierrite 
Ceramics 
Synthesized with 
Kaolin from 
Naratiwas of 
Thailand 

ผศ.ดร.สิปวิช
กรณ์  พงษ์
พรต 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

Key Engineering 
Materials Vol.690 

 

12 การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์
สมรรถนะการท า
ความเย็นและ
อัตราส่วน
ประสิทธิภาพ
พลังงานขอบ
เครื่องปรับอากาศ

ผศ.ถิรายุ  ปิ่น
ทอง  

วิศวกรรม
พลังงาน 

วารสารวิทยาศาสตร์
บูรพา ปีที่ 20 (ฉบับที่ 
2) 

ก.ค.-ธ.ค.58 
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5. โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำงำนวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

ที ่ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร จ ำนวนเงิน วันที ่

1. เพ่ิมขีด
ความสามารถด้าน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ี
สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
น าไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์และ
นักศึกษา(การน า
นักศึกษาสาขาไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเข้าร่วม
แข่งขันหุ่นยนต์) 

อ.ชัชชัย  เขื่อน
ธรรม 

16,564 24-26 เม.ย.
59 

2. เพ่ิมขีด
ความสามารถด้าน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ี

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย

อ.ชัชชัย  เขื่อน
ธรรม 

31,240 9-12 มิ.ย.
59 

ด้วยเทอร์โมอิเล็กท
ริกส์ร่วมกับเซลส์
แสงอาทิตย์ 

13 ต าราชื่อการผลิต
ก าลังไฟฟ้า 

ผศ.เกษม  ภู่
เจริญธรรม 

ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ค าสั่ง ณ 
วันที่ 24 
พ.ค.59 

14 ต าราชื่อกายวิภาค
ส าหรับออกแบบตัว
ละคร 

รศ.พรรษ
ประเวศ  อชิ
โนบุญวัฒน ์

การออกแบบ การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ค าสั่ง ณ 
วันที่ 22 
ก.ค. 59 

15 ต าราชื่อวัตถุดิบใน
งานเซรามิก 

ผศ.ณัฐเศรษฐ์  
น้ าค า 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ค าสั่ง ณ 
วันที่ 1 
ต.ค. 58 

 งานสร้างสรรค์ ชื่อ 
Life of 
Nakhonsawan 

ผศ.ดร.ธวชั  
พะยิ้ม 

การออกแบบ Myanmar-Thailand 
WATERCOLOR ART 
EXCHANGE AND 
WORKSHOP 

12-15 ส.ค. 
59 

 งานสร้างสรรค์ ชื่อ 
A Field 

ผศ.ดร.ธวชั  
พะยิ้ม 

การออกแบบ Asian 
WATERCOLOR ART 
WORKSHOP &  
EXHIBITION 2016 

17-21 มิ.ย.
59 
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ที ่ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร จ ำนวนเงิน วันที ่

สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
น าไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

และงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์และ
นักศึกษา(การน า
นักศึกษาสาขาไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเข้าร่วม
แข่งขันหุ่นยนต์) 

3. เพ่ิมขีด
ความสามารถด้าน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ี
สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
น าไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์และ
นักศึกษา(เข้าร่วม
แข่งขันตอบปัญหา
ทางวิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร) 

อ.ชื่นจิต  พงษ์พูล 3,200 18 มิ.ย.59 

4. เพ่ิมขีด
ความสามารถด้าน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ี
สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
น าไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์และ
นักศึกษา(การน า
นักศึกษาสาขาไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเข้าร่วม
แข่งขันหุ่นยนต์
ปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
ประจ าปี 2559) 

อ.ชัชชัย  เขื่อน
ธรรม และ  
อ.อาคิรา  สนธิ
ธรรม 

35,226 9-23 ก.ค.
59 

5. เพ่ิมขีด
ความสามารถด้าน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ี
สามารถตีพิมพ์

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์

อ.อ านาจ  ประจง 
และ อ.โกเมน  
หมายมั่น 

40,620 8-11 ส.ค.
59 
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ที ่ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร จ ำนวนเงิน วันที ่

เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
น าไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ของอาจารย์และ
นักศึกษา(การน า
นักศึกษาสาขาไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเข้าร่วม
การแข่งขันระบบ
ควบคุมอัตโนมัติทาง
อุตสาหกรรมด้าน 
PLC แข่งขัน Solid 
work และ น าเสนอ
ผลงาน ประจ าปี 
2559) 

