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 สารคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ในปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีได้จัดการศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาครบ 35 ปีคณะเทคโนโลยีได้

พัฒนาตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2564-2568)  และแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยี พ.ศ.2564  โดยค านึงถึงภารกิจหลักของ 

คณะเทคโนโลยี ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย (1) การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความเป็นผู้น า ความคิด

สร้างสรรค์ ตลอดจนมีจิตส านึกแห่งคุณธรรมและจริยธรรม(2) การผลิตงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ 

(3) การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม (4) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย และ (5) การจัดและ

พัฒนาระบบบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

คณะเทคโนโลยี ได้มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัย โดยได้เน้นการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ และมีทักษะตรงตามความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะมีการส่งเสริมพัฒนาและผลักดันให้เกิดการน าความรู้ 

และผลงานการท าวิจัยไปต่อยอด เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และบริการวิชาการแก่ชุมชนให้ เป็นรูปธรรมมากขึ้น  

การด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีเปี่ยมไปด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

อย่างจริงจัง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภายในคณะเทคโนโลยี ช่วยในการขับเคล่ือนทุกภารกิจ

ของคณะเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยัง่ยืน 

คณะเทคโนโลยีขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินงานเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย บริการวิชาการและช่วยเหลือสังคม รวมถึงท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศ ก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบัณฑิต และประชาชน 

จนเกิดความสุขในการด ารงชีวิต เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ 

คณบดีคณะเทคโนโลยี 
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 ประวัติคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2529 คณะเทคโนโลยีได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับคณะ ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา  

เล่มที่ 103 ตอนที่ 139  ประกอบด้วยสาขาวิชาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีการอาหารและโภชนากา ร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคามได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย

มหาสารคามตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 โดยมี คณะเทคโนโลยีเป็น 1 ใน 4 คณะในสังกัด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งส่วนราชการเป็น 3 ภาควิชาซึ่ง ประกอบด้วย ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ และภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งการบริหารจัดการเป็น 5 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 

เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีการผลิตพืช  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต 

ระดับปริญญาตรีจ านวน 5 หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2545 ได้ เริ่มการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลักสูตรแรกและในวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ย้ายไปสังกัดคณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์ 

ในปีงบประมาณ 2550 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้แยกออกจากคณะเทคโนโลยีไปสังกัดคณะสัตวแพทย์ 

และสัตวศาสตร์ในชื่อสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ในปีงบประมาณ 2552 มีการย้ายคณะเทคโนโลยีจากเขตพื้นท่ีในเมือง มายัง เขตพื้นท่ีขามเรียง 

ในปีงบประมาณ 2555 สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาประมงได้ย้ายมาสังกัดคณะเทคโนโลยี 

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีมีการแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 ภาควิชา คือภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ  และภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรท้ังหมด 13 หลักสูตร 
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 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ปรัชญา 

“ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”  

วิสัยทัศน ์

เป็นสถาบันท่ีผลิตบุคลากรทีม่ีความสามารถสูงทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

(To be an institute producing talented workforce with high capacity in agriculture and agro-industry) 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสากล  

และเป็นผู้ประกอบการ  

2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ สามารถนาไปประยุกต์ใช้  

3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยัง่ยืน  

4. อนุรักษ์ ปกป้อง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5.บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล  

ค่านิยม 

S3  

S = Synergy = รวมพลังกันท างาน หมายถึง ร่วมแรงร่วมใจทางานเป็นทีม (Teamwork) อย่างสร้างสรรค์ (innovation) 

อย่างมืออาชีพ (Professional) และมุ่งมั่นให้บรรลุผลส าเร็จ (Achievement)  

S = Strategic work system = การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ หมายถึง การท างานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ  

S = Social Responsibility = สร้างสรรค์สังคมให้ยั่งยืน หมายถึง น าผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ไปใช้ ให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างจริงจัง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีทันสมัย  

ตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  

ยุทธศาสตร์ที ่2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทีส่ร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการบริหาร

จัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะ ให้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและสากล 

ยุทธศาสตร์ที ่7 พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท้ังภายในและรอบคณะ  

สู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

  



 

 
FACULTY OF TECHNOLOGY ANNUAL REPORT 2021 MAHASARAKHAM UNIVERSITY 

รายงานประจ าปี 2564  
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ปรัชญา “ผู้มีปญัญา พงึเป็นอยู่เพื่อมหาชน”  

4 

 

      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

 โครงสร้างองค์กร และการบริหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โครงสร้างองค์กรคณะเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการประจ าคณะเทคโน 

โลยี 

 

 

 

  

ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร

และโภชนศาสตร์ 

 

ส านักงานเลขานุการ 
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

 

คณะเทคโนโลยี 

คณบดีคณะเทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

และพัฒนาองค์กร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิเทศสัมพนัธ ์

รองคณบดีฝ่าย 

จัดหาทรัพยากรและพัฒนา

คุณภาพนิสิต 

กรรมการประจ าคณะ 

หัวหน้าส านกังานเลขานกุาร 

คณะเทคโนโลย ี

รองคณบดีฝ่ายวจิัย 

และบริการวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย 

แผน และคลัง 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

และพัฒนานิสิต 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลย ี

การอาหารและโภชนศาสตร์ 

 

หัวหน้าภาควิชา 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

หัวหน้าภาควิชา 

เทคโนโลยกีารเกษตร 

 

ภาควิชา รองคณบดี ส านักงานเลขานุการ 

คณะเทคโนโลยี 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

กรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 

 

 

 

 รศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม 

คณบดีคณะเทคโนโลยี 

 

   
ผศ.ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ 

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการ 

และพัฒนานิสิต 

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม 

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัย 

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 

รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 

   
ผศ.ดร.จักรพงษ์ ชายคง 

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายบริการ

วิชาการและอาคารสถานท่ี 

ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์บุษบา ธระเสนา 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

   
ผศ.ดร.ดุลย์จิรา สุขบุญญสถิตย์ 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

และโภชนศาสตร์ 

ผศ.ดร.เอกพล วังคะฮาต 

กรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 

นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

คณะเทคโนโลยี 

กรรมการประจ าคณะ  (ในระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2563-20 กุมภาพันธ์ 2564)  
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

กรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 

 

 

 

 ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ 

คณบดีคณะเทคโนโลยี 

 

   
อ.ดร.สุณิสา ร้อยดวง  

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการ 

และวิเทศสัมพันธ์ 

ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล 

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัย 

และบริการวิชาการ 

ผศ.ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

   
อ.ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ 

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายจัดการ

ทรัพยากรและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

   
ผศ.ดร.พีระยา โชติถนอม 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

และโภชนศาสตร์ 

ผศ.ดร.เอกพล วังคะฮาต 

กรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 

นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

คณะเทคโนโลยี 

กรรมการประจ าคณะ (ในระหว่างวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564-30 ตุลาคม 2564) 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จ านวนหลักสูตรทีเ่ปิดสอน ทั้งหมด 13 หลักสูตร 

(ปีทีป่รับปรุงล่าสุด ตาม TQF) ประธานผู้บริหารหลักสูตร 

ปริญญาตรี  

1. วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร (2560) 

2. วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2561) 

3. วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (2561) 

4. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (2560) 

5. วท.บ.ประมง (2561) 

6. วท.บ.สัตวศาสตร์ (2560) 

ผศ.ดร.ทัตดาว ภาษีผล 

ผศ.ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 

อาจารย์บุษบา ธรรมประเสริฐ 

ผศ.ดร.นริศ สินศิริ 

ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล 

ผศ.ดร.นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย 

ปริญญาโท  

7. วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ (2563) 

8. วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร (2560) 

9. วท.ม.เกษตรศาสตร์ (2563) 

10. วท.ม.นวัตกรรมอาหารและเกษตร (2563) 

รศ.ดร.วิจิตรา หลวงอินทร์ 

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรลือ 

ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา 

ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน 

ปริญญาเอก (ปีทีป่รับปรุงล่าสุด)  

11. ปร.ด.เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) (2560) 

12. ปร.ด.เกษตรศาสตร์ (2559) 

13. ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ (2561) 

ศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ 

ผศ.ดร.วรรทณา สินศิริ 

รศ.ดร.ลือชัย บุตคุป 

 

 ดัชนีสมรรถนะส าคัญ (KPI) ประจ าปี 2564 

รายการ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลง 

ปี 2563 ปี 2564 
(เพิ่มขึ้น/

ลดลง) 
ร้อยละ 

1) ด้านการเรียนการสอน     

1.1) หลักสูตร 13 13 - - 

1.1.1) จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  รวมทั้งสิ้น 13 13 - - 

1.1.1.1) จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 6 - - 

1.1.1.2) จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท 4 4 - - 

1.1.1.3) จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 3 - - 

1.1.2) ผลประเมินหลักสูตร     

1.1.2.1) จ านวนหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน - - - - 

1.1.2.2)  จ านวนหลักสูตรที่ผ่านระดับดีขั้นไป (3.01 ขึ้นไป) 13 13 - - 

1.2) นิสิต     

1.2.1) จ านวนนิสิตตามแผนการรับนิสิต 441 441 - - 

1.2.1) จ านวนนิสิตใหม่ 319 406 87 38.24 

1.2.2) จ านวนนิสิตรวม 1,238 1285 47 3.80 

1.2.3) จ านวนนิสิตจบ 281 311 30 10.68 

1.2.4) จ านวนนิสิตต่างชาติ (รวม) 7 4 -3 -42.86 

1.2.4.1) จ านวนนิสิตต่างชาติ ระดับปริญญาตรี 4 0 -4 -100 

1.2.4.2) จ านวนนิสิตต่างชาติ ระดับปริญญาโท 0 1 1 - 

1.2.4.3) จ านวนนิสิตต่างชาติ ระดับปริญญาเอก 3 3 0 - 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

รายการ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลง 

ปี 2563 ปี 2564 
(เพิ่มขึ้น/

ลดลง) 
ร้อยละ 

1.2.5) จ านวนนิสิตที่ได้รับรางวัล (รวม) 15 2 -13 -93.33 

1.2.5.1) จ านวนนิสิตที่ได้รับรางวัล ระดับอ าเภอ/จังหวัด 0 2 2 - 

1.2.5.2) จ านวนนิสิตที่ได้รับรางวัล ระดับภูมิภาค 0 0 0 - 

1.2.5.3) จ านวนนิสิตที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ 15 0 -15 - 

1.2.4.4) จ านวนนิสิตที่ได้รับรางวัล ระดับนานาชาติ 0 0 0 - 

1.4) จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 1:38.97 - - - 

1.5) ร้อยละการมีงานท าของนิสิตระดับปริญญาตรี 99.29 - - - 

1.6) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของคณะ 4.23 - - - 

1.7) จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ทั้งสิ้น  (คน) 28 44 18 57.14 

1.7.1) จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 15 16 1 6.67 

1.7.2) จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาค้างจบ (ไม่ส าเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด) 

5 14 

9 

180 

1.8) จ านวนผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาโท 12 12 0 - 

1.8.1) จ านวนผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ระดับชาติ ของนิสิต ป.โท 11 3 -8 -72.73 

1.8.2) จ านวนผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ระดับนานาชาติ ของนิสิต ป.โท 1 9 8 800 

1.8.3) ร้อยละผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ ของนิสิต ป.โท 56.92 260 203.08 356.78 

1.9) จ านวนผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาเอก 6 5 -1 16.67 

1.9.1) จ านวนผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ระดับชาติ ของนิสิต ป.เอก 1 0 -1 -100 

1.9.2) จ านวนผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ระดับนานาชาติ ของนิสิต ป.เอก 5 5 - - 

1.9.3) ร้อยละผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ ของนิสิต ป.เอก 140 100 -40 -28.57 

1.10) จ านวนรางวัลที่นิสิตของหน่วยงานได้รับรางวัล 10 2 -8 -80 

1.11) จ านวนนิสิตของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 6 2 -4 -66.67 

1.12) จ านวนศิษย์เก่าของหน่วยงานทีไ่ด้รับรางวัล 1 6 5 500 

2) ด้านการวิจัย   0  

2.1) จ านวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 17 54 37 217.65 

2.2) จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 17 54 37 217.65 

2.3) ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยต่ออาจารย์ทั้งหมด 25 34.78 9.78 39.12 

2.4) เงินทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์ทั้งหมดของหน่วยงาน 6,354,418   15,194,534 

 

8,840,116 139.12 

2.4.1) จ านวนเงินทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์ภายในหน่วยงาน (คณะ) 1,010,000 201,000 -809000 -80.10 

2.4.2) จ านวนเงินทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัย - 3,399,000 - - 

2.4.3) จ านวนเงินทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัย 5,344,418 11,594,534 6,250,116 116.95 

2.5) สัดส่วนเงินทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ (บาท/คน) 96,279 223,449 127,170 132.08 

2.6) จ านวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์หรือน าไปแก้ปัญหา 

และพัฒนาพื้นที่ชุมชน 

5 15 10 2000 

2.7) จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมดของหน่วยงาน 27 40 13 48.15 

2.7.1) จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับชาติ 13 0 -13 - 

- จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 1 - - - - 

- จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 2 - - - - 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ระดับชาติในรูปแบบอื่น - - - - 

2.7.2) จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 40 - - 

- จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 14 15 1 - 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

รายการ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลง 

ปี 2563 ปี 2564 
(เพิ่มขึ้น/

ลดลง) 
ร้อยละ 

Thomson Reuters (IS) ที่มีค่า Impact factor 

- จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 

Thomson Reuters (ISI) ที่ไม่มีค่า Impact factor 

- - - - 

- จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 

Scopus ที่อยู่ใน Q1 (ไม่นับซ้ ากับ ISI) 

- 25 - - 

- จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 

Scopus ที่อยู่ใน Q2-Q4 (ไม่นับซ้ ากับ ISI) 

- - - - 

- จ านวนบทความที่ ได้รับการตี พิมพ์ เผยแพร่ระดับนานาชาติ 

ในรูปแบบอื่น 

- - 

- 

- 

2.8) จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 1 3 2 200 

- จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 0 0 - - 

- จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 1 3 2 200 

2.9) จ าน วนผลงานวิจั ยที่ ห น่ วยงานหรือองค์ ก รร ะดั บ ชาติ ว่ าจ้ าง 

ให้ด าเนินการ 

2 2 

0 

- 

2.10) จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์ พืช พันธุ์ สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ 

การจดทะเบียน 

- - - - 

2.11) จ านวนต าราหรือหนังสืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ 

- - - - 

2.12) จ านวนต าราหรือหนังสืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1 1 0 - 

3) ด้านการบริการวิชาการ   0  

3.1) จ านวนโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนของหน่วยงาน 1 3 2 200 

3.2) จ านวนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนตามนโยบายมหาวิทยาลัย 1 0 -1 - 

3.3) รายได้ที่เกิดจากให้บริการวิชาการ 1 1 0 - 

3.4) อื่นๆ - - - - 

4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

4.1) จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน 5 5 0 - 

4.2) จ านวนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายมหาวิทยาลัย 1 0 -1 - 

4.3) จ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1 1 

0 

- 

4.4) อื่นๆ - 0 - - 

5) ด้านการบริหารจัดการ   0  

5.1) จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น (บาท) 47,818,420 36,950,356 -10868064 

 

-22.73 

5.1.1) จ านวนงบประมาณแผ่นดิน  (บาท) 28,594,420 22,927,056 -5667364 -19.82 

5.1.2) จ านวนงบประมาณเงินรายได้  (บาท) 19,224,000 14,023,300 -5,200,700 

 

