


สารจากคณบดี 
 

 คณะเทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหน้าที่ส าคัญในการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังคณะฯ ยังมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจที่ส าคัญในด้านวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น   

การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซ่ึงคณะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

ท้องถิ่น โดยได้มีการด าเนินโครงการที่ส าคัญๆ ได้แก่ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากฐานให้ประเทศ) คณะฯ รับผิดชอบในการด าเนินงาน จ านวน 6 ต าบล เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ร่วมท าหน้าที่เป็น System Integrator ในการจ้างงานประชาชน
ทัว่ไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา รวมทั้งด าเนินกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนและผลักดันให้เกิด
การพัฒนาทักษะส าหรับการสร้างอาชีพใหม่ในพ้ืนที่ต าบลที่รับผิดชอบ คณะฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน
คลินิกเทคโนโลยี และมีการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and 
Innovation Center : AIC) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี  
การเกษตรและเป็นแหล่งบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ    
ภาคการเกษตร ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย AIC ภายในจังหวัด       
ซึ่งประกอบด้วย 1) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 2) ศูนย์วิจัย
ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี 2564 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในด้านต่างๆ   
แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณคณะผู้ด าเนินงาน อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

        

                                                                    
                                                 (อาจาร์เอราวัณ ชาญพหล) 
                                            คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ประวัติความเป็นมา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดตั้งขึ้น

เมื่อ พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2527 ซึ่งได้ก าหนดให้วิทยาลัยครู
ขยายฐานะทางวิชาการให้สามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอ่ืนๆ ได้ เดิมนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ที่สังกัดอยู่ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาภาควิชา
เกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งเป็น  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารงานโดยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเกษตรกรรม ผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกเกษตรกรรม และโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์  ผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
 ในปี  พ.ศ. 2547 ได้รวมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ซึ่งเดิมเป็นโปรแกรมวิชาที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้ารวมกันกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีหลักสูตรดังนี้ 

- โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี  
- โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี 
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  2 ปีหลัง 

ประกอบด้วย 6 แขนงวิชา คือ เทคโนโลยีการผลิต ไฟฟ้า ก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
และการจัดการอุตสาหกรรม    

ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่ขึ้น ใช้ชื่อว่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี จึงมี
การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 5 สาขา 
คือ สาขาเทคโนโลยีการผลิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง สาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม   

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาสัตวศาสตร์ 
สาขาพืชศาสตร์ สาขาการจัดการการเกษตร และสาขาคหกิจการอาหาร   

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ในปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอหลักสูตรใหม่ มีการ

จัดการเรียนการสอน ดังนี้   
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย  
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
- สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
- สาขาวิชาการจัดการการเกษตร   
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   
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2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย  

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  

 2.2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

 3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
 3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  

 และนอกจากนั้นยังมีการร่วมจัดท าหลักสูตรและร่วมจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะครุศาสตร์
กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ในปี พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ขอเปลี่ยนชื่อคณะ จากชื่อ “คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร” เปลี่ยนเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
132 ตอนที่ 81 ก หน้า 33 วันที่ 26 สิงหาคม 2558  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและการด าเนินงานในปัจจุบัน 

 
สีประจ าคณะ   

สีเขียว  คือ  ความอุดมสมบูรณ์ 
 
ดอกไม้ประจ าคณะ  
 ดอกปทุมมา 

 
อัตลักษณ์     
 บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน 
 
เอกลักษณ์  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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ปรัชญา   
ใฝ่รู้ สู้งาน ช านาญกิจ 

 
ปณิธาน   

ใฝ่เรียนฝึกฝน  ด ารงตนอย่างมีคุณธรรม น าความรู้สู่ท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นแหล่งองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 
พันธกิจ  

1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และให้บริการวิชาการ 
3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
5. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ค่านิยมองค์กร   
 AGTE 

A = Ability เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และนวัตกรรม 
G = Gracefulness มีความสง่างาม  
T = Teamwork มีการท างานร่วมกัน 
E = Ethics มีจริยธรรม 
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แผนปฏิบัติราชการและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาและบริหารจัดการคณะให้บรรลุผลส าเร็จ 
โดยมแีนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

 แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือพันธกิจสัมพันธ์ 
2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
3. ส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้ศาสตร์พระราชาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนได้อย่างแท้จริง 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  
3. ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับท้องถิ่นและสังคม 

 4. พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการตามศาสตร์พระราชา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 5. สนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น  

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมกลยุทธ์ 

 แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รู้รักสามัคคี และรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา  

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล   
 แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมการยกระดับศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยว 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนเพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่   
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริมการยกระดับผู้ประกอบการ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 

 1. สร้างระบบและกลไกธรรมาภิบาลในการบริหารงานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะเพ่ือด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริมการบูรณาการตามศาสตร์พระราชากับการท างานเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง 
7. มีบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
8. ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ 

 9. พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
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คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 

คณบดี 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี

ประธานหลักสตูร วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์

ประธานหลักสตูร ทล.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ประธานหลักสตูร ทล.บ. สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ประธานหลักสตูร ทล.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิต 

ประธานหลักสตูร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ส านักงานคณบด ี

หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
- งานบุคคลและงานประชุม  
- งานสารบรรณและงานสวัสดิการ 
- งานการเงิน 
- งานพัสดแุละยานพาหนะ 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 
- งานส่งเสริมวชิาการ 
- งานกิจกรรมนักศึกษาและท านุบ ารุง  
  ศิลปวัฒนธรรม 
- งานโสตทัศนูปกรณ์ เว็บไซต ์ 
  และอาคารสถานที ่
  
 

หัวหน้างานวิจัยและการวางแผน 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานวิจยั 
- งานบริการวชิาการแก่สังคม 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประธานหลักสตูร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจดัการ 

ประธานหลักสตูร ค.บ. สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ประธานหลักสตูร ทล.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน 

รองคณบดีฝ่ายวิจยั 
และบริการวิชาการ 

ประธานหลักสตูร ทล.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
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คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

               
 
 
       
  
          
 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         รองศาสตราจารย์วิชยั ฤกษ์ภูริทัต  
          ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
         ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 
         ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
         นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัต ิ  
         ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
        ดร.ดิเรก สุวรรณฤทธิ ์
        ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
        อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล 
        ประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษฏ์ิพนธ์ พรรณรัตนชัย 

        รองประธานกรรมการ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารยน์รัตว์ รัตนวยั 
       กรรมการ 

อาจารย์พิพัฒน ์ชนาเทพาพร 
กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยน์้ าผึ้ง พูนววิัฒน ์
กรรมการ 
อาจารย์นภาพร ตุ้มทองค า 
กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ศักด์ิศิริชัย ศรีสวสัดิ์   
กรรมการ 
อาจารย์สุชิรา นวลก าแหง 
กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา แก้วเสริม 
กรรมการ 
อาจารย์ประธาน เรียงลาด 
กรรมการ                  

                    อาจารยย์ศวรรธน ์จันทนา                    ดร.ภาวนา จันทรสมบัต ิ  
                     กรรมการ                                       กรรมการ 
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คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 
 
 
                 
                              
 
                                                         
  
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
  
 
                                 
                                           

     
 
 

อาจารย์เอราวณั  ชาญพหล 
ประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรตันชัย 

รองประธานกรรมการ 

อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร 
กรรมการ 

อาจารย์ยศวรรธน ์จันทนา 
กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ าผ้ึง พูนวิวัฒน์ 
กรรมการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตน์ รตันวัย 

กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา  แก้วเสริม 

กรรมการ 
อาจารย์สุชริา นวลก าแหง 

กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ 
กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชยั 
กรรมการ 

อาจารย์ศานต ์พานิชสติ ิ

กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิรชิัย ศรีสวสัดิ์ 

กรรมการ 

อาจารย์นภาพร ตุม้ทองค า 
กรรมการ 

อาจารย์หทยันุช จันทรชัยภูมิ 
กรรมการ 

อาจารย์เสรมิศักดิ์ ทิพยว์งศ์
กรรมการ 

ว่าที่ ร.ต.วรชัย ศรีสมุดค า 
กรรมการ 

   

       

       

       

 

ดร.ภาวนา  จันทรสมบตั ิ
กรรมการและเลขานกุาร 

 



รายงานประจ าปี 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 10  

บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน)  ร้อยละ  

ข้าราชการ 11 12.79 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  48  55.82 

