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 คณะเทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 นับเป็นทศวรรษแห่งการ
เปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน คณะฯ ยังคงยึดมั่นในการเป็นแหล่งองค์ความรู้ใน
ด้านการผลิตบัณฑิต ให้ถึงพร้อมด้านความรู้ความสามารถ ตลอดจนการ
พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ
บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน     

ด้านบริการสังคม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมให้ชุมชนมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น  รวมทั้งด าเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนและ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาทักษะส าหรับการสร้างอาชีพใหม่ในพ้ืนที่ต าบลหมู่บ้าน ที่รับผิดชอบ และ
นอกเหนือจากด้านสังคมแล้ว คณะฯ ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 3 
สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาอาชีพช่างเชื่อมโลหะด้วย SMAW ระดับ 1  2) สาขาการงานอาชีพช่าง
เขียนแบบกับสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 และ 3) สาขาวิชาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
และยังมีหน่วยงานคลินิคเทคโนโลยีและมีการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 
(Agritech and Innovation Center : AIC) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร
และเป็นแหล่งบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี 2565 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในด้านต่างๆ   
แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณคณะผู้ด าเนินงาน อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ข้อมูลทั่วไป 
 
ประวัติความเป็นมา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2527 ซึ่งได้ก าหนดให้วิทยาลัยครู
ขยายฐานะทางวิชาการให้สามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอ่ืนๆ ได้  

เดิมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น “ภาควิชาเกษตรศาสตร์” ที่สังกัดอยู่ใน 
“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ต่อมาภาควิชาเกษตรศาสตร์ ได้เปลี่ยนเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”   
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา สนามชัยสกุล เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรคนแรกซึ่งคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนเพียง 2 โปรแกรมวิชา คือ 1) โปรแกรมวิชาเกษตรกรรม          
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกเกษตรกรรม และ  2) โปรแกรมวิชา
เกษตรศาสตร์  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
 ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการย้ายโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นโปรแกรมวิชาที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มาสังกัดที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งท าให้มีโปรแกรมเพ่ิมขึ้นจากเดิม ดังนี้ 

- โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 4 ปี  

- โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
4 ป ี

- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) 2 ปีหลัง ซึ่งประกอบด้วย 5 วิชาเอก คือ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง วิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิว เตอร์ และ
วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม      

ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการอนุมัติให้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี             
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 5 
สาขา ดังนี้ 1) สาขาเทคโนโลยีการผลิต 2) สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3) สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง 4) สาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ และ 5) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม   

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาดังนี้ 
1) สาขาสัตวศาสตร์ 2) สาขาพืชศาสตร์ 3) สาขาการจัดการการเกษตร และ 4) สาขาคหกิจการอาหาร   

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 ในปีพ.ศ. 2551 ได้มีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ พิมพ์พาภรณ์ เป็นคณบดีคนที่ 2 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ในปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอหลักสูตรใหม่ มีการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้   
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1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
1.1 โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ดังนี้ 

1.1.1  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
1.1.2  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
1.1.3  สาขาวิชาการจัดการการเกษตร   
1.1.4  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
2.1  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 5 

สาขาวิชา ดังนี้ 
2.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
2.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
2.1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
2.1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  

 2.2  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
3.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา 

ดังนี้ 
  3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
  3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  

  4.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับคณะครุศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ในปี พ.ศ. 2558 มีอาจารย์สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม เป็นคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปลี่ยนชื่อ
คณะ จากเดิมชื่อ “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” เป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ตาม
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 81 ก หน้า 33 วันที่ 26 สิงหาคม 2558  โดยสถานที่ตั้งของคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

ในปี พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรและ
เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ โดยมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โดยความรับผิดชอบของ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 วิชาเอก ได้แก่   

1.1 วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
1.2 วิชาเอกพืชศาสตร์ 
1.3 วิชาเอกการจัดการการเกษตร  
1.4 วิชาเอกคหกรรมศาสตร์   
1.5 วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ไม่เปิดรับนักศึกษา) 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) โดยความรับผิดชอบของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีซึ่งมีทั้งสิ้น 4 วิชาเอก ได้แก่   
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2.1 วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
2.2 วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
2.3 วิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
2.4 วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
    สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
    สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ  
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  

  และในปีการศึกษา 2559 นี้ ได้มีการย้ายหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากคณะครุศาสตร์ มาสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
 ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้มีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 
วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
  ในปีการศึกษา 2562 วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมเป็นหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
  ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ) 3 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตาม มคอ.1            
ในสาขาเทคโนโลยี) 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ได้พัฒนาปรับปรุงจากวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ได้พัฒนาปรับปรุงจากวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้า

อุตสาหกรรม)    
ในปีพ.ศ. 2563 ได้มีการปรับชื่อสาขาวิชา ชื่อวิชาเอก ให้สอดคล้องกับการบริหารหลักสูตรและบริหาร

บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งสิ้น 10 หลักสูตร ดังนี้   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
    - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แยกเป็นแขนงวิชา ดังนี้ 

1.1 เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)  
1.2 เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 
1.3 เกษตรศาสตร์ (การจัดการการเกษตร) 
1.4 เกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์) 
1.5 เกษตรศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 

(ล าดับที่ 1 - 5 เป็นแขนงวิชาจากหลักสูตรเก่าที่ยังมีนักศึกษาอยู่ในระบบ) 
1.6 เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
1.7 เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
1.8 เกษตรศาสตร์ (การจัดการการเกษตรสมัยใหม่)  
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1.9 เกษตรศาสตร์ (การประมง) 

(ล าดับที่ 6 - 9 เป็นแขนงวิชาปรับปรุงจาก 1 - 3 และ 5)  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี    

- สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต  
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

- สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 
9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

- สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
- และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 5 ปี สาขาวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (ยังมีนักศึกษาอยู่ในระบบ) 

ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมี “ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ 
ชาญพหล” เป็นผู้บริหารในต าแหน่งคณบดี ได้ท าหน้าที่บริหารจัดการตามข้อบังคับและสอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี จ านวน 10 หลักสูตร 
โดยมีบุคลากรสายวิชาการจ านวน 60 คน บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 26 คน ร่วมกันด าเนินกิจกรรมและ
โครงการเพ่ือให้พันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยประชาคมของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดม้ีการก าหนด
ปรัชญา ปณิธาน เอกลักษณ์ อัตตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ ส าหรับเป็นแนวการบริหารจัดการ
ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

ปรัชญา :  ใฝ่รู้ สู้งาน ช านาญกิจ 
ปณิธาน :  ใฝ่เรียนฝึกฝน ด ารงตนอย่างมีคุณธรรม น าความรู้สู่ท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ (Identity) : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือ 

พัฒนาท้องถิ่น 
อัตลักษณ์ (Uniqueness) : บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน 
วิสัยทัศน์ (Vision) :  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นแหล่งองค์ความรู้ตามศาสตร์  

พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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พันธกิจ (Mission)   

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

ค่านิยม (Value) : AGTE 
  A = Ability เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านเกษตร อุตสาหกรรม และนวัตกรรม 
  G = Gracefulness มีความสง่างาม  
  T = Teamwork มีการท างานร่วมกัน 
  E = Ethics มีจริยธรรม 

นโยบายในการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการก าหนด
นโยบายโดยผ่านการระดมสมอง การท า SWOT และผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากผู้บริหาร คณาจารย์และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก าหนดนโยบายให้เป็นไปอย่างมีทิศทาง และเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานใน
ด้านต่าง ๆ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงได้ 
ก าหนดนโยบายการบริหารงาน 5 ด้าน ไว้ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต 
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ยกระดับหลักสูตร เดิมให้มี

ความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม รับประกันการมีงานท า รวมถึงมีการผลักดัน หลักสูตร
แบบโมดูล (Modular System) 

1.2 สร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตรที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง โดยพัฒนาหลักสูตรใหม่รวมถึง          
การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรบูรณาการ 

1.3 ส่งเสริมให้มีการน าระบบการเรียนแนวใหม่ส าหรับศตวรรษที่ 21 มาใช้เพ่ือให้อาจารย์สามารถ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1.4 จัดหาอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน เน้นให้ นักศึกษา
ปฏิบัติงานจริงร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 

1.5 ประกันคุณภาพหลักสูตรและการมีงานท าโดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายกับสถาน 
ประกอบการและหน่วยงานภายนอก รวมถึงการใช้สหกิจศึกษาเป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็น 
ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดอบรมหลักสูตรเข้มข้นก่อนจบการศึกษาเพ่ือให้บัณฑิตมีความพร้อม 
สามารถท างานในสถานประกอบการได้ทันที 

1.6 จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา จากสถานประกอบการ หน่วยงานเอกชน สมาคมศิษย์เก่า 
จัดตั้งกองทุนการศึกษา รวมถึงกิจกรรมการหารายได้ เช่น การเดิน การวิ่ง หรือการจัดการ แข่งขันกีฬาเพ่ือการ
กุศล เป็นต้น 
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2. ด้านการวิจัย 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานวิจัย และให้นักศึกษาร่วม
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

2.2 แสวงหาเครือข่ายวิจัยและแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ส่งเสริมการวิจัยแบบบูรณา การข้าม
ศาสตร์ โดยเน้นงานวิจัยต้องตอบโจทย์ชมชนท้องถิ่น จังหวัดภูมิภาคและประเทศโดยรวม โดยจะพัฒนาต่อยอด
โครงการวิจัยที่มีศักยภาพสูงเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ในการเพ่ิมมูลค่าและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือ
พัฒนาให้เป็นเชิงพานิชย์ 

2.3 พัฒนาศักยภาพด้านวิจัยโดยใช้ระบบเทรนนิ่งฟอร์เทรนเนอร์เพื่อนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ส่งเสริมให้มีเวที
การน าเสนอผลงานและช่องทางการน าเสนอผลงาน รวมถึงผลักดันผลงานวิจัยทุกชิ้นให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

2.4 ผลักดันอาจารย์ที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานการเป็นที่ปรึกษาบริษัท เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) 

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่าง

แท้จริง โดยเน้นการมีส่วนร่วมชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 
3.2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยผลักดันให้มีห้องแล็บและห้องปฏิบัติการ เพ่ือ

ชุมชนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างมาตรฐานงานฟาร์ม มาตรฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตรและผลักดัน
ให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวทางการเกษตร 

3.3 จัดตั้งหน่วยงานบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้คณะกรรมการ ด าเนินงานที่มี
ระบบและกลไก ด้านการบริหารแบบมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การสร้างรายได้ 

3.4 สนับสนุนให้มีการจัดโครงการโดยน้อมน าแนวพระราชด าริมาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

4. ด้านการบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมบุคลากรของคณะ และ

ผลักดันให้มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก และชุมชนท้องถิ่น 
4.2 จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีระบบ โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนจากปัญญา 

สิ่งแวดล้อม และความเป็นไทยร่วมกับปราชญ์ชุมชนในภูมิภาค 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ อนุรักษ์ สืบสานฟ้ืนฟู 

และต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.4 จัดให้มีระบบและกลไกในการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการจัดการเรียนการสอน

ในทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรของคณะได้รับการปลูกฝั งให้เกิดความรู้และตระหนักถึง
คุณค่าวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย 

5. ด้านการบริหารจัดการ 
5.1 บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร เน้นการมีส่วนร่วมใช้งบประมาณ และ

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน ( Key Performance 
Indicator) ในการก ากับติดตามผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ 

5.2 สร้างกิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคม สานสัมพันธ์ในองค์กร ศิษย์เก่า และ
เครือข่าย ปลูกฝังค่านิยมรู้รักสามัคคีมีความเป็นเอกภาพของคณะ และมีค่านิยมร่วมกัน 
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5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะเข้าสู่ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้บุคลากร
สายสนับสนุนเจริญก้าวหน้าตามสายงาน ส่วนการเข้าสู่ต าแหน่งของอาจารย์ใช้การบูรณาการพันธกิจที่มีอยู่ให้
สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานทางวิชาการ เพ่ือน าไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กร 

5.4 ผลักดันให้เกิดการจัดหารายได้ ด้วยระบบและกลไกพันธกิจที่มีอยู่โดยจัดตั้งหน่วยวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ศูนย์ปรึกษาทางวิชาการและหน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์ทดสอบ มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ 