-92.71 

5.2) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดิน) ทั้งสิ้น 98.00 99.69 1.69 1.72 

5.2.1) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ในภาพรวม   95.00 99.69 4.69 4.94 

5.2.2) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน 100 ไม่ไดร้ับจัดสรร

ครุภัณฑ์ 

- - 

5.3) จ านวนเงินสะสมของงบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณทั้งส้ิน (บาท) - - - - 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

รายการ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลง 

ปี 2563 ปี 2564 
(เพิ่มขึ้น/

ลดลง) 
ร้อยละ 

5.4) จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน  ทั้งสิ้น  (คน) 102 98 -4 -3.92 

5.4.1) จ านวนอาจารย์ของหน่วยงานทั้งสิ้น  (คน) 69 69 0 - 

5.4.1.1)  คุณวุฒิของอาจารย์   0  

(1) จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี  (คน) - - - - 

(2) จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท  (คน) 9 9 0 - 

(3) จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  (คน) 60 60 0 - 

(4) ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 86.95 86.95 0 - 

(5) จ านวนอาจารย์ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ (คน) 3 3 0 - 

5.4.1.2)  ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์     

(1) จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 56 57 1 1.79 

- จ านวนอาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. (คน) 50 48 -2 -4.00 

- จ านวนอาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ รศ. (คน) 5 7 2 40.00 

- จ านวนอาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ ศ. (คน) 1 2 1 100 

(2) จ านวนอาจารย์ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ

(คน) 

55 55 

0 

- 

(3) จ านวนอาจารย์ท่ียืน่ขอต าแหน่งทางวิชาการ(คน) 10 2 -8 -80.00 

(4) ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 84.84 82.61 -2.23 -2.63 

5.4.2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน  (คน) 29 29 0 - 

5.4.3) รางวัล     

5.4.3.1) จ านวนรางวัลที่ได้รับ  (รางวัล) 2 4 2 100 

5.4.3.2) จ านวนอาจารย์/บุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล  (คน) 2 4 2 100 

6) ผลการด าเนินงานโดยรวม   0  

6.1) คะแนนผลประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 3.44 3.47 0.03 0.87 

6.2) คะแนนผลประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 4.79 4.91 0.12 2.51 

6.2.1) จ านวนตัวชี้วัดท่ีก าหนดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 32 34 2 6.25 

6.2.2) จ านวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามเป้าหมาย 30 32 2 6.67 

6.3) ผลการตรวจสอบประจ าปี  โดยส านักตรวจสอบภายใน 34.73 35.29 0.56 1.61 

 

 สรุปพันธกิจด้านการเรียนการสอน 

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น จ านวน 13 หลักสูตร โดยมีนิสิตที่รับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2564 

จ านวน 405 คน จ าแนกตามระดับการศึกษา คือระดับปริญญาตรี จ านวน 388 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 13 คน ระดับปริญญา

เอก จ านวน 4 คน  

และมีนิสิตรวมทั้งสิ้น จ านวน 1,248 คนจ าแนกตามระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 1,195 คน ระดับปริญญาโท 

จ านวน 35 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 18 คน 

 

 

 

 

 

จ านวนนิสิตปี 2564 

สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

ปกติ พิเศษ 

นิสิตใหม่      

วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 

วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร 

วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 

วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

วท.บ.สัตวศาสตร์ 

วท.บ.ประมง 

วท.ม.นวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ 

79 

103 

21 

22 

132 

31 

- 

 2 

1 

8 

 

1 

 

1 

1 

1 

2 

82 

105 

31 

22 

133 

31 

1 

รวม 388  13 4 405 

นิสิตรวม      

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

สาขาสัตวศาสตร์ 

สาขาประมง 

266 

326 

75 

82 

375 

71 

 10 

2 

21 

 

2 

4 

5 

9 

279 

333 

104 

82 

377 

71 

รวม 1,195  35 18 1,248 

 

 

ภาพเปรียบเทียบจ านวนนิสิตตามสาขาและระดับการศึกษา 

 

  

266

326

75 82

375

71

10 2
21

24 5 9

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

 การด าเนินงานกิจการนิสิต 

โครงการพัฒนานิสิต 

โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีมีการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมกิจการนิสิต จ านวน ...5... 

โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน ...80,000.... บาท จ าแนกเป็น คุณธรรมจริยธรรมและจริยธรรม , ด้านความรู้, ด้านทักษะ 

ทางปัญญา,ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ,ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
วัน/เดือน/ปี 

ทีจ่ัดกิจกรรม 
ประเภทกิจกรรม 

1 โครงการรับปริญญา 57,000 10-15 ธ.ค.63 - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

2 โครงการบริจาคโลหิต - 24 ธ.ค.63 - ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจริยธรรม 

3 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต 10,000 19 ก.พ.64 - ด้านความรู้                         

4 โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ 

และระบบสารสนเทศ 

- เรื่อง “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

ระดับพ้ืนฐาน” 

 

3,000 17 มี.ค.64 

 

 

- ด้านความรู้                         

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลย ี

6 โครงการปฐมนิเทศนิสิต 10,000 

 

17 มิ.ย.64 - ด้านความรู้     

- ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล                     

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 80,000 

นิสิต/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ องค์กรทีใ่ห้รางวัล วัน/เดือน/ปี 

1 ชนันญา พิรุณ รางวัลนิสิตเพือ่รับรางวัลนิสิตต้นแบบ 

(MSU FOR ALL) 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

ปีการศึกษา 2563 

 

2 เกรียงศักดิ์ พรสวัสดิ์ รางวัลเชิดชูเกียรติคนดศีรี มมส. ระดับ

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

3 ธันวาคม 2563 

 

3 เสาวณีย์  ชัยเพชร ได้รับรางวัล GOLD MEDAL 

จากการแข่งขัน International Invention 

Innovation Competition in Canada, 

iCAN 2021 และCANADIAN SPECIAL 

AWARD 

Toronto Int’l Society of Innovation & 

Advanced Skills (TSIAS) 

CANADIAN SPECIAL 

AWARD 

 

วันที ่28 สิงหาคม 

2564 

    ณ เมืองโตรอน

โต 

ประเทศแคนาดา 

   

4 

 

กุสุมาวดี  ฐานเจริญ รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยแบบ

บรรยาย ระดับดี 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย 

ครั้งที่ 15 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

วันที ่23 กรกฎาคม 

2564 

 

5 สุรชัย  รัตนสุข รางวัลนักวิจัยดีเด่น  

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด 

วันที ่27 สิงหาคม 

2564 

 

6 โกวิทย์  กางนอก รางวัลบุคคลดีเด่น 

ระดับจังหวัด 

ส านักงานเกษตร 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

วันที ่9 เมษายน 

2564 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ องค์กรทีใ่ห้รางวัล วัน/เดือน/ปี 

7 ศิริธร  ศิริอมรพรรณ 

 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 

ด้านความส าเร็จในอาชีพ/หน้าท่ีการงาน 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

วันที ่11 กันยายน 

2564 

 

8 ยศนนท์  ศรีวิจารย์   บุคลากรดีเด่น  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจ าปี 2563 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

วันที ่21 ธันวาคม 

2563 

9 วรโชติ แสงหา รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 2  

ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

ปีงบประมาณ 

2564 

 

 

ทุนการศึกษานิสิต 

ในปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีมีนิสิตทีไ่ด้รับทุนการศึกษา จ านวน ....1... คน ซ่ึงจ าแนกเป็น ....1.....ทุนการศึกษา  

ที่ ชื่อทุน ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา จ านวน 

1 ทุนผลกระทบจากโควิด อทิตยา  ผุยค าพิ 

 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2,000 

 

 การวิจัย   

1. คณะเทคโนโลยี มีเงินทุนวิจัย ซึ่งจ าแนกออกเป็น ดังนี้ 

เงินทุนวิจัยภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564 เงินทุนวิจัยภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ภายในคณะเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายนอก มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

วิจัยต่างประเทศ 

3,403,590 8,643,320 1,605,464 

รวม  3,403,590   บาท รวม   10,248,784    บาท 

 

1.1 เงินทุนวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 ตุลาคม 2563-31 กันยายน 2564) 

ที่ หัวหน้าโครงการ ชื่อเรื่อง 
งบประมาณ

(บาท) 

1 นันทพร สุทธิ การใช้เทคโนโลยีนาโนฮอร์โมนในการแปลงเพศปลานิล 200,000 

2 อัศวิน อมรสิน การทดสอบกระบวนการที่เหมาะสมและศึกษาอายุการเก็บเครื่องดื่มไว

ตามินซี ผสมถั่งเช่าสีทอง 

328,000 

3 อัศวิน อมรสิน การทดสอบกระบวนการที่เหมาะสมและศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์น้ า

มะม่วงหาวมะนาวโห่เข้มขน้ผสมร่วมกับมัลเบอรี่ 

65,000 

4 อัศวิน อมรสิน ทดสอบกระบวนการที่เหมาะสมและศึกษาอายุการเก็บลอดช่องไทย 65,000 

5 อัศวิน อมรสิน การทดสอบกระบวนการที่เหมาะสมและศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์น้ าจ้ิม

สุกี้  

65,000 

6 อัศวิน อมรสิน การทดสอบกระบวนการที่เหมาะสมและศึกษาอายุการเก็บอาหารเครื่องดื่ม

ส าเร็จรูป ส าหรับผู้ป่วยโรคไต 

328,000 

7 อัศวิน อมรสิน การทดสอบกระบวนการที่เหมาะสมและศึกษาอายุการเก็บแกงเห็ดโคนน้อย

พร้อมบริโภคบรรจุรีทอร์ทเพาซ์สเตอริไลซ์  

328,000 

8 อัศวิน อมรสิน การทดสอบกระบวนการที่เหมาะสมและศึกษาอายุการเก็บเครื่องดื่มโปรตีน

อกไก่ปั่นผสมเวย์  

328,000 

9 อัศวิน อมรสิน การทดสอบกระบวนการที่เหมาะสมและศึกษาอายุการเก็บผงสเปรดรายใบ

มะหาดและผงมะหาดชงดื่ม 

328,000 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

10 ศุภชัย สุทธิเจริญ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์

ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานการพัฒนา

กระบวนการวิจัย 

ของผู้ประกอบการ 

200,000 

11 ศุภชัย สุทธิเจริญ การยกระดับการผลิตผักอินทรีย์เพ่ือการค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ด้วยระบบส่ังการผ่านสมาร์ทโฟน ระยะท่ี 2 

200,000 

12 วิภาวี ไทเมืองพล ระบบการเพาะเลี้ยงไรน้ านางฟ้าไทยโดยใช้จุลินทรีย์ที่เหมาะสมเป็นแหล่ง

อาหาร และการน าไรน้ านางฟ้าไทยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงกุ้ง

ก้ามกราม 

365,090 

13 วิภาวี ไทเมืองพล ระบบการผลิตลูกพันธุ์ปลานิลโดยใช้จุลินทรีย์ทีม่ปีระโยชน์ 368,000 

14 วิภาวี ไทเมืองพล การใช้จุลินทรีย์ทีเ่หมาะสมเพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตของปลาสวยงาม

ระหว่างการขนส่ง 

235,500 

รวมทั้งสิ้น 3,403,590 

 

2. คณะเทคโนโลยี มีเงินทุนวิจัยภายนอก ซึ่งจ าแนกออกเป็น 

2.1 เงินทุนวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 ตุลาคม 2563-31 กันยายน 2564) 

ที่ หัวหน้าโครงการ ชื่อเรื่อง 
งบประมาณ

(บาท) 

1 อนุชิตา มุ่งงาม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวจ้ิงหรีดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนฐานจาก

จิ้งหรีด 

2,000,000 

2 ลือชัย บุตคุป นวัตกรรมและการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไมซีเลียมของเห็ดผ้ึงในพื้นที่

ป่านาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม (ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)) 

900,000 

3 ลือชัย บุตคุป สภาวะท่ีเหมาะสมและการเพิม่ปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพของการ

เพาะเลี้ยงไมซีเลียมเห็ดผ้ึงจากพื้นท่ีป่านาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม 

(ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

(อพ.สธ.)) 

323,830 

4 ศิริธร ศริิอมรพรรณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขิงผงส าเร็จรูปที่มีปริมาณน้ าตาลต่ าและมีสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพสูง 

1,605,740 

5 ศิริธร ศริิอมรพรรณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวพริกกรอบ 480,000 

6 ศิริธร ศริิอมรพรรณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวป๊อปผสมน้ าผ้ึงอบกรอบ 480,000 

7 ศิริธร ศริิอมรพรรณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจากจิ้งหรีดขาวให้มีความ

ปลอดภัยและได้มาตรฐานเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1,500,000 

8 นันทพร สุทธิ การใช้เทคโนโลยีนาโนฮอร์โมนในการแปลงเพศปลานิล 200,000 

9 ฤชุอร วรรณะ ประสิทธิภาพของเชื้อ Metarhizium anisopline ป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งสี

ชมพูในมันส าปะหลัง 

115,000 

10 อัศวิน อมรสิน การพัฒนาอุปกรณ์และกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์น้ าปลาร้า (Development 

of equipmentand pasteurization processes for fermented fish 

sauce 

80,000 

11 อัศวิน อมรสิน การทดสอบกระบวนการที่เหมาะสมและศึกษาอายุการเก็บเครื่องดื่มไว

ตามินซี ผสมถั่งเช่าสีทอง 

82,000 

12 อัศวิน อมรสิน การทดสอบกระบวนการที่เหมาะสมและศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์น้ า

มะม่วงหาวมะนาวโห่เข้มขน้ผสมร่วมกับมัลเบอรี่ 

16,250 

13 อัศวิน อมรสิน ทดสอบกระบวนการที่เหมาะสมและศึกษาอายุการเก็บลอดช่องไทย 16,250 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

ที่ หัวหน้าโครงการ ชื่อเรื่อง 
งบประมาณ

(บาท) 

14 อัศวิน อมรสิน การทดสอบกระบวนการที่เหมาะสมและศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์น้ าจ้ิม

สุกี้  

16,250 

15 อัศวิน อมรสิน การทดสอบกระบวนการที่เหมาะสมและศึกษาอายุการเก็บอาหารเครื่องดื่ม

ส าเร็จรูป ส าหรับผู้ป่วยโรคไต 

82,000 

16 อัศวิน อมรสิน การทดสอบกระบวนการที่เหมาะสมและศึกษาอายุการเก็บแกงเห็ดโคนน้อย

พร้อมบริโภคบรรจุรีทอร์ทเพาซ์สเตอริไลซ์  

82,000 

17 อัศวิน อมรสิน การทดสอบกระบวนการที่เหมาะสมและศึกษาอายุการเก็บเครื่องดื่มโปรตีน

อกไก่ปั่นผสมเวย์  

82,000 

18 อัศวิน อมรสิน การทดสอบกระบวนการที่เหมาะสมและศึกษาอายุการเก็บผงสเปรดรายใบ

มะหาดและผงมะหาดชงดื่ม 

82,000 

19 พีรยา โชติถนอม นวัตกรรมการแปรรูปจิ้งหรีดผงและจ้ิงหรีดสเตอริไลซ์และการถ่ายทอด

เทคโนโลย ี

500,000 

รวมทั้งสิ้น 8,643,320 

 

2.2 เงินทุนวิจัยต่างประเทศ (1 ตุลาคม 2563-31 กันยายน 2564) 