  ข้าราชการพลเรือน  1  1.16 

  ลูกจ้างประจ า  1  1.16 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 12  13.95 

ลูกจ้างชั่วคราว  13 15.12 

รวม  86 100.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.79%

55.82%

1.16%1.16%

13.95%

15.12%

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ข้าราชการพลเรือน 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ลูกจ้างชั่วคราว 
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บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทของบุคลากร  
  

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน)  ร้อยละ  

ข้าราชการ 11 18.64 

อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย  48  81.36 

รวม  59 100.00 

 
 
บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา  จ านวน (คน)  ร้อยละ 

  ปริญญาโท 51 86.44 

  ปริญญาเอก 8  13.56 

รวม 59 100.00 

 
 
บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน (คน)  ร้อยละ 

 อาจารย์ 42  71.19  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 27.12 

 รองศาสตราจารย์ 1 1.69 

รวม 59 100.00 
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บุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร  จ านวน  (คน)  ร้อยละ  

 ข้าราชการพลเรือน  1  3.70 

ลูกจ้างประจ า  1  3.70 

พนักงานมหาวิทยาลัย  12  44.45 

ลูกจ้างชั่วคราว  13 48.15 

รวม 27 100.00 

 
 
บุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา  จ านวน (คน)  ร้อยละ 

 ปริญญาตรี 9 69.23 

 ปริญญาโท 3 23.08 

 ปริญญาเอก 1  7.69 

รวม 13 100.00 
 

หมายเหต ุ: ไม่นับรวม ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 

 
 
งบประมาณ  
 

ประเภท จ านวน  (บาท) ร้อยละ 
งบประมาณแผ่นดิน 17,335,635 84.50 
งบประมาณบ ารุงการศึกษา 3,019,247 14.72 
งบประมาณการศึกษาเพื่อปวงชน 159,465 0.78 

รวม 20,514,347 100.00 
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ปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้มีการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้
ตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  

 

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการยกระดับให้กับคนในชุมชนฐานราก 
โครงการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  
ต าบลศาลาลาย อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ์

ว่าท่ี ร.ต.ศักดิ์ศริิชัย  ศรีสวสัดิ ์ 200,000 

โครงการยกระดับชุมชุนฐานรากเพื่อพัฒนาผลผลิต 
ทางการเกษตรสู่มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน  
ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ ์

ผศ.นรตัว์  รัตนวัย   200,000 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ด้วยการเลี้ยงปลานิล
แบบกึ่งพัฒนา ต าบลห้วยสะแก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

อ.ธนภัทร  วรปัสสุ 200,000 

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาการประกอบอาชีพเพาะปลูกเห็ดอินทรีย์
อย่างยั่งยืนด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะพลังงานสะอาดของกลุ่ม
เกษตรกร ต าบลบุ่งน้ าเต้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ ์

อ.ณัฐพล  ภู่ระหงษ์ 195,000 

โครงการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยการลด
ต้นทุนการผลิต การเพิ่มรายได้ และการจัดการการแปรรปู
ผลผลติทางการเกษตร 

อ.จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว 195,000 

โครงการการพัฒนาอาชีพชุมชน “เลี้ยงปลาแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อการส่งเสริมและพฒันาให้ชุมชนมีรายได้
ครัวเรือนเพิม่ขึ้นสู่ความยั่งยืน 

อ.ยศวรรธน์  จันทนา 195,000 

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
โครงการยกระดับผลิตภณัฑส์มุนไพรเพื่อสุขภาพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ สูส่ินค้า OTOP 

ผศ.ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ ์ 200,000 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
เกษตร เพื่อยกระดับผลติภณัฑ์ชุมชน 

ผศ.น้ าผึ้ง  พูนวิวัฒน์ 600,000 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่จากโครงการจ้างงาน 
โครงการการผลิตปุ๋ยมูลไสเ้ดือนจากขยะอินทรีย์ที่เหลือทาง
การเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลสระกรวด  อ าเภอศรเีทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

อ.รัตนากร แสนท าพล 230,000 

โครงการการบูรณาการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมพื้นถ่ิน ต าบลโคกปรง อ าเภอวิเชียรบรุี จังหวัด
เพชรบูรณ ์

อ.ธนวรรธน์  ท้าวนอก 230,000 

โครงการเพ่ือพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
โครงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รกร้างภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบรูณ์ใหเ้ป็นพื้นที่สีเขยีวส าหรบัการพัฒนา
โครงการวิจัยและพื้นทีส่ าหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 
 

อ.ณัฐพล  ภู่ระหงษ์ 472,700 
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โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ อพ.สธ. 
โครงการการปลูกและผลติกล้าพันธุ์สมุนไพรสูภ้ัยโควิด 19 ผศ.ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ ์ 3,000 
โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมกลว้ยไม้ป่าเขตอุทยานแห่งชาติ
น้ าหนาวในสภาพปลอดเชื้อตามแนวพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผศ.ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ ์ 5,000 

โครงการการพัฒนากระบวนการปลูกขิงปลอดภยัของเกษตรกร
ผู้ปลูกขิงในจังหวัดเพชรบรูณ ์

ผศ.ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ ์ 5,000 

โครงการห้องนิทรรศการศูนย์เรยีนรู้ 3 ฐาน ทรัพยากร อพ.สธ. 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

ผศ.ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ ์ 15,000 

โครงการการส ารวจชนิดพันธ์ุปลาในลุ่มน้ าป่าสักบริเวณ 
วังมะขามแฟบ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

อ.ธนภัทร  วรปัสสุ 6,000 

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร  นางวิชชุลดา  องอาจ 70,000 
โครงการส ารวจบริบทชุมชนต่อการวิจัยและการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

นางวิชชุลดา  องอาจ 10,000 

โครงการการป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบอาคาร 
สู่ชุมชนต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อ.สุชิรา  นวลก าแหง 16,000 

โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
โครงการอบรมอาชีพด้านการเกษตรและเทคโนโลย ี ผศ.น้ าผึ้ง  พูนวิวัฒน์ - 
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โครงการสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
 
1. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์สู่สินค้า 

OTOP ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์    
 
   1.1 ผลิตภัณฑ์ทองม้วนกล้วยหิน 
        การยกระดับ : พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และถุงบรรจุภัณฑ์ 
และได้ รั บการรั บรองมาตรฐาน ขึ้ นทะเบี ยน อย.                
เลขทะเบียน อย.67-2-02-358-6-0017 ผลิตโดย ศูนย์วิจัย
ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
(OTOP) ไส้เมี่ยงสมุนไพร หมู่ 1 ต าบลวังชมภู อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.2 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เซรั่มบ ารุงผิวหน้าขม้ินชันแดงสยาม 
         การยกระดับ : พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์ และ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ขึ้นทะเบียน ใบรับจดแจ้งผลิตเพ่ือขาย
เครื่องส าอาง ใบรับจดแจ้งเลขท่ี 67-1-6400026137 
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2. โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.น้ าผึ้ง  พูนวิวัฒน์    

 
    2.1 เห็ดหลินจือแดงอบแห้ง 
          การยกระดับ : ได้ รับการรับรองมาตรฐาน            
ขึ้นทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารธารทิพย์ 1 
ประเภท อาหาร เลขที่ อย. 73-1-16650-5-0323 และ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.2 ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดงสกัด บรรจุแคปซูล  

 การยกระดับ : ได้รับการรับรองมาตรฐาน ขึ้นทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารธารทิพย์ ประเภท 
อาหาร เลขที่ อย.73-1-16650-5-0290 และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์ 
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3. โครงการ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่รกร้างภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว
ส าหรับการพัฒนาโครงการวิจัยและพื้นที่ส าหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

    ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายณัฐพล  ภู่ระหงษ์   
            การพัฒนาพ้ืนรกร้างในมหาวิทยาลัยให้เป็นพ้ืนสีเขียว เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ การวิจัย และ
พัฒนาวิธีการเพาะปลูกพันธุ์พืชภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสม ผู้ใช้งานระบบสามารถควบคุมปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และระบบส่องสว่าง ผ่านระบบ Internet Of Thing (IoT) ซึ่งสามารถใช้เป็น
ระบบต้นแบบให้อาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นหลักในการเรียนรู้ น าไปสู่
การสร้างเกษตรกรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือน าไปต่อยอดในการประกอบ
อาชีพในอนาคต  
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ปฏิบัติราชการเร่ืองที่ 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย      

ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 1,858,760 บาท ดังนี้ 

ทุนอุดหนุนงานวิจัย จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 

ล าดับ หลักสูตรสาขาวิชา 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ 

ภายใน ภายนอก รวม 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 40,000 594,420 634,420 

2 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 0 0 0 

3 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 20,000 0 20,000 

4 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและการจัดการ 21,000 150,000 171,000 

5 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 60,000 882,800 942,800 

6 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 0 0 0 

7 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 

8 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 0 0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 141,000 1,627,220 1,768,220 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

50,000 40,540 90,540 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50,000 40,540 90,540 

รวมงบอุดหนุนงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

191,000 1,667,760 1,858,760 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 
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ทุนอุดหนุนงานวิจัย จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา 
 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ทุนภายใน 
1 การอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจากต้นกล้วย

ของชุมชนบ้านสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ อุตมอา่ง 20,000  

2 การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางดา้นความ
ปลอดภัยของอาหารจากผลผลติทาง
การเกษตรของเกษตรกร บนพ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารย์รตันากร แสนท าพล 20,000  

รวมทุนภายใน 40,000  
ทุนภายนอก 

3 การพัฒนาฟาร์มแพะนมต้นแบบอย่างครบ
วงจร เพื่อผลติน้ านมแพะที่มีคณุภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

อาจารย์รตันากร แสนท าพล 390,000  

4 การพัฒนาผลิตภณัฑส์ัตว์น้ าอินทรยี์และ
เพิ่มพื้นท่ีการผลิตสัตว์น้ าอินทรีย์ในจังหวัด
เพชรบูรณภ์ายใต้แบรนด์ Agw farm 
organic 

อาจารย์ธนภัทร วรปัสส ุ 40,000  

5 การผลิตกระดาษท ามือจากเปลือกโกโก้
เหลือท้ิงส าหรับวิสาหกิจชุมชนกลุม่โกโก้ 
นาง่ัว  

อาจารย์กฤษณา เกตุค า 40,540 

งบประมาณ 
เหลื่อมป ี

6 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เซรั่มบ ารุงผิวผสม  
สารสกัดขมิ้นชันแดงสยามของกลุม่
สมุนไพรชญานิน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี  
สิงห์พันธ ์

40,540 

7 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ครับขัดผิวกาย 
จากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทอง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี  
สิงห์พันธ ์

42,800 

8 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวสุขภาพ
จากผักเคล ท่ีเหลือท้ิงจากการตัดแต่ง
คุณภาพ ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนพอเพียง 
ก็เพียงพอ จังหวัดเพชรบูรณ์  

อาจารย์รตันากร แสนท าพล 40,540 

รวมทุนภายนอก 594,420  
รวมงบประมาณวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
634,420  
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ทุนภายใน 
1 เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติอ้างองิ

สภาพแวดล้อมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
อาจารยส์มคิด ฤทธิ์เนติกุล 20,000  

รวมงบประมาณวิจัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

20,000  

 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ทุนภายใน 
1 การพัฒนารูปแบบผลติภณัฑ์ใยขัดผิวจาก

วัสดุเหลือท้ิงของการแปรรูปมะขามโดยใช้
กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารยส์ุวิมล เทยีกทุม 21,000  

2 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
กระบวนการผลติผลิตภัณฑม์ะขามจี๊ดจ๊าด 

อาจารย์วิทยา หนูช่างสิงห ์ 150,000  

รวมงบประมาณวิจัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 

171,000  

 
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ทุนภายใน 
1 การออกแบบและประดิษฐต์ัวจับยดึส าหรับ

การกรีดเนื้อมะขามหวาน 
อาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรี  
ศักดิ์ศิริชัย ศรสีวัสดิ ์

30,000  

2 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ขัดผิวจากเศษกะลา
แมคคาเดเมีย วสิาหกิจชุมชนกลุม่ผู้ผลิต
และแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ จงัหวัด
เพชรบูรณ ์

อาจารย์ธงชัย เครือผือ 30,000  

รวมทุนภายใน 60,000  
ทุนภายนอก 
1 การพัฒนามาตรฐานบรรจุภณัฑเ์พื่อการ

สร้างมลูค่าเพิ่มส าหรับผลิตภัณฑ์มะขาม
จี๊ดจ๊าด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตร 
ขี้นาคแผนใหม ่

อาจารย์ธนภัทร  มะณีแสง 150,000  

2 การพัฒนาเครื่องย่อยกะลามะคาเดเมีย
ส าหรับวสิาหกิจชุมชนกลุม่ผูผ้ลติและ   
แปรรูปมะคาเดเมยีเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

อาจารย์ธงชัย  เครือผือ 150,000  
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

3 การสร้างมูลค่าผลิตภณัฑ์ขดัผิวจากเศษ
เปลือกมะขามเหลือท้ิงส าหรบัวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มดวงทอง 

อาจารย์ธงชัย  เครือผือ 40,000  

4 การสร้างมูลค่าผลิตภณัฑ์ขดัผิวจากรก
มะขามเหลือท้ิงส าหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์  

อาจารย์ธงชัย  เครือผือ 42,800 

งบประมาณ
เหลื่อมป ี5 การต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อ

การเพิ่มประสิทธิภาพมะขามจังหวัด
เพชรบูรณส์ู่การใช้ประโยชน์จากแนวคิด
เศรษฐกิจและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

อาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีศักดิศ์ิริชัย   
ศรีสวสัดิ ์

500,000 

รวมทุนภายนอก 882,800  
รวมงบประมาณวิจัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
942,800  

 
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ทุนภายใน 
1 การศึกษาวัฒนธรรมการกินน้ าพรกิของ

ต าบลนาง่ัว อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์
อาจารย์อภิชาติ สุวรรณช่ืน 20,000  

2 การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากเศษผ้าซิน่คั่นฝ้าย
ของกลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน ต าบลบ้านติ้ว 
อ าเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์อภิชาติ สุวรรณช่ืน 30,000  

รวมทุนภายใน 50,000  
 ทุนภายนอก 
1 การสกัดสีย้อมผ้าจากเปลือกหุม้ผลโกโก้

เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับเศษเหลือท้ิงทาง
การเกษตร  

อาจารย์อภิชาติ สุวรรณช่ืน 40,540 งบประมาณ
เหลื่อมป ี

รวมทุนภายนอก 40,540  
รวมงบประมาณวิจัย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
90,540  
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การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการวิจัย   
ปี พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    

ได้มีอาจารย์น าเสนอผลงานวิชาการด้านการวิจัย และการน าบทความไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ รายละเอียด
ดังนี้  

 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   
 
1. ผลงานวิชาการ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 

ล าดับ หลักสูตรสาขาวิชา 
จ านวนงานวิจัย (ค่าน้ าหนัก) รวม

เร่ือง 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 1 0 3 2 2 8 5.60 

2 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 1 0 0 0 0 1 0.20 

3 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 1 0 0 2 0 3 1.80 

4 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและการจัดการ 0 0 2 1 0 3 2.00 

5 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 0 0 2 2 0 4 2.80 

6 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2 0 0 0 2 4 2.40 

7 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 0 0 0 1 1 2 1.80 

8 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 0 0 1 1 0 2 1.40 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0 8 9 5 27 18.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 0 0 0 0 0 0.40 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 0 0 0 0 0 0.40 
นับตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (ปีปฏิทิน)  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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2. ผลงานวิชาการ จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา 
 

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 การพัฒนาผลิตภณัฑ์น้ าพริกผัดเปลือก

แก้วมังกร 
ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 
กฤษณา เกตุค า 
การันต์ ผึ่งบรรหาร 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 
7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
บุรีรัมย ์

2 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ครีมแต่งหน้าเค้ก
เพื่อสุขภาพจากอะโวกาโด 

ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 
กฤษณา  เกตุค า 
การันต์ ผึ่งบรรหาร 
นิรุต  ขันทร ี

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) 

3 ศึกษาศักยภาพการเจรญิเตบิโตของ
มะเดื่อฝรั่ง 4 พันธุ์ เพื่อปลูกบนพื้นที่
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

ศิวดล แจ่มจ ารสั 
ประธาน เรยีงลาด 
การันต์ ผึ่งบรรหาร 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ปีท่ี 9   
ฉบับท่ี 2 

4 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เปลือกแก้วมงักร
แผ่นรสบ๊วย 

ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร การันต์ 
ผึ่งบรรหาร 

วารสารวิทยาลยัดุสติธานี ปีที่ 15      
ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564) 

5 สมรรถภาพการเจรญิเติบโตและ
คุณภาพซากของไก่พ้ืนเมืองลูกผสม    
3 สายพันธุ์ ที่ได้รับการเสริมเปลือก
เสาวรส 

จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว 
พิพัฒน์  ชนาเทพาพร 

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – 
ธันวาคม 2564) 

6 ผลของการใช้ละอองข้าวโพดหมักด้วย
ยูเรียต่อปริมาณการกินได้การย่อยได้
ของโภชนะ และการหมักในกระเพาะ  
รูเมนของโคเนื้อลูกผสม บราห์มัน 

ประธาน เรยีงลาด วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2564) 

7 Effect of Enzyme Treatments on 
Protoplast Isolation from Leaves 
of Vetiver (Vetiveria spp.) 

Nootjaree Singphan Chiang Mai University Journal of 
Natural Sciences 20(3) 

8 Appropriate stocking density for 
growth of watermeal (Wolffia 
arrhiza) and its efficiency of total 
ammonia nitrogen removal  

Nattarin Sirirustananun International Journal of Agricultural 
Technology 2021 Vol. 17(1). 
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2.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนวตักรรม

จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งสู่ชุมชนภายใต้แนวคดิ 
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ทิวา แก้วเสริม รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งท่ี 10 เมื่อวันที่ 
25-28 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัย
พะเยา 

 
2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 การสืบค้นย้อนกลับผลผลติข้าวไรล่ืมผัว

และศักยภาพในการผลิตของเกษตรกร
ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 

วรชัย ศรีสมุดค า 
กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาตริาชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 
“วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
วิถีใหม”่ เมื่อวันท่ี 16-17 กันยายน 2564 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสรุินทร ์

2 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
สมรรถนะอาชีพช่างโทรคมนาคม 

กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย  
  

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม – เมษายน 2564) 

3 การพัฒนาระบบประมวลผลภาพจาก
อากาศยานไร้คนขับเพื่อตรวจจับหอย
เชอรี่ ของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวต าบล 
ตะเบาะ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย  
สุวิชา พุทธารัตน ์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2564) 

 
2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 

 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 การพัฒนาเครื่องคัดขนาดกะลาแมคคา

เดเมยีแบบช้ันรางท่อ 
หทัยนุช จันทร์ชัยภูม ิ วารสารสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี1 (มกราคม 
– มิถุนายน 2564) 

2 PAVING BLOCKS FOR THE 
ELDERLY: A STUDY OF THE 
PREPARATION OF CONCRETE 
MIXED WYTH CRUMB RUBBER 
AND BONDED RBBER 

Suwimon Thiakthum Kasem Bundit Engineering Journal 
Vol.11 No.3 September-December 
2021 

3 The Heat Treatment Factors 
Affecting AISI 304 Austenitic 
Stainless Steels with Wear-
resistant in High Temperature 
and High acid Conditions for 
using in Agricultural Product 
Processing 

Tannachart Wantang 
Wittaya Nuchangsing 

Naresuan University Engineering 
Journal Vol. 16  No. 1 January-June 
2021 

 
 



รายงานประจ าปี 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |26  

2.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 การประเมินประสิทธิภาพของเตาหลอม

อลูมิเนียมที่ใช้ถ่านโค้กร่วมกับน้ ามนั
ดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 

ธงชัย เครือผือ วารสาวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 
2564) 

2 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ขัดผิวจากเศษ
กะลาแมคคาเดเมีย ส าหรบัวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผูผ้ลติและแปรรูปแมคคาเด
เมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

ธงชัย เครือผือ  
เอราวัณ ชาญพหล  
ศักดิ์ศิริชัย ศรสีวัสดิ ์
สุวิมล เทยีกทุม  
ประธาน เรยีงลาด 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 
2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) 

3 Design and Fabricate an Electric 
Oven in Combination with Solar 
Energy to Increase Production of 
Seasoned Sour Tamarind for 
Duang Thong Community 
Enterprise 

ธงชัย เครือผือ  
นิสิต องอาจ 

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 ประจ าปี 2564 

4 Study on Microstructure though 
Scanning Electron Microscope 
from Welding Repair of Railway 
Surface 70 ponds / yards with 
Welding Electrodes E110-16G and 
E1-UM-350 

Arawan Chanpahol 
Saksirichai Srisawad 

Pathumwan Academic Journal, 
Vol. 11, No. 31 

 
2.6 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตัิงานราชการ

ของฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

พิศุทธิ์  บัวเปรม 
สุชิรา นวลก าแหง  
สุธิรา เบญจานุกรม 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับบณัฑติศกึษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 52 เมื่อวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 รูปแบบการประชุม
ออนไลน ์

2 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นแบบ
เลขจ านวนเต็มส าหรับวางแผนการตัด
ไม้สักแปรรูปในการก่อสรา้งบ้าน     
ทรงไทย 

สุชิรา นวลก าแหง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ราชภัฏกรุงเกา่ ครั้งท่ี 4 วันท่ี 16-17 
ธันวาคม 2564 รูปแบบการประชุม
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3 Stiffness prediction for bolted 
moment-connections in cold-
formed steel trusses 

Sutera Benchanukrom Engineering Review, 2021, Vol.41 
No.1 

4 Determination of the secondary 
bending stress in cold-formed 
steel connection 

Sutera Benchanukrom Journal of Current Science and 
Technology, 2021, Vol.11 No.2 
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2.7 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 Prototype Design of Solar Soil 

Moisture Controller to be used as an 
Alternative Energy for Agriculture 
Against the Growth of Vegetables in 
Khao Kho District, Phetchabun 
Province 

นิสิต องอาจ SNRU Journal of Science and 
Technology 12(1) January – April 
2021 

2 Universal filter based on compact 
cmos structure of vddda 

Koson 
Pitaksuttayaprot 

Sensors, 2021, 21(5) 

 
2.8 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้

ไผ ่
สนธยา  วันชัย วารสารเทพสตรี I-TECH ปีท่ี16  ฉบับท่ี 1 

(มกราคม – มิถุนายน 2564) 
2 Techniques for assessment inter-area 

power transfer capacity for large 
power systems to improve system 
stability 

ชัยสิทธ์ิ  วันน้อย  
นฤมล  วันน้อย 

SNRU Journal of Science and 
Technology ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 (กันยายน 
– ธันวาคม 2564) 

 
2.9 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 Co-operative Learning and Collaborative 

Learning to Enhance Learning and 
Innovative Skills 

พิมพ์พรรณ ทิพยแสง  
ศานต์ พานิชสิต ิ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครุศาสตรศ์ึกษา ครั้งท่ี 3    
เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2564                
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

2 การศึกษาวัฒนธรรมการกินน้ าพรกิของ
ต าบลนาง่ัว อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

อภิชาติ สุวรรณช่ืน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครศุาสตร์
วิชาการครั้งที ่12 : การศึกษาฐาน
สมรรถนะในยุค New Normal ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันท่ี 25 – 26 
ธันวาคม 2564 ณ คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภันครศรีธรรมราช      
ในระบบออนไลน ์

 
กิจกรรม/โครงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 
 

ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

“พัฒนาโจทย์วิจัยจากการ 
ลงพื้นที่ชุมชน” 

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
20 คน 

1. นักวิจัยได้ปัญหาจากชุมชนเพื่อ
พัฒนาเป็นโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่  
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
2. นักวิจัยสามารถเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ได้ตรงตาม
ยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ ของ
แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 
2565  
3. นักวิจัยสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการลงพื้นที่
ส ารวจปญัหาไปประยุกต์ใช้ในการ 
ด าเนินงานวิจัย และปรับปรุง
กระบวนการวิจยัตามที่หน่วยงาน
เจ้าของทุนก าหนด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
“เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับ
งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก” 

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
20 คน 

ได้รับองค์ความรู้ดา้นการวิจัย เรื่อง 
“เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณ 
จากแหล่งทุนภายนอก” มาจดัท า
เป็นรูปเล่มพร้อมเผยแพร่ให้แก่
คณาจารย์ภายในคณะและต่างคณะ
ใน รูปแบบของเอกสาร และไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ และอาจารย์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมสามารถน าองค์ความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณ
จากแหล่งทุนได ้

3  เชิดชูเกียรตินักวิจัย นักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
30 คน 

นักวิจัยของคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีขวัญและก าลังใจใน
การสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย และมี
การพัฒนางานวิจัยท่ีมีคณุภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง 

4 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย “การ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์
วิจัยและการเขียนข้อเสนอ 
โครงการวิจัย” 

