
ปักษ์หลัง เดือน ตุลาคม 2557 

งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

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

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร “คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน า                                          

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการเกษตร ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล” 

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พรอ้มด้วยคณะผู้บรหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา 

น า “กระเช้าบุปผชาติ มาลีวิจิตร” รังสรรค์โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และร่วมลงนามถวายพระพร  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557  ณ อาคารศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช 

 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ 

อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา 

วางพวงมาลา ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปรณิายก  เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี 

แห่งการสิ้นพระชนม์ 

และเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557  ณ พระต าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร 

      วางพวงมาลา ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   

ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  



 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2557                                                                                                     

เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปี 2557 

และแจ้งข่าวสารในการจัดการเรียนการสอน จัดท า มคอ.3 

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ การประเมินคุณภาพการศึกษา ปี2557 

รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการรับน้องใหม่                                                                                                                       

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557                                                                                               

ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารส านักงานคณบดี 

 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2557 

 

 

 

 

ทีมผู้สื่อข่าวรายการเที่ยงเกษตร สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์มติชน 

วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ถ่ายท ารายการ สัมภาษณ์ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์ค า อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธญับุรี และกลุม่สตรีชุมชนต าบลหลักหก เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากบัว                                                                           

อาทิ ไส้อั่วไหลบัว กุยช่ายไหลบัว  น้ าพริกรากบัว บราว์นี่เม็ดบัว ซิฟฟรอนรากบัว                                                                                                                                                   

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  ณ ต าบลหลกัหก จังหวัดปทุมธาน ี

ถ่ายท ารายการ 

ผศ.ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เข้าร่วมในพิธถีวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลา 

เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช เมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2557  ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 มทร.ธัญบุร ี

 วางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช 



 

 

 

 

 

 

การเลือกตั้ง กรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                                                            

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557  ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 การเลือกตั้ง กรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร               

 
 

บุคลากรของคณะ                                                                       

เข้าร่วมโครงการอบรม การใช้บัตรเครดิตส าหรับหน่วยงานราชการ                                                        

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี                                                           

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557                                                                                      

ณ ห้องประชุมเมธาวี อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มทร.ธัญบุร ี

โครงการอบรม การใช้บัตรเครดิตส าหรับหน่วยงานราชการ                                

คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                  

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ระดบัหลักสูตร                                                                                                                                                            

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมเมธาวี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุร ี

 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกบรกิารวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรม การติดตาม และถอดบทเรียน ณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

เพื่อติดตามความก้าวหน้า และประโยชน์ จากการได้อบรมแก่ชุมชน และจากการติดตามและถอดบทเรียน 

ชุมชนได้น าไปใช้ประโยชน์ในพืชและผัก เช่น การน าปุ๋ยหมัก ไปใช้กลบโคนต้นแตง มะเขือ ถั่วฝักยาว และการเพาะพริก เป็นต้น 

รวมทั้งมีการน าหลักสูตร การแปรรูปผลิตผลการเกษตรไปประยุกต์ใช้ด้านการแปรรูป พืชผัก ในรูปแบบเครื่องแกง 

และเป็นผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ด พริกแกงผัด ออกจ าหน่ายในพืน้ที่ ซึ่งท าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น                                                            

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557  

 

กิจกรรม การติดตาม และถอดบทเรียน ณ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “พัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ” 

ปรับพืน้ฐานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา                                                                                                            

ในการเตรียมความพรอ้มในการแข่งขนักับอาเซียน                                                                                                                                           

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม -19 กันยายน  2557                                                                                                                                                                  

ณ  สถาบันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ลอนดอน อะคาเดมี  

 โครงการ “พัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ” 



ถ่ายพรีเซ็นเตอร์ 

ทีมงานกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี เข้าถ่ายพรีเซ็นเตอร์ และห้องปฏบิัติการ ฟาร์มสัตว์ ฯลฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร                  