ที่ หัวหน้าโครงการ ชื่อเรื่อง 
งบประมาณ

(บาท) 

1 เอกพล วังคะฮาต Effect of Kera-Stim® 50 supplementation in low fish 

meal-based diets on growth performance and amino acid 

metabolism in juvenile Niletilapia (Oreochromis niloticus) 

   810,623.75  

2 เอกพล วังคะฮาต Supplementation of Natural free Amino Adds Mixes kera-stim 50 in 

diet for Asuan seabass laters calcarifer 

   794,839.90  

รวมทั้งสิ้น 1,605,464 

 

3. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ในปีงบประมาณ2564 ระหว่าง ตุลาคม 2563 

(2020) ถึง กันยายน 2564 (2021) 

3.1 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus/ISI ในฐานข้อมูลอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง 

ตุลาคม 2563 (2020) ถึง กันยายน 2564 (2021) จ านวน 40 บทความ 

ที่ ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/วันที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล 

1 ศิริธร ศริิอมรพรรณ Amino acid profile and biological 

properties of silk cocoon as affected by 

water and enzyme extraction 

Molecules ISI 

Scopus Q1 

2 ศิริธร ศริิอมรพรรณ Anti-tumor activity of rice bran 

hydrolysates on migration, invasion and 

angiogenesis 

Asian Pacific Journal of 

Tropical Biomedicine 

ISI 

Scopus Q2 

3 ภัททิรา เกษมศิร ิ Assessment on Microplastics 

Contamination in Freshwater Fish: A Case 

Study of the Ubolratana Reservoir, 

Thailand 

International Journal of 

Geomate 

ISI 

Scopus Q3 

4 ศิริธร ศริิอมรพรรณ Changes in amino acid profiles and 

bioactive compounds of thai silk cocoons 

as affected by water extraction 

Molecules ISI 

Scopus Q1 
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5 ศิริธร ศริิอมรพรรณ Changes in curcuminoids and chemical 

components of turmeric (Curcuma longa 

L.) under freeze-drying and low-

temperature drying methods 

Food Chemistry ISI  

 อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล Changes in curcuminoids and chemical 

components of turmeric (Curcuma longa 

L.) under freeze-drying and low-

temperature drying methods 

Food Chemistry ISI  

6 พีระยศ แข็งขัน Changes in germination of the aged rice 

seeds after priming with rice bran, husks, 

brassinosteroids and chitosan 

International Journal of 

Agricultural Technology 

 Scopus Q4 

7 ศิริธร ศริิอมรพรรณ Characterization of Polysaccharides from 

Gynura procumbens with relation to their 

antioxidant and anti-glycation potentials 

Biocatalysis and 

Agricultural 

Biotechnology 

ISI  

 สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น Characterization of Polysaccharides from 

Gynura procumbens with relation to their 

antioxidant and anti-glycation potentials 

Biocatalysis and 

Agricultural 

Biotechnology 

ISI  

8 ธิติวุทธิ วงค์ค าแปง Characterization of simultaneous uptake 

of xylose and glucose in 

Caldicellulosiruptor kronotskyensis for 

optimal hydrogen production 

 

Biotechnology for 

Biofuels 

ISI 

Scopus Q1 

9 ธิติวุทธิ วงค์ค าแปง Chitosan flocculation associated with 

biofilms of C. saccharolyticus and C. 

owensensis enhances biomass retention 

in a CSTR 

International Journal of 

Hydrogen Energy 

ISI 

Scopus Q1 

10 วิจิตรา หลวงอินทร ์ Cold Plasma Treatment on Mustard Green 

Seeds and its Effect on Growth, 

Isothiocyanates, Antioxidant Activity and 

Anticancer Activity of Microgreens 

International Journal of 

Agriculture and Biology 

 Scopus Q3 

 ศิริรัตน์ ดศีีลธรรม Cold Plasma Treatment on Mustard Green 

Seeds and its Effect on Growth, 

Isothiocyanates, Antioxidant Activity and 

Anticancer Activity of Microgreens 

International Journal of 

Agriculture and Biology 

 Scopus Q3 

11 พีรยา โชติถนอม Comparative Analysis of Volatile 

Compounds and Antioxidant Activity of 

Kefir Produced by Thai Black Jasmine 

Rice 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management  

 Scopus Q4 

 วิจิตรา หลวงอินทร ์ Comparative Analysis of Volatile 

Compounds and Antioxidant Activity of 

Kefir Produced by Thai Black Jasmine 

Rice 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management  

Scopus Q4 

 วิจิตรา หลวงอินทร ์ Editorial: Food, Agriculture And 

Biotechnology Towards Sustainability In 

Thailand 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 
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12 ศิริรัตน์ ดศีีลธรรม Editorial: Food, Agriculture And 

Biotechnology Towards Sustainability In 

Thailand 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

 อนุชิตา มุ่งงาม Editorial: Food, Agriculture And 

Biotechnology Towards Sustainability In 

Thailand 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

 วิจิตรา หลวงอินทร ์ Effect of Atmospheric Pressure 

Multicorona Air Plasma and Plasma-

Activated Water on Germination and 

Growth of Rat-Tailed Radish Seeds 

IEEE Transactions on 

Plasma Science 

ISI 

Scopus Q2 

13 วิจิตรา หลวงอินทร ์ Effect of cold plasma and elicitors on 

bioactive contents, antioxidant activity 

and cytotoxicity of Thai rat-tailed radish 

microgreens 

Journal of the Science 

of Food and Agriculture 

ISI 

Scopus Q1 

14 ศิริรัตน์ ดศีีลธรรม Effect of cold plasma and elicitors on 

bioactive contents, antioxidant activity 

and cytotoxicity of Thai rat-tailed radish 

microgreens 

Journal of the Science 

of Food and Agriculture 

ISI 

Scopus Q1 

 เอกพล วังคะฮาต EFFECT OF DIETARY PAPAYA PEEL AND 

BAKER’S YEAST SUPPLEMENTATION ON 

GROWTH PERFORMANCE, 

HEMATOLOGICAL VALUE OF SILVER BARB 

(Barbodes gonionotus) AND ITS 

RESISTANCE TO Aeromonas hydrophila. 

 Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

 Scopus Q4 

15 อรวรรณ อรุณแสงสีสด Effect of dietary selenium from 

selenium-enriched kale sprout, 

selenomethionine, and sodium selenite 

on performance and selenium 

concentrations in the tissues of growing 

quails 

Animal Bioscience ISI 

Scopus Q1 

16 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล Effect of dietary selenium from 

selenium-enriched kale sprout, 

selenomethionine, and sodium selenite 

on performance and selenium 

concentrations in the tissues of growing 

quails 

Animal Bioscience ISI 

Scopus Q1 

 เอกพล วังคะฮาต Effect of dietary selenium from 

selenium-enriched kale sprout, 

selenomethionine, and sodium selenite 

on performance and selenium 

concentrations in the tissues of growing 

quails 

Animal Bioscience ISI 

Scopus Q1 

 พีระยศ แข็งขัน EFFECT OF SEED QUALITY STIMULATION 

IN KHAO DAWK MALI 105 PADDY DURING 

THE DORMANCY PERIOD USING 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 
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INFRARED RADIATION 

17 อนุชิตา มุ่งงาม Effect Of Storage And Packaging 

Conditions On Physical Properties And 

Carotenoid Content Of Mango Tablets 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

18 อนุชิตา มุ่งงาม Effect Of Storage And Packaging 

Conditions On Physical Properties And 

Carotenoid Content Of Mango Tablets 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

19 สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น Effects of operating conditions on quality 

attributes of instant brown rice porridge 

prepared by microwave assisted foam-

mat drying 

Engineering and Applied 

Science Research 

 Scopus Q3 

20 ดาริการ์ บุญพันธ์ Evaluation 16 elite sugarcane lines for 

ethanol yield and yield related traits 

under rainfed conditions 

Australian Journal of 

Crop Science 

Scopus Q3 

21 ฤชุอร วรรณะ Evaluation 16 elite sugarcane lines for 

ethanol yield and yield related traits 

under rainfed conditions 

Australian Journal of 

Crop Science 

Scopus Q3 

 ลือชัย บุตคุป Flavonoids and phenolics contents, 

antioxidant and antibacterial potential of 

folk medicinal plants used in 

northeastern Thailand 

Research Journal of 

Pharmacognosy 

ISI 

Scopus 

22 วรรณี สมัปปิโต Flavonoids and phenolics contents, 

antioxidant and antibacterial potential of 

folk medicinal plants used in 

northeastern Thailand 

Research Journal of 

Pharmacognosy 

ISI 

Scopus 

 พีระยศ แข็งขัน Fumigant toxicity and bioactivity of 

Wedelia trilobata essential oil against 

cowpea weevil (Callosobruchus 

maculatus) 

International Journal of 

Agricultural Technology 

 Scopus Q4 

23 ฤชุอร วรรณะ Fumigant toxicity and bioactivity of 

Wedelia trilobata essential oil against 

cowpea weevil (Callosobruchus 

maculatus) 

International Journal of 

Agricultural Technology 

Scopus Q4 

 เกศสุคนธ์ มณีวรรณ Identification of soil bacteria isolated 

from nasinuan community forest with 

potential application in agriculture 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

 Scopus Q4 

24 วิจิตรา หลวงอินทร ์ Identification of soil bacteria isolated 

from nasinuan community forest with 

potential application in agriculture 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

 ศิริรัตน์ ดศีีลธรรม Identification of soil bacteria isolated 

from nasinuan community forest with 

potential application in agriculture 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

 อนุชิตา มุ่งงาม Improved Melatonin Content And 

Antioxidant Activity Of Mung Bean 

Sprout By Germination Under Salinity 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 
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Incorporated With Exogenous Melatonin 

25 ดาริการ์ บุญพันธ์ Land-use Changes Affecting Phosphorus 

Distribution in Soil Profile in Northeast 

Thailand 

Suranaree Journal of 

Science and Technology 

ISI 

Scopus Q4 

26 เบ็ญจพร กุลนิตย์ Land-use Changes Affecting Phosphorus 

Distribution in Soil Profile in Northeast 

Thailand 

Suranaree Journal of 

Science and Technology 

ISI 

Scopus Q4 

 พีรยา โชติถนอม MELATONIN, ITS PRECURSORS, TOTAL 

PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT 

ACTIVITY IN LEGUMES GERMINATED 

UNDER NORMAL AND SALINE 

CONDITIONS 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

27 อนุชิตา มุ่งงาม MELATONIN, ITS PRECURSORS, TOTAL 

PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT 

ACTIVITY IN LEGUMES GERMINATED 

UNDER NORMAL AND SALINE 

CONDITIONS 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

 วิจิตรา หลวงอินทร ์ Omics technologies used in pesticide 

residue detection and mitigation in crop 

Journal of hazardous 

materials 

 Scopus Q1 

28 พีรยา โชติถนอม Optimization of pulsed vacuum osmotic 

dehydration on model food and 

application in important compound 

enrichment 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

29 ศิริรัตน์ ดศีีลธรรม Optimization of pulsed vacuum osmotic 

dehydration on model food and 

application in important compound 

enrichment 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

 อนุชิตา มุ่งงาม Optimization of pulsed vacuum osmotic 

dehydration on model food and 

application in important compound 

enrichment 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

 ฤชุอร วรรณะ Potential of essential oils from Piper 

nigrum against cowpea weevil, 

Callosobruchus maculatus (Fabricius) 

International Journal of 

Agricultural Technology 

Scopus Q4 

30 วิจิตรา หลวงอินทร ์ Probiotic Attributes, GABA-Producing 

Capacity and Cytotoxic Effects of 

Microbes Isolated from Thai Fermented 

Foods 

International Journal of 

Agriculture and Biology 

Scopus Q4 

31 ศิริรัตน์ ดศีีลธรรม Probiotic Attributes, GABA-Producing 

Capacity and Cytotoxic Effects of 

Microbes Isolated from Thai Fermented 

Foods 

International Journal of 

Agriculture and Biology 

Scopus Q4 

 พีรยา โชติถนอม PULSED VACUUM OSMOTIC DEHYDRATION 

ON PHYSIOLOGICAL COMPOUND 

ENRICHMENT OF MODEL FOOD 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 
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32 ศิริรัตน์ ดศีีลธรรม PULSED VACUUM OSMOTIC DEHYDRATION 

ON PHYSIOLOGICAL COMPOUND 

ENRICHMENT OF MODEL FOOD 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

 อนุชิตา มุ่งงาม PULSED VACUUM OSMOTIC DEHYDRATION 

ON PHYSIOLOGICAL COMPOUND 

ENRICHMENT OF MODEL FOOD 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

 วรรณี สมัปปิโต Screening of Probiotic Lactic Acid 

Bacteria Isolated from Fermented Pak-

Sian for Use as a Starter Cultur 

Current Microbiology ISI  

33 วิจิตรา หลวงอินทร ์ Screening of Probiotic Lactic Acid 

Bacteria Isolated from Fermented Pak-

Sian for Use as a Starter Cultur 

Current Microbiology ISI  

 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย SPROUTS CONTAIN HIGHER TOTAL 

PHENOLICS, TOTAL FLAVONOIDS, AND 

ANTIOXIDANT ACTIVITY THAN SEED IN 

DIFFERENT THAI VARIETIES OF 

MUNGBEANS (Vigna Radiata L.) 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

34 ขนิษฐา เพ็งมีศร ี The comparatives of growth and carcass 

performance of the thai native chicken 

between economic selection (Chee 

kku12) and natural selection (chee n) 

Veterinary Integrative 

Sciences 

 Scopus 

35 ดวงนภา พรมเกตุ The comparatives of growth and carcass 

performance of the thai native chicken 

between economic selection (Chee 

kku12) and natural selection (chee n) 

Veterinary Integrative 

Sciences 

 Scopus 

 กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา The Diversity Of Halotolerant And 

Halophilic Bacteria In The Soil Of The 

Nasinuan Secondary Forest In Maha 

Sarakham, Thailand 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

36 อนุชิตา มุ่งงาม THE EFFECTS OF UNRIPE BANANA FLOUR 

ON RESISTANT STARCH CONTENT AND 

QUALITY CHARACTERISTICS OF GLUTEN-

FREE RICE COOKIES 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

37 เอกพล วังคะฮาต The Streptococcus agalactiae Ribose 

Binding Protein B (RbsB) Mediates 

Quorum Sensing Signal Uptake via 

Interaction with Autoinducer-2 Signals 

Journal of Ocean 

University of China 

ISI  

38 ดาริการ์ บุญพันธ์ The toxicity and bioactivity of climbing 

wedelia powder and essential oil against 

maize weevil 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

39 พีระยศ แข็งขัน The toxicity and bioactivity of climbing 

wedelia powder and essential oil against 

maize weevil 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

 มงคล วงศ์สวัสดิ์ The toxicity and bioactivity of climbing 

wedelia powder and essential oil against 

Journal of Sustainability 

Science and 

Scopus Q4 
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maize weevil Management 

 ฤชุอร วรรณะ The toxicity and bioactivity of climbing 

wedelia powder and essential oil against 

maize weevil 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

 วรัญญู แก้วดวงตา The toxicity and bioactivity of climbing 

wedelia powder and essential oil against 

maize weevil 

Journal of Sustainability 

Science and 

Management 

Scopus Q4 

40 ปรีชา ประเทพา Unearthed new indel in the waxy gene in 

glutinous rice landraces from thailand 

Pakistan Journal of 

Biological Sciences 

 Scopus Q3 

3.2  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง ตุลาคม 2563 

(2020) ถึง กันยายน 2564 (2021) 

ที่ ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ 
ผลงานตีพิมพ์ทีผ่่านเกณฑ์ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ฐานข้อมูล 

1 ณัฐมน พรมเทพ การศึกษาสารต้านออกซิเดชัน่และการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ านมข้าวโพดเข้มข้นส

เตอริไลส์ 

ณัฐมน  พรมเทพ ศิริธร ศิริอมร

พรรณ. ผลของการเติมคาราจีแนน

ต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี 

ประสาทสัมผัสและฤทธ์ิต้านออกซิ

เดชัน่ของน้ านมข้าวโพดหวานชนิดส

เตอริไลส์. วารสารวิชาการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ปีที่ 

12  ฉบับที่ 16 กรกฎาคม - ธันวาคม 

2563.  หน้า 37-49. 

https://ph02.tci-

thaijo.org/index.php/JSTNSRU/arti

cle/view/242364/165417 

TCI = กลุ่ม 2 

(ประเมินรอบ 4) 

2 จิตรสุดา กุลวัฒน ์ การเสริมสร้างการสังเคราะห์สารคอร์ได

เซปิน อะดีโนซีน และโพลีฟีนอลในการ

เพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองโดยใช้สารกระตุ้น 

KULLAWAT JITSUDA, CHOTTANOM 

PHEERAYA,BUTKHUP LUCHAI. IN 

VITRO CYTOTOXICITY OF 

CORDYCEPS MILITARISEXTRACTS 

ON DIFFERENT HUMAN CANCER 

CELL LINES. The 7th International 

Conference on Food Agriculture & 

Biotechnology (ICoFAB 2020) p. 