5.5 สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6 จัดสวัสดิการ การสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ก าหนดแนวทาง
การด าเนินงานให้สอดคล้องแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาล โดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2563 – 2565  ซึ่งในแผนปฏิบัติ
ราชการคณะมีประเด็นในการด าเนินงานของคณะ จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 
 เรื่องท่ี 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 เรื่องท่ี 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพ้ืนที่ 
 เรื่องท่ี 3 การผลิตบัณฑิตเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
 เรื่องท่ี 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

เรื่องท่ี 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
สถานที่ตั้ง 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์, โทรสาร 0-5671-7151 อินเตอร์เน็ต http://www.agritech.ac.th ตั้งอยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทางด้านทิศเหนือ  
 

สัญลักษณ์คณะ 
 

  
 

สีประจ าคณะ   
สีเขียว  คือ  ความอุดมสมบูรณ์ 

 

ดอกไม้ประจ าคณะ 
        ดอกปทุมมา 

http://www.agritech.ac.th/
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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 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี

ประธานหลักสตูร วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

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 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผน 

รองคณบดีฝ่ายวิจยั 
และบริการวิชาการ 

ประธานหลักสตูร ทล.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

ประธานหลักสตูร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 
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         รองศาสตราจารย์วิชยั ฤกษ์ภูริทัต  
          ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
         ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 
         ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
         ดร.ดิเรก สุวรรณฤทธิ ์ 
         ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
        นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัต ิ  
        ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
        อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล 
        ประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารยน์รัตว์ รัตนวยั 

        รองประธานกรรมการ 
       อาจารยย์ศวรรธน์ จันทนา 
       กรรมการ    

  
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ าผึ้ง พูนวิวัฒน ์

   กรรมการ 
อาจารย์นภาพร ตุ้มทองค า 
กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ศักด์ิศิริชัย ศรีสวสัดิ์   
กรรมการ   
อาจารย์สุชิรา นวลก าแหง 
กรรมการ 
อาจารย์ประธาน เรียงลาด 
กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนุแผน  ตุ้มทองค า 
กรรมการ 
ดร.ภาวนา จนัทรสมบัติ   
เลขานกุาร 
 

 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

10 

11 

12 

9 

14 

4 

8 

    

    

   

 

 

 

13 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 



รายงานประจ าปี 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 13  

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 
 
 
                 
                              
 
                                                         
  
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
  
 
                                 
                                           

     
 
 

อาจารย์เอราวณั ชาญพหล 
ประธานกรรมการ 

 อาจารย์ยศวรรธน ์จันทนา 
กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ าผ้ึง พูนวิวัฒน์ 
กรรมการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตน์ รตันวัย 

รองกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา แก้วเสริม 

กรรมการ 

อาจารย์สุชริา นวลก าแหง 
กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ 
กรรมการ 

อาจารย์อภิชาต ิสุวรรณชื่น 
กรรมการ 

อาจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษม 

กรรมการ 

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิรชิัย ศรีสวสัดิ ์
กรรมการ 

อาจารย์นภาพร ตุม้ทองค า 
กรรมการ 

อาจารย์หทยันุช จันทรชัยภูมิ 
กรรมการ 

อาจารย์เสรมิศักดิ์ ทิพยว์งศ์
กรรมการ 

ผศ. ว่าที่ ร.ต.วรชยั ศรีสมดุค า 
กรรมการ 

    

    

 

 

 

  

  

 

ดร.ภาวนา  จันทรสมบตั ิ
กรรมการและเลขานกุาร 

 

อาจารย์ชนิรตัน์  ผ่ึงบรรหาร 
กรรมการ  
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บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน)  ร้อยละ  

ข้าราชการ 9 10.35 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  49  56.32 

ข้าราชการพลเรือน  1  1.15 

อาจารย์ประจ าพิเศษ 1 1.15 

ลูกจ้างประจ า  1  1.15 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 12  13.79 

ลูกจ้างชั่วคราว  14 16.09 

รวม  87 100.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11%

56%
1%1%1%

14%

16%

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ข้าราชการพลเรือน 

อาจารย์ประจ าพิเศษ

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ลูกจ้างช่ัวคราว 
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บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทของบุคลากร  
  

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน)  ร้อยละ  

ข้าราชการ 9 15.25 

อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย  49  83.05 

อาจารย์ประจ าพิเศษ 1 1.70 

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  3.57 

ลูกจ้างประจ า  1  3.57 

พนักงานมหาวิทยาลัย  12  42.86 

ลูกจ้างชั่วคราว  14 50.00 

รวม 28 100.00 

 
 
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 17,286,770 86.00 
งบประมาณบ ารุงการศึกษา 2,759,072 13.73 
งบประมาณการศึกษาเพื่อปวงชน 54,660 0.27 

รวม 20,100,502 100.00 
* ไม่รวมโครงการยุทธศาสตรร์าชภัฏ จ านวน 1,882,972 บาท 
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ปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้มีการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้
ตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  

 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ  

(บาท) 
ประเภทท่ี 1 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
1. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 
   1.1 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี พัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 
ฐานราก หมู่ 7 ต าบลบ้านโสก อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

อาจารย์หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและ
การจัดการ 

400,000  

   1.2 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 
ฐานราก โดยการพัฒนามาตรฐานการผลิตขั้นต้นและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 3 
ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว  
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

400,000  

2. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวก University as a Marketplace 
    2.1 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การเกษตร 

อาจารย์นฤมล วันน้อย  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

220,000  

    2.2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ าปลา
พ้ืนเมืองกลุ่มแม่บ้านรวมใจ 

อาจารย์การันต์  ผึ่งบรรหาร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

110,000  

3. โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
จังหวัดพิจิตร 
    3.1 โครงการการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย        
บ้านสนสวย ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ผศ.นรัตว์ รัตนวัย  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและ
การจัดการ 

180,000  

   3.2 โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร บ้านวังแดงใต้ ต าบลเขาทราย อ าเภอ   
ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
 
 

อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

225,000  
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ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ  

(บาท) 
ประเภทท่ี 2 โครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
1. โครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   1.1 โครงการการยกระดับกลุ่มดวงทองสู่การเป็น
ชุมชนต้นแบบ 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย      
ศรสีวัสดิ์  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

80,000  

2. โครงการบริการวิชาการในพ้ืนที่เป้าหมายที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
    2.1 โครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผศ.ขุนแผน ตุ้มทองค า 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

36,200  

3. โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน 
    3.1 โครงการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต
ข้าวและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรบ้านท่าบัวยุคใหม่
พัฒนา จังหวัดพิจิตร 

ผศ.ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

80,000 

4. โครงการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม 
   4.1 โครงการส ารวจบริบทชุมชนต่อการวิจัยและการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ผศ.น้ าผึ้ง พูนวิวัฒน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

5,000  

5. โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
   5.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการใช้
ตู้อบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบไฟฟ้าจาก
กระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน 

อาจารย์นิสิต  องอาจ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

10,000  

ประเภทท่ี 3 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
1. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร นางวิชชุลดา  องอาจ 

หน่วยงานบริการวิชาการแก่สังคม 
35,000  

2. โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณค่าทาง
โภชนาการของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ 

อาจารย์ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

25,000  

3. โครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอ
ไส้ปลาไหล 

อาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

25,000  

4. โครงการการป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบ
อาคารสู่ชุมชน 

อาจารย์สุชิรา นวลก าแหง  20,000  
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ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ  

(บาท) 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
ประเภทท่ี 4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
1. โครงการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช
วงศ์ขมิ้นชันสมุนไพรเชิงพาณิชย์ 

ผศ.ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

7,000  

2. โครงการการรวบรวมพืชวงศ์ขมิ้นในพ้ืนที่ป่าชุมชน
อ าเภอเขาค้อ เพ่ือการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์ใน
สภาพแปลงปลูกและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ผศ.ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

7,000  

3. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชเพื่อการอนุรักษ์ 

ผศ.ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

7,000  

งบประมาณรวม 1,872,200 
 

โครงการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ Reinventing University 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนา
ทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยี Internet of 
Things เพ่ือการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ผัก
ปลอดภัย” 

อาจารย์ณัฐพล  ภู่ระหงษ์ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

50,000 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น “การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเศรษฐกิจที่ส าคัญ” 

อาจารย์ธนภัทร  วรปัสสุ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

50,000 

3. โครงการเตรียมความพร้อมการท าเกษตรแปลงใหญ่
ไม้ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

อาจารย์เอราวัณ  ชาญพหล 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

587,500 

4. โครงการเตรียมความพร้อมสถานที่ผลิตและการใช้
ประโยชน์พืชกัญชงและกัญชาทางการแพทย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ผศ.ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

100,000 

โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน (คณะครุศาสตร์) 
1. โครงการหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนและชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (พ.ศ. 2565) 

ผศ.น้ าผึ้ง  พูนวิวัฒน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

600,000 
(300,000) 
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ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการร่วมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วม 5 คณะสู่การ
สร้างชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชา เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ผศ.น้ าผึ้ง  พูนวิวัฒน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 29,000 

2. โครงการก ากับติดตามโครงการแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามบริบทจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัด
พิจิตร) 

ผศ.น้ าผึ้ง  พูนวิวัฒน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 25,000 

3. โครงการก ากับติดตามโครงการแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี พัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก) 

ผศ.น้ าผึ้ง  พูนวิวัฒน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 20,000 

4. โครงการก ากับติดตามโครงการแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวกกับ 
University as Marketplace) 
 

ผศ.น้ าผึ้ง  พูนวิวัฒน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 17,000 

โครงการคลินิกเทคโนโลยี 
โครงการส่งเสริมการน า วทน. เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (แผนงานเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน) 
1. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้นางั่วด้วย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจร 
ปีที่ 1 

อาจารย์รัตนากร  แสนท าพล 
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

211,750 

โครงการส่งเสริมการน า วทน. เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (แผนงานบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี) 
1. โครงการบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

นายธรรมศาสตร์  จันทรัตน์ 
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี 

16,275 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่
ชุมชนท้องถิ่น 

นายธรรมศาสตร์  จันทรัตน์ 
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี 

95,275 
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โครงการสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
 
โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  

1. โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก หมู่ 7 ต าบลบ้านโสก อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   

   ผู้รับผิดชอบโครงการ : อ.หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ 
 

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   
 

   
 
 
กิจกรรมที่ 2 – 3 การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมผสานเพ่ือลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมการ
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
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กิจกรรมที่ 4 ของกินสร้างงานสร้างอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ ข้าวตังปลาดุก 
 

   
 
กิจกรรมที่ 4 ของใช้สร้างงานสร้างอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ พิมเสนน้ า ต้นไม้มงคล 
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 2. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคน        
ในชุมชนฐานราก โดยการพัฒนามาตรฐานการผลิตขั้นต้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่ 
หมู่ 3 ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  
    ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว 
 
กิจกรรมที ่1 การสร้างแบรนด์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
 

    
 
 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาห้องบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐาน Primary GMP และการตรวจประเมินข้าวในภาชนะ
บรรจุพร้อมจ าหน่ายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
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กิจกรรมที่ 3 การใช้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนและเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ส าหรับแปลงนา
ข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ 
 

   
 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่ายด้วยการตลาดออนไลน์ 
 

   
 
 
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวก University as a Marketplace  

3. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร  

    ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์นฤมล  วันน้อย 
 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อ้อยอินทรีย์ เกษตร
แปลงใหญ่เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Chocolate Bar เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ประสบ
ความส าเร็จน าไปสู่เป้าหมายในเชิงพานิชย์  

 

   
 

กิจกรรมที่ 3  การออกแบบบรรจุภัณฑ์เสื้อลายมะขาม  
 

   
 
 

4. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ าปลาพื้นเมืองกลุ่มแม่บ้านรวมใจ  
    ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์การันต์  ผึ่งบรรหาร 

 
กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ส่งตรวจวิเคราะห์น้ าปลาพ้ืนบ้านให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

มผช.  การมอบชุดกรองน้ าปลา ซึ่งผ่านไส้กรองขนาด 5 และ 1 ไมครอน ส าหรับกรองน้ าปลาแทนกรรมวิธีการ
กรองแบบเดิม และแนะน ากลุ่มให้หยุดการกรองด้วยกระดาษ 
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กิจกรรมที่ 2 – 3 การจัดท าฉลากโภชนาการ และการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ 
 

  
 
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบทจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
จังหวัดพิจิตร  

5. โครงการการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย บ้านสนสวย ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์  

    ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.นรัตว์  รัตนวัย 
เกษตรกรได้ผลิตภัณฑ์น้ าส้มควันไม้ จากการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเผาจนได้น้ าส้ม

ควันไม้ ส่งผลให้เกษตรกรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร และสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการลดใช้สารเคมีในการท าการเกษตรอีกด้วย 

 

     
 

6. โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร บ้านวังแดงใต้ ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร  

    ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ยศวรรธน์  จันทนา 
  ชาวบ้านมีความรู้โดยน าเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ และเป็ดไข่ อย่างถูกวิธีท าให้ได้ผลผลิตที่มี

คุณภาพ  ท าให้ชาวบ้านลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน จากการเลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ และยังน ามาประกอบ
อาหารและส่วนที่เหลือจากการบริโภคยังน าไปจ าหน่ายเพื่อเพ่ิมรายได้ภายในครัวเรือนอีกหนึ่งช่องทาง 
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ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม ( Agritech and Innovation Center : AIC)  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์   
ได้มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงาน นิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์  
ในงานกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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ศูนยค์ลินิกเทคโนโลยี 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การตัดชุดส าหรับท่านทูตและภริยา เพ่ือร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ ในงานมหกรรมผ้าไทย ไหม
ไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 11  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้แผนงานการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ได้ด าเนินกิจกรรม 4 กิจรรม ดังนี้คือ 1) กิจกรรมการสกัดสีย้อมผ้าจากสีธรรมชาติและการย้อมสีเส้นใย
จากสีธรรมชาติ 2) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สู่ผลิตใหม่เชิงพาณิชย์ 3) กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือน
เพ่ือผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และ 4) กิจกรรมการผลิตตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

กิจกรรมการตัดชุดส าหรับท่านทูตและภริยา เพื่อร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ มหกรรมผ้าไทย ไหมไทยสู่เส้นทาง
โลกครั้งท่ี 11 28-29 พฤษภาคม 2565 
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อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้
แผนงานการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมการสกัดสีย้อมผ้าจากสีธรรมชาติและการย้อมสีเส้นใยจากสีธรรมชาติ 4 กรกฎาคม 2565 
 

  
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สู่ผลิตใหม่เชิงพาณิชย์  7 กรกฎาคม 2565 
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กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน 8 กรกฎาคม 2565 

กิจกรรมการผลิตตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 12 กรกฎาคม 2565 
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ปฏิบัติราชการเร่ืองที่ 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ านวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น จ านวน 4,460,500 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
 
ทุนอุดหนุนงานวิจัย จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทุนภายใน 
1 การบูรณาการและพัฒนาผลติภณัฑ์ปลาดุกเชิงพาณิชย์ 

เพื่อเป็นอาหารสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารย์รตันากร  แสนท าพล -  

  โครงการย่อยที่ 1 การจดัการขยะอินทรีย์ครัวเรือน    
โดยใช้หนอนแมลงวันลายและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

อาจารย์ธนภัทร วรปัสส ุ 52,000 

  โครงการย่อยที่ 2 การใช้หนอนแมลงวันลายสดเสรมิ
อาหารเมด็ส าเร็จรูปในการเลี้ยงปลาดุก 

ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐรินทร์  ศริริัตนนันท ์ 63,500 

  โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาผลติภัณฑ์ปลาดุกหยอง 
อาหารส าหรับผู้สูงอาย ุ

อาจารย์รตันากร  แสนท าพล 52,000 

2 ผลของเอนไซม์โบรมีเลนและเอนไซม์ปาเปนในการย่อย
วัตถุดิบเพื่อพัฒนาสูตรอาหารปลาดุกลูกผสมแบบลด
ต้นทุน 

ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐรินทร์  ศริริัตนนันท ์ 85,500 

3 ศักยภาพทรัพยากรทางน้ า เพื่อการพัฒนาการประมงใน
เขตลุ่มน้ าป่าสักตอนบนอย่างยั่งยนืของจังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์ธนภัทร วรปัสส ุ 249,500 

4 การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรผู้ปลูกมะขามเพื่อยกระดับ
มาตรฐานและการบรหิารจดัการตลาดด้วยระบบดิจิทัล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์ -  

  โครงการย่อยที่ 2 แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ
และการแกไ้ขปัญหาเชื้อราในฝักมะขามหวาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์ 106,700 

5 ผลการเสริมใบอังกาบหนผูงในอาหารต่อสมรรถภาพการ
ผลิตและค่าไขมันในเลือดไก่เนื้อ 

อาจารย์จันทรจ์ิรา  โตะ๊ขวัญแก้ว 105,000 

6 โครงการย่อยที่ 4 การเพิ่มศักยภาพส าหรับใช้เศษเหลือ
จากกระบวนการผลิตแมคคาเดเมยีเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธาน  เรยีงลาด 106,750 

รวมทุนภายใน 1,062,350 
ทุนภายนอก 

1 การพัฒนาระบบการเพาะเลีย้งไขน่้ าพรีเมี่ยมส าหรับ
ผลิตภณัฑ์โปรตีนเสรมิจากพืชที่เหมาะสมส าหรับบุคคล    
ที่ออกก าลังกายและนักกีฬา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์ 30,000 

รวมทุนภายนอก 30,000 
รวมงบประมาณวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1,092,350 
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2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทุนภายใน 
1 การออกแบบและพัฒนากราฟิกลายพิมพ์ผ้าจาก       

แรงบันดาลใจมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน ตุ้มทองค า 20,000 

2 การศึกษาและออกแบบผลติภณัฑข์องใช้และของตกแต่ง
บ้าน จากผ้าเขียนเทียนของชาวม้ง ต าบลเข็กน้อย อ าเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์ธนวรรธน์  ท้าวนอก 20,000 

รวมงบประมาณวิจัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

40,000 

 
 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทุนภายใน 
1 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการคัดแยกผล

เสาวรสโดยอาศัยหลักการเปรยีบเทียบทางความยาวคลื่น 
อาจารย์ยศวรรธน์  จันทนา 170,600 

2 การพัฒนานวัตกรรมเชิงมูลค่าเพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเอง
ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง จังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์ยศวรรธน์  จันทนา -  

 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมการคัดแยกผลฝรั่ง
โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์เชิงสเปกตรัม 

อาจารย์ยศวรรธน์  จันทนา 74,600 

 โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศบริการ
ข้อมูลด้านสุขภาพของผูสู้งอายุในจังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์วาสนา  วงศ์ษา 69,250 

รวมงบประมาณวิจัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

341,450 
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4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทุนภายใน 
1 การพัฒนานวัตกรรมแบบบรูณาการเพื่อส่งเสริมการ

พึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรส อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตว์  รัตนวัย - 

  โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเครื่องผ่าเสาวรส
แบบแนวดิ่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตว์  รัตนวัย 192,200 

 โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมเบาะรองนั่งจาก
วัสดุเหลือท้ิงในการแปรรปูเสาวรส 

อาจารย์หทัยนุช  จันทร์ชัยภมู ิ 170,600 

2 การพัฒนาบรรจุภณัฑ์แอคทีฟช่วยยืดอายุการเก็บรักษา
สตอเบอรีจ่ากวัสดุเหลือท้ิงในการแปรรูปแมคคาเดเมีย 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

อาจารย์หทัยนุช  จันทร์ชัยภมู ิ 105,500 

3 โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเครื่องคลุกฝรั่ง 
แช่บ๊วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตว์  รัตนวัย 68,200 

4 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะขามแช่อิ่ม อาจารย์วิทยา  หนูช่างสิงห ์ 106,700 
5 โครงการย่อยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยรี่วมกับ    

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลติวัสดปุระดับและตกแต่งจาก
เศษเหลือในกระบวนการผลติแมคคาเดเมีย 

อาจารยส์ุวิมล  เทียกทุม 106,750 

6 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสายการผลิตกระบอก
ไม้ไผ่พื้นถิ่นส าหรับเตรียมบรรจุส าหรับผู้ประกอบการ 
ข้าวหลามจังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารยส์ุวิมล  เทียกทุม - 

 โครงการย่อยที่ 2 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยก
ขนาดกระบอกข้าวหลามส าหรบักระบวนการผลติ     
ข้าวหลามในจังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารยส์ุวิมล  เทียกทุม 106,700 

 โครงการย่อยที่ 3 การออกแบบและพัฒนาระบบการ
ล าเลียงกระบอกข้าวหลามส าหรับกระบวนการผลติ   
ข้าวหลามในจังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์วิทยา  หนูช่างสิงห ์ 106,700 

รวมงบประมาณวิจัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 

963,350 
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5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทุนภายใน 
1 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมเครื่องต้นแบบ

เจาะหลุมสี่เหลี่ยม 
อาจารย์เอราวัณ  ชาญพหล 170,600 

2 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเครื่องคัดขนาด 
ผลฝรั่ง 

อาจารย์เอราวัณ  ชาญพหล 68,200 

3 การพัฒนาศักยภาพผลติผลทางการเกษตรส าหรับเพิ่ม
มูลค่าเศษเหลือจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมแมคคา
เดเมยีจังหวัดเพชรบรูณ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  เครือผอื - 

 โครงการย่อยที่ 1 การวิจยัและพฒันาอิฐเทียมดูดซับกลิ่น
จากกะลาแมคคาเดเมยี ส าหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
และแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  เครือผอื 106,750 

4 โครงการย่อยที่ 1 การวิจยัและพฒันาเครื่องผ่ากะลา 
แบบปรับค่าได้ส าหรับการผลิตเมล็ดแมคคาเดเมีย     
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลติและแปรรูปแมคคาเดเมีย
จังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรี ศักดิ์ศริิชัย   
ศรีสวสัดิ ์

140,000 

5 โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบและสร้างเครื่องตัดและ
ท าความสะอาดกระบอกข้าวหลามส าหรับกระบวนการ
ผลิตขา้วหลามในจังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรี ศักดิ์ศริิชัย   
ศรีสวสัดิ ์

106,700 

6 โครงการย่อยที่ 5 การออกแบบและสร้างเครื่องกรอก 
ข้าวหลามแบบพกพาส าหรับกระบวนการผลิตข้าวหลาม
ในจังหวัดเพชรบูรณ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  เครือผอื 106,700 

รวมงบประมาณวิจัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

698,950 
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6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 
การพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบสารสนเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตส าหรับผูสู้งอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

อาจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ  วันน้อย - 

 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบควบคุมไฟส าหรับบา้น
อัจฉริยะเพื่อผู้สูงอาย ุ

อาจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ  วันน้อย 69,000 

 โครงการย่อยที่ 3 การวิเคราะห์และประมวลผล
ความสัมพันธ์ของข้อมูลผู้สูงอายเุพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยกระบวนการวิทยาการข้อมูล 

อาจารย์วรชัย  ศรเีมือง 69,250 

2 โครงการย่อยที่ 4 การออกแบบและพัฒนาสื่อ
ประชาสมัพันธ์ เพื่อยกระดบัความสามารถการแข่งขัน
ส าหรับผลติภณัฑ์วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตและแปรรูป
แมคคาเดเมีย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์พีรวัฒน์  สุขเกษม 90,000 

3 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปลูกผัก
ปลอดภัย อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์นธยา  วันชัย 85,200 

4 การพัฒนาระบบเปิดปดิไฟด้วยเสยีงด้วยแอพพลิเคชั่นบน
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ 

อาจารย์นภาพร  ตุ้มทองค า 20,000 

5 การพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบสารสนเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตส าหรับผูสู้งอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

อาจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ  วันน้อย - 

รวมงบประมาณวิจัย หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

333,450 
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7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทุนภายใน 

1 
โครงการย่อยที่ 2 ระบบเฝา้มองสาธารณูปโภคและ    
แจ้งเตือนความปลอดภัยในบ้านส าหรบผูสู้งอายุ 

อาจารย์นฤมล  วันน้อย 69,500 

2 การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ผลผลิตทางการเกษตร 
และเพิ่มมูลคา่ส าหรับอุตสาหกรรมแมคคาเดเมยีจังหวัด
เพชรบูรณ ์

อาจารย์นสิิต  องอาจ - 

 โครงการย่อยที่ 2 การประยุกต์ใช้กระบวนการแบบ
พลังงานความร้อนร่วมส าหรับการอบแห้งแมคคาเดเมีย
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลติและแปรรูปแมคคาเดเมีย 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