6. การเพ่ิมขีด
ความสามารถด้าน
งานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ี
สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
น าไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
ท้องถิ่น 

การสนับสนุนจัดท า
ปรับปรุงข้อมูล
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ผศ.ภิญโญ  ชุมมณี 30,000 ต.ค.58-ก.ย.
59 

7. การเพ่ิมขีด
ความสามารถด้าน
งานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ี
สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
น าไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
ท้องถิ่น 

การสนับสนุนสมัคร
ลงทะเบียนเป็น
สมาชิก
วารสารวิชาการ 

ผศ.ภิญโญ  ชุมมณี 20,000 ต.ค.58-ก.ย.
59 

8. การเพ่ิมขีด
ความสามารถด้าน
งานวิจัย หรืองาน

การสนับสนุน
น าเสนอผลงานวิจัย
และการตีพิมพ์

ผศ.ภิญโญ  ชุมมณี 50,000 ต.ค.58-ก.ย.
59 
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ที ่ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร จ ำนวนเงิน วันที ่

สร้างสรรค์ท่ี
สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
น าไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
ท้องถิ่น 

งานวิจัยเผยแพร่
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
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             1. โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
ที ่ โครงกำร กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร จ ำนวนเงิน วันที ่
1. ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณลีอย
กระทง 

อ.นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น 30,000 24 พ.ย.59 

2. ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สืบสานประเพณี
สงกรานต ์

อ.นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น 30,000 22 เม.ย.59 

3. เสวนาวิชาการภาพถ่าย
ความงามศิลปวัฒนธรรม
วิถีชาวไทยพุทธ ต าบล
ปากน้ าโพ จังหวัด
นครสวรรค ์

ประกวดภาพถ่าย 
และจัดเสวนา
วิชาการเรื่องการ
ถ่ายภาพ 

อ.จิรทัศน์  ดาว
สมบูรณ ์

- 1 เม.ย.-30 
มิ.ย.59 และ 
5 ก.ค.59 

4. อนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ไหว้ครูช่าง ประจ าปี
การศึกษา 2559 

อ.นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น 20,000 18 ส.ค.59 

5. อนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ไหว้องค์พระพิรณุ
ทรงนาค ประจ าปี
การศึกษา 2559 

อ.นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น 
และผศ.ดร.ศรณัรตัน์  
เพ่งผล 

20,000 11 ส.ค.59 

6. อนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ปฏิบัติการทางดา้น
ศิลปะและการ
ออกแบบ ครั้งท่ี 6 

ผศ.ดร.ธวัช  พะยิ้ม 100,000 30-31 ส.ค.-1 
ก.ย.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนกำรท ำนบุ ำรงุศิลปะและวัฒนธรรม 
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ภำพกิจกรรม 
โครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 

           

      

 

 

 

 

กิจกรรมกำรประกวดกระทง 

 

  

กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
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โครงกำรไหว้ครูช่ำง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
 วันที่ 18 สิงหำคม พ.ศ.2559 
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   ในปีงบประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด  68  คน เจ้าหน้าที่จ านวน 12 คน ดังนี้ 

 1. รำยช่ืออำจำรย์แยกตำมสำขำวิชำ 
ที ่ ชื่อ-สกลุ สถำนะ หมำยเหตุ 

ภำควิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 

1. นางสาวอาสาฬห์  อุตตาลกาญจนา พนักงานมหาวิทยาลัย  
2. ผศ.ดร.ศรวณะ  แสงสุข ข้าราชการ  
3. นางสาวพุทธพร  ไสว พนักงานมหาวิทยาลัย  
4. ผศ.สนธยา  แพ่งศรีสาร ข้าราชการ  
5. นายมนตรี  ใจเยี่ยม ข้าราชการ  

สำขำวิชำกำรออกแบบ 
1. ผศ.ดร.ธวัช  พะยิ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย  
2. ผศ.ดร.ไพฑรูย์  ทองทรัพย์ ข้าราชการ  
3. ณศ.พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน ์ ข้าราชการ  
4. ดร.ยุวดี  ทองอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย  
5. นายนัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น พนักงานมหาวิทยาลัย  
6. นางสาวเพียงพิศ  ชะโกทอง พนักงานมหาวิทยาลัย  
7. นายรพีพัฒน์  มั่นพรม พนักงานมหาวิทยาลัย  
8. นางสาวเพ็ญนภา  มณีอุด พนักงานมหาวิทยาลัย  
9. นายจิรทัศน์  ดาวสมบูรณ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
10. นางสาวสุจติรา  อยู่หน ู พนักงานมหาวิทยาลัย  
11. นางสาวกันยาพร กุณฑลเสพย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อ 
12 ผศ.ภูษิต  ค าชมภ ู ลูกจ้างช่ัวคราว  

สำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
1. ผศ.ดร.สรุชัย  บุญเจริญ ข้าราชการ  
2. ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กรณ์  พงษ์พรต ข้าราชการ  
3. ผศ.จรรโลง  พิรุณ ข้าราชการ  
4. นายเสกสิทธ์ิ  รัตนสริิวัฒนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย  
5. นายณัฐเศรษฐ์  น้ าค า พนักงานมหาวิทยาลัย  
6. นางสาวชัญญพัชร์  จารุวัชรเศรษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

สำขำวิชำไฟฟ้ำอุตสำหกรรม 
1. ผศ.ดร.เทิดพันธ์ุ  ชูกร ลูกจ้างช่ัวคราว  
2. ผศ.เกษม  ภูเ่จรญิธรรม ข้าราชการ  
3. นายนัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ ข้าราชการ  
4. นายชัชชัย  เขื่อนธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย  
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ที ่ ชื่อ-สกลุ สถำนะ หมำยเหตุ 
5. นายอนุสรณ์  สินสะอาด พนักงานมหาวิทยาลัย  
6. นายอ านาจ  ประจง พนักงานมหาวิทยาลัย  
7. นางสาวอาคิรา  สนธิธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย  
8. นายสุรยิา  อดิเรก พนักงานมหาวิทยาลัย  

สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
1. นายปิยะกิจ  กิจตติุลากานนท ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
2. ดร.ภริตา  พิมพันธุ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
3. นางมาศสกุล  ภักดีอาษา พนักงานมหาวิทยาลัย  
4. นายโกเมน  หมายมั่น พนักงานมหาวิทยาลัย  
5. นางสาวกรรณิการ์  มิ่งเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย  
6. นายสว่าง  แป้นจันทร ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  

สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำเคร่ืองกลกำรผลิต 
1. ผศ.ธีรพจน์  แนบเนียน ข้าราชการ  
2. นายทรงศักดิ์  มะระประเสริฐศักดิ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
3. นายวัชระ  ชัยสงคราม พนักงานมหาวิทยาลัย  
4. นางสาวศรณัรัตน์  อินทร์ใจเอื้อ พนักงานมหาวิทยาลัย  
5. ผศ.ภญิโญ  ชุมมณ ี พนักงานมหาวิทยาลัย  
6. นายปิยลาภ  มานะกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย  

สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน 
1. ผศ.ถิรายุ  ปิ่นทอง พนักงานมหาวิทยาลัย  
2. นายปฐมพงค์  จิโน พนักงานมหาวิทยาลัย  
3. ผศ.วีระชาติ  จริตงาม ข้าราชการ  
4. นายกฤษณะ  ร่มชัยพฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
5. นายจุติพรรษ์  อนิวรรตกลู พนักงานมหาวิทยาลัย  
6. นายจักราวุฒิ  เตโช พนักงานมหาวิทยาลัย  

ภำควิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ 

1. ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์  เย็นจติต ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
2. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถติย ์ ข้าราชการ  
3. นางสาวสุกัญญา  สุจริยา ข้าราชการ  
4. ผศ.ดร.บุญแสน  เตียวนุกูลธรรม ข้าราชการ  
5. นายนพดล  ชุ่มอินทร ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
6. ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธ์ุ ข้าราชการ  
7. ผศ.สมชาย  ศรีพูล ข้าราชการ  
8. ผศ.ธันวา  ไวยบท พนักงานมหาวิทยาลัย  
9. นางสาวชนณภสั  หัตถกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย  
10. ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์  คงด ี พนักงานมหาวิทยาลัย  
11. ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรตัน์วัฒน ข้าราชการ  
12. นางสาวจามรี  เครือหงส ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
13. ผศ.ดร.ศรณัยา  เพ่งผล พนักงานมหาวิทยาลัย  
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ที ่ ชื่อ-สกลุ สถำนะ หมำยเหตุ 
14. นางสาวสุรภี  ประชุมพล ลูกจ้างช่ัวคราว  