38-43.  doi: 

10.14457/MSU.res.2020.7  

https://techno2.msu.ac.th/icofab/

wp-content/uploads/2020/08/07-

IN-VITRO-CYTOTOXICITY-OF-

CORDYCEPS-MILITARIS-

EXTRACTS-ON-DIFFERENT-

HUMAN-CANCER-CELL-LINES.pdf 

ประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

3 ทิพย์ภิยะ การีรัตน์ ผลของข้าวหักไรซ์เบอรี่และกากถั่วเหลือง

ต่อการผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ของ 

Saengha, W, Karirat, T., Buranrat, 

B., Matra, K., Deeseenthum, S., 

SCOPUS 

https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU/article/view/242364/165417
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU/article/view/242364/165417
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU/article/view/242364/165417
https://techno2.msu.ac.th/icofab/wp-content/uploads/2020/08/07-IN-VITRO-CYTOTOXICITY-OF-CORDYCEPS-MILITARIS-EXTRACTS-ON-DIFFERENT-HUMAN-CANCER-CELL-LINES.pdf
https://techno2.msu.ac.th/icofab/wp-content/uploads/2020/08/07-IN-VITRO-CYTOTOXICITY-OF-CORDYCEPS-MILITARIS-EXTRACTS-ON-DIFFERENT-HUMAN-CANCER-CELL-LINES.pdf
https://techno2.msu.ac.th/icofab/wp-content/uploads/2020/08/07-IN-VITRO-CYTOTOXICITY-OF-CORDYCEPS-MILITARIS-EXTRACTS-ON-DIFFERENT-HUMAN-CANCER-CELL-LINES.pdf
https://techno2.msu.ac.th/icofab/wp-content/uploads/2020/08/07-IN-VITRO-CYTOTOXICITY-OF-CORDYCEPS-MILITARIS-EXTRACTS-ON-DIFFERENT-HUMAN-CANCER-CELL-LINES.pdf
https://techno2.msu.ac.th/icofab/wp-content/uploads/2020/08/07-IN-VITRO-CYTOTOXICITY-OF-CORDYCEPS-MILITARIS-EXTRACTS-ON-DIFFERENT-HUMAN-CANCER-CELL-LINES.pdf
https://techno2.msu.ac.th/icofab/wp-content/uploads/2020/08/07-IN-VITRO-CYTOTOXICITY-OF-CORDYCEPS-MILITARIS-EXTRACTS-ON-DIFFERENT-HUMAN-CANCER-CELL-LINES.pdf
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

ที่ ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ 
ผลงานตีพิมพ์ทีผ่่านเกณฑ์ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ฐานข้อมูล 

Bacillus tequilensis PS21 Katisart, T., & Luang-In, V.* 

(2021). Cold plasma treatment on 

mustard green seeds and its 

effect on growth, isothiocyanates, 

antioxidant activity and 

anticancer activity of 

microgreens.  International 

Journal of Agriculture and 

Biology. 25(3), 667–

676. https://doi.org/10.17957/IJA

B/15.1715 

http://www.fspublishers.org/publis

hed_papers/9606_doi%2015.1715

%20IJAB-20-1648%20(10).pdf 

 

 

4 ทิพย์ภิยะ การีรัตน์ ผลของข้าวหักไรซ์เบอรี่และกากถั่วเหลือง

ต่อการผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ของ 

Bacillus tequilensis PS21 

Luang-In, V.*, Saengha, 

W., Karirat, T., Deeseenthum, S., 

Buranrat, B., Nudmamud-Thanoi, 

S., Ma, N.L., & Narbad, A. 

(2021). Probiotic attributes, 

GABA-producing capacity and 

cytotoxic effects of microbes 

isolated from Thai fermented 

foods. International Journal of 

Agriculture and 

Biology. 25(2), 409–

419. https://doi.org/10.17957/IJAB

/15.1682  

SCOPUS 

5 ทิพย์ภิยะ การีรัตน์ ผลของข้าวหักไรซ์เบอรี่และกากถั่วเหลือง

ต่อการผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ของ 

Bacillus tequilensis PS21 

Luang-In, V.*, Saengha, 

W., Karirat, T., Buranrat, B., 

Nudmamud-Thanoi, S., Ma, 

N.L., & Narbad, A. 

(2020). Cytotoxic effects of 

probiotics Saccharomyces 

cerevisiae TC6 

and Lactobacillus brevis TBRC 

3003 isolated from Thai 

fermented foods. Tropical Journal 

of Pharmaceutical Research. 

19(11), 2385–

2393. http://dx.doi.org/10.4314/ 

tjpr.v19i11.20.  

Web of 

Science 

6 กมลเนตร  พิมพ์เรือง ความสัมพันธ์ของยีน Dopamine KAMONNATE PIMRUENG, ประชุมวิชาการ

https://doi.org/10.17957/IJAB/15.1715
https://doi.org/10.17957/IJAB/15.1715
http://www.fspublishers.org/published_papers/9606_doi%2015.1715%20IJAB-20-1648%20(10).pdf
http://www.fspublishers.org/published_papers/9606_doi%2015.1715%20IJAB-20-1648%20(10).pdf
http://www.fspublishers.org/published_papers/9606_doi%2015.1715%20IJAB-20-1648%20(10).pdf
http://dx.doi.org/10.4314/%20tjpr.v19i11.20. 
http://dx.doi.org/10.4314/%20tjpr.v19i11.20. 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

ที่ ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ 
ผลงานตีพิมพ์ทีผ่่านเกณฑ์ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ฐานข้อมูล 

Receptor D2 type (DRD2) และยีน 

Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) 

ต่อลักษณะการให้ผลผลติไข่ของไก่ประดู่

หางด าเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดก 

DOUNGNAPA PROMKET, 

KHANITTA PENGMEESRI, 

JENNARONG KAMMONGKUN.  THE 

EFFECT OF TEMPERATURE 

HUMIDITY INDEX (THI) ON EGG 

PRODUCTION IN PRADU-HANGDUM 

CHAING MAI HIGH EGG 

PRODUCTION STRAIN CHICKENS. 

The 7th International Conference 

on Food Agriculture & 

Biotechnology (ICoFAB 2020) p. 

119-126. DOI Number : 

10.14457/MSU.res.2020.17 

https://techno2.msu.ac.th/icofab/

wp-content/uploads/2020/08/01-

THE-EFFECT-OF-TEMPERATURE-

HUMIDITY-INDEX-THI-ON-EGG-

PRODUCTION-IN-PRADU-

HANGDUM-CHAING-MAI-HIGH-EGG-

PRODUCTION-STRAIN-

CHICKENS.pdf 

ระดับนานาชาติ 

7 อมราภรณ์ หอมดวง ผลของพันธุ์และระยะเวลาการเก็บเกี่ยว

ต่อองค์ประกอบทางเคมีและสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวโพด 

Moongngarm, A., Homduang, A., & 

Hochin, W. (2020). Changes of 

Phytochemical Contents in Sweet 

and Waxy Corn (Zea mays L.) as 

Affected by Cultivars and Growth 

Stages. Current Nutrition and 

Food Science, 16(2), 162-169. 

Retrieved from 

http://www.eurekaselect.com/nod

e/168423/article/changes-of-

phytochemical-contents-in-sweet-

and-waxy-corn-zea-mays-l-as-

affected-by-cultivars-and-growth-

stages 

Web of 

Science 

8 วรโชติ แสงหา พลาสมาเทคโนโลยีและอไบโอติกอิลิซิ

เตอร์ที่มีผลต่อเพ่ิมปริมาณสารไอโซไธโอ

ไซยาเน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและเป็น

พิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ CaCO2 ของ

สารสกัดไมโครกรีนผักกาดเขียวน้อย  

Luang-In, V., Katisart, T., Konsue, 

A., Nudmamud-Thanoi, S., Narbad, 

A., Saengha, W., . . . Ma, N. L. 

(2020). Psychobiotic Effects of 

Multi-Strain Probiotics Originated 

from Thai Fermented Foods in a 

Rat Model. Food science of animal 

resources, 40(6), 1014-1032. 

doi:10.5851/kosfa.2020.e72  

Web of 

Science 

https://techno2.msu.ac.th/icofab/wp-content/uploads/2020/08/01-THE-EFFECT-OF-TEMPERATURE-HUMIDITY-INDEX-THI-ON-EGG-PRODUCTION-IN-PRADU-HANGDUM-CHAING-MAI-HIGH-EGG-PRODUCTION-STRAIN-CHICKENS.pdf
https://techno2.msu.ac.th/icofab/wp-content/uploads/2020/08/01-THE-EFFECT-OF-TEMPERATURE-HUMIDITY-INDEX-THI-ON-EGG-PRODUCTION-IN-PRADU-HANGDUM-CHAING-MAI-HIGH-EGG-PRODUCTION-STRAIN-CHICKENS.pdf
https://techno2.msu.ac.th/icofab/wp-content/uploads/2020/08/01-THE-EFFECT-OF-TEMPERATURE-HUMIDITY-INDEX-THI-ON-EGG-PRODUCTION-IN-PRADU-HANGDUM-CHAING-MAI-HIGH-EGG-PRODUCTION-STRAIN-CHICKENS.pdf
https://techno2.msu.ac.th/icofab/wp-content/uploads/2020/08/01-THE-EFFECT-OF-TEMPERATURE-HUMIDITY-INDEX-THI-ON-EGG-PRODUCTION-IN-PRADU-HANGDUM-CHAING-MAI-HIGH-EGG-PRODUCTION-STRAIN-CHICKENS.pdf
https://techno2.msu.ac.th/icofab/wp-content/uploads/2020/08/01-THE-EFFECT-OF-TEMPERATURE-HUMIDITY-INDEX-THI-ON-EGG-PRODUCTION-IN-PRADU-HANGDUM-CHAING-MAI-HIGH-EGG-PRODUCTION-STRAIN-CHICKENS.pdf
https://techno2.msu.ac.th/icofab/wp-content/uploads/2020/08/01-THE-EFFECT-OF-TEMPERATURE-HUMIDITY-INDEX-THI-ON-EGG-PRODUCTION-IN-PRADU-HANGDUM-CHAING-MAI-HIGH-EGG-PRODUCTION-STRAIN-CHICKENS.pdf
https://techno2.msu.ac.th/icofab/wp-content/uploads/2020/08/01-THE-EFFECT-OF-TEMPERATURE-HUMIDITY-INDEX-THI-ON-EGG-PRODUCTION-IN-PRADU-HANGDUM-CHAING-MAI-HIGH-EGG-PRODUCTION-STRAIN-CHICKENS.pdf
https://techno2.msu.ac.th/icofab/wp-content/uploads/2020/08/01-THE-EFFECT-OF-TEMPERATURE-HUMIDITY-INDEX-THI-ON-EGG-PRODUCTION-IN-PRADU-HANGDUM-CHAING-MAI-HIGH-EGG-PRODUCTION-STRAIN-CHICKENS.pdf
http://www.eurekaselect.com/node/168423/article/changes-of-phytochemical-contents-in-sweet-and-waxy-corn-zea-mays-l-as-affected-by-cultivars-and-growth-stages
http://www.eurekaselect.com/node/168423/article/changes-of-phytochemical-contents-in-sweet-and-waxy-corn-zea-mays-l-as-affected-by-cultivars-and-growth-stages
http://www.eurekaselect.com/node/168423/article/changes-of-phytochemical-contents-in-sweet-and-waxy-corn-zea-mays-l-as-affected-by-cultivars-and-growth-stages
http://www.eurekaselect.com/node/168423/article/changes-of-phytochemical-contents-in-sweet-and-waxy-corn-zea-mays-l-as-affected-by-cultivars-and-growth-stages
http://www.eurekaselect.com/node/168423/article/changes-of-phytochemical-contents-in-sweet-and-waxy-corn-zea-mays-l-as-affected-by-cultivars-and-growth-stages
http://www.eurekaselect.com/node/168423/article/changes-of-phytochemical-contents-in-sweet-and-waxy-corn-zea-mays-l-as-affected-by-cultivars-and-growth-stages


 

 
FACULTY OF TECHNOLOGY ANNUAL REPORT 2021 MAHASARAKHAM UNIVERSITY 

รายงานประจ าปี 2564  
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ปรัชญา “ผู้มีปญัญา พงึเป็นอยู่เพื่อมหาชน”  

24 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ 
ผลงานตีพิมพ์ทีผ่่านเกณฑ์ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ฐานข้อมูล 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC7713776/ 

9 วรโชติ แสงหา พลาสมาเทคโนโลยีและอไบโอติกอิลิซิ

เตอร์ที่มีผลต่อเพ่ิมปริมาณสารไอโซไธโอ

ไซยาเน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและเป็น

พิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ CaCO2 ของ

สารสกัดไมโครกรีนผักกาดเขียวน้อย  

Luang-In, V., Saengha, W., 

Buranrat, B., Chantiratikul, A., & 

Ma, N. L. (2020). Cytotoxicity of 

Selenium-Enriched Chinese Kale 

(Brassica oleracea var. alboglabra 

L.) Seedlings Against Caco-2, 

MCF-7 and HepG2 Cancer Cells. 

Pharmacognosy Journal, 12(4). 

Retrieved from 

https://docs.google.com/viewerng

/viewer?url=http://www.phcogj.co

m/sites/default/files/PharmacognJ

-12-4-674.pdf 

SCOPUS 

1

0 

วรโชติ แสงหา พลาสมาเทคโนโลยีและอไบโอติกอิลิซิ

เตอร์ที่มีผลต่อเพ่ิมปริมาณสารไอโซไธโอ

ไซยาเน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและเป็น

พิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ CaCO2 ของ

สารสกัดไมโครกรีนผักกาดเขียวน้อย  

Luang-In, V., Saengha, W., 

Buranrat, B., Nudmamud-Thanoi, 

S., Narbad, A., Pumriw, S., & 

Samappito, W. (2020). 

Cytotoxicity of Lactobacillus 

plantarum KK518 Isolated from 

Pak-Sian Dong (Thai Fermented 

Gynandropsis pentaphylla DC.) 