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
40 คน 

1. นักวิจัยสามารถเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนสนับสนุนได้  
2. นักวิจัยสามารถเขียน ข้อเสนอ
โครงการวิจัย ไดต้รงตามยุทธศาสตร์ 
กรอบการวิจัย และ Framework
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
3. นักวิจัยสามารถสรา้งผลงานวิจยั
ได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง     
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
จึงเป็นการเพิ่มจ านวนนักวิจัยที่มี 
คุณภาพให้แก่ประเทศ 
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ปฏิบัติราชการเร่ืองที่ 3 การผลิตบัณฑิตเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอันพึงประสงค์ และให้บัณฑิตมีสมรรถนะตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงให้
ทันต่อเหตุการณท์ี่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนี้ 
 
 

กิจกรรม/โครงการพัฒนาวิชาการ/พัฒนานักศึกษา  
 

ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ

นิเทศนักศึกษาวิชาเอก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ภาคเรยีน 2 ปีการศึกษา 2563 
หมู่เรยีน 6011021381 

นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ภาค ปกติ     
หมู่เรยีน 6011021381 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ จ านวน 12 คน 

1. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติวิชาชีพในงานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อสร้าง สามารถ        
น าความรู้ ตามหลักวิชาการ          
มาประยุกต์ในการแกไ้ขปัญหางาน
ตามที่ก าหนดได้อย่างเหมาะสม  
2. นักศึกษาได้รับทักษะ และ
ประสบการณ์จริง ในการปฏิบัติ
วิชาชีพในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ก่อสร้างที่ต้องการเพื่อการตอบสนอง
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 สัมมนาเพิ่มพูนความรู้พร้อม
ศึกษาดูงานวิศวกรรมแห่งชาติ 
2563 และงานสถาปตัยกรรม
วิหารเทพสถิตพระกิตเิฉลมิ 
ผลผลติหลัก นักศึกษา 
คณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา วิชาเอก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และ
วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
จ านวน 14 คน 

นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา วิชาเอก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง      
ได้ ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์
เพิ่มเตมิโดยตรงจากโครงการสัมมนา
เพิ่มพูนความรู้พร้อมศึกษาดูงาน 
วิศวกรรมแห่งชาติ 2563 และงาน
สถาปัตยกรรมวหิารเทพสถิตพระกิติ
เฉลิม และสามารถน าความรูต้ามหลัก 
วิชาการที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน มาประยุกต์ในการ
แก้ไขปัญหางานตามที่ก าหนดได้อย่าง 
เหมาะสม ตลอดจนการเผยแพร่
กิจกรรมไปสู่ทางดา้นวิชาการ 

3 “AGRI TECH INNOVATION 
FAIR” (งานแสดงนวัตกรรมทาง
การเกษตรและเทคโนโลยี)   

1. คณาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
จ านวน 44 คน  
2. นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
จ านวน 150 คน  

1. คณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ครุศาสตร
บัณฑิต หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
ได้ฝึกฝน ได้น าเสนอผลงาน แสดง
ทักษะ เผยแพร่ และถ่ายทอด ความรู้
ด้านนวัตกรรมการเกษตร และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ประชาชน 
นักเรียน และผู้ทีส่นใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 200 คน 

2. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ด้านนวตักรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิชาเอกสัตวศาสตร ์

อาจารย์ จ านวน 4 คน และนักศึกษา
วิชาเอกสัตวศาสตร์  หมูเ่รียน 
6011021561 จ านวน 12 คน 

1. นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน  
2. นักศึกษาได้น าการความรูไ้ป
ประยุกต์กับการปฏบิัติงานจริง  
3. นักศึกษามีความพร้อมในการกา้วสู่
การท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
4. เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคลอ้ง
กับสาระวิชาในกรอบมาตรฐาน
หลักสตูร 

5 ส่งนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับสถาน
ประกอบการ   

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
และการจัดการ รหัส 6011025011 
จ านวน 13 คน 

1. นักศึกษามีความรู้ความช านาญใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น  
2. นักศึกษาสามารถน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้  
3. นักศึกษาสามาถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ ในการ
ท างานในสถานประกอบการต่อไป 

6 อบรมเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิชาเอก
สัตวศาสตร ์

คณาจารย์ จ านวน 3 คน เป็นผู้ควบคุม 
และนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอก
สัตวศาสตร์ จ านวน 28 คน 

1. นักศึกษามีความรู้เกีย่วกับการผลิต
อาหารผสมส าเร็จรูป TMR (Total 
mixed ration)  
2. คณาจารย์และนักศึกษาวิชาเอก
สัตวศาสตร์ มีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งาน
ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน  
3. เป็นการสร้างทักษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลของนักศึกษา และท า
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมาก
ยิ่งข้ึน 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัการ
เรียนการสอนออนไลน์ด้วย 
Google classroom 

อาจารย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
75 คน 

1. คณาจารย์ได้ทราบและเข้าใจ
หลักการวิธีการ เทคนิคของการ
พัฒนาทักษะ และเทคนิคการสอน   
ทีท่ันสมัยในยุคปัจจุบัน  
2. คณาจารย์สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ปรบั
ใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอน       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
8 ยกระดับมาตรฐานฝมีือแรงงาน

แห่งชาติ สาขางานเชื่อมอาร์ก
โลหะด้วยมือ (SMAW) ระดับ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

1. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี   
การผลิต จ านวน 10 คน  
2. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม         
การผลิตและการจัดการ จ านวน 40 คน 

1. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และการ
พัฒนาตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
2. นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะ
จากการทดสอบมาตรฐานฝมีือ
แรงงานแห่งชาติ สาขางานเชื่อม
อาร์กโลหะด้วยมือ (SMAW) ระดบั 1  
3. สอดคล้องตามเกณฑ์การประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
องค์ประกอบท่ี 3 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 และ
องค์ประกอบท่ี 5 ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่การท างาน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 50 คน 

1. นักศึกษามีความรู้ดา้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์  
2. นักศึกษาสามารถเขียนจดหมาย
สมัครงาน (Resume) ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษได้  
3. นักศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพ
ในการสัมภาษณ์งาน และน าไปใช้ได ้

10 โครงการจดัการความรูด้้านการ
ผลิตบัณฑติ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑติ คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

ได้รับแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการผลติ
บัณฑิต เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอน Online อย่างไรให้มี
ประสิทธิภาพ และน าแนวปฏิบัติทีด่ีฯ
มาจัดท ารูปเลม่เพื่อเผยแพร่ให้แก่
อาจารย์ภายในคณะและภายนอก
คณะ ในรูปแบบเอกสาร 

11 โครงการเตรยีมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม (ผา่นระบบ
ออนไลน์) (ภายใตโ้ครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียน        
การสอน) 

นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จ านวน 40 คน 

1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีทุกคนผ่าน
การเตรียมความพร้อมในการเรียนก่อน
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
2. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชา   
การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกคน
ได้มโีอกาสสร้างความคุ้นเคย       
การปรับตัว การบริหารเวลา        
การท างานร่วมกับผู้อื่น ได้ท าความ
รู้จักกับคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษารุ่นพี่ใน สาขาวิชา การ
เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิต ในระดับ 
อุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข และ
สามารถเรียนจนส าเร็จการศึกษา 

12 โครงการปรับทักษะพื้นฐาน
ส าหรับนักศึกษาใหม่วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน ์

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ จ านวน 14 คน 

1. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ช้ันปีท่ี 1 ได้รับการปรับ
พื้นฐานและพัฒนาทักษะการค านวณ 
ทางคณิตศาสตร์  
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
2. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ช้ันปีท่ี 1 ได้รับการปรับ
พื้นฐานและพัฒนาทักษะ 
ภาษาต่างประเทศ  
3. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ช้ันปีท่ี 1 ได้รับการปรับ
พื้นฐานและพัฒนาทักษะด้าน ไฟฟ้า
และงานช่างพื้นฐาน  
4. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ช้ันปีท่ี 1 สามารถน า
ความรู้และทักษะที่ได้ไปเป็น พ้ืนฐาน
ในการศึกษารายวิชาในหลักสูตร  
5. สามารถตอบโจทย์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
ในตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

13 โครงการเตรยีมความพร้อมของ
นักศึกษาวิชาเอกการจัดการ
การเกษตรสมยัใหม่ ปีการศึกษา 
2564 

