คำสั่งคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ที่ 355/ 2564
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลสหกิจศึกษา หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2563
...........................................
เพื่ อ ให้ การด ำเนิ น ก ารรายวิ ช าสห กิ จ ศึ ก ษ า ส ำห รั บ นิ สิ ต ห ลั ก สู ตร วท .บ .สาข าวิ ช า
เทคโนโลยี ก ารเกษตรและการพั ฒ นาชุ น ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2563 เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. 2551 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 1642/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้
คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึงขอแต่งตั้งให้บุคคลผู้มีรายชื่อ
ต่อไปนี้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒ นา
ชุมชน ปีการศึกษา 2563
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ ดร.ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม
อาจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว
อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์
อาจารย์เสาวณีย์ เล็กบางพง
อาจารย์ศรัณญภัส รักศีล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่
1. ให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินการรายวิชาสหกิจศึกษา
2. เป็นผู้ประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาของนิสิต
3. รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งคำสั่งคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ที่ 355/ 2564
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษาและประเมินผลสหกิจศึกษา หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2563
ชื่อสถานประกอบการ
1. ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้าน
สวนการะเกด
3. สำนักงานเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช
4. สำนักงานเกษตรอำเภอ
ลานสกา
5. บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด
(เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ)
6. ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงห้วยน้ำริน
7. สถานีเกษตรหลวงอ่าง
ข่าง
8. ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงขุนวาง

อาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อนิสิต

อ.ศรัณญภัส รักศีล

1. น.ส. จันทรกานต์ ทองดำ 602041004
2. น.ส. ใหม่ภิรมย์ ภูมินา 602041029

อ.ศรัณญภัส รักศีล

1. น.ส. จิตติมา นิลทะรัตน์ 602041006
2. น.ส. วาสนา เยาว์ด้วง 602041022

1. น.ส. นลินทิพย์ พูลนวล 602041013
2. น.ส. เสาวลักษณ์ ศรีปลอด 602041028
1. นายสรวิศ ประพันธ์วงศ์ 602041025
อ.ดร. สุขุมาล หวานแก้ว
2. นายอัศนี ชอบหวาน 602041032
อ. เสาวณีย์ เล็กบางพง

อ. เสาวณีย์ เล็กบางพง

นายสหรัฐ คล้ายประสิทธิ์ 602041026

อ.ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์

1. นายจักรพงศ์ คมสัน 602041003
2. นายอรุณ แก้วมณี 602041032

1. น.ส. ธันยพร จันทร์ภักดี 602041012
อ.ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ 2. น.ส. สายานี ซาแม 602041027
3. น.ส. รจดาพร ทิพย์สุวรรณ 602041019
1. น.ส. ศิริวิมล เพชรแก้ว 602041024
อ.ดร. สุขุมาล หวานแก้ว
2. น.ส. ภัทรวดี สงรอด 602041157

ชื่อโครงงานวิจัย
สภาพการผลิตและความต้องการการส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐาน
เกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิถีชีวิตกับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมผสมผสานของเกษตรกรรุ่นใหม่
ต้นแบบในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรมังคุดแปลงใหญ่ อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวทางการพัฒนาศักยภาพเขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
การศึกษาเทคนิคการปลูกเฟินหนัง เพื่อประกอบใช้ในการส่งเสริมการปลูก
ไม้ตัดใบภายใต้พื้นที่ส่งเสริมโครงการหลวงห้วยน้ำริน
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิต
กะหล่ำปลีและกะหล่ำปลีหัวใจแบบระบบเกษตรปลอดภัยและระบบเกษตร
อินทรีย์
วิธีการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านโป่ง
น้อยใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อสถานประกอบการ
9. ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงปางอุ๋ง

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร.ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม

รายชื่อนิสิต
1. น.ส. กนกวรรณ ขุนฤทธิ์ 602041001
2. น.ส. วรรณฤดี ไชยสุวรรณ 602041020

ชื่อโครงงานวิจัย
ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการปลูกองุ่นไร้เมล็ดของเกษตรกรภายใต้ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