Against HepG2, MCF-7 and HeLa 

Cancer Cells. Pharmacognosy 

Journal, VOL 12, ISSUE 5, SEP-

OCT, 2020 

http://phcogj.com/article/1231 

SCOPUS 

11 วรโชติ แสงหา พลาสมาเทคโนโลยีและอไบโอติกอิลิซิ

เตอร์ที่มีผลต่อเพ่ิมปริมาณสารไอโซไธโอ

ไซยาเน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและเป็น

พิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ CaCO2 ของ

สารสกัดไมโครกรีนผักกาดเขียวน้อย  

Luang-In, V., Saengha, W., Karirat, 

T., Buranrat, B., Nudmamud-

Thanoi, S., Ma, N. L., & Narbad, A. 

(2020). Cytotoxic effects of 

Saccharomyces cerevisiae TC6 

and Lactobacillus brevis TBRC 

3003 isolated from Thai 

fermented foods. Tropical Journal 

of Pharmaceutical Research, 

19(11), 2385-2393. Retrieved 

from 

https://www.tjpr.org/admin/12389

900798187/2020_19_11_20.pdf 

Web of 

Science 

 

3.3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง ตุลาคม 2563 

(2020) ถึง กันยายน 2564 (2021) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7713776/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7713776/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.phcogj.com/sites/default/files/PharmacognJ-12-4-674.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.phcogj.com/sites/default/files/PharmacognJ-12-4-674.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.phcogj.com/sites/default/files/PharmacognJ-12-4-674.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.phcogj.com/sites/default/files/PharmacognJ-12-4-674.pdf
http://phcogj.com/article/1231
https://www.tjpr.org/admin/12389900798187/2020_19_11_20.pdf
https://www.tjpr.org/admin/12389900798187/2020_19_11_20.pdf
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ฐานข้อมูล 

1 ชินกร จิรขจรจริตกลุ ผลของการใช้สารไคโตซานและฮอร์โมนบ

ราสสิโนสเตอรอยด์ต่อการงอก การ

เจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของ

ข้าวปลูกและข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง 

Jirakajornjaritkul, C., Srisaa, K. and 

Khaengkhan, P. Changes in 

germination of the aged rice 

seeds after priming with rice bran, 

husks,brassinosteroids and 

chitosan. International Journal of 

Agricultural Technology.  

Volume 7 Number 3 in May 2021. 

p. 871-882.  http://www.ijat-

aatsea.com/pdf/v17_n3_2021_May

/6_IJAT_17(3)_2021_Jirakajornjaritk

ul,%20C..pdf 

SCOPUS 

 

2 กุหลาบ สิทธิสวนจิก OPTIMIZATION OF VACUUM 

IMPREGNATION FOR DEVELOPMENT 

OF FUNCTIONAL DRIED FRUIT 

KULAB SITTISUANJIK, PHEERAYA 

CHOTTANOM, ANUCHITA 

MOONGNGARM AND SIRIRAT 

DEESEENTHUM. Optimization of 

Pulsed Vacuum Osmotic 

Dehydration On Model Food and 

Application in Important 

Compound Enrichment. Journal of 

Sustainability Science and 

Management. Volume 16 Number 

2, February 2021 p.39-53.  

https://jssm.umt.edu.my/wp-

content/uploads/sites/51/2021/02/

5-16.2.pdf 

SCOPUS 

3 ทอรุ้ง ประนิล MELATONIN CONTENT IN FRUITS AND 

DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL 

FRUIT TABLETS 

Thorung Pranil, Anuchita 

Moongngarm, Patiwit Loypimai. 

Influence of pH, temperature, and 

light on the stability of melatonin 

in aqueous solutions and fruit 

juices. Heliyon. Volume 6, Issue 3, 

March 2020, e03648  

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.20

20.e03648  

https://www.sciencedirect.com/sci

ence/article/pii/S2405844020304

93X 

SCOPUS 

4 สุภาพร พุ่มริ้ว SCREENING OF PROBIOTIC LACTIC 

ACID BACTERIA ISOLATED FROM 

FERMENTED PAK-SIAN AND ITS 

APPLICATION AS A STARTER 

CULTURE 

Supaporn Pumriw· Vijitra Luang-In 

Wannee Samappito. Screening of 

Probiotic Lactic Acid Bacteria 

Isolated from Fermented Pak-Sian 

for Use as a Starter Culture. Curr 

Microbiol (2021). Received 04 

Web of Science 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ 
ผลงานตีพิมพ์ทีผ่่านเกณฑ์ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ฐานข้อมูล 

November 2020 Accepted 26 

April 2021 Published 21 May 2021 

https://doi.org/10.1007/s00284-

021-02521-w 

5 Stephen Moses John CHARACTERISTICS AND CHEMICAL 

COMPOSITIONS OF RICE MILK KEFIR 

AND PROCESS OPTIMIZATION TO 

OBTAIN HIGH ANTIOXIDANT KEFIR 

STEPHEN MOSES JOHN, SIRIRAT 

DEESEENTHUM, VIJITRA LUANG-IN 

AND PHEERAYA CHOTTANOM. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF 

VOLATILE COMPOUNDS AND 

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF KEFIR 

PRODUCED BY THAI BLACK 

JASMINE RICE. Journal of 

Sustainability Science and 

Management. Vol. 16 No. 6 August 

2021. 

SCOPUS 

6 ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย Influence of pH, temperature, and 

light on the stability of melatonin in 

aqueous solutions and fruit juices 

Pranil, T., Moongngarm, A., & 

Loypimai, P. (2020). Influence of 

pH, temperature, and light on the 

stability of melatonin in aqueous 

solutions and fruit juices. Heliyon, 

6(3), e03648-e03648. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.heliyo

n.2020.e03648  

https://www.sciencedirect.com/sci

ence/article/pii/S2405844020304

93X 

ISI 

7 จินตนา สังโสภา Dietary sources of melatonin and 

benefits from production of high 

melatonin pasteurized milk 

Sangsopha, J., Johns, N. P., Johns, 

J., & Moongngarm, A. (2020). 

Dietary sources of melatonin and 

benefits from production of high 

melatonin pasteurized milk. 

Journal of Food Science and 

Technology, 57(6), 2026-2037. 

doi:10.1007/s13197-020-04236-5 

https://link.springer.com/article/10.

1007/s13197-020-04236-5 

ISI 

 

4. จ านวนผลงานนวัตกรรมทีเ่กิดขึ้น 

ที่ ชื่อผลงานนวัตกรรม ชื่ออาจารย์ 

1 เครื่องดื่มไวน์เพ่ือสุขภาพจากข้าวขาว และกรรมวิธีการผลิต 

เลขที่อนุสิทธิบัตร 17712 

เลขที่ค าขอ 1803002512 

นริศ สินศิร ิ

วรรทณา สินศิริ 

https://doi.org/10.1007/s00284-021-02521-w
https://doi.org/10.1007/s00284-021-02521-w
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402030493X
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2 เครื่องดื่มไวน์เพ่ือสุขภาพจากข้าวแดง และกรรมวิธีการผลิต 

เลขที่ค าขอ 1803002510 

เลขที่อนุสิทธิบัตร 17710 

นริศ สินศิร ิ

วรรทณา สินศิริ 

3 เครื่องดื่มไวน์เพ่ือสุขภาพจากข้าวด า และกรรมวิธีการผลิต 

เลขที่อนุสิทธิบัตร 17711 

เลขที่ค าขอ 1803002511 

นริศ สินศิร ิ

วรรทณา สินศิริ 

4 สารละลายธาตุอาหารที่ใช้ในการผลิตพืชซีลีเนียมอินทรีย์สูงโดยการปลูก

แบบไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponics) 

เลขที่อนุสิทธิบัตร 17959 

เลขที่ค าขอ 1803000942 

อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 

อรวรรณ ชินราศี 
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  การบริการวิชาการ 

 การบริการวิชาการแก่ชุมชน “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อเป็นการด าเนินงานร่วมกัน และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด สอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจของคณะฯ ส่งเสริมให้เกิดขวนการพัฒนาและบูรณาการ การท างานร่วมกับอย่างจริงจัง 

อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนทีย่ัง่ยืน  

ซึ่งในปีงบประมาณ  2564 นี้  ได้ รับทุ นสนับสนุนจากคณ ะเทคโนโลยี  จ านวน 609,800 บาท และจากภายนอก 

จ านวน 788,000 บาท 

ที่ การจัดอบรม หัวข้อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 นวัตกรรมการแปรรูปจิ้งหรีดผงและจิ้งหรีดสเตอริไลซ์และการ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

พีรยา โชติถนอม 500,000 

2 การถ่ายทอดนวัตกรรมชุดเพาะฟักกบแบบเคลื่อนที่ วิภาวี ไทเมืองพล 288,000 

3 โครงการงานวันเกษตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี 120,000 

4 โครงการบริการวิชาการด้านสัตวศาสตร์สู่ชุมชน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 20,000 

5 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 50,000 

6 โครงการสนับสนุนการสร้างต้นแบบและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

การบริการวิชาการคณะเทคโนโลยี  

คณะเทคโนโลยี 419,800 

รวมทั้งสิ้น 1,397,800 

 

  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะเทคโนโลยีมีนโยบายสนับสนุนให้จัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และของอีสานให้คงอยู่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 นี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะเทคโนโลยี จ านวน 

145,000 บาท 

ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี 50,000 

 1.1 โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด คณะเทคโนโลยี 

ประจ าปี 2563 

ส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี - 

 1.2 โครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2563 ส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี จัดโครงการรูปแบบ 

ออนไลน์ 

 1.3 โครงการเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ประจ าปี 2563 

ส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี จัดโครงการรูปแบบ 

ออนไลน์ 

 1.4 โครงการยกย่องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี

การท างานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี 10,000 

 1.5 โครงการกฐินสามัคคีร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี - 

2 โครงการสร้างสัมพันธ์นสิิตและสืบสานอาหารท้องถิ่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 35,000 

3 โครงการอนุรักษ์วฒันธรรมการเกษตร ด านา-เกี่ยวข้าว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 40,000 

4 โครงยกย่องเชิดชูเกียรตบุิคลาการและถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

ประสบการณ์สู่การปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 20,000 

รวม 145,000 
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 บุคลากร 

ประเภทของบุคลากร จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการสายวิชาการ 31 28.70 

พนักงานสายวิชาการ 38 35.18 

ข้าราชการสายสนับสนุน 4 3.70 

พนักงานปฏิบัติการ 14 12.97 

ลูกจ้างชั่วคราว 21 19.45 

รวม 108 100 

 

ต าแหน่งทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ร้อยละ 

อาจารย์ 12 17.40 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 48 69.56 

รองศาสตราจารย์ 7 10.14 

ศาสตราจารย์ 2 2.90 

รวมต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. 57 82.60 

รวมทั้งหมด 69 100 

 

 

 

 
 

ภาพเปรียบเทียบสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการ 

 

ระดับการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ 

วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับปริญญาโท 9 13.05 

ระดับปริญญาเอก 60 86.95 

รวม 69 100 

หมายเหตุ : ก าลังศึกษาต่อ จ านวน 1 คน 

 

  

12

48

7

2

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
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 งบประมาณ 

ในปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 จ านวน  22,927,056 บาท จาก

งบประมาณเงินรายได้ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 14,023,300 บาท มีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 

รายการ งบประมาณ ร้อยละ 

งบบุคลากร 19,244,940 83.97 

งบด าเนินงาน 3,682,116 16.06 

งบลงทุน - - 

ครุภัณฑ์ - - 

ที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง - - 

รวม 22,927,056 100 

 

งบประมาณเงินรายได้ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2564 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
แหล่งงบประมาณ 

รายรับ รวม ร้อยละ 

รวม 14,023,300 14,023,300 100 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 4,555,100 4,555,100 32.48 

อัตราเดิม 3,870,400 3,870,400 27.6 

ค่าจ้างชั่วคราว 2,662,900 2,662,900 18.99 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1,207,500 1,207,500 8.61 

ค่าตอบแทน 537,600 537,600 3.83 

เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 470,400 470,400 3.35 

เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ / วิชาชีพเฉพาะ 67,200 67,200 0.48 

ค่าใช้สอย 147,100 147,100 1.05 

เงินประกันสังคม(ในฐานะนายจ้าง) 143,800 143,800 1.03 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,300 3,300 0.02 

แผนงานพื้นฐาน 8,326,900 8,326,900 59.38 

รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน 8,326,900 8,326,900 59.38 

โครงการวิจัย 211,000 211,000 1.5 

โครงการบริการวิชาการ 609,800 609,800 4.35 

โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 145,000 145,000 1.03 

วัสดุการศึกษา 850,800 850,800 6.07 

ค่าครุภัณฑ์ 172,600 172,600 1.23 

ส่ิงก่อสร้าง 150,000 150,000 1.07 

การพัฒนาบุคลากร 267,000 267,000 1.9 

ค่าสาธารณูปโภค 12,000 12,000 0.09 

ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 50,000 50,000 0.36 

เงินส ารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นตามนโยบาย 268,100 268,100 1.91 

อื่นๆ 5,010,600 5,010,600 35.73 

แผนงานยุทธศาสตร์ 1,141,300 1,141,300 8.14 

รายจ่ายในเชิงนโยบายมหาวิทยาลัย 1,141,300 1,141,300 8.14 

การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

แก่นักเรียนและนิสิต 471,100 471,100 3.36 

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน 670,200 670,200 4.78 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  

คณะเทคโนโลยีมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมวิชาการเชิงรุก เพื่อให้คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและเกิดการ

ยอมรับ และการจัดอันดับในระดับสากล โดยพัฒนาคณะให้มีคุณภาพ และศักยภาพเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ เช่นการสนับสนุน และส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในบานข้อมูลมาตรฐานสากล ส่งเสริม  

และสนับสนุนให้มีการ แลกเปล่ียนอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมาร่วมงานสอน

และ/หรือวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพหรือเข้าร่วมหรือร่วมเป็นเจ้าภาพหรือเข้าร่วมหรือร่วมเป็น เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ 

สัมมนา ฝึกอบรมทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

 ในปีงบประมาณ 2564 นี้ ได้มีทุนสนับสนุนจากคณะเทคโนโลยี จ านวน 120,000 บาท และได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก

คณะเทคโนโลยี ทั้งทุนในรูปแบบการให้ที่เป็นเงินและการสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น สถานท่ีฝึกงาน ทีพ่ักและเบี้ยเล้ียง ฯลฯ 

