
 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่องานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ชื่อนักวิจัย แหล่งท่ีตีพิมพ์/สถานท่ีน าเสนอ วัน/เดือน/ปีท่ีตีพิมพ์
หรือน าเสนอและหมายเลขหน้าท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

ระดับคุณภาพ 

1 ผลของกรดจิบเบอเรลลิคและกรดอินโดอะซิติกต่อ
การสูญเสียน้้าหนัก ความแน่นเนื้อ และการหลุด
ร่วงในช่อผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว 

อินทิรา ลิจันทร์พร  
เบญจมาพร มธุลาภรังสรรค์ 
ศิริชัย กัลยาณรัตน์ 
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42:1 (พิเศษ) : 186-188. 
(2554) 

0.50 

2 Effects of Turmeric Curcuma longa Extract on 
Disease Resistance and Some Immune Functions 
in Nile Tilapia Oreochromis niloticus 

K.Vanichakul 
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

Proceedings of The 9th Asian Fisheries & Aquaculture 
Forum (9AFF) at Shanghai, China during 21-25 Apr 
2011 

0.25 

3 Analysis of Genetic Reationships Among Native 
Dendrobium orchids with RAPD Makers 

P. Charoenwattana  
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

The 2nd Rajamangala of University of Technology 
International Conference “Science and Technology 
Development in Creative Economy” 24-26 November 
2010, p 6-8 

0.25 

4 Factors of Devision Making on New Theory 
Farming Practices by Farmers in North- Eastern 
Region of Thailand 
 

W. Promtong 
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

The 2ndRajamangala of University of Technology 
International Conference “Science and Technology 
Development in Creative Economy” 24-26 November 
2010, p 324-327 

0.25 

5 Effects of Fresh Garlic Preparation on the 
Treatment of Generalized Demodectic Mange in a 
Dog 
 
 
 

P.Srimuzipo 
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

The 2nd Rajamangala University of Technology 
International Conference “Science and Technology 
Development in Creative Economy” 24-26 November 
2010, p 31-32 
 
 

0.25 

5)  งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ  ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่/น าเสนอผลงานใน  ปีการศึกษา 2553            
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6 Effect of Types and Ages of Forages on 
Efficiency of Silage Fermentation 
 

S.Thanomwongwatana,     
V.Choleum and  P. Tantiwong 
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

The 2nd Rajamangala University of Technology 
International Conference “Science and Technology 
Development in Creative Economy” 24-26 November 
2010, p 33-37 

0.25 

7 Production of Silage Instant Inoculants  
 

S.Thanomwongwatana 

S.Nitisinprasert, 
S.Thanomwongwatana and  
T. Yeepusri 
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

The 2nd Rajamangala University of Technology 
International Conference “Science and Technology 
Development in Creative Economy” 24-26 November 
2010, p 38-42 

0.25 

8 Productive Performances of NLF1 Chicken 
during the First Three Months of Age 

S. Pogool 
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

The 2nd Rajamangala University of Technology 
International Conference “Science and Technology 
Development in Creative Economy” 24-26 November 
2010, p 43-46 

0.25 

9 Quick-Cooking Brown Rice Process 
 
 
 

P.Pushpariksha  and 
 C.Likitrattanaporn 
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

The 2nd Rajamangala University of Technology 
International Conference “Science and Technology 
Development in Creative Economy” 24-26 November 
2010, p  

0.25 

10 Effects of Chemical Fertilizer Rates on Growth 
,Yield and Yield Components of Red 
Galanga(Alpinia galangal) 

R.Tonwitowat 
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

The 2ndRajamangala of University of Technology 
International Conference “Science and Technology 
Development in Creative Economy” 24-26 November 
2010, p 62-64 

0.25 



 

 

11 Antioxidant Activities of Three Stingless Bee 
Honeys 

A. Sawatthum and U. Khunjan 
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

The 2ndRajamangala of University of Technology 
International Conference “Science and Technology 
Development in Creative Economy” 24-26 November 
2010, p 47-49 

0.250 

12 ผลของการแช่เมล็ด อุณหภูมิสูง และระยะเวลาใน
การอบต่อการงอกของเมล็ดข้าววัชพืช 

อังคณา ธนกัญญา,มุขสุดา ค้าทรัพย์, 
สุรชาติ โคตะมา, ยลณา ศุภระศณ 
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี       ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
กรุงเทพฯ 24-26 พฤศจิกายน 2553, น. 4 

0.125 

13 การเปรียบเทียบระดับความเข้มข้นของน้้าผึ้งโพรงและ
น้้าผึ้งมันส้าปะหลังในการยับยั้งการเจริญของ 
Pseudomonas aeruginosa และ Escherichia coli 

สุวดี  อิสรายุวพร,   
อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 24-26 
พฤศจิกายน 2553, น.7 

0.125 

14 ผลของการใช้น้้ามันร้าข้าวทดแทนมันหมูแข็งต่อสมบัติ
ทางเคมีและกายภาพและความชอบทางประสาทสัมผัส
ของไส้กรอกปลาดุก 

ประดิษฐ์ ค้าหนองไผ ่
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3  ณ 
ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 24-26 พฤศจิกายน 
2553, น.17  

