
          ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 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 

  

 

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ                                     

และกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบุคลากร                                                                                             

ณ หน่วยเลือกตัง้คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                           

(อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธาน)ี                                                              

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร   

                                        

 

รับการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ                                                                                                                                 

ระหว่างวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2557                                                                                                                   

ได้รับผลการตรวจประเมินอยุ่ในระดับด ี

       ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556  ระดับคณะ                                                             



 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์  และเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมสัมมนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลกัปฏบิัติราชการที่ดีส าหรับบุคลากรของรัฐ”              

กิจกรรมที่ 1  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                                                          

และกิจกรรมที่ 2  เมื่อวันที่ 16 -18 กรกฎาคม 2557  ณ โรงแรมฮิลลไ์ซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี    

 

คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการประเมินหลักสูตรและบริหารหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร                                                                       

เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2557                                                                                                                                                                                       

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี

 โครงการประเมินหลักสูตรและบริหารหลักสูตร 

 ฝึกอบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการที่ดีส าหรับบุคลากรของรัฐ”  

 

  นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปญัหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 

FoSTAT-Nestle Quiz Bowl ภายในงาน Food Innovation Asia Conference  

จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)               

ร่วมกับ บริษัทเนสท์เล่ ไทย จ ากัด ได้ล าดับที่ 28 ร่วม ท าคะแนนได้ 13 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 28 คะแนน  เมื่อวันที่ 14 มิถนุายน 2557                                                    

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรุงเทพ 

 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl  



 

นักศึกษา เข้าร่วมพิธถีวายเทียนพรรษาและผ้าป่า ณ วัดหว่านบญุ                                                                                                      

เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นสริมิงคล และสบืสานศิลปะวัฒนธรรมไทย                                                                                                 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557  

ถวายเทียนพรรษาและผ้าป่า  

 
 

 

 

 

 

 คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ                                                                                                

โดยมี อาจารย์ ดร.กิตติมา  วานิชกูล เข้าร่วมโครงการ   เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถนุายน 2557                                                                                                                        

ณ ห้องปฏิบัตกิารสุขภาพสัตวน์้ าคณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                       

และอาจารย์สุกัญญา ชัยพงษ์ เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 2 – 29 พฤษภาคม 2557  ณ บริษัท ส านักงานออกแบบระฟ้า จ ากัด 

โครงการฝังตัวในสถานประกอบการ ตามความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

 
 

 

 

 

 

นักศึกษาของคณะ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 2                                                                          

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และคณะศลิปกรรมศาสตร์เข้าร่วม และมีพธิีบายศรีสูข่วัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม ่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2557  



 
 

คณาจารย์และบุคลากร 

เข้าร่วมอบรมโครงการพฒันาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุน่ที่ 1                                                                         

เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2557                                                                                       

ณ อาคารฝึกอบรม ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี 

 

โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล  

 

 

     

 

 

    
 

คณาจารย์ เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “การพฒันาก าลงัคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย”                                                        

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557                                                                                                                                                                                        

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร                                        

 การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทย 

 

คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนกัวิจัย “การเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุน”                                                                        

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้                                                                                                                 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557                                                                                                                                                                             

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “การเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุน”  



 

ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มอบให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                        

(RMUTT UBI) จัดกิจกรรม การฝึกอบรม ทักษะอาชีพ เพื่อการแนะน าศักยภาพและเตรียมความพร้อม สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

รับรองนโยบายต่างๆจากภาครัฐในอนาคต เพื่อให้สร้างธรุกิจได้ โดยได้มอบให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินการจัดอบรม                           

โดยมี ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย และทีมงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้                                

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 40 คน                                                                                                                                                                 

เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2557                                                                                                                                                                                   

ณ อาคารปฏบิัติการเทคโนโลยีการอาหาร 2   

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 

คณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการประเมินผล 

และวัดผล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง 

และดร.สุกญัญา บญุศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้                                       

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557                                                                           

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและวัดผล 

 

 

บุคลากร เข้าร่วมอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม                                                         

ส าหรับ “สมาชิก NTU”  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557                                       

หัวข้อ “การบริหารผลการปฏิบัตงิานเชิงกลยุทธ์ ”                                                                                                                                       

ณ อาคาร CKC มทร.ธัญบุรี  ศูนย์รังสิต 

อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  ส าหรับ “สมาชิก NTU” ประจ าป ี2557                                           



 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศกึษาเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง 

เพื่อการพฒันาบณัฑติอุดมคติไทย ประจ าปี 2557                                                                                                                                               

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย  

ประชุมทางวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง  

 
 

คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพฒันาศักยภาพนกัวิจัย 

“การเขียนผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รบัการตีพมิพ์” ประจ าปี 2557 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ 

เป็นวิทยากรให้ความรู้                                                                                                        

เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557                                                                 

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี

การเขียนผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์   

 
 

 

 

 

 

 

ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าศกึษาดูงาน การปลูกพืชไร้ดิน(ไฮโดรโปรนิกส)์              

โดยมี ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล และอาจารย์ปิยะภรณ์ จิตรเอก เป็นวิทยากรให้ความรู้                                                                                                  

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557  

ศูนย์ศึกษานอกระบบ พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานการปลูกพืชไร้ดิน  



 

 