นักศึกษาสาขาวิชาเอกการจดัการ
การเกษตรสมยัใหม่ ช้ันปีท่ี 1-4 
จ านวน 20 คน 

นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัว
ในรั้วมหาวิทยาลยั มีความรู้      
ความเข้าใจในการเรียนการสอน  
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ข่าวสารปัจจุบัน การสมัครงาน
และการเตรียมตัวท างานในอนาคต
ตามศาสตร์วิชาชีพของตน 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ให้ความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 

สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1. นักศึกษาน าความรู้ด้านการ
ประกันคณุภาพไปใช้กับกิจกรรม
นักศึกษา  
2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ/
มหาวิทยาลยัฯ  
3. นักศึกษามีการใช้กระบวนการ
คุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของ
กิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  
4. นักศึกษามีความเข้าใจ ระบบ
ติดตามประเมินผลการประกัน
คุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา 
ด าเนินการและในส่วนท่ีนักศึกษามี
ส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของ
คณะฯ/มหาวิทยาลยัฯ  
5. นักศึกษาสามารถพัฒนา
กระบวนการให้ความรู้และกลไกการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
15 โครงการพัฒนาทักษะดา้น

ภาษาอังกฤษและทักษะด้าน
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะเทคโนโลย ี
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ จ านวน 80 คน 

1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมทีไ่ด้รับการพัฒนา 
สามารถสอบผา่นการทดสอบ
ภาษาอังกฤษหลังการอบรม    
(post-test) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการ
พัฒนา  
2. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
สามารถสอบผา่นการทดสอบทักษะ
ดิจิทัลหลังการอบรม (post-test)   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
นักศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |35  

ปฏิบัติราชการเร่ืองที่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 
 
กิจกรรม/โครงการสนบัสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

มารยาทไทย   
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และสโมสร
นักศึกษาของคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 150 คน 

1. นักศึกษามีกิริยามารยาทที่งดงาม มี
คุณธรรมจริยธรรม ในการเรียนรู้     
ในศตวรรษที่ 21  
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องมารยาทในสังคมไทย สามารถ
แสดงความเคารพได้อย่าง ถูกต้องตาม
กาลเทศะ และมสีัมมาคารวะ  
3. นักศึกษามีจิตส านึกในการอนุรกัษ์ 
ส่งเสริม และสืบสานศลิปวัฒนธรรม
ด้านมารยาท  และความเป็นไทย 

2 สืบสานประเพณีท าบุญคณะและ
สานสมัพันธ์พี่น้องคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปี 2564 

1. คณาจารย์ บุคลากร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 50 คน  
2. นักศึกษา คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 120 คน  
  

1. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร ่
และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอัน
ดีงามของคนไทยให้มสีืบไป  
2. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน และเกิด
ความสัมพันธ์อันดตี่อกัน  
3. เกิดความสมัพันธ์อันดีต่อกัน
ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพ้ืนที่  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด าเนินโครงการ

เพ่ือบ่มเพาะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Start up) โดยงานบริการการศึกษา และคณาจารย์ภายในคณะ เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 
ให้เกิดแรงบันดาลใจในด้านการเป็นผู้ประกอบการ และการเริ่มต้นธุรกิจ Start up และเชิญคุณบัลลังก์ รุ่งโรจน์
กิติยศ เจ้าของธุรกิจ Start up และเจ้าของบริษัทอีทีซี โคราช ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ
และกิจกรรมเสริมทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมการสร้างแรงบันดาลใจและ
กิจกรรมเสริมทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ และกิจกรรมย่อยที่ 2 การศึกษาดูงานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่
ประสบความส าเร็จ ณ จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่เพ่ือพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพ่ือ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ และกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการด าเนินการตามแผนธุรกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เ พ่ือพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ โดยในการด าเนินงานโครงการเพ่ือบ่มเพาะบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ร่วมกับ
สาขาวิชาและวิชาเอกภายในคณะในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจและกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  

      กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมการสร้างแรงบันดาลใจและกิจกรรมเสริมทักษะด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม LC402 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ วิทยากรโดยคุณบัลลังก์ รุ่งเรืองกิติยศ เจ้าของบริษัทอีทีซี โคราช บรรยายเรื่อง แนวทางการ
ท างานให้ประสบความส าเร็จในอนาคต Start up ธุรกิจส าหรับบัณฑิตยุคใหม่ โดยมีนักศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมจ านวน 150 คน เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเจ้าของธุรกิจ และเป็นแนวทางในการประกอบธรุกิจต่อไป 
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 กิจกรรมย่อยที่  2 การศึกษาดูงานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (start up) ที่ประสบ
ความส าเร็จในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ บริษัท พี.ซี.เอช แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง 
บริษัท ยูเอเอ จ ากัด และโรงเรียนเมธาพัฒน์ เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานจากผู้ประกอบการที่มีประการณ์
โดยตรง 
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 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ณ ห้อง
ประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 
โดยมี ผศ.ดร.ปิยะวัน เพชรหมี และ ผศ.ดร.สุทธิสินี  ถิระธรรมสรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ     
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนแผนธุรกิจ
ส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้มีความเข้าใจในการ
การเขียนแผนธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งทุน    

 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  
หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ือพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 
โดยมีนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวด
จ านวน 4 แผนธุรกิจ เนื่องจากช่วงเวลาในการจัดประกวดผลงานแผนธุรกิจอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส       
โคโรนา 2019 จึงจัดการประกวดแบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ  
 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสนับสนุนและติดตามแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนาสู่      
เชิงพาณิชย์ การเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าและรูปแบบสื่อโฆษณาเพ่ือส่งเสริมการขาย การออกแบบตรา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการขายและการสร้างสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการขาย ณ ห้องประชุมราชภัฏ  
กสิการ ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2564 วิทยากรโดย ผศ.ขุนแผน ตุ้มทองค า อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ อาจารย์พีรวัฒน์  สุขเกษม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อข้างต้น มีนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 50 คน  
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แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ โดยเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนาทางวิชาการ และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้ 
 
1. บุคลากรสายวิชาการ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
หลักสูตร/เร่ืองท่ีเข้ารับการพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที ่

1 1. อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง 
2. อาจารย์ณัฐพล ภู่ระหงษ์ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สัมมนา 
เชิง ปฏิบัติการ : เรื่องการออกแบบ
กระบวนการผลิต อัตโนมัติและหุ่นยนต์    
ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วย โปรแกรม 
Tecnomatix Process Simulation”     
ซึ่งจัด ขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ร่วมกับ บริษัท ดีไซน์ 
โธร แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จ ากัด  (DTM) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา  
จังหวัดชลบุร ี

2 อาจารย์ประธาน เรยีงลาด ศึกษาดูงานการบรหิารจดัการฟารม์ 
ภายใต้การเรียนการสอนในรายวิชา      
สุขศาสตรส์ัตว์และมาตรฐานฟารม์      
รหัสวิชา AGAN601 

ประสิทธิ์ฟาร์ม ต าบลบ่อรัง 
อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

3 1. อาจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 
2. อาจารย์การันต์ ผึ่งบรรหาร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จรยิธรรม
การวิจัยในมนุษย์ครั้งท่ี 8 เรื่องหลกั
จริยธรรม การวิจยัในมนุษย์ซึ่งจัดขึ้นโดย
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น วัชรพล 

อาคารเธียเตอร์  
คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น   
วัชรพล กรุงเทพมหานคร 

4 อาจารย์บุษบากร คงเรือง โครงการวิจัย และชุดโครงการวิจยัหรือ
แผนงานวิจัยให้ สอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศและหน่วยงานที่ สนับสนนุวิจัย ซึ่ง
จัดโดย สมาคมส่งเสรมิการวิจยั 

ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า 
สรรพศรี อาคาร  วช.1 
ช้ัน 1 ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.) 
กรุงเทพมหานคร 

5 1. ผศ.น้ าผึ้ง พูนวิวัฒน์  
2. อาจารย์สุวิมล เทียกทุม  
3. ผศ.ปริยากร บัวทอง  
4. อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ  
5. อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์  
6. อาจารย์นภาพร ตุ้มทองค า  
7. ว่าท่ี ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวสัดิ์  
8. อาจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษม  
9. อาจารย์ธงชัย เครือผือ  
10. อาจารย์นสิิต องอาจ  
11. อาจารยจ์ันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว  
12. อาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น  
13. อาจารยร์ัตนากร แสนท าพล  

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “พัฒนา
โจทย์วิจัยจาก การลงพื้นที่ชุมชน” 

ต าบลดงขุย อ าเภอชนแดน 
และ ต าบลห้วยสะแก 
อ าเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
หลักสูตร/เร่ืองท่ีเข้ารับการพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที ่