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
1. นางสาวช่ืนจิต  พงษ์พูล พนักงานมหาวิทยาลัย  
2. นางสาวพรพรรณ  จิอู ๋ พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อ 
3. ผศ.ดร.อิ่มเอิบ  พันสด ข้าราชการ  
4. ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ ข้าราชการ  
5. ผศ.ดร.ณิชา  กาวิละ พนักงานมหาวิทยาลัย  

 

   2. รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่  
ที ่ ชื่อ- สกุล สถำนะ หมำยเหตุ 
1. นางกมลลักษณ ์ พงษ์พรต พนักงานมหาวิทยาลัย  
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูเมืองปาน พนักงานมหาวิทยาลัย  
3. นางสาวสมลักษณ ์ โพธิ์ใบ พนักงานมหาวิทยาลัย  
4. นางธนิษฐา  ปานทิม พนักงานมหาวิทยาลัย  
5. นางอุทุมพร  ธะในสวรรค ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
6. นางสาวปิยนุช  ภูกันแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย  
7. นางสาวมยุรา  สิทธิ พนักงานราชการ  
8. นายมนตร ี ทองเชื้อ พนักงานมหาวิทยาลัย  
9. นายชัยวัฒน์  บุญเพียร ลูกจ้างช่ัวคราว  
10. นายณัฐพล  ทิพย์ลุย้ ลูกจ้างช่ัวคราว  
11. นายดรณัภพ  อุดไชย ลูกจ้างช่ัวคราว  
12. นางสาวจินดาภา  อรุณชัย ลูกจ้างช่ัวคราว  
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3. จ ำนวนอำจำรย์ แยกตำมวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ 
จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

ภำควิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร      
 1.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ - 7 7 14 
 2.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  - 3 2 5 

ภำควิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม      
 1.  สาขาวิชาออกแบบ  - 9 3 12 

 2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม  - 4 1 5 
 3.  สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  - 4 2 6 

 4.  สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  - 7 1 8 
 5.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครือ่งกลการผลิต  1 5 - 6 

 6.  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  - 6 - 6 
 7.  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและ 
      สิ่งแวดล้อม - 4 2 6 

รวม 1 49 16 68 
 

4. จ ำนวนอำจำรย์ แยกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ 

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

อำจำรย์ 
ผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ 
รอง

ศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์ รวม 

ภำควิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร  
     

    1.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 5 9 - - 14 
    2.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
         เทคโนโลยีการอาหาร  

2 3 - - 5 

ภำควิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม       

    1.  สาขาวิชาออกแบบ  8 3 1 - 12 
    2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม  

3 2 - - 5 

    3.  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

2 4 - - 6 

    4.  สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  6 2 - - 8 

    5.  สาขาวิศวกรรมพลังงาน  4 2 - - 6 
    6.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องการผลิต     

4 2 - - 6 

    7. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ    6 - - - 6 
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ภำควิชำ/สำขำวิชำ 

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

อำจำรย์ 
ผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ 
รอง

ศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์ รวม 

     อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
รวม 40 27 1  68 

 

           5. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 

ที ่ โครงกำร กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
จ ำนวน

เงิน 
วันที่ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจดัการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
แผน การจัดท าแผน
และการประเมิน
แผนปฏิบัตริาชการ
และศึกษาดูงาน 

ส านักงานคณบด ี 276,160 5-7 พ.ค.59 

2. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจดัการสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจดัการ
อุตสาหกรรม (ทล.บ.4 ปี) 

อบรมการประกัน
คุณภาพหลักสตูร
และการทวนสอบ
มาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา 

อ.อาสาฬห์  อุตตาล
กาญจนา 

9,600 26 พ.ค.59 

3. พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
จัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน
หลักสตูร(มคอ.7) 
และรายงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสตูร ประจ าปี
การศึกษา 2558 

อ.ทรงศักดิ์  มะระ
ประเสริฐศักดิ์ และ 
นางอุทุมพร  ธะใน
สวรรค ์

52,200 15-17 มิ.ย.
59 

4. การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์
และพัฒนาจัดการเรียนการ
สอนสู่อาจารย์มืออาชีพ 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
อาจารย์ด้านการสอนสู่มือ
อาชีพ และเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการใช้
โปรแกรม iBook 
Authors ส าหรับ
การสร้างสื่อการ
สอน 