ฝ่ายพัฒนานักศกึษา จัดกิจกรรมโครงการต้นกล้าความดี รักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย                                                                             

เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2557                                                                                                                                                                       

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี                                                                                                                                                  

และศกึษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  

                      โครงการต้นกล้าความดี รักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย     

 
 

 

คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จ.ชลบุรี                               

เข้าเยี่มชม และรับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน มทร.ธัญบุรี 

เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557                                                                          

ณ ห้องประชุมเมธาวี  

โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เข้าเยี่มชม และรับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน  

 
 

 

ประชุมพนกังานมหาวิทยาลัยใหม่ เพื่อรับทราบแนวทาง กฎระเบยีบ ข้อบังคบั 

สิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการบรรจุใหม่                      

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557                                                                                            

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

 

  ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ 



 

 

 

 

 

 

คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 

และการประชุมวิชาการนานาชาตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5                                                                                                    

เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศนูย์หันตรา จ.พระนครศรอียุธยา 

         การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6  

 
 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารของคณะ เข้าร่วมการสมัมนาโครงการการพัฒนาบณัฑิตนักปฏบิัติมอือาชีพ (Hand-On)                                                                                      

เมื่อวันที่ 20-22 มถิุนายน 2557                                                                                                                                                                                        

ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก ห้องแก้วกลัยา  

การสัมมนาโครงการการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ (Hand-On) 

 
 

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  

อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ลงนามความร่วมมอืกับ นายวีระชัย  ศรีขจร 

ผู้อ านวยการสถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

เพื่อร่วมกันสง่เสริมและพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวฒุิวิชาชีพ  

ณ ห้องประชุม มังคลอบุล มทร.ธญับุรี  

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 



 

 อาจารย์ จิราพร กุลค า เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 3            
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2557  ผลการด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร สาระส าคัญของการอบรม อาทิ  หัวข้อ  ส่ิงที่ควรรู้ส าหรับผู้สอนยุคใหม่                         
บรรยายโดย ศ.ดร สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซ่ึงมีเนื้อหาในเรื่องของ
แนวคิดสังคมการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา  และหัวข้อ การเขียนแผนการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน บรรยายโดย นางสาวนิภาพรรณ   แก่นคง ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงมีเนื้อหาในเรื่องของ มาตรฐานผลการเรียนรู้  ประกันคุณภาพหลักสูตร และ
รายวิชากลยุทธ์การเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  รวมทั้งหัวข้อการเรียนรู้รูปแบบและเทคนิค
การ สอนแนวใหม่   บรรยายโดย นายสุทัศน์   ใหญ่อินทร์  บริษัทอยุธยา แคปปิตอล  เซอร์วิสเซส 
จ ากัด ซ่ึงมีเนื้อหาในเรื่องของ การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนป็นศูนย์กลาง และหัวข้อเรื่อง 
เทคโนโลยีการสอนเพื่อการเรียนรู้แบบ ใหม่ บรรยายโดย ผศ.ดร.ปราโมทย์  ลือนาม  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ซ่ึงมีเนื้อหาในเรื่อง
ของ บรรยายเรื่อง Education 3.0  ระบบจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุน education 1.0-3.0    

โดยประโยชน์ที่ได้จากการอบรม 

      เพื่อน าความรู้ และเทคนิคที่ได้จากการอบรม มาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจิราพร   กุลค า 
อาจารย์ประจ าสาขาประมง 

ผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

 อาจารย์สุกัญญา  ชัยพงษ์ เข้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ความเชียว
ชาญเฉพาะด้าน การออกแบบภูมิทัศน์  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์ การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ  
ในงานภูมิทัศน์  ณ บริษัท ส านักงานออกแบบระฟ้า จ ากัด  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ ให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. เสริมประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

3. เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบและประสบการณ์ 

 มีส่วนร่วมใน โครงการออกแบบรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้ท าในขั้นตอนของการออกแบบพืชพรรณให้เป็นไปตามแนวคิด
ในการออกแบบของภูมิสถาปนิก และได้เขียนแบบในรายละเอียดของพืชพรรรณในโครงการ  รวมทั้งโครงการหมู่บ้านจัดสรร                                           
ของบริษัท ปริณสิริ จ ากัด ได้ท าในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ และการน าเสนอผลงาน และโครงการออกแบบภูมิทัศน์
พิพิธภัณฑ์การเกษตร จ.ปทุมธานี  ได้ท าในขั้นตอนของการส ารวจข้อมูล โดยทั่วไปบริษัทออกแบบจะจ้างผู้ส ารวจโดยมาจากบริษัทที่รับท า
การส ารวจพื้นที่ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีขนาดเล็กจึงต้องด าเนินการเอง นอกจากนี้ยังได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ และ
การน าเสนอผลงาน  

 การน าความรู้มาใช้ประโยชน์ 

ต่อตนเอง ได้ทราบข้อมูลเพื่อประกอบการสอนทั้งแนวทางในการสอนด้านวิชาการและแนวทางในการสอนด้านปฏิบัติการเพื่อสร้าง
นักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงในสถานประกอบการ 

ต่อหน่วยงาน ได้ทราบข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนาหลักสูตร และเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สาขาควรมีเพื่อประกอบการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุกัญญา   ชัยพงษ์ 
อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

 ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 