14. อาจารยณ์ัฐพล ภู่ระหงษ์  
15. อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง  
16. อาจารยส์ุธิรา เบญจานุกรม  
17. อาจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ วันน้อย 
18. อาจารย์นฤมล วันน้อย  
19. อาจารย์วรชัย ศรีเมือง  
20. อาจารย์วาสนา วงศ์ษา  
21. อาจารย์พรทิศา ทองสนิทกาญจน์  
22. อาจารย์ธนภัทร วรปสัสุ  
23. ผศ. ว่าท่ี ร.ต.วรชัย ศรสีมดุค า  
24. ผศ.ทิวา แก้วเสริม  
25 อาจารย์ประธาน เรียงลาด 

6 1. อาจารย์กฤษณา เกตุค า 
2. อาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 เรื่องการ 
เสรมิสร้างองค์ความรู้การรวมกลุ่มคลัส
เตอรผ์้าทอของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ซึ่งจัดขึ้นโดย  ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 

โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์   
แกรนด์ จังหวัดพิษณโุลก 

7 อาจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร สังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะของบุคคล
ตาม มาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่
รับรองฯ ตามแผน เข้าสังเกตการณ์ ซึ่งจัด
ขึ้นโดย สถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ  (องค์การ
มหาชน) 

ฝ่ายครัวการบินไทย 
บริษัท การบินไทย  จ ากัด 
(มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร 

8 ผศ.ดร.นุชจรี สิงห์พันธ ์ โครงการอบรมการผลติกัญชง เพือ่
อุตสาหกรรม อาหาร เครื่องดืม่ และ
เครื่องส าอาง 

คณะเกษตรศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยั
นเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

9 อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพ
ผู้บริหาร ระดับสูงของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม หลักสตูร Wins เพื่อเปน็การ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง 

มหาวิทยาลยัสุโขทัย   
ธรรมาธริาช จังหวัด
นนทบุรี 

10 1. ผศ. ว่าท่ี ร.ต.วรชัย ศรีสมดุค า  
2. อาจารย์วรชัย ศรเีมือง  
3. อาจารย์ธนวรรธน์ ท้าวนอก  
4. อาจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษม 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จังหวัดชลบุร ี

11 อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง ประชุมหารือโครงการจัดเครือข่ายอุทยาน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 
เพื่อขอรับการ สนับสนุนจากส านกังาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

12 1. อาจารย์เอราวณั ชาญพหล  
2. ผศ.นรัตว์ รตันวัย  

ประชุมเพื่อรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบ มีส่วนร่วมมาตรฐาน SDGsPGS 

ที่ว่าการอ าเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
หลักสูตร/เร่ืองท่ีเข้ารับการพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที ่

3. อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา  
4. ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล 

จังหวัดพิจิตร ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาพนัธ์
เกษตรกรรมยั่งยืนพิจติร 

13 อาจารย์ธนวรรธน์ ท้าวนอก โครงการส่งเสริมและจัดการความรู้เพื่อ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษยต์ามแนวตะเข็บ
ชายแดนและ ระเบยีงเศรษฐกิจ ซึง่จัดขึ้น
โดยมหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

14 1. ผศ.ว่าที่ ร.ต.วรชัย ศรีสมุดค า  
2. อาจารย์ณัฐพล ภู่ระหงษ์  
3. ผศ.ขุนแผน ตุ้มทองค า  
4. อาจารย์นภาพร ตุ้มทองค า  
5. อาจารย์วาสนา วงศ์ษา  
6. อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ  
7. อาจารย์วรชัย ศรเีมือง  
8. อาจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ วันน้อย 

ศึกษาดูงานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup) ที่ประสบ ความส าเร็จโครงการ
เพื่อบ่มเพาะบณัฑิต  คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

บริษัท พี.ซี.เอส.แมสชีน 
กรุ๊ป โฮลดิ้ง  จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท ยูเอเอ 
จ ากัด  และโรงเรียน
เมธาพัฒน์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 

15 อาจารย์ธนวรรธน์ ท้าวนอก อบรมพัฒนาศักยภาพในการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ ข้อมลูด้านการวิจัยเชิง
คุณภาพ “โครงการส่งเสริมและ จดัการ
ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์      
ตามแนวตะเข็บ ชายแดนและระเบียง
เศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ า” กลุ่ม 6 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ห้องประชุมเอกาทศรถ 
210 อาคาร เทกาทศรถ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก 

16 อาจารย์ธนวรรธน์ ท้าวนอก ร่วมประชุมรับฟังบรรยายชี้แจงการ
ด าเนินงาน “โครงการ ส่งเสริมและจัดการ
ความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ตามแนวตะเข็บชายแดน และระเบียง
เศรษฐกิจเพื่อลด ความเหลื่อมล้ า”     
และลงพื้นที่เก็บข้อมลูศึกษาคณุภาพชีวิต
ของประชากร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก และ 
ต าบลนาดี อ าเภอ     
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

17 1. อาจารย์ยศวรรธน์ จันทา 
2. ผศ.นรัตว์ รตันวัย 
3. อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูม ิ
4. อาจารย์สุวิมล เทียกทุม 
5. ผศ. ว่าท่ี ร.ต.วรชัย  ศรสีมดุค า 
6. อาจารย์ประธาน  เรียงลาด 
7. อาจารย์ธงชัย เครือผือ 
8. อาจารย์ปริยากร  บัวทอง 
9. อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง 
10. อาจารย์วิทยา  หนูช่างสิงห์ 
11. ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรสีวัสดิ์ 
12. รศ.ธรรมณ์ชาติ  วันแต่ง 

อบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ส าหรับการวิเคราะห์การถดถอย 

อาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 18/6 
สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิตและการจัดการ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิต คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

18 1. อาจารย์เอราวณั  ชาญพหล 
2. ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวสัดิ์ 
3. อาจารย์หทัยนุช  จันทร์ชัยภูม ิ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหาร
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
คณาจารย์และบุคลากร   คณะ

ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่าน
ระบบ Google Meet)  ณ 
ห้องประชุมราชภัฏกสิการ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
หลักสูตร/เร่ืองท่ีเข้ารับการพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที ่

4. ผศ. ว่าท่ี ร.ต.วรชัย  ศรสีมดุค า 
5. อาจารย์สุชาติ  เขียวนอก 
6. อาจารย์สุธริา  เบญจานุกรม 
7. อาจารย์วรชัย ศรเีมือง 
8. ผศ.น้ าผึ้ง  พูนวิวัฒน์ 
9. อาจารย์ศิวดล  แจ่มจ ารสั 
10. อาจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ทิพยแสง 

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในรูปแบบออนไลน์  
(ผ่านระบบ Google Meet) 

ห้องประชุมปทุมมา และ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 17304   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

19 อาจารย์ภายในคณะ   อบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายผลงานทาง
วิชาการ” หัวข้อหลักเกณฑ์และการเขียน
ผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ห้องประชุมราชภฏักสิการ 
คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

20 อาจารย์ภายในคณะ   อบรม เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจดัจา้ง   
การบริหารพัสดุและการบรหิารการเงิน
การคลังในรูปแบบออนไลน ์

รูปแบบออนไลน ์

 
2. บุคลากรสายสนับสนุน 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
หลักสูตร/เร่ืองท่ีเข้ารับการพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที ่

1 1. นางสาวบุษยามาส นามพุทธา  
2. นางวิชชุลดา องอาจ  
 

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “พัฒนาโจทย์
วิจัยจากการลงพื้นที่ชุมชน” 

ต าบลดงขุย อ าเภอชนแดน 
และ ต าบลห้วยสะแก 
อ าเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบูรณ ์

2 1. นางภาวนา  จันทรสมบัต ิ
2. นางวิลาวัลย์  เฉลมิพงษ์ 
3. นางสาววิรงลอง  ทองขาว 
4. นางสาวบุษยามาส  นามพุทธา 
5. นางศิริลักษณ์  วรปสัส ุ
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหาร
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
คณาจารย์และบุคลากร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในรูปแบบออนไลน์  
(ผ่านระบบ Google Meet) 

ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่าน
ระบบ Google Meet) ณ 
ห้องประชุมราชภฏักสิการ       
ห้องประชุมปทุมมา และ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 17304  
คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