อาจารย์นสิิต  องอาจ 109,000 

 โครงการย่อยที่ 4 การออกแบบและสร้างเครื่องอบ      
ไล่ความชื้นกระบอกข้าวหลามส าหรับกระบวนการผลิต
ข้าวหลามในจังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์นสิิต  องอาจ 106,700 

3 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการร่อนดินท าความ
สะอาดสมุนไพรประเภทหัวเพื่อเพิม่มูลค่าการผลิตของ
สมุนไพร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรในอ าเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารยส์ุชาติ  เขียวนอก 106,500 

รวมงบประมาณวิจัย หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

391,700 

 
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทุนภายใน 
1 โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาผลติภัณฑ์น้ าปลาปรุงรสจาก

เศษเหลือท้ิงของปลาดุก 
อาจารย์อภิชาติ  สุวรรณช่ืน 46,000 

2 การพัฒนาทักษะการคดิเชิงค านวณผ่านประสบการณ์  
จัดการศึกษาทางไกลกับเทคโนโลยีฝาแฝดดิจิทลัส าหรับ
เกษตรอัจฉรยิะ 

อาจารย์ศานต์  พานิชสิต ิ 73,500 

3 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาผลติภัณฑผ์้ามดัย้อม     
จากเปลือกกะลาแมคคาเดเมีย 

อาจารย์อภิชาติ  สุวรรณช่ืน 106,750 

รวมทุนภายใน 226,250  
ทุนภายนอก 
1 การออกแบบและสร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยการมัดหมี่ 

เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณป์ระจ าถิ่นของต าบล
โคกปรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ์

อาจารย์อภิชาติ  สุวรรณช่ืน 400,000 

รวมทุนภายนอก 400,000  
รวมงบประมาณวิจัย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
626,250 
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การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการวิจัย   
ปี พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    

ได้มีอาจารย์น าเสนอผลงานวิชาการด้านการวิจัย และการน าบทความไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ รายละเอียด
ดังนี้  

 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 การใช้ปลวกเสริมในการอนุบาลลกูอ่ึง

ปากขวด 
ปิยพงศ์ บางใบ 
สุภาพร บางใบ  
ธนภัทร วรปัสส ุ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งท่ี 11 ระหว่าง
วันท่ี 25-28 มกราคม 2565. หน้าท่ี 
1349-1357. 

2 ผลของสารกระตุ้นต่อการเจรญิเตบิโต
และการเหนี่ยวน าการสร้างสาร     
ฟรุกแตนของแก่นตะวัน 

นุชจรี สิงห์พันธ ์ วารสารนเรศวรพะเยา ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 
(พฤษภาคม – สิงหาคม 2565). หน้าท่ี 
110 – 116. 

3 ผลของการใช้น้ าไหลผา่นสนามแมเ่หล็ก
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ 
ข้าวเหนียวลืมผัว 

ศิวดล แจ่มจ ารสั  
ณัฐพล ภูร่ะหงษ ์

วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปีท่ี 4 ฉบับ
ที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2565). หน้าท่ี 
51 – 61 

4 ผลของต้นกลา้ย้ายปลูกและวิธีการให้
น้ าต่อการเจริญเติบโต และผลผลติของ
ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 

การันต์ ผึ่งบรรหาร  
ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 

Life Science and Environment 
Journal. Volume 23, No. 1. pp 334-
344. 

5 ผลของวัสดหุ่อต่อคุณภาพผลผลิต
มะเดื่อฝรั่งพันธุ์แบล็คแจ็ค 

นุชจรี  สิงห์พันธุ์  
ศิวดล  แจ่มจ ารัส 

วารสารเกษตรพระวรุณ, ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2565). หน้าท่ี 
165 -171. 

6 Utilization of Hydroponic 
Fertilizer for Watermeal 
Cultivation and an Investigation 
of the Suitability of the Fresh 
Watermeal (Wolffia arrhiza (L.)) 
Supplement for Tilapia Rearing 

Nuttarin Sirirustananun Egyptian Journal of Aquatic Biology 
and Fisheries. Volume 26, No. 1. pp 
217 – 228. 

  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เปลือกแก้วมงักร

แผ่นกรอบ 
ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร   
 สุทธิพงศ์ ยศสุวรรณ ์

วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 1, ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2565). หน้าท่ี 22 -32. 
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3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 การอนุรักษ์สถาปตัยกรรมพื้นถิ่นดว้ย

เทคโนโลยีการออกแบบ 3 มิติ บ้านเสา
ยองหิน ต าบลหินฮาว อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

ธนวรรธน์  ท้าวนอก โครงการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 
(The 4th National Creative Work 
Presentation of Fine Arts : VRU 
Contemporary Folk Festival 2022) 
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565.  

 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 ปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อการปรับตั้งคา่

เครื่องหั่นใบตะไครด้้วยเทคนิคออกแบบ
การทดลอง 

ยศวรรธน์  จันทนา  
นรัตว์  รัตนวัย 

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์. ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 19 (มกราคม 
– มิถุนายน 2565). หน้าท่ี 83 – 95. 

2 เครื่องคัดแยกขยะรไีซเคลิด้วยการ
ประมวลผลภาพ 

วรชัย ศรีสมุดค า  
วาสนา  วงศ์ษา 

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล
สงคราม, ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2565). หน้าท่ี 242 -253. 

3 Detecting Equatorial Plasma 
Bubbles on All-Sky Imager Images 
Using Convolutional Neural 
Network 

Worachai 
Srisamoodkham 

Lecture Notes in Networks and 
Systemsthis link is disabled, 2022, 461, 
pp. 481–487. 

4 Positioning Comparison GIM, 
Klobuchar, and IRI-2016 Models 
During the Geomagnetic Storm in 
2021 

Worachai 
Srisamoodkham 

Lecture Notes in Networks and 
Systemsthis link is disabled, 2022, 461, 
pp. 725–733. 

 
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 

 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการ

ผลิตกล้วยอบไส้มะขามของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ ์

สุวิมล  เทียกทุม 
หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ  
ธรรมณ์ชาติ  วันแต่ง 

วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย, 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 
2565). หน้าท่ี 78 – 85. 

2 Development of Mushroom 
Sausage Added with Tamarind 
Seed Flour of Dong Kui 
Community Enterprise, Food 
Production and Processing 
Phetchabun Province 
 

Suwimon Theakthum 
Hathainuch Janchaiyaphoom  
Thongchai Khrueaphue 

The Journal of Industrial 
Technology. Volume 18, issue 1. 
pp.123-136. 
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ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
3 การวิเคราะห์ความสามารถของ

กระบวนการผลติของเครื่องจักรแปรรูป
มะขามจีด๊จ๊าดส าหรับธุรกิจชุมชน 

วิทยา  หนูช่างสิงห ์ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์. ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - 
มิถุนายน 2565). หน้าท่ี 167-184.      

4 Design and Fabrication of Soil 
Sifting Machine for Value Added 
in The Black Ginger Herbal 
Production 

Wittaya Nuchangsing วารสารวิจัย มข. (ฉบับบณัฑิตศึกษา), ปีท่ี 
22 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565). 
หน้าท่ี 135 -143. 

5 The Study of Optimum Factors in 
Gold Plating Process to Enhance 
OTOP Knife Products for Ban Mai 
Knife Forgers Village, Lom Sak 
District, Phetchabun 

Suwimon Theakthum, 
Tannachart Wantang  
Thongchai Khrueaphue 

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
(RMUTP Research Journal), ปีท่ี 16 
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) 
หน้าท่ี 43 – 53. 

 
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 การออกแบบและสร้างเทคโนโลยีเครื่อง

รีดเส้นใยธรรมชาตสิ าหรับกลุ่มเครือ่ง
จักสานอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

ศักดิ์ศิริชัย ศรสีวัสดิ ์
ยศวรรธน์ จันทนา 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจ าปี 2565 วันท่ี 19 
มีนาคม 2565ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ.์ 

2 การหาค่าระดับปจัจัยที่เหมาะสมของ
กระบวนการอบมะขามหวานด้วย
กระบวนการออกแบบการทดลอง 

ธนภัทร มะณีแสง การประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลติและการจดัการ 
ประจ าปี 2565 ครั้งท่ี 7 (The 7th 
Rajamangala Manufacturing 
&Management Technology 
Conference 2022) วันท่ี 6-8 
กรกฎาคม 2565. 

3 ตับจับยึดส าหรับการกรีดเนื้อฝักมะขาม ศักดิ์ศิริชัย ศรสีวัสดิ ์ เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 20097. วันท่ีประกาศ 
4 สิงหาคม 2565. 

4 การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพือ่ใช้
ปรับตั้งเครื่องอัดยางขอบมุ้งลวดดว้ยวิธี
ออกแบบการทดลอง 

เอราวัณ ชาญพหล  
ยศวรรธน์ จันทนา 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวตักรรม  
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มิถนุายน 
2565). หน้าท่ี 156 – 164. 

 
7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 A real-time prototype of a water 

level monitor and area early 
flood warning 

Narumon  Wannoi   
Chaisit Wannoi 

SNRU Journal of Science and 
Technology. Volume 14 (1). 
(January – April 2022). pp 19-24. 

2 Study and evalution of energy on 
the house by standalone 

Nisit Ong-art SNRU Journal of Science and 
Technology. Volume 14 (3). 
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ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
photovoltaic systems of half-cell 
and full cell types 

(September – December 2022). pp 
1-8. 

3 การพัฒนาเทคโนโลยีการอบแหงแบบ 
ปองกันรังสีพลังงานแสงอาทิตย์ตน้ทุน
ต ่าส าหรับกลมุวิสาหกจิชุมชนกลมุ   
ดวงทองจังหวัดเพชรบูรณ ์

เสรมิศักดิ์  ทิพย์วงศ์ 
ศักดิ์ศิริชัย  ศรสีวัสดิ์  
สุชาติ  เขียวนอก 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์, ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2565). หน้าท่ี 167 -180. 

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

Electronically Adjustable 
Multiphase Sinusoidal 
Oscillator with High-
Output Impedance at 
Output Current Nodes 
Using VDCCs 

Electronics 2022,11n3227. pp 1-17. 

 
8. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่แผยแพร่ผลงาน 
1 การพัฒนาหุ่นยนตส์ าหรับเคลื่อนที่บน

พื้นที่ต่างระดับ 
สนธยา วันชัย. Electronically Adjustable 

Multiphase Sinusoidal Oscillator 
with High-Output Impedance at 
Output Current Nodes Using 
VDCCs”. 

2 การประเมินความสามารถการรองรับโหลด
และก าลังการผลิตไฟฟ้าข้ามพื้นที่ควบคุม
ด้วยเทคนิคการค านวณการไหลของ
ก าลังไฟฟ้าแบบท าซ้ า 

ชัยสิทธ์ิ  วันน้อย  
นฤมล  วันน้อย 

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

นับตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (ปีปฏิทิน)  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 
การเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้จัดโครงการ
เชิดชูเกียรตินักวิจัย เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และมีการพัฒนางานวิจัยที่
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น  จ านวน 4 รางวัล จากรางวัลนักวิจัยดีเด่น 4 ประเภท 
ดังนี้ 1) รางวัลนักวิจัยดีเด่น “ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม” คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เครือผือ 2)รางวัลนักวิจัย
ดีเด่น “ด้านชุมชนและพ้ืนที่” คือ อาจารย์อภิชาติ  สุวรรณชื่น  3) รางวัลนักวิจัยดีเด่น “ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย” คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 4) รางวัลนักวิจัยดีเด่น “ด้านการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น” คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ์  
 



รายงานประจ าปี 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |42  

   
 

   
 
กิจกรรม/โครงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 
 

ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
1 โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย นักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
30 คน 

1. เป็นขวัญก าลังใจ และยกย่องเชิด
ชูเกียรตินักวิจัย  
2. นักวิจัยรักงานวิจัย มีการพัฒนา
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
“อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อจัดเก็บ
เป็น คลังข้อมูล (Proposal 
Bank) 

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
40 คน 

1. เตรียมความพร้อมส าหรับการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อ
ขอรับงบประมาณสนบัสนุนการวจิัย 
จากแหล่งทุนภายนอก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
งบประมาณสนับสนุนทุนอุดหนุน
งานวิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
2. สร้าง และพัฒนานักวิจัยใหม้ี
ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ด้านการเขียน
ข้อเสนอ โครงการวิจยัเพื่อขอรับทนุ
วิจัย  
3. เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
จัดเก็บเป็นคลังข้อมูล (Proposal 
Bank) 
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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 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
นิเทศนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ภาคเรยีน 2 ปีการศึกษา 2564     
หมู่เรยีน 6111021381 

นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ภาคปกติ 
หมู่เรยีน 611021381 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
จ านวน 13 คน 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ ความเขา้ใจ 
ในวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง  
2. นักศึกษามีทักษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพในงาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง  

2 โครงการเพิม่พูนความรู้งานวิศวกรรม
แห่งชาติ 2564 

นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์
เก่า สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา วิชาเอก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก่อสร้าง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
จ านวน 30 คน 

1. นักศึกษา คณาจารย์ และศิษยเ์ก่า 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ 
มีความรู้ ความเข้าใจถึงความรู้งาน
วิศวกรรมโยธา งานก่อสร้าง พร้อมได้
น ามาพัฒนาวิชาชีพและ           
เพิ่มศักยภาพในการท างานให้กับ
องค์กร อย่างแท้จริงในการเพิ่มพูน 
ความรู้งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564
ผ่านระบบออนไลน์  
2. นักศึกษา คณาจารย์ และศิษยเ์ก่า 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ พร้อมทั้งร่วมท า
กิจกรรม สรุปสาระงานของการ 
เพิ่มพูนความรู้งานวิศวกรรมแห่งชาติ 
2564  ผ่านระบบออนไลน ์

3 โครงการส่งนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับสถาน
ประกอบการ 

1. นักศึกษาหมู่เรียน 
6111025021 จ านวน 9 คน 
2. นักศึกษาหมู่เรียน 
6211025021 จ านวน 5 คน 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต  
2. นักศึกษามีทักษะและ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ   
3. นักศึกษาสามารถน าความรูด้้าน
วิชาการและการปฏิบตัิไปประยุกต์ใช้



รายงานประจ าปี 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |45  

ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

4 โครงการส่งนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับสถาน
ประกอบการ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรม  
2. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หมู่เรียน 
6011021352 จ านวน 1 คน 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
วิชาชีพ  
2. นักศึกษาสาขาเทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรม มีทักษะ ประสบการณ์ 
และความเชื่อมั่น ในการปฏิบตัิงาน
จริงในสถานประกอบการ  
3. นักศึกษาสาขาเทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรมสามารถน าความรู้ด้าน
วิชาการ ประสบการณ์ การ
ปฏิบัติงาน สมรรถนะและความ
พร้อม สร้างช่องทางในการประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม 

5 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน 4 คน 

1. ได้เทคนิคการท างานในสายงาน
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภท
ต่าง ๆ  
2. มกีารคัดเลือกวัสดุ เทคนิควิธีการ
ผลิตในระบบอุตสาหกรรม  
3. ได้เทคนิควิธีการใช้และการ
ประยุกตเ์ครื่องมือเครื่องจักรในการ
ผลิตในระบบอุตสาหกรรม  
4. นักศึกษามีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์งานด้านการออกแบบและ
การผลิตในระบบ  
อุตสาหกรรม  
5. ศึกษาสถานการณ์ตลาดแบบ
ผลิตภณัฑ์ในสถานท่ีต่างๆเพื่อการ
ออกแบบที่สอดคล้องกับท้องถิ่น และ
สถานะภาพการตลาดปจัจุบัน  
6. นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการ
ท างานโดยตรงจากการ              
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอันเป็น  
การประมวลความรู้ทั้งหมดที่ได้  
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

6 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 วิชาเอก    
พืชศาสตร ์

นักศึกษาวิชาเอกพืชศาสตร์ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน 4 คน 

1. อาจารย์ได้นิเทศงานนักศึกษาที ่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน       
พืชศาสตร์  
2. ได้ความคดิเห็นเกีย่วการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกพืช
ศาสตร์ของนักศึกษา 

7 โครงการส่งนักศึกษาออก            
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถาน

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรม  

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
วิชาชีพ   
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
ประกอบการ (หมูเ่รียน 
6211021351)   

2. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรมหมู่เรียน 
6211021351 จ านวน 3 คน 

2. นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ์ 
และความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษา 
สาขาเทคโนโลยไีฟฟ้าอตุสาหกรรม 
ในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการให้แก่นักศึกษา  
3. นักศึกษาสาขาเทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรมสามารถน าความรู้ด้าน
วิชาการ ประสบการณ์             
การปฏิบัติงาน สมรรถนะและ   
ความพร้อม สร้างช่องทางในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

8 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

อาจารย์ จ านวน 3 คน และ
นักศึกษาวิชาเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 
หมู่เรยีน 6111025031 จ านวน 
8 คน 

1. นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน  
2. นักศึกษาได้มีโอกาสบูรณาการ
ความรู้ที่ได้ศึกษาในช้ันเรียนไป
ประยุกต์กับการปฏบิัติงานจริง     
อันเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง
ภาคปฏิบตัิ  
3. นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม
ก่อนการเข้าสู่การท างาน  
4. มีความสอดคล้องกับสาระวิชา   
ในกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

9 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนเิทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิชาเอกสัตวศาสตร ์

อาจารย์ จ านวน 4 คน และ
นักศึกษาวิชาเอกสัตวศาสตร์    
หมู่เรยีน 611 1021561 จ านวน 
7 คน 

1. นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน  
2. นักศึกษามีโอกาสบูรณาการ
ความรู้ที่ได้ศึกษาในช้ันเรียนไป
ประยุกต์กับการปฏบิัติงานจริง อนั
เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง
ภาคปฏิบตัิ  
3. นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม
ก่อนการเข้าสู่การท างาน 
4. มีความสอดคล้องกับสาระวิชาใน
กรอบมาตรฐานหลักสูตร 

10 โครงการเตรยีมความพร้อมของ
นักศึกษาวิชาเอกเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 
(รหัส 61) และวิชาเอกการ ประมง 
(รหัส 64) ปีการศึกษา 2564 

นักศึกษาวิชาเอกเพาะเลีย้งสัตว์
น้ า (รหัส 61) และวิชาเอกการ
ประมง (รหสั 64) ช้ันปีท่ี 1-4 
จ านวน 10 คน 

นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัว
ในรั้วมหาวิทยาลยั การเรียนการสอน 
การรู้เท่าทันการ เปลีย่นแปลงของ
สังคม การสมัครงานและการเตรียม
ตัวท างานในอนาคต 

11 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
นิเทศนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อสร้าง  

นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ภาคปกติ 
หมู่เรยีน 6112021381 คณะ

1. นักศึกษา มีความรู้ ความเขา้ใจ ใน
วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
ภาคเรยีน 2 ปีการศึกษา 2564     
หมู่เรยีน 6112021381 นักศึกษา
ภาค กศ.ปช. 

เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
จ านวน 7 คน 

2. นักศึกษามีทักษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อสร้าง  

12 โครงการส่งนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับสถาน
ประกอบการ  
(หมู่เรียน 6011021351) 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรม  
2. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรมหมู่เรียน 
6011021351จ านวน 1 คน 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ     
ในวิชาชีพ  
2. นักศึกษาสาขาเทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรม มีทักษะ ประสบการณ์ 
และความเชื่อมั่นในการปฏิบตัิงาน
จริงในสถานประกอบการให้แก่
นักศึกษา  
3. นักศึกษาสาขาเทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรมสามารถน าความรู้ด้าน
วิชาการ ประสบการณ์             
การปฏิบัติงาน สมรรถนะและ     
ความพร้อม สร้างช่องทางในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

13 โครงการแหล่งเรยีนรู้แปลงเกษตร
แบบผสมผสาน “การเลี้ยงปลาในนา
ข้าว” 

1. คณาจารย์ และบุคลากร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
2. นักศึกษาวิชาเอกการจัดการ
การเกษตรสมยัใหม่และวิชาเอก
การประมง 

1. มแีหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรแบบ
ผสมผสานเพื่อชีวิตพอเพียงท่ีมี
กิจกรรมการเกษตรที่สอดคล้องกบั 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศลิปวัฒนธรรม  
2. มีการบูรณาการการเรียนการสอน
โดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้

14 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาวิชาเอก
เทคโนโลยีการผลติสตัว์ “โคเนือ้    
บึงสามพันครั้งท่ี 14 

อาจารย์ จ านวน 3 คน และ
นักศึกษาวิชาเอกสัตวศาสตร์   
หมู่เรยีน 6211021561 จ านวน 
7 คน 

นักศึกษามีความรู้ทางดา้นวิชาการ
ใหม่ ๆ เสริมสร้างทักษะความคดิและ
การเรยีนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งเป็น
ประสบการณ์ตรงที่ดีของนักศึกษา 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การจัดการ การเกษตรสมัยใหมด่้วย
ระบบสมาร์ทฟาร์มภายใต้ BCG 
โมเดล 

1. คณาจารย์วิชาเอกการจดัการ
การเกษตรสมยัใหม่ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  
2. นักศึกษาวิชาเอกการจัดการ
การเกษตรสมยัใหม ่

1. ไดอ้งค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการจัดการการเกษตร
สมัยใหมด่้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม  
2. มีการบูรณาการการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางด้านการจัดการเกษตร สมยัใหม่
ด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มภายใต้ BCG 
โมเดล 

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาความรู้สู่แนวทางการประกอบ
อาชีพ กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ในศตวรรษที่ 21” 

อาจารย์และนักศึกษาวิชาเอก 
คหกรรมศาสตร์ จ านวน 50 คน 
(อาจารย์ 4 คน นักศึกษา 46 
คน) 

1. นักศึกษาได้ตรวจสอบตนเองและ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  
2. นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการเตรยีมหลักฐานการสมัครงาน 
การหาแหล่งงาน การกรอกใบสมคัร
งาน การเขียนจดหมายสมัครงาน
และการท าประวตัิย่อ 
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
17 โครงการเสรมิสร้างทักษะการรู้เทา่

ทันสื่อและแนวทางการใช้สื่อออนไลน์
อย่างสร้างสรรค ์

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต
และการจัดการ และนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ช้ัน
ปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
จ านวน 20 คน 

1. นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้และฝึกฝน
ทักษะในการใช้โซเชียลเนต็เวิร์กให้
เกิดประโยชน์ใน การศึกษา การ
พัฒนาตนเอง และการแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรคผ์่านโซเชียล
เน็ตเวิร์ก  
2. มทีักษะการแสดงออกทางความ
คิดเห็นท่ีสภุาพ ส่งเสริมก าลังใจใน
การท าความดีท า กิจกรรมทีเ่กิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

18 โครงการ เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ
วิศวกร 

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต
และการจัดการ หมู่เรียน 
6111025011 จ านวน 9 คน 

1. นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาได้ทราบถึงลักษณะการ
ท างานในสายงานของวิศวกร  
2. นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาได้ทราบถึงคุณสมบตัิของ
บัณฑิตที่องค์กรอยากได้  
3. นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาได้เรยีนรู้วิธีการเขียน
จดหมายสมัครด้านวิศวกรรม 

19 โครงการ อบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อขอรับใบอนุญาตวิศวกรรม
ควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
สาขาวิศวกรรมโยธา 

1. นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์
ภาคปกติ และภาคกศ.ปช. รวม
จ านวน 25 คน ที่ เข้าร่วม
โครงการ  
2. นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
ภาคปกติ ภาคกศ.ปช. บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับงาน ด้านวิศวกรรม 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคมุ ระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรม
โยธา มาพัฒนาความสามารถของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ งานด้าน
วิศวกรรม ให้ก้าวสู่การเป็นระดับ

1. นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์  ภาคปกติ และภาค 
กศ.ปช. ได้ เข้าใจในการเตรยีมความ
พร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา  
2. นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน 
วิศวกรรม ให้ก้าวสู่การเป็นระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ 
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
ภาคีวิศวกรพิเศษ พร้อม
ประสบการณ์ตรงทีไ่ด้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบตัิงาน
ด้านโยธา ด้านช่างก่อสร้าง การ
ท างานในหน้าท่ีกับสายงานท่ี
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม 

20 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูด้้าน
การจัดการระบบฟาร์มปศสุัตว์      
ในรูปแบบออนไลน ์

อาจารย์ จ านวน 3 คน และ
นักศึกษาวิชาเอกสัตวศาสตร์   
หมู่เรยีน 6211021561 จ านวน 
7 คน และหมู่เรียน 
6311021561 จ านวน 11 คน 

นักศึกษาได้รบัความรู้ทางด้าน
วิชาการ เกี่ยวกับการจดัการด้าน
อาหาร การจดัการด้านการผสมพันธ์ุ 
และการใช้ยาในโคเนื้อ 

