
          ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 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 

 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์       

และวิทยาศาสตร์สขุภาพสัตว์ ไดด้ าเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวชิาฯ 

โดยมีผู้ได้รับ การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา 1 ราย คือนางสุวดี  อิสรายุวพร                            

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557                                                                                        

ณ ห้องประชุมอินทนลิ  อาคารส านักงานคณบดี  

สรรหาหัวหน้าสาขาวิชา 

 

สาขาการผลิตพืช สัมมนาการฝึกงานนักศกึษา ชั้นปีที่ 3                                     

หลังจากที่นักศึกษาได้รับการฝึกงาน  ในสถานประกอบการ                                              

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557                                                                                        

ณ ห้องประชุมอินทนลิ  อาคารส านักงานคณบดี  

สัมมนาฝึกงานในสถานประกอบการ(สาขาการผลิตพืช ) 

 

คณะจัดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน                                        

ตามองค์ประกอบคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

โดยคณะกรรมการตรวจติดตามการประเมินผลภายในของคณะฯ  รอบ 9 เดือน                   

(1 มิถุนายน 2556-28 กุมภาพันธ์ 2557)                                                                       

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557                                                                                        

ณ ห้องประชุมอินทนลิ  อาคารส านักงานคณบดี  

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 



 

 

คณะนักศึกษาจาก De La Salle University-Dasmarinas 

ประเทศฟิลิปปนิส์                                                                          

เข้าเยี่ยมชมคณะ ศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี                                                   

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557  

 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  เข้าถ่ายท ารายการ INNOVATIVE VARIETY  ช่วงนวัตกรรมสร้างชมุชน 

โดยสัมภาษณ์ ผศ.ดร.อ านาจ   ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และหัวหน้าแผนกงานฟารม์ ในงานบริการวิชาการ 

เพื่อเผยแพร่การด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                                                               

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557                                                                                                                                                                                                

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต  

 ถ่ายท ารายการ INNOVATIVE VARIETY 

นักศึกษาฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะ 



 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดสรรบ้านพกัอาศัยส าหรับบุคลากร 

ภายในศูนย์รังสติ จ านวน 32 ห้อง                                                                               

เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2557 

โครงการบ้านพักสวัสดิการส าหรับบุคลากร 

 

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด                                                                                                                

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ วัดรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  

โครงการจิตอาสาพัฒนาวดั 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                           

จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 2/2557                                       

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557                                                                                  

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2557 

 

 

คณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                     

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557                                                                                                  

ณ  อาคารเรียนรวม 13 ชั้น  มทร.ธัญบุร ี

 

โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 



 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                  

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี5/2557                                         

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557                                                                                    

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

     ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 ประจ าป ี2557 

 

คณาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการสหกิจศกึษา หลักสตูร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 18                                              

เมื่อวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

                                        ฝึกอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 18  

 

อาจารย์ของคณะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ                                                                                                

โดยมี อาจารย์พัฒนพงษ์  ทัดทา เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 16-30 เมษายน 2557                                                                                                         

ณ ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจฟาร์มไก-่เป็ดกระทง บริษัท ซีพีเอฟ จ ากัด จังหวัดสระบุรี                                                                                      

และอาจารย์วีระยุทธ  นาคทิพย์  เข้าฝึกปฏบิัติงาน เพิ่มพนูความรู้ บริษัท The Plant Landscape Architecture&Planning Co.,Ltd  

ในหัวข้อ “การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ” เมื่อวันที่ 17 เมษายน –16 พฤษภาคม 2557  

             โครงการฝังตัวในสถานประกอบการ ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 



 
 

คณะจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย บรรจุใหม่ 

และประชมุพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการและสายสนับสนนุ 

เพื่อเตรียมรับการประเมิน พร้อมทั้งแจ้งการพฒันาบุคลากรรายบุคคล 

และเร่งผลักดนัให้บุคลากรสายวิชาการ เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                                                                   

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอินทนลิ อาคารส านักงานคณบด ี

     ปฐมนิเทศและประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 

คณาจารย์เข้านิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษาตามสถานประกอบการ 

บริษัทและฟารม์ต่างๆ ท่ีนกัศึกษาเข้า ฝึกสหกิจ  เพื่อติดตามประเมนิผล 

พร้อมทั้งรบัฟังปญัหาขอ้เสนอแนะจากสถานประกอบการ                     

และแก้ปัญหาการฝึกสหกิจของนกัศึกษา  

 นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 
 

คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏบิตัิการหลักสตูร 

การพัฒนาเจตคติและทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ในการช่วยเหลือนักศึกษา                                                                     

ระหว่างวันที่ 1-3  พฤษภาคม  2557  และ 21-23  พฤษภาคม  2557                                                                                                 

ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  

 

การพัฒนาเจตคติและทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษา  

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา                            

เมื่อวันที่ 11-16 พฤษภาคม 2557                                                                                                     

ณ ประเทศญี่ปุน่  

ศึกษาดูงานการประกันคณุภาพการศึกษา 



 

 นางสาวนาฏอนงค์  ศรนีาค นักศกึษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีท่ี 3  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุม Jogya International Conference                                                                             
ในหัวข้อ “The Role of Youth Leadership in Managing Global issues”                                                                                                         

เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยกาดยาห์มาดา เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ประชุม Jogya International Conference 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

จัดอาจารย์สอนในหมวดวิชาพื้นฐาน และหมวดวิชาชีพ 

โดยท าหน้าท่ีเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

ให้กับโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์                                                         

 (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี)  

 การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี) 

 

บุคลากรคณะ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 “อา่งแก้วเกมส์”                                   

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                                                                                                                  

ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2557  

     การแข่งขันกีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 



  

คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม                                                         

ส าหรับ “สมาชิก NTU”  ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557   

“การบริหารจัดการสมัยใหม”่                                                                               

ณ อาคาร CKC มทร.ธัญบุรี  ศูนย์รังสิต 

            อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  ส าหรับ “สมาชกิ NTU” ประจ าปี 2557                                           

 

      กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ่ า หมู่ 18  ซ. ล าลูกกา  41  ต. คูคต  อ. ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี 
กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้างทัว่ไป และบางส่วนว่างงาน (แม่บ้าน) 
ในปีงบประมาณ 2555 ทางกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ่่าได้เข้ารับการบริการวิชาการในโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นในเรื่องการแปรรูปผัก
และผลไม้จากผักและผลไม้ การใช้สมุนไพรในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ณ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ธัญบุรี  จากการประเมินผลหลังการฝึกอบรมท่าให้ได้ทราบว่า
ชุมชนเย็นฉ่่ามีจุดเด่นตรงที่มีความสามัคคีในกลุ่มพัฒนาสตรี และมีความมุ่งม่ันที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่น
ให้กลุ่มชุมชน ดังนั้น จึงได้ประชุมหารือกันภายในกลุ่มถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่แบบครบวงจรโดยเน้นประโยชน์จากสมุนไพรเป็นหลัก  จึงพบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีศักยภาพและ
เป็นตัวอย่างของชุมชนต้นแบบ โดยชุมชนต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ   ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริมสมุนไพร  
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไขมันต่่า  ผลิตภัณฑ์     เบเกอรี่เพื่ออาหารสัตว์ เช่น ปลา  สุนัข  เป็นต้น  การท่าบรรจุภัณฑ์  การตลาด รวมทั้งเครือ่งมือ  อุปกรณ์ ที่ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยลดเวลาและลดการท่าผลติภัณฑ์  และความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีเบเกอรี เพื่อการแก้ปัญหาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  เม่ือประเมินจากความมุ่งม่ันและตั้งใจจริงของกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ่่า จึงขอเสนอกลุ่มให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริม
สมุนไพร ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นการน่าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน และได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ่าปี 2556 เพื่อพัฒนากลุ่มสตรีชุมชนเย็นฉ่่า
เป็นหมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริมสมุนไพร                                                                                                                                                                                                                                      