3 1. นางภาวนา  จันทรสมบัต ิ
2. นางณัฐณิชา  อินจ าปา 
3. นางวิลาวัลย์  เฉลมิพงษ์ 
4. นายเกรียงยศ  ไทยช้อย 
5. นางวิชชุลดา องอาจ 
6. นางกุหลาบ ชาติชะนะ 
7. นางสาวบุษยามาส นามพุทธา 
8. นางสาววิไล  สุกแก้ว 
9. นางกุลทินี  ปานแดง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายผลงานทาง
วิชาการ” หัวข้อการเขียนวิเคราะห์ค่างาน 

ห้องประชุม IT 108  
ส านักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
หลักสูตร/เร่ืองท่ีเข้ารับการพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที ่

10. นางสาววิรงลอง  ทองขาว 
11. นางศิริลักษณ์  วรปัสส ุ
12. นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว 

4 1. นางภาวนา  จันทรสมบัต ิ
2. นางณัฐณิชา  อินจ าปา 
3. นางวิลาวัลย์  เฉลมิพงษ์ 
4. นายเกรียงยศ  ไทยช้อย 
5. นางวิชชุลดา องอาจ 
6. นางกุหลาบ ชาติชะนะ 
7. นางสาวบุษยามาส นามพุทธา 
8. นางสาววิไล  สุกแก้ว 
9. นางกุลทินี  ปานแดง 
10. นางสาววิรงลอง  ทองขาว 
11. นางศิริลักษณ์  วรปัสส ุ
12. นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว 

อบรม เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจดัจา้ง  
การบริหารพัสดุและการบรหิารการเงิน
การคลังในรูปแบบออนไลน ์

รูปแบบออนไลน ์
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ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ระดับคณะ 
 

องค์ 
ประกอบคุณภาพ 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/จ านวนตัวบ่งชี้

ทั้งหมด) 

ระดับคุณภาพ 
0.00 - 1.50    การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

1. การผลติบัณฑิต 8 2.07 4.75 2.74 3.58 การด าเนินงานระดับด ี
2. การวิจัย 4 1.68 5.00 3.44 3.39 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3. การบริการวิชาการ 2 - 5 4.41 4.71 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 3 - 4.33 - 4.33 การด าเนินงานระดับดี 
รวมตัวบ่งชี้ 18 3 10 5   
ผลการประเมินเฉลี่ย 1.94 4.70 3.35 3.87 การด าเนินงานระดับด ี

ระดับคุณภาพ ต้อง
ปรับปรุง ดีมาก พอใช้ ดี  

 
กิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนพันธกิจด้านการบริหารจัดการ 
 

ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ         

“ค่ายผลงานทางวิชาการ” 
หัวข้อการวิเคราะห์ค่างาน 

ผู้บริหารของคณะและบุคลากร 
สายสนบัสนุน ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
20 คน 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนบัสนุน      
ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารฯ ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์   
ค่างานและคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ตามหลักการ  
2. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนบัสนุน         
ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารฯ 
สามารถเสนอ ขอก าหนดระดับต าแหน่งที่
สูงขึ้นได้เพิม่ขึ้น 

2 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ สาขา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

อาจารย์ใหมส่าขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

1. อาจารย์ใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา เข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอน 
โครงสร้างการด าเนินงานขอสาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
2. สาขาวิชาสามารถน าโครงการเพื่อตอบการ
ประกันคณุภาพในตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการ
ด าเนินงาน หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
3 อบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติส าหรับการวเิคราะห์
การถดถอย 

อาจารย์หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิตและการจัดการ และ 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
จ านวน 40 คน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงแนวคิดในการ
วิเคราะหส์าเหตุของปัญหาด้วยวิธกีารทาง
สถิติ  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจแนวทางในการ
ออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจหลักการ และการ
ตีความผลการทดลอง  
4. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบจาก
แบบทดสอบวัดความรู้ของโครงการ 

4 ประชุมถ่ายทอดนโยบาย 
แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ  3 ปี 
และแผนปฏิบัตริาชการรายปี 
(พ.ศ. 2564) 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วม 
โครงการ จ านวน 70 คน 

1. บุคลากรของคณะรับทราบและมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แผนปฏิบตัิราชการ 
ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี  
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีการบริหารจัดการคณะอย่างมี 
ประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

5 ประชุมเตรียมความพร้อม     
รับการตรวจเยีย่ม และตดิตาม
การด าเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูรและระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งช้ีระดับ
หลักสตูร และเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานประกันคณุภาพ
ระดับคณะ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
ประกอบด้วย  
1. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
2. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรม  
3. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
4. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิตและการจัดการ  
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  

หลักสตูรทั้ง 10 หลักสูตร และระดับคณะ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
มีการเตรียมความพร้อม ไดร้ับการตรวจเยีย่ม 
และมีการตดิตามการด าเนินงาน ด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูรและระดับคณะ ประจ าปกีารศึกษา 
2563 เพื่อรับ การตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูรและระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
8. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  
9. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา  
10. หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์  
11. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคณุภาพ ระดับคณะ 

6 ทบทวนแผนปฏิบัตริาชการ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
และจัดท าร่างแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี (พ.ศ. 2565) 

คณะผู้บริหารและตัวแทน
บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. คณะได้ทบทวนแผนปฏิบตัิราชการ ระยะ 
3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ท่ีมีความ
ทันสมัยและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  
2. คณะมีแผนปฏิบตัิราชการ ระยะ 3 ปี 
แผนปฏิบัตริาชการรายปี และแผนปฏิบัติงาน 
ใช้เป็น แนวทางในการด าเนินงานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

7 ประชุมตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2563   

หลักสตูรทั้ง 10 หลักสูตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
ประกอบด้วย  
1. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
2. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรม  
3. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
4. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิตและการจัดการ  
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  

1. ได้ทราบผลการตรวจติดตามผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหลักสูตร ประจ าการศึกษา 2563     
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  
2. ได้ทราบข้อควรปรับปรุงข้อเสนอแนะ   
จากคณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบ  
3. หน่วยงานสามารถประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน 
และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพฒันา
คุณภาพการ ด าเนินงานของหน่วยงานได ้
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
8. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  
9. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา  
10. หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ 
วิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน
รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2563 

คณาจารย์และบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
50 คน 

1. บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 50 คน 
มีความรู้และความเข้าใจในการเขยีนรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2563  
2. ได้เลม่รายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 จากการมี
ส่วน ร่วมของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่าย
ผลงานทางวิชาการ” หัวข้อ
หลักเกณฑ์และ การเขยีนผลงาน
วิชาการเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย   
สายวิชาการ 

ผู้บริหารของคณะและบุคลากร 
สายวิชาการ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
30 คน 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ท่ีเข้า
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ไดร้ับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ  
2. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ท่ีเข้า
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สามารถ
เสนอ ผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการได้เพิ่มขึ้น 

10 ประชุมตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2563      
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

คณาจารย์และบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
50 คน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม รบัทราบผลการตรวจประเมิน
จาก คณะกรรมการ และน าผลที่ได้ไป
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะเพื่อให้มีการ
พัฒนาต่อไปในทุกๆ ป ี

11 อบรมเรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้าง การบรหิารพสัดุ และ
การบริหาร การเงินการคลัง” 

ผู้บริหารของคณะ บุคลากร สาย
วิชาการ และบุคลากร สาย
สนับสนุน ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
45 คน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และ
ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และกรรมการ
ตรวจรับ  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการบรหิารงานการเงินการคลังได้
อย่าง ถูกต้อง และความเข้าใจในการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได ้

12 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
ระบบบรหิารจดัการเอกสาร

ประธานหลักสตูรสาขาวิชา     
(หรือตัวแทน) หลักสตูรละ 1 คน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจระบบ
บริหารจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
คณาจารย์และบุคลากร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และหัวหน้างาน 1 คน รวมเป็น
จ านวน 15 คน  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้งานระบบ
บริหารจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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คณะผู้จัดท า 
 

คณะที่ปรึกษา  
1. อาจารย์เอราวัณ  ชาญพหล    คณบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตว์ รัตนวัย   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา    รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ าผึ้ง  พูนวิวัฒน์   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
6. อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร    รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
7. อาจารย์นภาพร  ตุ้มทองค า    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
8. ดร.ภาวนา  จันทรสมบัติ    หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 
คณะผู้จัดท า 
1. นางกุหลาบ  ชาติชะนะ   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิจัยและการวางแผน 
2. นางณัฐณิชา  อินจ าปา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางวิชชุลดา องอาจ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวบุษยามาส  นามพุทธา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งานวิจัยและการวางแผน ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ต าบลสะเดียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
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