21 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
นิเทศงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนกัศึกษาวิชาเอกคหกรรมศาสตร ์

อาจารยส์าขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ ไดเ้ข้านิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้แก่
นักศึกษา หลักสตูร 
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกคหกรรม
ศาสตร์ ปีที่ 4 ในสถาน          
ฝึกประสบการณด์้านงาน        
คหกรรมศาสตร์ อาหารและ 
โภชนาการ งานประดิษฐ์ การจดั
ดอกไม้ ตกแต่งสถานท่ีรับรอง 
สถานประกอบการในจังหวัด
เพชรบูรณ์ นครปฐม และ
กรุงเทพมหานคร 

1. อาจารย์ได้เข้านิเทศงานนักศึกษา
ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน   
คหกรรมศาสตร์  
2. ได้ความคดิเห็นเกีย่วการ         
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอก  
คหกรรมศาสตร์ของนักศึกษา 

22 โครงการส่งนักศึกษา               
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถาน
ประกอบการ 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิตและการจัดการ หมูเ่รียน 
6211025011 จ านวน 12 คน 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
วิชาชีพวิศวกรรมการผลิตและการ
จัดการ  
2. นักศึกษา มีทักษะและ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ   
3. นักศึกษาสามารถน าความรูด้้าน
วิชาการและการปฏิบตัิไปประยุกต์ใช้
ในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

23 โครงการให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยและ       
ข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติงานช่าง 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม  
การผลิตและการจัดการ หมู่เรียน 
6311025011 จ านวน 10 คน 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ    
ในเรื่องความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานช่าง  
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องข้อควรปฏิบัติในการปฏิบตัิงาน
ช่าง  
3. นักศึกษมีความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันอุบัติเหตุและความเจ็บป่วย
จากการปฏิบตัิงาน 
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
24 โครงการเสรมิสร้างทักษะการใช้งาน 

Microsoft Excel เพื่อจัดการข้อมลู
ในงานอุตสาหกรรม  
ส าหรับการเตรียมความพร้อม     
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

1. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต หมูเ่รียน 6211025011 
จ านวน 12 คน  
2. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิต หมูเ่รียน 6211025021 
จ านวน 14 คน 

1. นักศึกษาเกิดการเตรียมความ
พร้อมเสริมทักษะในด้านการจัดการ
ข้อมูลในงานอุตสาหกรรม  
2. นักศึกษาเกิดทักษะการใช้งาน 
Microsoft Excel เพื่อจัดการข้อมลู
ในงานอุตสาหกรรม 

25 โครงการสหกิจศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

1. นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หมูเ่รียน 
6311025071 จ านวน 2 คน  
2. สถานประกอบการทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

1. นักศึกษา ได้ความรูค้วามเข้าใจใน
วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์  
2. นักศึกษามีทักษะและ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ  
3. นักศึกษาสามารถน าความรูด้้าน
วิชาการและการปฏิบตัิไปประยุกต์ใช้
ในการฝึกสหกิจศึกษา 

26 โครงการส่งนักศึกษา                  
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถาน
ประกอบการ (หมูเ่รียน 
6311025061) 

1.อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรม  
2. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หมู่เรียน 
6311025061 จ านวน 5 คน 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
วิชาชีพ   
2. นักศกึษาสาขาเทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรม มีทักษะ ประสบการณ์ 
และความเชื่อมั่นในการปฏิบตัิงาน
จริงในสถานประกอบการ  
3. นักศึกษาสาขาเทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรม สามารถน าความรู้ดา้น
วิชาการ ประสบการณ์             
การปฏิบัติงาน สมรรถนะและ       
ความพร้อม สร้างช่องทางในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

27 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ       
หมู่เรยีน 6211025051       
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
จ านวน 6 คน 

1. นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจ 
ในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา  
2. นักศึกษามีทักษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพในงานด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  

28 โครงการพัฒนาหลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)   
ผ่านระบบออนไลน ์

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรวมทั้งสิ้น
จ านวน 10 คน 

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยีไดม้กีาร
พัฒนาหลักสตูร (หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2521)   

29 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
การจัดการเกษตรสมยัใหม่ด้วยระบบ
สมาร์ทฟาร์มภายใต้ระบบเศรษฐกจิ
ใหม่ BCG โมเดล ส่งเสริมและ
สนับสนุนใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม
ในการจัดการการเกษตรสมัยใหม ่

1. คณาจารย์วิชาเอกการจดัการ
การเกษตรสมยัใหม่ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เกษตรศาสตร์  
2. นักศึกษาวิชาเอกการจัดการ
การเกษตรสมยัใหม ่

1. มกีารบูรณาการการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางด้านการจัดการเกษตร สมยัใหม่
ด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มภายใต้ BCG 
โมเดล  
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
2. ได้องค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการจัดการการเกษตร
สมัยใหมด่้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม 

30 โครงการจดัการความรูด้้านการผลติ
บัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะกรรมการจัดการความรู้ด้าน
การผลิตบณัฑิต คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1. มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณาจารย์ภายในคณะ  
2. ได้แนวปฏิบัติทีด่ี (Best Practice) 
ในด้านการผลิตบณัฑติ  
3. ได้ความรู้และแนวปฏิบัติทีด่ี      
ที่ได้รับจากการแลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ป
ใช้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างาน 

31 โครงการพัฒนาหลักสตูรอบรม
ยกระดับมาตรฐานฝมีือแรงงาน สาขา
ช่างเชื่อมทิกเหล็กกล้า  
คาร์บอนต่อฟิลเล็ท ระดับ 1 

แรงงานในสถานประกอบการ 
นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา ตลอดจนผู้ทีม่ีความ
สนใจในการ ประกอบอาชีพช่าง
เชื่อมทิก ในจังหวัดเพชรบูรณ์
และในจังหวัดอื่นๆ 

หลักสตูรอบรมยกระดับมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมทิก
เหล็กกล้าคาร์บอนต่อฟิลเล็ท    
ระดับ 1 ไดร้ับการพัฒนาหลักสูตร 

32 โครงการ ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร
และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 
2564 

นักศึกษาสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หมูเ่รียน 
6211021891 และ 
6311021891 จ านวน 23 คน 
คณาจารย์และบุคลากร  
จ านวน 7 คน 

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ความรู้ 
และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์ จากศึกษาดูงาน/เรียนรู้
นอกสถานท่ี 

33 โครงการ เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ
วิศวกร ประจ าปีการศึกษา 2564 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หมูเ่รียน 
6111021891 จ านวน 13 คน 

1. นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาได้ทราบถึงลักษณะการ
ท างานในสายงานของวิศวกร  
2. นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาได้ทราบถึงคุณสมบตัิของ
บัณฑิตที่องค์กรอยากได้  
3. นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาได้เรยีนรู้วิธีการเขียน
จดหมายสมัครด้านวิศวกรรม 

34 โครงการเสรมิสร้างทักษะการรู้      
เท่าทันสื่อและแนวทางการใช้สื่อ
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หมูเ่รียน 
6311021891 และ 
6411021891 จ านวน 25 คน 

1. นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้และฝึกฝน
ทักษะในการใช้โซเชียลเนต็เวิร์กให้
เกิดประโยชน์ใน การศึกษา        
การพัฒนาตนเอง และการแสดง
ความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรค์ผา่น  
โซเชียลเน็ตเวริ์ก  
2. ได้ทักษะการแสดงออกทางความ
คิดเห็นท่ีสภุาพ ส่งเสริมก าลังใจใน
การท าความดีท า กิจกรรมทีเ่กิด
ประโยชน์ต่อสังคม 



รายงานประจ าปี 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |52  

ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
35 โครงการส่งนักศึกษา                

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถาน
ประกอบการ 

นักศึกษาหมู่เรยีน 6311025021 
จ านวน 4 คน 

1. นักศึกษาได้ความรู้ความเขา้ใจ      
ในวิชาชีพเทคโนโลยีการผลติ  
2. นักศึกษามีทักษะและ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง       
ในสถานประกอบการ  
3. นักศึกษาสามารถน าความรูด้้าน
วิชาการและการปฏิบตัิไปประยุกต์ใช้
ในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

36 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้และการวิจัยส าหรบันักศึกษา
สาขาวิชาการ งานอาชีพและ
เทคโนโลยี ด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning        
ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในศตวรรษ  
ที่ 21 ในรูปแบบออนไลน์ 

นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีรวมทั้งสิ้น 90 คน 
แบ่งเป็น นักศึกษาสาขาวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี รหสั 
6111031821 จ านวน 21 คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี รหสั 
6111031822 จ านวน 16 คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี รหสั 
6211031821 จ านวน 27 คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี รหสั 
6311031821 จ านวน 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีทักษะการจัดการเรยีนรู้
และการวจิัยส าหรับ ด้วย
กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญในศตวรรษที่ 21 

37 การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ
ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     
แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ รหสั 6211021891 
จ านวน 10 คน 

1. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง 
และฝึกทักษะการปฏบิัติงานใน
วิชาชีพตามสาขาวิชาของตน  
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้
ที่ได้จากการเรยีนภาคทฤษฎี ไปสู่
ภาคปฏิบตัิในสถาน ประกอบการ  
3.  นักศึกษาสามารถน าความรู้และ
ทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพ 
ภายหลังส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสตูร  
4. ได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
ทั้งที่เป็นปัญหาจากสถาน 
ประกอบการ จากผู้เชี่ยวชาญจาก   
ผู้คุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
จากนักศึกษาเอง จะไดร้่วมกันหาทาง
แก้ไข ในคราวที่ออกไปนิเทศ      
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
5. ได้ถ่ายทอดและแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหวา่ง
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 และคณาจารย์ 
ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ในคราวสัมมนาหลังการ             
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

38 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสูก่าร
ท างาน ประจ าปีการศึกษา 2564  
(ผ่านระบบออนไลน์) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ที่คาดว่า          
จะส าเร็จการศึกษา จ านวน 50 
คน 

1. นักศึกษามีความรู้และทักษะดา้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
คุณลักษณะบณัฑติ ที่พึงประสงค์  
2. นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะ
การเขียนจดหมายสมัครงาน 
(Resume) ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ  
3. นักศึกษาได้รับการพัฒนา
บุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งาน  

39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้
ความรู้และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
(ผ่านระบบออนไลน์) 

สโมสรนักศึกษาและนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. นักศึกษาน าความรู้ไปใช้กับ
กิจกรรมนักศึกษา  
2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ            
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. นักศึกษาใช้กระบวนการคุณภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม
หรือโครงการนักศึกษา  
4. มีระบบตดิตามประเมินผลการ
ประกันคณุภาพในกิจกรรมที่
นักศึกษาด าเนินการ และในส่วนท่ี
นักศึกษามีส่วนร่วมกับการประกัน
คุณภาพของคณะฯ  
5. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการให้ความรู้และกลไกการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ           
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

40 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

1. นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์หมู่เรยีน 
6211025041 จ านวน 4 คน  
2.นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์หมู่เรยีน 
6311025071 จ านวน 1 คน  
3. สถานประกอบการทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

1. นักศึกษาความรู้ ความเข้าใจ    
ในด้านวิชาชีพเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  
2. นักศึกษา มีทักษะ และ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง   
3. นักศึกษาสามารถน าความรูด้้าน
วิชาการ และการปฏิบัตไิป
ประยุกต์ใช้ในการฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง     
การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม
จ าลองการควบคมุ  
เครื่องจักรกลอัตโนมตั ิ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิต และวิศวกรรมการผลิตและ
การจัดการ 

1. นักศึกษาได้รับพัฒนาทักษะ     
ให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น     
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมพร้อม  
ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต  
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
2.  ส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร ในตัวบ่งช้ีที่ 
3.2 

42 โครงการ ส่งเสรมิคณุลักษณะบณัฑิต
ที่พึงประสงค์และเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2565 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และสโมสร
นักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 120 คน 

1.  นักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มคีุณลักษณะบัณฑติ    
ที่พึงประสงค์  
2.  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดการเรียน    
การสอน และกิจกรรมนักศึกษา  
ของคณะ  
3.  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ได้ปรับตัว   
ในการเรียน และการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลยั 

43 โครงการปรับปรุงหลักสตูรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
จ านวน 5 ท่าน  
2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
จ านวน 3 ท่าน 

1. หลักสูตรมีความทันสมยั และ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ  
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนการประกัน
คุณภาพในตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

