
          ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2557 

งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เลขท่ี 2 พหลโยธิน 87 ซอย2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 02-9922408 

         วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร   “ คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นน าของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร ”  

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

 

บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2557  

เมื่อวันที่ 1- 4 เมษายน 2557   ณ โรงแรมบุญสยาม จังหวัดกระบี่ , สินมานะฟาร์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

และศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ  จังหวัดชุมพร 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2557        

 

คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย” พิธีท าบุญ สรงน้ าพระพทุธรูป และรดน้ าขอพรผู้อาวุโส 

เนื่องในวันขึ้นปีใหมข่องไทย ท่ีแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ และเพือ่เป็นสิริมงคล                                                                                 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557  ณ อาคารส านักงานคณบด ี

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย 



 

 

คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย”              

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557                                                                               

ณ หอประชมุใหญ่ มทร.ธญับุร ี

 

 
 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 4/2557                                               

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557                                                                                               

ณ ห้องประชุมอินทนลิ  อาคารส านักงานคณบด ี

 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสมัมนา เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา 

นิสิตนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี                                                                                                                                                          

เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2557                                                                                  

ณ รอแยลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัดนครนายก 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 ประจ าป ี2557 

                 โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

งานราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย 

 

ดร.จรัญ   ลิขิตรัตนพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

เข้าร่วมการประชุม “สภาคณบดสีาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย                   

ครั้งที่ 2/2557” Council of the Dean of Agricultural Science, Thailand                                                                                                                                                                                                                                             

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557                                                                              

ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557              



คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏบิตัิการหลักสตูร การพฒันาเจตคตแิละทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ในการช่วยเหลือนักศึกษา ระหว่างวันที่ 24 -26 เมษายน 2557 และ 28 -30 เมษายน 2557 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  

 

 

พิธีลงนามหนังสือความตกลง   (Letter of Agreement (LOA))   กับ State Polytechnik of Jember ประเทศอินโดนีเซีย                        

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุมอนิทนิล  อาคารส านักงานคณบดี และงานเลี้ยงรบัรองต้อนรับอาจารย์ 

พร้อมแสดงความยินดีกบันักศึกษาที่จะครบก าหนดโครงการแลกเปลี่ยน 

 

บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม   Computer Literacy IC3  เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เพิม่มากขึน้   

โดยผู้สอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองความรูแ้ละทักษะคอมพิวเตอรข์ั้นพื้นฐาน                                                                                          

ณ  อาคารฝึกอบรม ส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุร ี

 

 

โครงการอบรม Computer Literacy IC3 ส าหรับบุคลากร 

ลงนามความตกลง                    

การพัฒนาเจตคติและทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษา  



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน                                                                 

ผู้สอบผ่านข้อเขียน  เข้ารับสอบสัมภาษณ์                                                                  

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์                                                         

เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                     

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุมอินทนิล  ส านักงานคณบดี  

 

นายนพดล ชูจิตร นักศึกษาสาขาวิศวกรรมแปรรปูผลิตผลเกษตร 

ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1                                                     

ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากลไกเพื่อพลิกซองบรรจุเมล็ดพันธุ์     

ในโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและประกวดผลงานวิจัย 

ระดับนกัศึกษา (4th Student Invention Campus)                                        

เมื่อวันที่  1  เมษายน  2557 ณ  หอ้งประชุมมงัคลอุบล  มทร.ธัญบรุี 

 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและประกวดผลงานวิจัย ระดับนักศึกษา          

 

 

ผู้บริหาร  คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 

ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

เพื่อด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2555 ระดบัสถาบัน                                     

เมื่อวันที่ 9 -11  เมษายน 2557                                                            

ณ  ห้องประชุมมังคลอบุล  มทร.ธัญบุร ี

 

สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับสถาบนั          

 
 

ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท์ 

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสตูร “2014 Training Course on New                              

Technologies of Agricultural Engineering &Agro-Processing                                  

for Developing Countries”                                                                                                         

เมื่อวันที่  10 - 29 เมษายน 2557                                                                                             

                อบรมหลักสูตร The Ministry of Science and Technology(MOST),China 



คณะผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม หลกัสูตร 

“ธรรมาภิบาลเพือ่การพฒันาคณะ” รุ่นที่ 4    

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ 

การบริหารงานในบริบทของการพัฒนาคณะ                                 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557                                                   

ณ โรงแรมปทุมวันปริน้เซส  

 

 

 