1. การด าเนินโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 2564 

ที่ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลาการ 

ด าเนินโครงการ 

ชาวต่างชาติที่ 

เข้าร่วมโครงการ 
งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการการ

ประชุมวิชาการ

นานาชาติ 

ICoFAB 2021 

วันที ่5-6 สิงหาคม 

2564 ในรูปแบบ 

ออนไลน์ผ่านระบบ 

WebEx ถ่ายทอด

สัญญาณ ณ ห้อง

ประชุม TA201 อาคาร

เรียนรวมและปฏิบัติการ

เทคโนโลยี และ

อุตสาหกรรมการเกษตร 

คณะเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ต าบลขาม

เรียง อ าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัด มหาสารคาม 

ภายในงานจัดให้มีผู้บรรยายหลัก (Keynote 

Speaker) และผู้บรรยายรับเชิญ (Invited 

Speaker) เพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์

ของงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 

ผู้บรรยายหลัก (Keynote Speaker) จ านวน 4 

ท่าน  

1) Prof. Dr. Jaehong Han, Chung-Ang 

University, Korea  

2) Asst. Prof. Dr. Hayati Samsudin, School of 

Industrial Technology, Universiti Sains 

Malaysia, Malaysia  

3) Prof. Dr. Ling Shing Wong, INTI 

International University, Malaysia  

4) Mr. Regis Vialle, SEPPIC, France 2 

ผู้บรรยายรับเชิญ (Invited Speaker) จ านวน 4 

ท่าน  

1) Prof. Dr. Kirk Dolan, Michigan State 

University, USA  

2) Asst. Prof. Dr. Kirtiraj K. Gaikwad, Indian 

Institute of Technology Roorkee, India  

3) Prof. Dr. Fure Chyi Chen, National 

Pingtung University of Science & Technology, 

Taiwan  

4) Prof. Dr. Antonio Barroga, Central Luzon 

State University, Philippines 

120,000 -เอกสารอนุมัติ

โครงการ/แผ่น 

ประชาสัมพันธ์/

ลายเซ็นเข้า 

ร่วมงาน/รูปภาพ

กิจกรรม 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

2. จ านวนนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตร (International Student)  

ที่ คณะ/หน่วยงาน ชื่อ-นิสิต ประเทศ หลักสูตรทีเ่รียน 

1 คณะเทคโนโลยี Ms. Alice  Padmini Albert India Doctorate Degree 

เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 2.1 

2 คณะเทคโนโลยี Ms. Annisa  Fitriati Indonesia Doctorate Degree 

เทคโนโลยีการอาหาร แบบ 2.2 (หลักสูตร

นานาชาติ) 

3 คณะเทคโนโลยี Ms. Najla  Ali Emirates Doctorate Degree 

เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1.1 

4 คณะเทคโนโลยี Mr. Azim  Azraai Malasia Master Degree 

นวัตกรรมและเทคโนโลยผู้ีประกอบการ แผน 

ก แบบ ก2 

 

3.การแลกเปล่ียนนิสิตต่างชาติกับมหาวิทยาลัย (Inbound Exchange Student) 

ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบันและหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนกับ

ต่างประเทศ 

ลักษณะ/รูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน 

ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร 

ปร.ด. เทคโนโลยี 

การอาหาร(นานาชาติ) 

University of Arkansas 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร 

        (นานาชาติ) 

มีการท าวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

ต่างประเทศ วช. พิจารณาอนุมัติ

แผนการเดินทางไปต่างประเทศ 

ครั้งที่ 1 ของนางสาวรัชนีพร โพธิ

นาม เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุใน

สัญญา สกว. เลขที่ 

PHD/0062/2560 เมื่อวันที่ 7 

กรกฎาคม 2564 เพื่อศึกษาวิจัย

ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

ต่างประเทศ Professor YaJane 

Wang, University of Arkansas 

สหรัฐอเมริกา ต่อไป 

 

 อาคารสถานที่ 

1. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (เขตพื้นทีข่ามเรียง) 

ชั้น 1 จ านวน 

ห้องปฏิบัติการ 16 ห้อง 

ห้องสโมสรนิสิต 1 ห้อง 

ชั้น 2 จ านวน 

ห้องส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีและภาควิชา 4 ห้อง 

ห้องพักอาจารย์ 18 ห้อง 

ห้องหัวหน้าภาควิชาฯ 3 ห้อง 

ห้องคณบดีและห้องรองคณบดี 5 ห้อง 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

ห้องประชุม 4 ห้อง 

ห้องพยาบาล 1 ห้อง 

ห้องแนะน าให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 1 ห้อง 

ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ห้อง 

ชั้น 3 จ านวน 

ห้องบรรยาย 14 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง 

ห้องบัณฑิตศึกษา 2 ห้อง 

ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง 

ชั้น 4 จ านวน 

ห้องบรรยาย 2 ห้อง 

ห้องบัณฑิตศึกษา 3 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการ 7 ห้อง 

ห้องเก็บเอกสาร 3 ห้อง 

ห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 5 ห้อง 

ห้องผู้เชี่ยวชาญ 1 ห้อง 

 

2. อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (เขตพื้นท่ีนาสีนวน) 

ชั้นที ่1 จ านวนห้อง 

ห้องส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี 1 

ห้องแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 

ห้องนิทรรศการ 1 

ห้องประชุม 1 

โรงอาหาร 1 

ชั้นที ่2  

ห้องปฏิบัติการ 14 

ห้องเย็น 1 

ห้องประชุม 2 

ชั้นที ่3  

ห้องบรรยาย 4 

ห้องปฏิบัติการ 3 

ห้องประชุม 2 

ห้องพักอาจารย์ 20 

 

3. โรงประลอง(เทคโนโลยีอาหาร) จ านวน 2 โรง อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 อาคาร  

4. แปลงทดลองทางการเกษตร จ านวน 200 ไร่ โรงเรือนเล้ียงสัตว์และเพาะฟัก จ านวน 5 โรง  

5. โรงผลิตน้ าดืม่ในภาชนะปิดสนิท จ านวน 1 โรง โรงบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 โรง  
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

 การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563-31 พฤษภาคม 2564) 

คณะเทคโนโลยีให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กันไปกับการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมา  

โดยตลอดและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีนโยบายและแนวทางการจัดระบบก าหนดวิธีปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณ ะเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาระบบกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ  

มากยิง่ขึ้น 

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลีย่ 3.1 3.2 3.3 เฉลีย่ 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลีย่ 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลีย่ 6.1 
คะแนน

เฉลีย่ 

ระดับ

คุณภาพ 

คณะเทคโนโลยี 

1 

วท.บ. เทคโนโลยี

การอาหารและ

โภชนาการ 

(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.

2560) 

ผ่าน 4.22 3.77 4.00 3.00 3.00 2.00 2.67 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 3.00 3.67 4.00 2.00 2.00 5.00 3.25 3.00 3.31 ดี 

2 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2561) 

ผ่าน 4.29 4.81 4.55 2.00 3.00 4.00 3.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 4.00 3.67 3.00 3.00 2.00 5.00 3.25 3.00 3.47 ดี 

3 

วท.บ. 

เกษตรศาสตร์ 

(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.

2560) 

ผ่าน 4.10 4.84 4.47 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 3.00 3.67 3.00 3.00 3.00 5.00 3.50 3.00 3.53 ดี 

4 

วท.บ. พัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.

2561) 

ผ่าน 4.28 5 4.64 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.50 4.00 3.71 ดี 

5 

วท.บ. สัตว

ศาสตร์ (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.

2560) 

ผ่าน 3.97 4.05 4.01 4.00 3.00 3.00 3.33 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 4.33 3.00 3.00 3.00 5.00 3.50 3.00 3.69 ดี 

6 

วท.บ. ประมง 

(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.

2561) 

ผ่าน 3.81 4.62 4.22 3.00 3.00 4.00 3.33 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 5.00 3.25 4.00 3.65 ดี 

7 

วท.ม. 

เทคโนโลยีชีวภาพ

และธุรกิจชีวภาพ 

(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2563) 

ผ่าน 4.16 5 4.58 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.50 3.00 3.63 ดี 

8 

วท.ม. 

เกษตรศาสตร์ 

(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.

2563) 

ผ่าน 4.07 5 4.54 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 3.00 3.67 3.00 3.00 3.00 5.00 3.50 3.00 3.54 ดี 

9 

วท.ม. เทคโนโลยี

การอาหาร 

(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.

ผ่าน 4.84 5.00 4.92 2.00 3.00 2.00 2.33 3.00 4.72 5.00 4.17 5.00 0.00 2.00 3.24 2.00 2.00 2.00 4.50 2.63 3.00 3.08 ดี 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

ที่ หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 เฉลีย่ 3.1 3.2 3.3 เฉลีย่ 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 เฉลีย่ 5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลีย่ 6.1 
คะแนน

เฉลีย่ 

ระดับ

คุณภาพ 

2560) 

10 

วท.ม. สัตว

ศาสตร์ (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.

2560) 

ผ่าน 3.82 5 4.41 2.00 3.00 2.00 2.33 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 4.00 4.33 3.00 3.00 3.00 5.00 3.50 3.00 3.52 ดี 

11 

ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2561) 

ผ่าน 4.72 5.00 4.86 2.00 3.00 2.00 2.33 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.67 3.00 3.00 3.00 5.00 3.50 3.00 3.44 ดี 

12 

ปร.ด.

เกษตรศาสตร์ 

(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.

2559) 

ผ่าน 4.83 5.00 4.92 4.00 4.00 3.00 3.67 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.33 3.00 4.00 3.00 5.00 3.75 4.00 4.06 ดีมาก 

13 

ปร.ด. เทคโนโลยี

การอาหาร 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.

2560) 

ผ่าน 4.93 5.00 4.97 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.33 3.00 3.00 3.00 5.00 3.50 2.00 3.69 ดี 

 

  ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 

 คณะเทคโนโลยีมีผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับคณะฯ 

โดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก มีผลการประเมินเท่ากับ 4.9167 และเมื่อจ าแนกตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

ยุทธ 

ศาสตร์ 

  

เป้า 

ประสงค์ 

  

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

ผลหลังอุทธรณ์ 

(ตามมติทีป่ระชุม) 

ผล คะแนน 
คะแนน

ถ่วง 

1 ) ส่วนที ่1 ยุทธศาสตร์คณะ-หน่วยงาน 30 

 

4.6889 1.4167 

1 ) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 13 

 

4.9231 0.64 

  

1.1 ) เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับ

ความต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการเรยีนรู้

ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 9 

 

4.8889 0.44 

  

1.1.1 ) จ านวนหลักสูตรทีร่่วมผลิตกับผู้ประกอบการ 1 6 5 0.05 

  

1.1.2 ) ร้อยละหลักสูตรทีเ่ป็นการพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ 1 100 5 0.05 

  

1.1.3 ) ร้อยละหลักสูตรทีม่ีการบูรณาการหรือการควบรวมหรือการ

ปิดหลักสูตร 1 7.69 5 0.05 

  

1.1.4 ) จ านวนหลกัสูตรฝึกอบรมระยะส้ันที่สร้างรายได้ 1 1 4 0.04 

  

1.1.5 ) จ านวนหลกัสูตรฝึกอบรมระยะส้ันที่สามารถสะสมในระบบ

คลังหน่วยกิต 1 1 5 0.05 

  

1.1.6 ) ร้อยละหลกัสูตรทีม่ีความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 1 100 5 0.05 

  

1.1.7 ) จ านวนรางวัลที่นสิิตหรือศิษย์เก่าได้รับในระดับชาติและ

นานาชาติ 1 4 5 0.05 

  

1.1.8 ) จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนกับ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 1 1 5 0.05 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

  

เป้า 

ประสงค์ 

  

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

ผลหลังอุทธรณ์ 

(ตามมติทีป่ระชุม) 

ผล คะแนน 
คะแนน

ถ่วง 

  

1.1.9 ) จ านวนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความโดดเด่น

ทันสมัย และตอบสนองต่อผู้เรียน 1 6 5 0.05 

  

1.2 ) เป้าประสงค์ที่ 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับ

ความต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ 4 

 

5 0.2 

  

1.2.1 ) ร้อยละบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ 1 28.26 5 0.05 

  

1.2.2 ) ร้อยละนิสิตที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยน ผ่านกิจกรรม

การฝึกงาน การฝกึประสบการณ์ การเก็บข้อมูลวิจัยใน

ต่างประเทศ 1 15.78 5 0.05 

  

1.2.3 ) ร้อยละผลงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารในระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง 1 166.67 5 0.05 

  

1.2.4 ) ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าทดสอบความรู้

ความสามารถ และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐาน CEFR หรือ เทยีบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อย

กว่า 50 คะแนน (MSU English Exit – Exam) 1 97.04 5 0.05 

2 ) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับ

นานาชาติ 8 

 

5 0.405 

  

2.1 ) เป้าประสงค์ที่ 2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มคีุณภาพสูง เป็นที่

ยอมรับเพ่ือผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย 8 

 

5 0.405 

  

2.1.1 ) จ านวนผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติ 1 40 5 0.05 

  

2.1.2 ) จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 1 1,401.00 5 0.05 

  

2.1.3 ) จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 1 3 5 0.05 

  

2.1.4 ) จ านวนข้อเสนอโครงการที่ย่ืนขอรับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 1 29 5 0.05 

  

2.1.5 ) จ านวนเงินวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากการท าวิจัยจาก

ภายนอก 1 11,217,373.65 5 0.05 

  

2.1.6 ) จ านวนเงินที่ได้รบัการสนับสนุนการท าวิจัยจาก

ภาคอุตสาหกรรม 1 2,928,509.00 5 0.05 

  

2.1.7 ) จ านวนโครงการวิจัยที่ท ากับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน

หรือองค์กรต่างประเทศ 1 3 5 0.05 

  

2.1.8 ) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ 1 2 5 0.055 

3 ) ยุทธศาสตร์ที ่3 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการ

ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 6 

 

3.6111 0.2167 

  

3.1 ) เป้าประสงค์ที่ 3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแขง็และมี

ศักยภาพในการแข่งขัน 2 

 

3.3333 0.0667 

  

3.1.1 ) จ านวนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนาก่อให้เกิดความเข้มแข็ง 1 17 5 0.05 

  

3.1.2 ) จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีท่ีถูกน าไป

ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม 1 1 1.6667 0.0167 

  3.2 ) เป้าประสงค์ที่ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา 4 

 

3.75 0.15 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

  

เป้า 

ประสงค์ 

  

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

ผลหลังอุทธรณ์ 

(ตามมติทีป่ระชุม) 

ผล คะแนน 
คะแนน

ถ่วง 

ตนเองได ้

  

3.2.1 ) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม 1 0 0 0 

  

3.2.2 ) จ านวนชุมชนและสังคมที่ได้รับบริการวิชาการแล้วก่อให้เกิด

ความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได ้ 1 1 5 0.05 

  

3.2.3 ) จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีท่ีถูกน าไป

ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคมผ่านการบริการวิชาการ 1 9 5 0.05 

  

3.2.4 ) จ านวนเงินทุนด้านบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุน

ภายนอก 1 788,000.00 5 0.05 

5 ) ยุทธศาสตร์ที ่5 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 3 

 

5 0.155 

  

5.1 ) เป้าประสงค์ที่ 5.1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล

ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้นในการท างาน 1 

 

5 0.05 

  

5.1.5 ) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการบริหารจัดการสู่

ความเป็นเลิศ EdPEx * 1 5 5 0.05 

  5.3 ) เป้าประสงค์ที่ 5.3 การบริหารจัดการเงินเพ่ือสร้างรายได้ 1 

 

5 0.055 

  

5.3.3 ) ระดับความส าเร็จของการบริหารโครงการ 1 5 5 0.055 

  5.6 ) เป้าประสงค์ที่ 5.6 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดับสากล 1 

 

5 0.05 

  

5.6.2 ) จ านวนนิสิตชาวต่างชาติ 1 4 5 0.05 

2 ) ส่วนที่ 2 การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์คณบดี/งานโดดเด่น-เชิงรุก- ท้าทายที่

ส่งผลให้หน่วยงานเป็นเลิศ 30 

 

5 1.5 

6 ) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารตามหลักธรร

มาภิบาล 30 

 

5 1.5 

  

6.1 ) เป้าประสงค์ 6.1 เพ่ือการประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล 30 

 

5 1.5 

  

6.1.1 ) คะแนนผลประเมนิวิสัยทัศน์คณบดีที่สอดคล้องกับการ

ด าเนินงานตามพันธกิจ และส่งเสริมการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย 25 92 5 1.25 