44 โครงการ การพัฒนานักศึกษาตาม
การจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21: 
การต่อยอดธรุกิจจากผลผลติทาง 
การเกษตรในยุคดิจิทลั 

นักศึกษาสาขาวิชาเอกพืชศาสตร์ 
และนักศึกษาสาขาวิชาเอก
เทคโนโลยีการผลติพืช จ านวน 
20 คน 

นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทักษะเกี่ยวกับการต่อยอดธุรกิจจาก
ผลผลติทางการเกษตร ในยุคดิจิทลั 

45 โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2565 

1. นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต จ านวน 22 คน  
4.2 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต จ านวน 10 คน 

1. นักศึกษาสร้างรูปแบบและแนว
ปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในศตวรรษที่ 21 
2. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นก่อน        
ออกฝึกประสบการวิชาชีพ  
3. ส่งเสรมิการประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร ในตัวบ่งช้ีที ่
3.1  

46 โครงการปรับพื้นฐานความรู้เชิง
ปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาใหม่
สาขาวิชาเทคโนโลยี  
คอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 
2565 

1. อาจารย์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 คน  
2. นักศึกษาใหม่สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จ านวน 
15 คน 

1. ได้พัฒนาความรู้ให้นักศึกษาท่ีจะ
เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565  
2. นักศึกษาได้ปรับตัวเกี่ยวกับ
สถานท่ีเรียนก่อนเข้าศึกษาจริง 

47 โครงการส่งเสริมวิชาชีพปฏิบัติการ
ต้านอัคคีภัยโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 57 อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ ์

1. นักศึกษา คณาจารย์ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1. นักศึกษา คณาจารย์ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 



รายงานประจ าปี 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |55  

ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน 
20 คน ที่เข้าร่วมโครงการ  
2. นักศึกษา คณาจารย์ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้
ความรู้ ความเข้าใจพร้อม 
ประสบการณ์ตรงจากการ
ส่งเสริมวิชาชีพปฏิบัติการต้าน
อัคคภีัยโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 57 อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ แล้วน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
การปฏิบัติงานด้านช่าง การ
ท างานใน หน้าท่ีกับสายงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์       
ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงความรู้
ปฏิบัติการต้านอัคคภีัยในอาคาร 
พร้อมได้น ามาพัฒนาวิชาชีพและ 
เพิ่มศักยภาพในการท างานให้กับ
องค์กร อย่างแท้จริง  
2. นักศึกษา คณาจารย์ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์     
ได้แลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์ 
พร้อมท้ังร่วมท ากิจกรรม สรุปสาระ
งานของการส่งเสรมิวิชาชีพ 
ปฏิบัติการต้านอัคคภีัยโรงเรียน   
ราชประชานุเคราะห์ 57 อ าเภอเมอืง 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

48 โครงการ จดัหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 - 4 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
กิจกรรมย่อย อบรมเทคนคิการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษด้วยตนเอง
ผ่านสื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้สื่อ
และสิ่งสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ  

49 โครงการส่งนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับสถาน
ประกอบการ 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิตและการจัดการ รหสั 
6011025011 จ านวน 1 คน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตและการ
จัดการ คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏเพชรบรูณ ์

1. นักศึกษาได้ความรู้ความเขา้ใจใน
วิชาชีพวิศวกรรมการผลิตและการ
จัดการให้แก่นักศึกษา  
2. นักศึกษามีทักษะและ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง  
3. นักศึกษาสามารถน าความรูด้้าน
วิชาการและการปฏิบตัิไปประยุกต์ใช้
ในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

50 โครงการเตรยีมความพร้อมแก่
นักศึกษาใหม่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 
17 คน 

1.  นักศึกษาใหม่ได้รับการปรับ
พื้นฐานและพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์  
2.  นักศึกษาใหม่ได้รับการปรับ
พื้นฐานและพัฒนาทักษะเครื่องมอืวัด
ทางวิศวกรรม  
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
3.  นักศึกษาใหม่สามารถน าความรู้
และทักษะที่ได้ไปเป็นพื้นฐานใน
การศึกษารายวิชาต่างๆ ในหลักสตูร
ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร ในตัวบ่งช้ีที่ 
3.1 การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้า
ศึกษา 

51 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสรมิสร้างทักษะความสัมพันธ์
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมใจท า
ความด ี

นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
50 คน 

1. นักศึกษามีคุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงคด์้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ  
2. นักศึกษามีสติปญัญา สังคม 
อารมณ์ และร่างกาย โดยใช้กิจกรรม
เป็นสื่อ  
3. นักศึกษามีจิตสาธารณะ เสยีสละ 
และบ าเพญ็ประโยชน์ต่อคณะและ
มหาวิทยาลยั 

52 โครงการพัฒน้าดา้นดิจิทลัส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ของ       
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
40 คน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ของ           
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลก่อนการทดสอบ
มาตรฐาน IC3 

53 โครงการพิธีไหว้ครู สาขาวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2565 

คณาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์ 
และนักศึกษา หลักสูตรครศุาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น 95 
คน แบ่งเป็น  
- อาจารย์คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 10 ท่าน  
- อาจารย์คณะครุศาสตร์  
จ านวน 3 ท่าน  
- นักศึกษาสาขาวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี รหัส 
63111031821 จ านวน 25 คน  
นักศึกษาสาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี รหสั 
64111031821 จ านวน 30 คน  
นักศึกษาสาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี รหสั 
65111031821 จ านวน 30 คน 

1. ได้สืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีของสังคมไทย  
2. นักศึกษาไดร้ะลกึถึงพระคณุของ
บูรพคณาจารยไ์ดป้ระสิทธิ์ประสาทวชิา
และแสดงออก ถึงความกตญัญูกตเวที  
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
นักศึกษาและคณาอาจารย์  
4. นักศึกษาได้เรยีนรู้การท างานเป็น
หมู่คณะและเกิดความสามัคคี  
5. นักศึกษาในสาขาวิชาที่มีผลการ
เรียนดเีด่นได้รับการเชิดชูเกยีรติ  
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
54 โครงการประชุมตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
คณาจารย์และบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คณาจารย์และบุคลากร       
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
30 คน 

เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 

55 โครงการศึกษาดูงาน สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

1. อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จ านวน 6 คน 
2. พนักงานสายปฏิบัติการ 1 คน  
3. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หมู่เรียน
6311025061, 6411025061 
และ 6511025061 จ านวน 21 
คน รวมทั้งหมด 28 คน 

1.  อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ศึกษา
ระบบการผลิต กระแสไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้า (Power Plant) และ
กระบวนการผลติในระบบ
อุตสาหกรรม  
2.  อาจารย์และนักศึกษาไดศ้ึกษา
การท างานของเครื่องมือต่างและ
เครื่องจักรการผลิตในระบบ 
อุตสาหกรรม  
3. อาจารย์และนักศึกษา มีความ
ริเริม่สรา้งสรรค์ในการพัฒนา
เทคโนโลยีไฟฟ้าและ สามารถคดิ
ประดิษฐผ์ลงานทางด้านเทคโนโลยี 
เพื่อสอดคล้องกับท้องถิ่นและการ
พัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน 

56 โครงการแหล่งเรยีนรู้แปลงเกษตร
แบบผสมผสาน “การเลี้ยงปลาในนา
ข้าว” กิจกรรมปลูกวันแม ่

1. คณาจารย์ และบุคลากร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
2. นักศึกษาวิชาเอกการจัดการ
การเกษตรสมยัใหม่ และวิชาเอก
การประมง 

1. มแีหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรแบบ
ผสมผสานเพื่อชีวิตพอเพียงท่ีมี
กิจกรรมการเกษตรที่สอดคลองกบั
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศลิปวัฒนธรรม 
2. มีการบูรณาการการเรียนการสอน
โดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้
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กิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วมและรับรางวัลทางวิชาการ/วิชาชีพ 
 

ล าดับ หลักสตูรสาขาวิชา รายชื่อนักศึกษา กิจกรรม/รางวลั สถานท่ี วัน/เดือน/ป ี
1 สาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
นางสาวอารียา  
สีเสือ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๓           
การประกวดผลงาน
ประเภทผลติภณัฑ์
เครื่องประดับตกแต่ง
และของที่ระลึก        
ในงานประกวด
ผลงานของ          
นักออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ผ้าทอ      
ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 

ห้างเซ็นทรัล จังหวัด
พิษณุโลก 

14 มกราคม 
2565 

2 สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

นายภาณุพงศ์ 
ปัญญาวัฒนา
ภิรมย ์

รางวัลชมเชย การ
ประกวดผลงานใน
หัวข้อ FUTURE OF 
SKILL AR VR MR 
และ 3D ผลงาน
ประเภท VR 

ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั ร่วมมือ
กับ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 
ภายใต้ โครงการพัฒนา
ทักษะด้านการใช้งาน 
การพัฒนา หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า 
และบริการ ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
AR VR MR และ 3D ใน
ระดับเบื้องต้น 

พฤษภาคม 
2565 

3 สาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

1. นายธีรพันธ์ 
ค าโสม 
2. นายประวิทย์ 
พรมมาก 
3. นายธรรมยุทธ 
สุนทร 
4. นายปฐมพร   
นานวล 
5. นางสาวรจนา  
ตันอิน 
6. นางสาว
กัญญารตัน์      
สีหาพรม 
7. นางสาว
กัญญา สารีราช 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การ
ประกวดโต๊ะหมู่บูชา 
ประเพณีอุ้มพระด าน้ า 
ครั้งท่ี 22  

บริเวณสวนสาธารณะ
เพชรรัตนส์งคราม  

25 กันยายน 
2565 
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ล าดับ หลักสตูรสาขาวิชา รายชื่อนักศึกษา กิจกรรม/รางวลั สถานท่ี วัน/เดือน/ป ี
8. นายเจษฎากร 
จันเม้า 
9. นายเกรียงไกร 
ลาดเลา 
10. นายณัฐนันท์ 
จันคณา 
11. นายอมร
เทพ จันทร์โชม 
12. นางสาว
ธาราทิพย์     
แก้วทอง 
13. นายสิทธิชัย 
ทิพย์ประเสริฐ 

 

การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
 

   
 

   
 
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา Soft Skills “ฝ่ายสร้างชีวิต ด้วยวิศวกรสังคม” 
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การเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์นักศึกษา 
 

   
 

   
 

   
 
การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
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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 การอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาท

ไทย (ผ่านระบบออนไลน์) 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และสโมสร
นักศึกษาของคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 100 คน 

1. นักศึกษามีกิริยามารยาทที่งดงาม  
มีคุณธรรมจริยธรรม ในการเรียนรู ้    
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 2565 

1. คณาจารย์ บุคลากร            
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 40 
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. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมความสัมพนัธ์
อันดีต่อกัน  

3 โครงการ ส่งเสรมิทักษะในการ
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย : ถุงใยแมงมุม ผลผลิตหลัก 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

นักศึกษาของคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 30 คน 

1. นักศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน
กับงานหัตถกรรม และน าไปสู่การ
อนุรักษ์ สืบสาน และ รักษาไว้ซึ่ง
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดี
งามของคนไทย  
2. นักศึกษาได้มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานหัตถกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ และน าไปใช้ 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ  
3. มีการบูรณาการสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมไทยของท้องถิ่นกับการ
เรียนการสอนให้แก่นักศึกษา 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทย 
 

   
 

   
 
สืบสานประเพณีท าบุญคณะและสานสัมพันธ์พี่น้องคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปี 2565 
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โครงการส่งเสริมทักษะในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย : ธุงใยแมงมุม 
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แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพ้ืนที่  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ด าเนิน

โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  ภายใต้โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ “เพ่ือบ่มเพาะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมบ่ม
เพาะบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พัฒนาและสนับสนุนให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่ได้ นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในด้านการเป็นผู้ประกอบการ และการเริ่มต้นธุรกิจ Start up มีการ
ด าเนินงานโครงการร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาและวิชาเอกภายในคณะ ด าเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่  