ผศ.เบญจพร  รอด
อาวุธ 

26,720 21-22 ก.ค.
59 

5. การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์
และพัฒนาจัดการเรียนการ
สอนสู่อาจารย์มืออาชีพ 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
สัมมนา การ

ผศ.เบญจพร  รอด
อาวุธ 

20,000 ต.ค.58-ก.ย.
59 
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ที ่ โครงกำร กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
จ ำนวน

เงิน 
วันที่ 

เสวนาการจัดการ
ความรู ้

6. การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์
และพัฒนาจัดการเรียนการ
สอนสู่อาจารย์มืออาชีพ 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
อาจารย์ด้านการสอนสู่มือ
อาชีพ และเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการสื่อการ
สอน iBook 
Authors 

ผศ.เบญจพร  รอด
อาวุธ 

7,350 14 ต.ค.58 

7. การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์
และพัฒนาจัดการเรียนการ
สอนสู่อาจารย์มืออาชีพ 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
อาจารย์ด้านการสอนสู่มือ
อาชีพ และเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

การอบรมเตรยีม
ความพร้อมของ
อาจารย์ในการเข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผศ.เบญจพร  รอด
อาวุธ 

52,650 28-29 พ.ย.
58 

8. การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์
และพัฒนาจัดการเรียนการ
สอนสู่อาจารย์มืออาชีพ 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
อาจารย์ด้านการสอนสู่มือ
อาชีพ และเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
การวัดและ
ประเมินผลที่
สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ Active 
Learning 

ผศ.เบญจพร  รอด
อาวุธ 

42,582 24 ก.พ.59 

9. พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ แนว
ทางการด าเนินงาน
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

อ.ทรงศกัดิ์  มะระ
ประเสริฐศักดิ์ และ
นางอุทุมพร  ธะใน
สวรรค ์

36,400 24 มี.ค.59 

10. การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์
และพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนสู่อาจารย์มืออาชีพ 

ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษา 

ผศ.เบญจพร  รอด
อาวุธ และ 
อ.มาศสกลุ ภักดี
อาษา 

20,000 ม.ค.-มิ.ย.59 

11. การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์
และพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนสู่อาจารย์มืออาชีพ 
กิจกรรมที่ 2 การจดัการความรู้
การผลิตบณัฑิตและวิจยั 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านการจดัการ
เรียนการสอนและ
การวิจัย 

ผศ.เบญจพร  รอด
อาวุธ 

30,000 ม.ค.59 และ
มิ.ย.59 



~ 66 ~ 
 

  
 

ที ่ โครงกำร กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
จ ำนวน

เงิน 
วันที่ 

12. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจดัการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

ส านักงานคณบด ี 52,800 2-4 มี.ค.59 

13. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจดัการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อบรมการจดัการ
ความรู้เกี่ยวกับ
การเงินและพสัด ุ

ส านักงานคณบด ี 27,200 16 มี.ค.59 
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ภำพกิจกรรม 
โครงกำร กำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “ทบทวนแผน กำรจัดท ำแผนและกำรประเมินแผนปฏิบัติ

กำร ประจ ำปี พ.ศ.2559” วันที่ 5-7 พ.ค.2559 
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โครงกำรกำรวัดและประเมินผลกำรสอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning 
วันที่ 24 กุมภำพันธ์  พ.ศ.2559 
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 ในปีงบประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น 24,469,280 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนหาหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็นประเภทเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เท่ากับ 14,954,600 บาท(สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) และประเภทเงิน
รายได ้เท่ากับ 9,514,680 บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

  งบประมำณ ประจ ำปี 2559 

โครงกำร 
งบประมำณ 

แผ่นดิน 
เงินรำยได ้ รวม ใช้ไป % 

1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ  705,000.00 705,000.00 636,581.60 90.30 
2.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป.  467,000.00 467,000.00 293,350.00 62.82 
3.จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ฯ 11,327,600.00  11,327,600.00 11,161,008.90 98.53 
4.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ฯ  95,000.00 95,000.00 94,962.50 99.96 

5.พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 565,000.00 65,000.00 630,000.00 567,089.00 90.01 

6.สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา(ปกติ)  52,200.00 52,200.00 52,200.00 100.00 