คณาจารย์เข้าร่วมโครงการประชมุสัมมนาเชิงปฏบิัติการ 

“การเขียนผลงานวิจัยในรูปแบบชุดความรู้”                                                              

เมื่อวันที ่ 29-30  เมษายน 2557                                                                                             

ณ  วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  

 

 

ผู้บริหาร และนักศึกษา เข้าร่วมสมัมนา                  

“สมาชิกสภานกัศึกษา และองค์การนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร”ี           

เมื่อวันที่ 1 - 3 เมษายน 2557                                                              

ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลสอยธุยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

โครงการหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 4 

สัมมนาสมาชิกสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา  

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยในรูปแบบชุดความรู้”                                                     

 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นประธาน 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าวิดีทัศน์ 

และงานประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยฯ                                            

โดยมีหัวหน้าส านักงานคณบดี 

และผู้ปฏบิัติงานประชาสัมพนัธ์เข้าร่วมประชมุ                                                                      

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557                                                                                    

ณ ห้องประชุมรัตตอุบล  มทร.ธญับุร ี

ประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ 



 

 บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย  น.ส.เนตรชนก คงเพ็ชร์  น.ส.สุกัญญา  ชูทอง  น.ส.สุกัญญา สมบูรณ์  นายทองมี  เหมาะสม                       

นายสิทธิกร  บุญจันทร์ นางจินดา สร้อยประดิษฐ  และนายชานนท์ สิงห์ทอง ได้เข้ารับการอบรม The Internet and Computing Core (IC3) Certificate  

ซึ่งทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดอบรม เพ่ือทบทวนความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐาน และเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

ทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00 – 16.30 น.                                                                                                       

ณ อาคารอบรมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุร ี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 

1. ได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 

และเป็นประกาศนียบัตรที่ถูกก าหนดเป็นมาตรฐานเป็น Neutral Vendor Standard                                                        

โดย Global Digital Literacy Council และรองรับ 

โดยกระทรวงไอซีทีกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย                                                                                                     

2. ได้รับความรู้ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น                                                                                                                                                            

3. ช่วยลดเวลาในการท างาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตผลงานให้ดียิ่งขึ้น 

                   ประโยชน์ของการเข้ารับอบรม  IC3 Certificate 

 
 

   

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มด าเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
(หมู่บ้าน ว และ ท) ในปี 2552  ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น โดยในช่วงแรกของการด าเนินงานได้
พิจารณาหมู่บ้านเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ. 2525) 9 แห่งเดิม เป็นฐานในการด าเนินงานและได้ขยายผลกรอบ
ความคิดไปสู่การพัฒนาเพ่ือยกระดับให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในปีงบประมาณ 2553 ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการด าเนินงาน โดยมีนโยบายหลัก คือ การน าผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเข้าไปเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ กระบวนการลดต้นทุนในการผลิต รวมทั้ง
กระบวนการความคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเรียกหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาว่า  “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
โดยชุมชนจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะ จนมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนั้นๆ และสามารถจะไปขยายองค์ความรู้หรือถ่ายทอดสู่หมู่บ้านอื่น
ต่อไป โดยการด าเนินงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย ด าเนินงานสนับสนุนองค์ความรู้ งานวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
การเป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนา“หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิตและอาชีพหลัก/รอง ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่ 

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “เป็นหมู่บ้านที่น าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนา ต่อยอดและประยุกต์ให้เกิดอาชีพที่มีความเชียว
ชาญเฉพาะทางและอาชีพอื่นๆ ในชุมชน เพ่ือสร้างงาน สร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนสามารถเป็นต้นแบบส าหรับ
ชุมชนอ่ืนๆ” 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือด าเนินงานหมู่บ้าน            
ว และ ท โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลินทร์  สิงห์ค า จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

 โครงการหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริมสมุนไพร  กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ่ า   หมู ่18   ซ. ล าลูกกา 41 ต. คูคต   อ. ล าลูกกา   
จ.ปทุมธานี   

 โครงการหมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะปิอนามัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว              
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 84/1 หมู่  9  ต.บ้านบ่อ  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร 

  โครงการหมู่บ้านหมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว กลุ่มสตรีชุมชนหมู่  6  ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี    
 

                         (ฉบับหน้ามาต่อกันใหม่ว่าแต่ละหมู่บ้านมีการพัฒนาอย่างไร) 

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 

บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลินทร์  สิงห์ค า 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมการเกษตร 