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพ่ือ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาปัจจุบัน/บัณฑิตที่เป็นศิษย์เก่า/อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 30 คน  ผลการด าเนินงาน พบว่า 1) นักศึกษาของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ
และพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ จ านวน 30 คน 2) นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการเขียนแผนธุรกิจเพ่ือขอรับเงินทุน 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์  กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการฯ ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวด จ านวน 3 กลุ่ม/แผน ผลการด าเนินงาน 
พบว่า นักศึกษาน าแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดจ านวน 2 แผนธรุกิจ ดังนี้  แผนธุรกิจสวนเห็ดตรีทิพ และแผน
ธุรกิจ JRwormcast มูลไส้เดือน 100% 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการด าเนินตามแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพ่ือ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ การติดตามผล การประเมิน และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถด าเนินการต่อยอดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ ตามแผนธุรกิจ จ านวน 2 กลุ่ม/แผน ผลการด าเนินงาน พบว่า ได้มอบเงินรางวัลให้กับ
นักศึกษาที่ส่งแผนธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด และติดตามการด าเนินตามแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
เพ่ือพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 
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แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ส่งเสริมและ

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

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
หลักสูตร/เร่ืองท่ีเข้ารับการพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที ่

1 ผศ.ปัญญา  เทียนนาวา อบรมหลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วย
มือช้ินงานต่อฟิลเลต็ตามตาม
มาตรฐานสากล 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 6 จังหวัดขอนแก่น 

2 ผศ.ธงชัย  เครือผือ อบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝมีือ
แรงงาน 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 6 จังหวัดขอนแก่น 

3 อาจารย์ ว่าท่ี ร.ต.ศักดิ์ศริิชัย  ศรสีวัสดิ ์ อบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝมีือ
แรงงาน 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 6 จังหวัดขอนแก่น 

4 ผศ.ทิวา  แก้วเสรมิ กิจกรรมรวมกลุม่ (Group Work) และ
กิจกรรมน าเสนอการค้นคว้าอิสระ (IS 
Pitching) ภายใตห้ลักสูตร ผู้จัดการ
นวัตกรรม (Certified Innovation 
Management : CIM) รุ่นที่ 2  

โรงแรมภัทธารา รสีอร์ท 
แอนด์ สปา จังหวัด
พิษณุโลก 

5 1. ผศ. ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ 
2. อาจารย์ศิวดล แจ่มจ ารัส 
3. ผศ. ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกลู  
4. อาจารย์การันต์ ผึ่งบรหาร 
5. อาจารย์นิสติ  องอาจ 

ศึกษาดูงานการขออนุญาตปลูก รปูแบบ
การปลูกพืชกัญชงและกญัชาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรูข้้อมูล
ทางวิชาการ ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย
และการผลิตและการใช้ประโยชน์พืช 
กัญชงและกัญชาทางการแพทย์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  

ศูนย์วิจัยขและพัฒนา
เกษตรที่สูงเพชรบรูณ์  
(เขาค้อ) อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

6 1. อาจารย์ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร อบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) ประจ าปี 
2565 หลักสูตร “ผัก ผลไม้ สมุนไพร 
อบแห้งและผงพร้อมชงพร้อมดื่ม) 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อาหาร ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
พัฒนาอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) 
กรุงเทพมหานคร 

7 ผศ.ทิวา  แก้วเสรมิ อบรมการออบแบบหลักสตูรในรูปแบบ 
Outcome-Based Education (OBE)  
สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA 
รุ่นที่ 1 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
จันทรเกษม 
กรุงเทพมหานคร 

8 ผศ.ทิวา  แก้วเสรมิ อบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-
QA ส าหรับผูไ้ม่มีประสบการณ์ รุ่นที่ 1 

ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัย
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
หลักสูตร/เร่ืองท่ีเข้ารับการพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที ่

จันทรเกษม 
กรุงเทพมหานคร 

9 ผศ.ดร.นุชจรี สิงห์พันธ ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกกัญชา
คุณภาพสูง เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการปลูกกญัชาเชิงพาณชิย์   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

10 1. อาจารย์นภาพร  ตุม้ทองค า 
2. อาจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ  วันน้อย 
3. อาจารย์วรชัย  ศรีเมือง 
4. อาจารย์สุธริา  เบญจานุกรม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจดัท า skill 
mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร  

11 1. อาจารย์ ดร.สุวิชา พุทธารัตน ์
2. อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ 

อบรมหลักสูตรแบบเข้มข้น (Intensive 
Course) Rock Mechanics and 
Underground Work 

วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

12 1. อาจารย์เอราวณั  ชาญพหล 
2. ผศ.ธงชัย  เครือผือ 
3. อาจารย์ ว่าท่ี ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย       
ศรีสวสัดิ ์

อบรมหลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วย
มือช้ินงานต่อฟิลเลต็ตามมาตรฐานสากล 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 6 จังหวัดขอนแก่น 

13 1. อาจารย์เอราวณั  ชาญพหล 
2. ผศ.ปัญญา  เทียนนาวา 
3. อาจารย์ ว่าท่ี ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย       
ศรีสวสัดิ ์

อบรมการใช้เครื่องมิก/แม็ก ระบบ
อินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 
320 แอมป์ และเครื่องเชื่อมทิก ระบบ 
LCD  Full Digital ขนาด 230 แอมป์ 

ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานเพชรบูรณ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

14 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
จ านวน 55 ท่าน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) และเตรียม
ความพร้อมรับการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2564  

จังหวัดเพชรบุร ี

15 ผศ. ว่าที่ร้อยตรี วรชัย ศรสีมุดค า ประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตร
รูปแบบ Sandboox สาขาวิชาวิศวกรรม
ดิจิทัล ในความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 สถาบัน 

ห้องประชุมเอื้องค า 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

16 1.อาจารย์พิพัฒน์  ชนาเทพาพร 
2. อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา 
3. อาจารย์สนธยา  วันชัย 

กิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ก าหนดข้อเสนอโครงการริเริม่ส าคญั
ระดับภูมิภาคของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ภาคเหนือ 

ห้องประชุมภลูานนา 
โรงแรมแสนโฮเทล อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

17 1. อาจารย์ ดร.สุวิชา พุทธารัตน ์
2. อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ 

อบรมชุดปฏิบตัิการฝึกทักษะระบบยาน
ยนต์ไฟฟ้าสมัยใหมร่องรับอุตสาหกรรม 
4.0  

ห้องปฏิบัติการยานยนต์
ไฟฟ้า ศูนย์เทคโนโลยี  
ยานยนต์และขนส่ง         
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
หลักสูตร/เร่ืองท่ีเข้ารับการพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที ่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

18 1. อาจารย์เอราวณั  ชาญพหล 
2. ผศ.ธงชัย  เครือผือ 
3. อาจารย์ ว่าท่ี ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย       
ศรีสวสัดิ ์

อบรมสาขาวิชาการเช่ือมและตัดโลหะใต้
น้ าด้วยไฟฟ้า (Underwater Metal Arc 
Cutting and Welding) รุ่นที่ 2/2565 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 12 สงขลา อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา 

 
2. บุคลากรสายสนับสนุน 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
หลักสูตร/เร่ืองท่ีเข้ารับการพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที ่

1 1. นางวิลาวัลย์  เฉลมิพงษ์ 
2. นางกุหลาบ  ชาติชะนะ 
3. นางสาววิรงลอง  ทองขาว 

อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา
ตอนต้น เพ่ือการเป็นหัวหน้างานยคุใหม่ 
รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน ์

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร 

2 1. ดร.ภาวนา  จันทรสมบตั ิ
2. นางวิลาวัลย์  เฉลมิพงษ์ 
3. นางกุหลาบ  ชาติชะนะ 
4. นางสาววิรงลอง  ทองขาว 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร       
สายสนบัสนุน 

ห้องประชุมศรีทอง 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ จังหวดั
เพชรบูรณ ์

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

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการ
เขียนแบบประเมินวิเคราะห์ค่างาน และ
เทคนิคการเขียนแบบประเมินเพื่อขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่ง   
ที่สูงข้ึน (กรณีปฏิบตัิหน้าที่หัวหน้า
หน่วยงาน)” 

ห้องประชุมหมื่นจง   
ช้ัน 1 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ ์

4 1. นางวิลาวัลย์  เฉลมิพงษ์ 
2. นางกุหลาบ  ชาติชะนะ 
3. นางสาววิรงลอง  ทองขาว 
4. นางวิชชุลดา องอาจ  
5. นางสาวบุษยามาส  นามพุทธา 
6. นางศิริลักษณ์  วรปสัส ุ
7. นายเกรียงยศ  ไทยช้อย 
8. นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว 
9. นางสาววิไล  สุกแก้ว 
10. นางกุลทินี  ปานแดง 
11. นายกิตติศักดิ์  อัตตะชีวะ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การ
ใช้งานระบบการลาอเิล็กทรอนิกสใ์น
รูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Team” 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ จังหวดั
เพชรบูรณ ์
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12. นางณัฐณิชา อินจ าปา 
5 1. ดร.ภาวนา  จันทรสมบตั ิ

2. นางกุหลาบ  ชาติชะนะ 
3. นางวิลาวัลย์  เฉลมิพงษ์ 
4. นางศิริลักษณ์  วรปสัส ุ
5. นางสาววิไล  สุกแก้ว 
6. นางกุลทินี  ปานแดง 

อบรมเสริมสร้างองค์ความรู้การใหบ้ริการ
แก่บุคลากร หัวข้อ “นวัตกรรมบรกิาร” 
ในรูปแบบออนไลน์  

ห้องประชุมศรีทอง 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ จังหวดั
เพชรบูรณ ์

 

 

ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 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 2.02 4.50 2.87 3.47 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
2. การวิจัย 4 5.00 5.00 4.50 4.75 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 2 - 5.00 5.00 5.00 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 3.01 4.60 3.95 4.15 การด าเนินงานระดับด ี

ระดับคุณภาพ พอใช้ ดีมาก ดี ดี  

 
กิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนพันธกิจด้านการบริหารจัดการ 
 

ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
1 การถ่ายทอดนโยบาย 

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 
2565) 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
70 คน 

1. บุคลากรภายในคณะ ไดร้ับทราบ
และมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
นโยบายการบริหารงาน แผนปฏบิตัิ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 
2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และแผนปฏิบัตริาชการรายปี 
(พ.ศ. 2565)  
2. บุคลากรภายในคณะ น าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 
2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และแผนปฏิบัตริาชการรายปี 
(พ.ศ. 2565) เป็นแนวทางในการ
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
ด าเนินงานตามภารกจิให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การให้ความรู้และทักษะด้าน
การประกันคณุภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา  
(ผ่านระบบออนไลน์) 

สโมสรนักศึกษาและนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. นักศึกษาน าความรู้ไปใช้กับกิจกรรม
นักศึกษา  
2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. นักศึกษาใช้กระบวนการคุณภาพใน
การพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือ
โครงการนักศึกษา  
4. มีระบบตดิตามประเมินผลการ
ประกันคณุภาพในกิจกรรมที่นักศกึษา
ด าเนินการ และในส่วนท่ีนักศึกษามี
ส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของ
คณะฯ  
5. น าผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการให้ความรู้และกลไกการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 
– 2570) คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏเพชรบรูณ์ และจดัท าร่าง
แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 
2566) 

คณะผู้บริหารและตัวแทน
บุคลากรคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

น าแผนปฏิบตัิราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 – 2570) คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ และ
แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 2566) 
เป็นแนวทางการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
การเขียนรายงานประเมินตนเอง 
(SAR) และเตรียมความพร้อมรับ
การ ตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2564 

คณาจารย์และบุคลากร       
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
55 คน 

1. ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความ
เข้าใจในการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  
2. ผู้ร่วมประชุมทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ได้ฝึกทักษะการเขียนรายงาน
การประเมิน ตนเอง (SAR)  
3. ร่างรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) และเตรียมความพร้อมรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

5 โครงการประชุมตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
การตรวจประเมินคณุภาพ

หลักสตูรทั้ง 9 หลักสตูร       
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
ประกอบด้วย  

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2564 ทั้ง 9 หลักสูตร คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์ซึ่งมผีล
การประเมินทุกหลักสูตรอยู่ในระดบัดี 
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ล าดับ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับจากโครงการ 
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร ท้ัง 9 หลักสูตร 

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  
8. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  
9. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา 

6 โครงการประชุมตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2564 
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ คณาจารย์และ
บุคลากรคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คณาจารย์และบุคลากร       
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
30 คน 

ได้รับการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินและมีผลการประเมนิ
ภาพรวมระดับ 4.15  
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คณะผู้จัดท า 
 

คณะที่ปรึกษา  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ  ชาญพหล  คณบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตว์  รัตนวัย  รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 
3. อาจารย์ยศวรรธน์  จันทนา   รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ าผึ้ง  พูนวิวัฒน์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. อาจารย์นภาพร  ตุ้มทองค า   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
6. 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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