  

6.1.2 ) ระดับความส าเรจ็ของการโครงการส าคญั/เชิงรุกตาม

ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่น าไปสู่ความเป็นเลิศของคณะและ

มหาวิทยาลัย 5 5 5 0.25 

3 ) ส่วนที ่3 นวัตกรรมของหน่วยงาน 20 

 

5 1 

7 ) ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารงาน 20 

 

5 1 

  

7.1 ) เป้าประสงค์ 7.1. เพ่ือให้การพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานมี

ประสิทธิภาพ 20 

 

5 1 

  

7.1.1 ) ผลคะแนนของคณะกรรมการประเมินฯ ที่สภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้ง (นวัตกรรม) 20 92 5 1 

4 ) ส่วนที ่4 การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดี โดย

คณะกรรมการประเมินฯ ท่ีสภามหาวิทยาลัยฯแต่งตั้ง 20 

 

5 1 

8 ) ยุทธศาตร์ที ่8 การพัฒนาและการปรับปรุงการบริหารงาน 20 

 

5 1 

  8.1 ) เป้าประสงค์ที่ 8.1 เพ่ือให้การพัฒนาและการปรับปรุงการบริหารงาน 20 

 

5 1 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

  

เป้า 

ประสงค์ 

  

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

ผลหลังอุทธรณ์ 

(ตามมติทีป่ระชุม) 

ผล คะแนน 
คะแนน

ถ่วง 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  

8.1.1 ) ผลคะแนนผลประเมินการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจาก

ผลประเมินคณบดีปีทีผ่่านมา 20 92 5 1 

รวมทั้งสิ้น 34 ตัวชี้วัด 100 4.9167 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

ผลงานและกิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ 2564 
 ตุลาคม 2563 

อธิการบดี มมส ลงพื้นทีติ่ดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยี 

เมื่ อวันที่  2  ตุ ลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงาน 

ของคณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียก

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน 

พร้อมด้วย กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ลงติดตาม

ประเมิ นผลการบริห ารงานฯ  คณ ะเทค โน โลยี  มหาวิทยาลั ย

มหาสารคาม ณ ห้องประชุม 1 TA201 ชั้น 2 เวลา 9.00 น. เพ่ือ

ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการ

ประเมินคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรับฟัง

น โ ย บ า ย เ ชิ ง พั ฒ น า 

ในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชือ่มโยงในอนาคต รับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากร

ภายในคณะ/หน่วยงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน ทั้งนี้เพ่ือประกอบการพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางและแนวทางการด าเนินงานวิจัยระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เมื่ อวันที่  28 ตุ ลาคม 2563 ฝ่ ายวิจัย  คณ ะเทค โน โลยี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทาง

และแนวทางการด าเนินงานวิจัย ครั้งที่ 2 ร่วมกับคณะ หน่วยงาน

ต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการด าเนิน

โครงการวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ก าหนดประเด็น

แนวทางการวิจัยร่วมกัน และเตรียมพร้อมโครงการที่จะเสนอขอรับทุน

วิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ การประชุมในครั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ 

ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุม 

ซึ่งการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มี ผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการ

สารสนเทศ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมประชุมด้วย 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

 

 พฤศจิกายน 2563 

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 19 “มหกรรมบริการวิชาการ” 

เมื่ อวันที่  30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. คณ ะ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี 

(เทคโนฟาร์มแฟร์) ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “มหกรรม

บริการวิชาการ” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2563 

ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพ้ืนที่ขามเรียง 

และเขตพ้ืนที่นาสีนวน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี 

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ 

วิชาการทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเกษตรเป็นพ้ืนฐานแก่บุคคลทั่วไป 

พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้น าเสนอผลิตภัณฑ์และผลงาน 

ทางวิชาการ 

ภายในงานมีกิจกรรมการอบรมภาคบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดแสดงนิทรรศการจากงานวิจัย งานบริการวิชาการ

ต่างๆ อาทิ การผลิตโยเกิร์ตเพ่ือการค้า Tissue Culture การผลิตไส้กรอกอีสาน โครงการอบรมการทดสอบทางประสาทสัมผัสเบ้ืองต้น 

(หลักสูตรระยะส้ัน) โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การผสมอาหารข้นแพะใช้เองภายในฟาร์ม (ภาคบรรยาย)การผสมอาหารข้นแพะใช้เอง

ภายในฟาร์ม (ภาคปฏิบัติ) การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ แหนมหมู การเพาะกบนอกฤดู การจัดการฟาร์มกบตามหลักปฏิบัติ

ที่ดี การจัดการฟาร์มและการป้องกันโรคส าหรับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง การท าระบบน้ าและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย  

การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและส่ังการงานทางระบบเกษตร อบรมการปลูกเมล่อน อบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อบรมการใช้

เครื่องจักรกลทางการเกษตร การประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้ประกอบการ มีผู้ที่สนใจ  

เข้าร่วมกว่า 200 คน 

 

 ธันวาคม 2563 

TECHNO MSU OPEN HOUSE 2020 

เมื่อวันที่  4 – 5 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เขตพ้ืนที่ขามเรียง ได้จัดกิจกรรม Open House techno 2020 โดยกิจกรรมในงาน

ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรม Work shop 

การทดลองภายในห้องปฏิบัติการต่างๆ กิจกรรมนันทนาการ พร้อมทั้งรับทราบข้อมูล
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน อีกทั้งยังได้ชมบรรยากาศของคณะฯ มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศให้

ความสนใจเข้าชมเป็นจ านวนมาก 

 

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562-2563 

เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 

2562-2563 ฝึกซ้อมย่อยระดับคณะมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิต 

คณะเทคโนโลยี รายงานตัวและลงทะเบียน ณ บริ เวณลานชั้น 1 

คณะเทคโนโลยี เวลา 9.10น. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม

คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี

บัณฑิต คณะเทคโนโลยี และพิธีมอบเหรียญทอง วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

เกียรตินิยมอันดับ 1 หลังจากนั้น สโมสรนิสิตร่วมแสดงความยินดี 

ด้วยไมตรีสานสัมพันธ์รุ่นพ่ี  หลังจากนั้น เวาลา 9.25 -9.45 น. 

ชี้แจงการลงทะเบียนรายงานตัวของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎี

บัณฑิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เพ็งมีศรี รองคณบดี

คณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ชี้แจงการลงทะเบียนรายงานตัวของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต และชี้แจงแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุลย์จิรา สุขบุญญสถิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วิจิตตรา หลวงอินทร์ ชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกซ้อมและชมการสาธิตของนิสิตต้นแบบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี สมัปปิโต 

จากนั้นบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต แยกฝึกซ้อมย่อยตามสาขาวิชา 

 

ส านักวิทยบริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการร่วมกับคณะเทคโนโลยี 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ขนิษฐา เพ็งมีศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 

พร้อมด้ วยผู้บริหาร คณาจารย์  และประธานหลักสูตรประจ า 

คณะเทคโนโลยี ได้ต้อนรับ คุณรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพพร้อมคณะ ซึ่งได้มาเยี่ยม

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการกับคณะเทคโนโลยี ตามโครงการ

ส านักวิทยบริการพบผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สภาพและปัญหาการใช้บริการเพ่ือรับทราบความต้องการหรือความ

คาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการ 

เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของส านักวิทยบริการ อีกทั้งเพ่ือประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่าง 

ส านักวิทยบริการกับผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนแนะน าบริการต่าง ๆ ของส านักวิทยบริการ  

ที่เป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ในการน ามาพัฒนาการให้บริการให้ดียิง่ขึ้นต่อไป 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

คณะเทคโนโลยีจัดโครงการบริจาคโลหิต ในวันที ่24 ธันวาคม 2563 

เมื่ อ วันที่  24 ธัน วาคม  2563 เวลา 08 .30 -12 .00  น . 

ฝ่ ายพัฒ นานิ สิต  คณ ะเทค โน โลยี  จัด โครงการบริจาค โลหิ ต 

ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพ้ืนที่ขามเรียง การจัดโครงการ 

ในครั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภายในคณะและบุคลากร 

และนิสิตภายในมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็น

จ านวนมาก ณ บริ เวณลานชั้น 1 คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 

 มกราคม 2564 

บัณฑิตวิทยาลัย แลกเปลี่ยนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์กับคณะเทคโนโลยี 

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.45 คณะเทคโนโลยี

เป็นเจ้าภาพจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือประชุมหารือแลกเปลี่ยน

การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะ หลักสูตรที่ เปิดสอน 

ระดับ บัณฑิตศึ กษาเพ่ื อ เพ่ิ มจ านวนนิ สิตระดับ บัณฑิตศึกษา 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมี ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจ านวน 20 ท่าน 

 

คณะเทคโนโลยีส่งเสริมคณาจารย์ และบุคลากรแต่งกายด้วยชุมผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง 

ตามที่ ม ห าวิท ย าลั ยมห าส ารค ามมี น โยบ าย ส่ ง เส ริ ม 

และสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรแต่งกายด้วยชุมผ้าไทย 

ผ้าพ้ืนเมือง เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย 

เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดี  โดยขอความร่วมมือคณาจารย์ 

บุคลากรสวมใส่ในวันอังคาร และวันศุกร์นั้น คณะเทคโนโลยี จึงเชิญ

ชวนคณาจารย์ และบุคลากรแต่งกายด้วยชุมผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง 

มาปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรณรงค์ กระตุ้นให้เกิดค่านิยม

การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าไทยหรือผ้าพ้ืนเมืองในชีวิตประจ าวัน 

เป็นแบบอย่างที่แสดงถึงการรักษามรดกและภูมิปัญญาของไทย

ก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชน 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

 กุมภาพันธ์ 2564 

พิธีส่งมอบงานในต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มมส 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัด พิ ธี ส่ งมอบงาน รับมอบงาน 

ในต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โด ย  รองศ าสต ราจารย์  ด ร .อนุ ชิ ต า  มุ่ ง ง าม  ส่ งม อบ งาน 

ให้ กั บ  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ด ร .สุมลวรรณ  ชุ่ ม เชื้ อ  คณ บดี 

คณะเทคโนโลยี คนใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานพร้อม

กล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม ที่ได้ปฏิบัติ

ห น้ า ที ่

ในต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี ครบ 2 วาระ และได้พัฒนาคณะ 

ให้ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง เป็นที่ยอมรับแก่สังคมจนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ ที่จะ

ได้มาสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป ในโอกาสนี้ มี

ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร จ า ก ค ณ ะ / ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์ 

เมื่อวันที่  17 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยี  ได้จัดอบรม

หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel พ้ืนฐานให้กับนิสิตคณะ

เทคโนโลยี ที่ห้อง B-411 ชั้น 4  ส านักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 30 คน ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ จันไต้ ต าแหน่ง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดส านักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร

ถ่ายทอดความรู้ และให้ความเข้าใจแก่นิสิตคณะเทคโนโลยี 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

 มีนาคม 2564 

งานประเพณีบุญผะเหวด มมส. แบบวีถีใหม่ (New normal) 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจกรรม

ถวายต้นกัณฑ์หลอน ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้น 

ในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ บริเวณโรงอาหารกลาง(เดิม) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของการจัดงานบุญผะเหวด 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในปีนี้ ให้มีรูปแบบโรงทานที่เน้นแยก

ภาชนะบรรจุอาหาร ไม่รับประทานร่วมกัน เพ่ือเป็นการป้องกัน 

แล ะควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โค โรนา 2019  (COVID-19 ) ในปี นี้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีแบบวีถีใหม่ (New normal) 

มุ่งเน้นการสืบสานคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเน้นรูปแบบ 

จัดงานแบบออนไลน์ ได้ก าหนดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณสด 

ผ่านช่องทาง https://live.msu.ac.th/ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 

ตามแผนกลยุทธ์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากร คณาจารย์  

นิสิตคณะเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย  

 และเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันท าบุญตามประเพณีของภาคอีสาน 

 

โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.10- 16.30 น. ภาควิชา

เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ

พัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวข้อ Basic composition Create concept for commercial, Photo 

shooting ได้รับ โดยวิทยากร คุณอรรคชิน ผลสวัสดิ์ มาบรรยาย

พิเศษ ส่ือการน าเสนอที่จ าเป็นในการน าเสนอผลงานวิชาการ การใช้

ภาพประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการน าเสนอภาพประกอบ 

ในการท าส่ือต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรกับนิสิต 

 
  

https://live.msu.ac.th/
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 64 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืม

เพ่ือการศึกษา ที่คาดว่าส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

โดยมี  รองศาสตราจารย์  ดร.อรวิชญ์  กุมพล  รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธานเปิดงาน คุณปลวัชร ปัดเสน 

ผู้ อ าน วยการกองกิ จก ารนิ สิ ต  กล่ าวรายงานวัตถุ ป ร ะสงค์ 

การจัดโครงการฯ โดยได้รับเกียติจากคณะวิทยากรจากธนาคาร 

กรุง ไทย จ ากัด  (มหาชน) และคณ ะวิทยากร ธนาคารอิสลาม 

แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบ 

ข้อบังคับและเงื่อนไขต่างๆ การฟ้องและด าเนินคดีผู้กู้ที่ผิดนัด ช่องทาง

ช าระหนี้คืนกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และตอบข้อซักถามในประเด็น

ต่างๆ มีนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมจ านวน 19 คณะ จ านวน 3 ,454 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม อย่างเคร่งครัด 

 

 เมษายน 2564 

มมส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีกล่าวถวาย

พระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่ องในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมายุ 66 พรรษา รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า ในปีพุทธศักราช 

2564 เป็นปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 

ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ด้วยส านึก ในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ 

ทรงมี เมตตากรุณ าต่ อมหาวิทยาลัยมหาสารคามนานัปการ 

โดยทรงเสด็จปฏิบัติราชการกรณียกิจแทนพระองค์ฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกปี  

ทรง เสด็ จ เป็ นการส่ วนพ ระองค์ ในการประกอบพิ ธีต่ างๆ  ในมหาวิทยาลัย  ทรงพระราชทาน โครงการให้ค วามช่ วย เหลื อ  

ด้านการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แก่นักเรียน นักศึกษาประเทศกัมพูชา และประเทศเพ่ือนบ้าน เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสในประเทศให้ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วย ส าหรับการจัดโครงการบริจาคโลหิต 

ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งสนับสนุนให้สถานพยาบาลของรัฐ หรือหน่วยรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย มีโลหิตส ารองส าหรับ 

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

ในโอกาสนี้ด้วย โดยบรรยากาศการรับบริจาคโลหิตมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจ านวนมาก 

ซึง่ผู้ทีล่งทะเบียนบริจาคโลหิต 66 คนแรกจะได้รับเส้ือยืดสีม่วงเป็นทีร่ะลึกด้วย 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ 

เมื่อวันที่  8 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมนอนุรักษ์ประเพณี

สงกรานต์ วิถี ให ม่  ป ร ะจ าปี  2 564  ณ  บ ริ เวณ ลานหน้ าตึ ก 

คณะเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ 

คณบดีคณะเทคโนโลยี  ร่วมพิธีสรงน้ าพระพุทธรูปประจ าคณะ

เทคโนโลยี และไหว้สักการะพระภูมิเจ้าที่ คณะเทคโนโลยี ตลอดจน

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พิธีสรงน้ าและรดน้ าด าหัวขอพร

ผู้บริหารและผู้อาวุโส เพ่ือความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 