วัตถุประสงค์  1. เพื่อน่ากลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ่่าเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์                      
และเทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอรี่                
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนในชุมชน 3.เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน     
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
ที่มีองค์ความรู้ และชุมชนในท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                              

 กิจกรรมที่ด าเนินการ 1.จัดการประชุมเพ่ือระดมความคิดของกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็น
ฉ่่า เพื่อประเมินความพร้อมของหมู่บ้านชุมชน ปัญหา  จุดแข็ง จุดอ่อน  อุปสรรค ที่มีผล
ต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 2.ระดมความคิดของกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ่่าเพื่อ
จัดท่าแผนพัฒนาด้วย วทน. 3.จัดการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริมสมุนไพรชนิดต่างๆ  เช่น คุกกี้สมุนไพร  แยมโรล ขนมปังหัวกะโหลก  อื่นๆ 5.จัดท่ารายงานผลการด่าเนินโครงการ                                                                                                
ผลการด าเนินการ 1.ท่าแผนการพัฒนาด้วย วทน.กลุ่มสตรีชุมชนเย็นฉ่่าโดยประเมินความพร้อมของหมู่บ้านชุมชน ปัญหา  จุดแข็ง จุดอ่อน  อุปสรรค             
ที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 2.มีบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 3.ทา่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริมสมุนไพรชนิดต่างๆ  เช่น คุกกี้สมุนไพร  แยมโรล ขนมปังหัวกะโหลก  อื่นๆ 4.สมาชิกผู้เข้าร่วมการอบรมจ่านวน 30  คน ซึ่งเป็น
สมาชิกกลุ่มสรีชุมชนเย็นฉ่่า  5.สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริมสมุนไพร ภายใต้แบรนด์  “เบเกอรี่เสริมสมุนไพร”  5.กลุ่มสตรีมีรายได้เพิ่มขึ้น 
สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงวันหยุด  

 “นางดารารัต เพิ่มประยูร  ตัวแทนกลุ่มสตรีชุมชนเย็นฉ่่า  กล่าวว่า เราอบรมหลายที่ ...แต่เราก็ไม่ได้ใช้สิ่งที่อบรมมาให้เกิดประโยชน์                  
ถ้าได้โครงการของกระทรวงวิทย์ฯ คงจะดี อย่างน้อยความฝันของเราก็จะเป็นจริงสักที....”. 

เร่ืองเล่าความส าเร็จ “หมู่บ้านต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีเสริมสมุนไพร” 
 
 
 
 
 
 
 

บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลินทร์  สิงห์ค า 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร 



 อาจารย์ดีเด่นสาขาการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             นายไตรภพ   บุญธรรม  อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏบิัตกิาร
สหกิจศึกษา  หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 18  เมือ่วันที่ 19-22 พ.ค.2557                                             
ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย  เป็นการฝึกอบรมที่
มุ่งเสริมความรู้ สมรรถนะ ทักษะและเจตคติท่ีจ าเป็นส าหรับการท าหน้าท่ีคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ
งานสหกิจศึกษา สาระของหลักสตูรการฝึกอบรมประกอบด้วย สาระความรู้เกี่ยวกับสหกิจศกึษาด้าน
การอุดมศกึษากบัสหกิจศึกษา มาตรฐานหลักสตูรและกระบวนการสหกิจศึกษา องค์กรเครือข่ายและ
ความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา การบริหารและการจัดการสหกิจศึกษา และสาระความรู้ด้าน
เทคนิคการนิเทศงานและการสอนงาน เทคนิคการให้ค าปรึกษาและการแก้ปญัหา การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนิเทศงาน โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้เชียวชาญภายในสมาคมสหกิจศึกษาไทยเป็นวิทยากร  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 

 ได้รับความรู้ในการนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ รวมทั้งความเข้าใจในงานสหกิจในรูปแบบต่างๆ และจะน าความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาองค์กรในเรื่องของสหกิจศกึษาในคณะ และส่งเสริมในด้านการให้ความรู้ ดูแลระบบงานสหกิจต่างๆ 

ประโยชน์ที่ได้จากการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่18 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายไตรภพ  บุญธรรม 
อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 