7.สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา(กศ.บป.)  2,200.00 2,200.00 2,200.00 100.00 
8.พัฒนาระบบและกลไกฯ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 395,252.00 189,748.00 585,000.00 568,970.64 97.26 
9.พัฒนาระบบและกลไกฯ สาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 301,085.00  301,085.00 294,445.00 97.79 
10.พัฒนาระบบและกลไกฯ สาขาวิชาการ
ออกแบบ 414,119.00  414,119.00 413,376.40 99.82 
11.พัฒนาระบบฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม 170,713.00 9,600.00 180,313.00 176,140.00 97.69 
12.พัฒนาระบบและกลไกฯ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 197,619.00 25,000.00 222,619.00 213,191.00 95.76 
13.พัฒนาระบบและกลไกฯ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช 127,049.00 65,900.00 192,949.00 188,852.00 97.88 
14.พัฒนาการเรียนการสอนฯ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ 136,119.00  136,119.00 110,575.00 81.23 
15.พัฒนาหลักสูตรฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 128,898.00  128,898.00 119,751.10 92.90 
16.การบริหารฯ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 130,801.00 18,000.00 148,801.00 125,221.00 84.15 

17.เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 300,000.00  300,000.00 299,954.00 99.98 
18.เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ฯ 

 
500,000.00 500,000.00 

493,368.00 98.67 

19.สนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ 

 
200,000.00 200,000.00 

198,597.00 99.30 

ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
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โครงกำร 
งบประมำณ 

แผ่นดิน 
เงินรำยได ้ รวม ใช้ไป % 

27.ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 210,000  210,000 209,933.00 99.97 

28.พัฒนาทรัพยากรบุคคล  600,000.00 600,000.00 460,804.00 76.80 
29.พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 120,000.00 100,000.00 220,000.00 122,040.00 55.47 
30.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแสดงผลงานเชิง
ประจักษ์ฯ 

 455,000.00 
455,000.00 373,994.00 82.20 

31.พัฒนาระบบและกลไกการบริหารคณะฯ 430,345.00 785,596.00 1,215,941.00 1,111,073.67 91.38 
32.ปรับปรุงห้องประชุมคณะฯ  941,420.00 941,420.00 922,750.00 98.02 
33.ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เหมาะสมฯ  
(อ.4 ย่านมัทรี) 

 
300,000.00 300,000.00 298,006.00 99.34 

34.ปรับภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะ
เทคโนโลยีฯ 

 
1,005,000.00 1,005,000.00 998,195.96 99.32 

35.จัดจ้างบุคลากรคณะฯ  2,633,016.00 2,633,016.00 1,352,856.00 51.38 
36.ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนฯ 

 
300,000.00 300,000.00 150,410.00 50.14 

รวม 
14,954,600.0

0 
9,514,680.00 

24,469,280.0
0 

22,009,895.7
7 89.95 
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               ปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการประเมินตนเอง
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวมิล   นิลเศรษฐ์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์   ฉายประสาท รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์   เขียวมั่ง  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี    ไชยานุกูลกิตติ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ    ยศเมธากุล กรรมการและเลขานุการ 
6. นางอุทุมพร    ธะในสวรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

โดยมีผลการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2558 

องค์ประกอบตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
คะแนน 
ประเมิน 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต    
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

3.01 3.02 3.02 

1.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละ 32 3.17 คะแนน 3.17 คะแนน 

1.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ร้อยละ 37 3.11 คะแนน 3.11 คะแนน 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า ร้อยละ 14 5 คะแนน 5 คะแนน 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 1  4.05 คะแนน 4.05 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย    
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค ์
 

48,000/คน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 24 3.63 คะแนน 3.63 คะแนน 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
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องค์ประกอบตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
คะแนน 
ประเมิน 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 2  4.54 คะแนน 4.54 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ    
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 3  4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

   

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 4  5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ    
5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

5.2 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 5  4.50 คะแนน 5.00 คะแนน 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