ตามประเพณี อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสืบไป 

 

 พฤษภาคม 2564 

สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 1 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ

พัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจ าปี งบประมาณ  2564” ครั้งที่  1 หั วข้อ  “จัดท าร่างแผน

ยุ ท ธศ าสต ร์  คณ ะเทค โน โลยี  ม ห าวิท ย าลั ยม ห าส ารค าม ” 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี 

ประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ได้บรรยายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม และจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับผู้บริหาร  ประธานหลักสูตร 

หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรส านักงานเลขานุการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 2 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ

พัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจ าปีงบประมาณ 2564” ครั้งที่ 2 หัวข้อ “จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดยคณบดีคณะเทคโนโลยี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ ได้เสนอแผนการพัฒนา 

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564-2567 

และได้มีการแนะน ารองคณบดีทั้ง 4 ท่าน ดังนี้ 1). ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายบริหาร 

และพัฒนาองค์กร 2). ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ไทเมืองพล 

รอ งคณ บ ดี คณ ะเท ค โน โล ยี ฝ่ า ย วิ จั ย แล ะบ ริ ก า ร วิ ช าก า ร  

3). อาจารย์  ดร.สุณิ สา ร้อยดวง รองคณบดีคณ ะเทคโนโลยี 

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 4). อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนา 

คุณภาพนิสิต พร้อมนี้ท่านรองคณบดีทั้ง 4 ท่าน ได้น าเสนอแผนและนโยบายของฝ่ายที่รับผิดชอบ และท่านคณบดี ได้ด าเนินการ 

บรรยายด าเนินการจัดแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565-2569 ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามและให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอปัญหา แนวทางการพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยี  

โดยถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 พฤษภาคม 2564 

คณะเทคโนโลยีจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 Online 

เมื่ อ วันที่  17  มิ ถุ น ายน  2564 เวลา 12 .30 -16 .30  น . 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ cisco webex 

โดยมี  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .สุมลวรรณ  ชุ่ ม เชื้ อ  คณ บดี 

คณะเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่คณะเทคโนโลยี และแนะน า

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ 

นิสิตใหม่ อีกทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัว สร้างความ

อบอุ่น ความประทับใจ เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยจากทุกส่วน 

ในขณะที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้นิสิตได้เข้าใจ 

ถึงหน่วยงานให้บริการที่ส าคัญ และเกี่ ย วข้องกับนิ สิต อีกทั้ งตระหนักถึงความส าคัญและแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ 

จากการเปลี่ยนแปลงส่ิงแวดล้อม โดยในวันนี้มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 เวลา 14.00น. นิสิตใหม่  

แต่ละสาขาวิชา แยกตาม ภาควิชา/สาขาวิชา ได้พบประหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา แนะน าหลักสูตร 

การลงทะเบียน แนะน าการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

 มิถุนายน 2564 

มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประชาชนจีนฯ 

เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. มมส MOU 

ร่ วมกั บ  CAAMS ส าธารณ รัฐป ร ะช าชน จี นผ ลั กดั น งาน วิ จั ย 

ด้ าน เทค โน โลยี เกษต รก รรม  แล ะ Smart Farm ม ห าวิท ยาลั ย

มหาสารคาม  จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) รูปแบบ online  

ร่ ว ม กั บ  Chinese Academy of Agricultural Mechanization 

Sciences (CAAMS) สาธารณรัฐประชาชนจีน  ณ ห้องประชุม SC3-

202 คณ ะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย  รอง

ศาสตราจารย์  ดร.ประยุกต์   ศรีวิ ไล  อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ลงนามร่วมกับ  Professor Liu Xiaohu อธิการบดี 

Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences เ พ่ื อ

ร่ ว ม กั น ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ง า น วิ จั ย ใ น ส า ข า 

ที่ครอบคลุมด้านเกษตรกรรม เช่น ความมั่นคงด้านอาหาร การปกป้องส่ิงแวดล้อม การลดภัยพิบัติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน การรับมือกับ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเกษตรอัจฉริยะหรือฟาร์มอัจฉริยะ และการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการด้านอืน่ เช่น การแลกเปลี่ยนนิสิต 

และบุคลากร รวมถึงการร่วมจัดการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ 

 รองศาสตราจารย์  ดร .ประยุกต์  ศรี วิ ไล  กล่ าวว่า Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences (CAAMS) 

และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี และได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมาโดยตลอดไม่ว่า 

จะมี MoU หรือไม่ก็ตาม แม้ความสัมพันธ์จะมีจุดเริ่มต้นมาจากการท าความร่วมมือด้านเกษตรกรรม ผ่านทางคณะเทคโนโลยี แต่ในอนาคต

ความร่วมมือจะถูกขยายออกไปครอบคลุมทั้ง 20 คณะและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและส าหรับด้านเกษตรกรรมเองนั้น มหาวิทยาลัยมีแผน

จะด าเนินการจัดท า Smart Farm จึงถือเป็นความโชคดีที่ได้ CAAMS มาร่วมพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันChinese Academy of 

Agricultural Mechanization Sciences (CAAMS) เป็นองค์การทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด ด าเนินการภายใต้การน า 

ของรัฐบาลกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงฐานอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์และรูปแบบตลาด 

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2499 CAAMS ยังคงให้บริการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ถือเป็นงานหลัก CAAMS 

ได้มอบเทคโนโลยีมากกว่า 3,200 ชนิดในเครื่องจักรการเกษตรและอุปกรณ์แปรรูปทางการเกษตร 9 ประเภทแก่สังคม และมีส่วนสนับสนุน

อย่างมากในการปรับปรุงการเกษตรและพ้ืนที่ชนบทให้ทันสมัย 

 

 กรกฎาคม 2564 

อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี 

อธิ ก ารบดี  มมส  ติ ดตามประเมิ นผลการบริห ารงาน 

ของคณบดี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาสารค าม  เป็ นป ระธานกรรมการประเมิ นฯ  พ ร้อมด้ วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

และนโยบาย (เลขานุการ) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา 

ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 14  (กรรมการ) และผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการประเมินฯ ลงพ้ืนที่ประเมินฯผลการบริหารงานของคณบดี/

ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์ 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น ค ณ ะ / ห น่ ว ย ง า น  ล ง ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล 

การบริหารงานฯ 6 คณะ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิต

ศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์ทั้งนี้เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผล

การประเมินคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรับฟัง

นโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต รับฟังความคิดเห็นจาก

คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน พร้อมทั้งรับฟังและเยี่ยมชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาการ

ประเมินผลการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ส าหรับครั้งต่อไป ก าหนดติดตามประเมินผลการบริหารงานฯ ในวันที่ 7 

กรกฎาคม 2564  จ านวน 6 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย

ประถม) สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 

 

สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 3 

ด้วยคณะเทคโนโลยีได้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

“สัมมนาคณ ะเทค โน โลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคา  ประจ าปี 

งบประมาณ 2564” ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การจัดท าข้อตกลงภาระงาน 

และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference : TOR)” 

จัดกลุ่ มย่ อยจ านวน  5 ครั้ ง  คื อ  วันที่  2 1 กรกฎาคม  2564 

วันที่ 2สิงหาคม 2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 วันที่ 10-11 สิงหาคม 

2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดี 

คณะเทคโนโลยี ประธานในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว 

และได้จัดท าข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference : TOR)” ของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

วิชาการ และให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอปัญหา แนวทางการจัดท าข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  

(Term of Reference : TOR)” ของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google Meet 

ห้องประชุม 1 (TA201) ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ าฝน ประจ าปี 2564 

เมื่อวันที่ 29 กรกรฎาคม 2564 คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียน

พรรษา ผ้ าอาบน้ าฝน และมอบส่ิงของอุป โภคบริ โภค เพ่ื อช่ วย เหลือ

ผู้ด้อยโอกาส ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยท่านคณบดี 

คณะเทคโนโลยี ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ เป็นประธานน าถวาย 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

 สิงหาคม 2564 

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชุม

วิชาการนานาชาติ International Conference on Food, Agriculture 

and Biotechnology (ICoFAB) 2021 ด้ วยระบบออนไลน์  ระหว่าง 

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการ

เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่าง

นิสิต คณาจารย์ และนักวิชาการ 

 ในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB 2021 

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และมี ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน

ภายในงานจัดให้มีการเสวนาวิชาการ/บรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ  (Keynote Speaker) และผู้บรรยายรับเชิญ  (Invited Speaker) 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speaker) จ านวน 4 ท่าน 

1 )  Assistant Professor Hayati Samsudin, Food Technology Division School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia  

2 )  Professor Jaehong Han, Department of Plant Science and Technology College of Natural Resources and Biotechnology, 

Chung-Ang University, Korea 3 )  Professor Dr.  Wong Ling Shing, Faculty of Health and Life Sciences, INTI International 

University, Malaysia 4) Mr. Regis Vialle, SEPPIC, France ผู้บรรยายรับเชิญ (Invited Speaker) จ านวน 4 ท่าน 1) Professor Kirk D. 

Dolan, Department of Food Science and Human Nutrition, Michigan State University, USA 2 )  Assistant Professor Kirtiraj K. 

Gaikwad, Department of Paper Technology, Indian Institute of Technology, Roorkee, India 3 )  Professor Fure Chyi Chen, 

Department of Plant Industry, National Pingtung University of Science &amp; Technology, Taiwan 4 )  Professor Antonio 

J. Barroga, Department of Animal Science, College of Agriculture, Central Luzon State University (CLSU) , Philippines ผู้ ส น ใจ

ลงทะเบียนร่วมงานท้ังจากในและต่างประเทศ มีจ านวนกว่า 300 คน  

ครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี 7 สิงหาคม 2564 

 

 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมอวยพร เนื่องในวันครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี 7 สิงหาคม 

2564 ที่เว็บไซต์ https://techno2.msu.ac.th/The35rd-techno/index.php 

 

  

https://techno2.msu.ac.th/The35rd-techno/index.php
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรม 

Big Cleaning Day โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ 

คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานน าบุคลากรคณะเทคโนโลยี 

ปลูกต้นไม้และแจกอุปกรณ์ท าความสะอาด น้ ายาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ 

เพ่ือใช้ในกิจกรรมของภาควิชา 

 

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม วัน

เฉลิมพระชนมพรรษา คณะเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

โดย  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ด ร .สุมลวรรณ  ชุ่ ม เชื้ อ  คณ บดี 

คณะเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร 

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อโควิด 19 

 

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมการเลี้ยงแหนแดงและการเพิ่มมูลค่าแหนแดงเพื่อการเกษตร 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี 

ได้จัดอบรมการเลี้ยงแหนแดงและการเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร 

โดย อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิ เจริญ รองคณบดีคณะเทคโนโลยี 

ฝ่ายจัดการทรัพยากรฯ เป็นผู้บรรยาย รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม 

webex ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. เทคนิคการเพาะแหนแดง 2. การเพ่ิม

มูลค่ าแหนแดงเพ่ือการเกษตร 3. การท าดินปลูกคุณภาพสูง 

จากแหนแดงและแขกรับเชิญพิเศษ  คุณเคน ภูภูมิ (ภูภูมิ พงศ์ภาณุ) 

ผู้ก่อตั้งบริษัท WePlantGrow ร่วม พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องพืชด่าง 

ที่ก าลังเป็นกระนิยมอยู่ในขณะนี้ การอบรมเน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยน

และตอบข้อสงสัยแก่ ผู้ร่วมรับฟังบรรยาย มี ผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 

100 คน 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ KM การจัดท าหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีจัดโครงการ

จัดการความรู้(KM) ประจ าปี 2564 ในหัวข้อเรื่อง “การจัดท าหลักสูตร

บัณฑิตพันธุ์ ใหม่ เพ่ือสร้างทักษะผู้เรียนให้ตอบโจทย์การพัฒนา

ป ร ะเท ศ ”  ออน ไล น์ ผ่ าน ร ะบ บ  webex โด ย ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติฐยางกูร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้

ในครั้งนี้ 

 
 

 กันยายน 2564 

คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ 2564 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยี มมส. จัดงาน 

ยกย่องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการท างาน 

ในมมส. ประจ าปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google 

Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดี 

คณ ะเทค โน โลยี  เป็ น ป ระธาน ใน พิ ธี  เพ่ื อ แสดงมุ ฑิ ต าจิต แด่ 

ผู้เกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

จ านวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา คอนสาร สังกัด

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ชุติชูเดช  

สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์การท างานในรั้ว มมส. ซึ่งมีการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม TA201 (Onsite) ภายในงานมีบุคลากรจากคณะเทคโนโลยี 

 และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวแสดงมุฑิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศภายในงาน

เต็มไปด้วยความรักและอบอุ่น 

 

พิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณ และมอบของทีร่ะลึกแก่ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร และโภชนศาสตร์ 

เมื่ อ วันที่  22  กั นยายน  2564 คณ ะเทค โน โลยี  ได้ ป ระชุ มคณ ะกรรมการ 

ประจ าคณะเทคโนโลยี  ครั้งที่  15/ ปีงบประมาณ 2564 ในโอกาสนี้  คณะเทคโนโลยี 

ได้มอบเกียรติบัตร และมอบของที่ระลึกแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุลย์จิรา สุขบุญญสถิตย์ 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร และโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ในช่วง พ.ศ. 2560 – 2564 และจะหมดวาระในวันที่  15 ตุลาคม 2564 

เพ่ือเป็นการขอบคุณที่เสียสละเข้ามาร่วมท างานโดยได้ให้ข้อเสนอแนะ และข้อมูลในการบริหาร

คณะเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี 
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      วิสัยทัศน ์  เป็นคณะชัน้น า (1 ใน 10 ) ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2564 

เมื่อวันที่  30 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ประจ าปี  2564 เพ่ือเป็นการมุทิตาแด่ ผู้ เกษียณ 

อายุ ราชก าร ยกย่ อง  เชิ ด ชู เกี ย รติ แล ะแสดงค วามขอบคุณ 

แก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงาน 

ที่มีประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน

ในพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลข้าราชการพลเรือน

ดีเด่น ประจ าปี 2563 ซ่ึงเป็นผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้น อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบแหวนทองค าที่ระลึก 

และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้ มีบุคลากร

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกษียณอายุราชการ จ านวน 2 คน ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ชุติชูเดช สังกัด 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา คอนสาร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี  
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ทีป่รึกษา ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี 

 ผศ.ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

 ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 ผศ.ดร.สุณิสา ร้อยดวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

 อ.ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ รองคณบดีฝ่ายฝ่ายจัดการทรัพยากรณ์และพัฒนาคุณภาพนิสิต 

 นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี 

ผู้จัดท า นางสาวสุพรรษา ศิริจันทพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ออกแบบปก นายจิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เผยแพร่โดย งานนโยบายและแผน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ขอบคุณ บุคลากรคณะเทคโนโลยีทุกท่าน 

ปีทีเ่ผยแพร่ กันยายน 2565 

 

 

  

https://techno.msu.ac.th/teachers/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b8/
https://techno.msu.ac.th/teachers/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%81/
https://techno.msu.ac.th/teachers/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%a7%e0%b8%b4/
https://techno.msu.ac.th/teachers/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87/
https://techno.msu.ac.th/teachers/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%80/
https://techno.msu.ac.th/teachers/%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c/
https://techno.msu.ac.th/teachers/%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9e/
https://techno.msu.ac.th/teachers/%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a/
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