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557  

 

ทีมผู้สื่อข่าวรายการเที่ยงเกษตร สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพอ์ปท.นิวส์ 

วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน นิตยสารช่องทางท ามาหากิน นิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ถ่ายท ารายการ 

สัมภาษณ์อาจารย์สุภาพร รม่โพธิไ์ทร, ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์ค า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,                                           

ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล สาขาการผลิตพืช และผศ.ภูรินทร์ อัครกลุธร สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร 

และกลุม่สตรีชุมชนต าบลหลักหก เกี่ยวกับผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากสุกร อาทิ แคนดาเดียลเบค่อน หมูฝอย ผลิตภัณฑ์จากบัว อาทิ ไส้อั่วไหลบัว 

น้ าพริกตาแดงรากบัว น้ าพริกเผาเม็ดบัว บราว์นี่เม็ดบัว ซิฟฟรอนรากบัว                                                             

รวมทั้งเทคนิคการผลิตน้ าหมักธรรมชาติ และพิพิธภณัฑบ์ัว                                                                                                                                  

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557  

 

 

 

 ถ่ายท ารายการ 



 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

ศึกษาเทคนิคการน าเสนอผลงานออกแบบ 

ในรายวิชาแนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์ 

เพื่อสร้างทักษะ และประสบการณ์ให้แกน่ักศกึษาในการอธบิายแนวคิด 

ของการออกแบบ เกี่ยวกับตัวงานที่สร้างสรรค์ 

ให้ผู้เข้ารับฟังเกิดความเข้าใจได้ ผู้สอนโดย อาจารย์เทวัญ  นันทวงศ์ 

ศึกษาเทคนิคการน าเสนอผลงานออกแบบ  

ประชุมหารือเตรียมการจัดงาน 80 ปี เกษตรปทุมธานี   

นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี และนายกสโมรนักศึกษา ร่วมประชุมหารอืเตรียมการจัดงาน 80 ปี เกษตรปทุมธานี                       

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารส านักงานคณบด ี

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลติพืช ศึกษาการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชไม่ใช้ดิน  ในรายวิชาการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน                          

(Soilless Culture)  เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาหลกัการเตรียมธาตุอาหารพืชไม่ใช้ดิน และเตรียมอาหารพืชไม่ใช้ดินได้ถกูต้อง                                                                                                                                

ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล และอาจารย์ปิยะภรณ์ จิตรเอก  

                  ศึกษาการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชไม่ใช้ดิน  



 

 

 

 

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศกึษาดูงาน โรงงานบริษัทไทยน้ าทิพย์ จ ากัด (โรงงานรังสิต) คลอง13 

และโค้กเวิลด์  เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ าผลไม้ น้ าอัดลม และน้ าดืม่                                                                   

ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณก์ารเย่ียมชมในครั้งนีอ้ยา่งเต็มที่                                                                             

ท้ายสุดนี้ทางคณะต้องขอบคณุ คุณราเชนทร์ อินทรเจริญ ท่ีได้ให้การต้อนรบัการเข้าเยี่ยมชมเป็นอยา่งดี                                                                                                             

ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .วัฒนา  วิริวุฒิกร                                                                                                                                                                                    

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557         

 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ศึกษาดูงาน  

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปทีี่ 4  เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการโรงฆ่าสัตว์                                                                 

การช าแหละและการตัดแตง่ซากโคเนื้อ เพื่อการจ าหน่ายและการสง่ออก และด้านการผลิตอาหารสัตว ์ในระดับอุตสาหกรรม 

เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์  ณ โรงฆ่าสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ    

บริษัท max beef  และ N&N FARM อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม   ในรายวิชาการผลิตโคเนื้อ - กระบอื                                                             

ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสตัวศาสตร์ ศึกษาดูงาน 



 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศกึษาเรียนรู้การผลิตพัฟเพสตรี้ (พายช้ัน) 

ในรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพื่อให้นกัศึกษา ศึกษาขั้นตอนการผลิตเพสตรี้ (ประเภทพฟัเพสตรี้) 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศไทยกับการผลิตพัฟเพสตรี ้                                                           

ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประดิษฐ์  ค าหนองไผ ่

 ศึกษาเรียนรู้การผลิตพัฟเพสตรี้(พายช้ัน) 

 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลติพืช ศึกษาการท าระดบัอย่างง่าย 

ในรายวิชาทักษะทางการผลิตพืช(ช่างเกษตร) เพื่อใหน้ักศกึษามีความรู้ 

และความสามารถในการหาระดับความสูง-ต่ าของพื้นที่ทางการเกษตร 

การปรับพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก การวางแผนสร้างบ่อเก็บกักน้ า 

และจัดท าทางส่งน้ า ทางระบายน้ า                                                              

ผู้สอนโดย ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์  

ศึกษาการท าระดับอย่างง่าย  

 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ศึกษาเรียนรูก้ารแปรรูปไส้กรอก 

ในรายวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  

เพื่อให้นักศกึษาฝึกปฏิบัตกิารแปรรูปเนื้อสัตว์ (ไสก้รอก) 

และทราบถึงกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก)                          

ผู้สอนโดย อาจารย์สุภาพร  ร่มโพธิ์ไทร 

ศึกษาเรียนรู้การแปรรูปไส้กรอก  



 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร “แนวคดิและแนวปฏบิัติการเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม”                                
วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 จัดโดย สถาบนัคลงัสมองของชาตริ่วมกบัคณะสังคมศาสตร์                                           

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  

 
 

 ปัจจุบันทางสถาบันคลงัสมองแหง่ชาติ ได้รับมอบหมายจากส านักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) 

ให้ด าเนินงานในโครงการวารสารวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Journal for Area-based Research) ซึ่งเป็นวารสารที่มีเนื้อหา มุ่งเน้นผลงานคุณภาพ   

ของการวิจัยเพื่อพฒันาพื้นที่รูปแบบใหม่ให้เกิดการชี้น าทิศทางการท างานวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย และมีรูปแบบเป็นวารสาร 

อิเล็กทรอนิกส์ (On-line Journal) อยู่ในระบบของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI)                                

ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบตัิการครัง้นี้ ได้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดแนวคิดและเข้าใจแนวปฏบิัติในการเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม 

ตามกรอบการเขียนดงัต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดและแนวปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม” 

Cr: รศ.ดร. กาญจนา แก้วเทพ 

 

 

 

ดร.ลลิตา    ศิริวัฒนานนท์ 
อาจารย์ประจ าสาขาสาขาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีการอาหาร 

http://www.agr.rmutt.ac.th/?page_id=144
http://www.agr.rmutt.ac.th/?page_id=144


 งานวิจัย เป็นหนึ่งในภารกิจหลกั และยังเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 

ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดส้่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรบัการสนบัสนุน จากทางมหาวิทยาลัย และในปีงบประมาณ 2557 

ทางคณะ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการวิจัยท้ังสิ้น 36 โครงการ ดังนี้                                                                                  

ประเภท ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  จ านวน  35 โครงการ                                                                  

ประเภท ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน  1 โครงการ 

 

 

 งานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาวิชา 
ผลงานวิจัย 

รวม 
ผลการด าเนินงาน 

เพ่ือสร้างองค์ 
ความรู้ 

เพ่ือถ่ายทอด 
เทคโนโลยี 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 12 1 13 1 12 

     สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 8 1   1 7 

     สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 0   0 4 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 9 0 9 0 9 

     สาขาสัตวศาสตร์ 4 0   0 4 

     สาขาประมง 3 0   0 3 

     สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2 0   0 2 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 14 0 14 4 10 

     สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 0   4 7 

     สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 3 0   0 3 

รวม 35 1 36 5 31 