 4.30  คะแนน 4.38 คะแนน 
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กำรปฏิบัติที่ดี/ข้อที่ควรพัฒนำและปรับปรุง/ข้อเสนอแนะภำพรวม 
องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 
         1.1 มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการสูง 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ 
         2.1 การจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ
ให้ครบถ้วน 
         2.2 การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา ควรก าหนดให้สามารถวัดคุณลักษณะ
ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ประการ และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะ 
         2.3 การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ควรก าหนดทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ 
         2.4 ขาดการให้ข้อมูลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่นักศึกษา เช่น การลงทะเบียน 
กองทุนต่างๆ เป็นต้น 
         2.5 ขาดการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
         2.6 การให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าผ่านทางเว็บไซต์ ควรใช้รูปแบบที่ศิษย์เก่า
สามารถโต้ตอบหรือให้ข้อมูลย้อนกลับได้ เช่น เว็บเพจ หรือกลุ่มไลน์ เป็นต้น 
         2.7 การหามาตรการ/แนวทาง ประชาสัมพันธ์คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะเพ่ือใช้เป็น
แนวทางพัฒนานักศึกษา 
         2.8 ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสูง จึงควรส่งเสริมให้มีการเปิดหลักสูตรปริญญาโทโดยใช้
ศักยภาพอาจารย์ที่มีอยู่ 
3. กำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงำนที่โดดเด่น 
         - 

 
องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 
          1.1 อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกอยู่ในวัยท างาน(active) และเป็นคนรุ่นใหม่ 
          1.2 สถานที่ตั้ง (Location) อยู่ในกึ่งกลางของประเทศไทย 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ 
         2.1 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ได้แก่ หุ่นยนต์ การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ การผลิตสัตว์
น้ าเศรษฐกิจ การผลิตพืชเศรษฐกิจ 
         2.2 การสนับสนุนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และการบริหารงานวิจัย 
         2.3 การจัดท าศูนย์ปฏิบัติการกลาง (Control  lab) 
         2.4 การจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เชิญคณาจารย์ที่มีประสบการณ์การตีพิมพ์ และขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ พร้อมมีระบบและกลไกในการด าเนินการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
         2.5 การสนับสนุนการน าเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติในรูปแบบของการสร้างระบบและ
กลไกในการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม 
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         2.6 การยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย การประดิษฐ์ การบริการวิชาการแก่สังคม และ
การสอน 
 
3. กำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงำนที่โดดเด่น 
          - 

 
องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 
           1.1 มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการร่วมกันที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ 
           2.1 น าความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเองไปประยุกต์ และถ่ายทอดต่อชุมชน 
           2.2 หาแหล่งงบประมาณ ผู้สนับสนุนภายนอก 
           2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 
3. กำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงำนที่โดดเด่น 
           - 

 
องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 
            -  
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ 
            2.1 การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ควรก าหนดตัวชี้วัดทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพที่สามารถวัดได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
           2.2 การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ควรก าหนดทั้งเชิงปรมิาณและคุณภาพ
ที่สามารถวัดได้เป็นรูปธรรมชัดเจน 
 
3. กำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงำนที่โดดเด่น 
         3.1 การวางแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ควรค านึงถึงระยะเวลาโดยมีการวางแผนก่อนการ
ด าเนินงานต่างๆ จริง 
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องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 
         5.1 คณะมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนและมีการด าเนินการในการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาทันเวลา 
         5.2 มีบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความส าเร็จ 
 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ 
         2.1 การบริหารจัดการ หัวหน้าภาคมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร 
         2.2 ควรสร้างระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตร 
3. กำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงำนที่โดดเด่น 
         - 

 
ข้อเสนอแนะจำกอำจำรย์ 
         1. การสนับสนุนเรื่องเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ 
         2. การสนับสนุนน้ าดืม่ที่สะอาด ปลอดภัย 
         3. ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ 
         4. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
         5. สาธารณูปโภคพ้ืนฐานของคณะฯ ได้แก่ห้องน้ า ลิฟท์ ห้องเรียน WIFI ควรได้รับการดูแลและแก้ไข
เพ่ือภาพลักษณ์ของคณะ 
         6. ความมั่นคงของอาชีพของอาจารย์อัตราจ้าง เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 
         7. การเดินทางไปราชการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ควรได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม 
         8. งบสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย การแข่งขันทักษะ 
         9. การสนับสนุน การเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์ที่เสียสละ และทุ่มเทสร้างผลงานแก่คณะ 
        10. การพิจารณาความดีความชอบของอาจารย์ให้เกิดความเทียงธรรม และยุติธรรมกับอาจารย์ เพื่อ
สร้างขวัญและก าลังใจแก่คณะ 
        11. การสร้างแผนพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรม 
ข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำร 
        1. การปฏิบัติ มีความขยัน อดทน ใฝ่รู้ ความรับผิดชอบสูง 
        2. การเสริมความรู้แก่นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 

 