0.125 

15 ผลของการใช้น้้ามันร้าข้าวและมันเสาต่อสมบัติทางเคมี 
สมบัติกายภาพ และการยอมรบัทางประสาทสัมผัสของ
กุนเชียงปลาดุก 

ชานนท์ สิงห์ทอง  
ประดิษฐ์ ค้าหนองไผ ่
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3  ณ 
ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 24-26 พฤศจิกายน 
2553, น. 18 

0.125 

16 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับน้้าหมักชีวภาพสูตรต่างๆ
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของดาวเรื่องฝรั่งเศส 

สมพร คนยงค ์
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3  ณ 
ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 24-26 พฤศจิกายน 
2553, น. 113 

0.125 

17 การวิเคราะห์ปริมาณ Stemofoline จากรากหนอนตายห
ยากที่ปลูกภายใต้การจัดการปุ๋ยที่แตกต่างกัน  

จตุพร  เผ่าพงษ์ไทย, อัญชลี  สงวนพงษ์, 
สุพัฒน์  เผ่าพงษ์ไทย,  นิตยา  โง้ววัฒนา, 
ปราณี  รัตนานุพงศ์, ถนัด รัตนานุพงศ ์
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 
 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ 
ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 24-26 พฤศจิกายน 
2553, น.118 

0.125 



 

 

18 การออกแบบและสร้างเครื่องแทงดีบัว จตุรงค์ ลังกาพินธ์ุ,   ภูรินทร์     อัครกุลธร
, ธนัญญา  เสืออุดม, อนุชา  ทองประสม 
และ อัครินทร ์ว่องสิทธิโรจน(์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ 
ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 24-26 พฤศจิกายน 
2553, น.170  

0.125 

19 ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

สุวดี  อิสรายุวพร และ  วีระยุทธ  นาค
ทิพย ์
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 24-26 
พฤศจิกายน 2553,น.203  

0.125 

20 การท้าน้้าแอปเปิลผลจากน้้าแอปเปิลเข้มข้นด้วย
เคร่ืองท้าแห้งแบบฉีดพ่นฝอย 

กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ 
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

งานประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร  
30-31 กรกฎาคม 2553  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

0.125 



 

 

 

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 3  
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม งคล อีก 8 แห่ง 
จัดการประชุมวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ  “การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 2 The 2nd Rajamangala University of Technology International Conference (2nd RMUTIC) 
“Science and Technology Development in Creative Economy”   เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้  
ประสบการณ์แล ะแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักวิจัย  คณาจารย์และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และ
ระดับชาต ิระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ   กิจกรรม
ของงานจะเป็นการน้าเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์และเพื่อเป็นการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันต่อไปในอนาคต ซึ่งมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นจ้านวนมาก  

โดยผู้วิจัยของคณะ เทคโนโลยีการเกษตรหลายท่าน  ได้น้าผลงานวิจัยเข้าร่วมน้าเสนอ ทั้งภาค
บรรยาย และภาคโปสเตอร์ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rmutic.rmutt.ac.th/
http://www.rmutic.rmutt.ac.th/


 

 

6)  โครงการวิจัยที่รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบจากภายนอกประจ าปี 2554 

1  ตุลาคม  2553 -  30  กันยายน 2554 

ท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน 

1 ผลของไนตริกออกไซต์ต่อสารประกอบฟีนอลลาลานีนแอมโมเนีย 
ดร.อินทิรา  ลิจันทร์

พร 240,000 

 
ส้านักงาน
กองทุน

สนับสนุน 

  ไลเอสเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส และเอนไซม์เปอร์ออก     
การวิจัย 
(สกว.) 

  ซิเดส และเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสในเปลือกผลลองกอง       

  (Effect of nitric oxide on phenolic content, phenylalanine        

  ammonia lyase, polyphenol oxidase and peroxidase in        

  longkong pericarp)        

2 การผลิตเคซีนผงจากน้้านมดิบ นายจิระเดช  มณีรัตน์ 120,000 

ส้านักงาน
กองทุน

สนับสนุน 

  (Casein powder production from raw milk)      
การวิจยั 
(สกว.) 

  รวมทั้งสิ้น   360,000   



 

 

 โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2554 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1  ตุลาคม 2553- 30 กันยายน 2554  
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

ท่ี ชื่อโครงการ 
หัวหน้า
โครงการ งบประมาณ 

        
1 การรักษาคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยี

หลังการเก็บเกี่ยว 
ดร.อินทิรา   
ลิจันทร์พร 363,300 

  
Maintaining quality of minimally processed Longkong 
with postharvest 

นายชัยรัตน์   
เตชวุฒิพร   

  technology     

2 
อิทธิพลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ที่มีต่อคุณภาพ
ของล้าไยแช่แข็ง 

ดร.นันท์ชนก   
นันทะไชย 295,050 

  Effect of edible coating on qualities of frozen longan  
ดร.อินทิรา   
ลิจันทร์พร   

        
  รวมเงินท้ังสิ้น   658,350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2554 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1  ตุลาคม 2553- 30 กันยายน 2554  
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1 
กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Problem-base 
learning ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย 28,000 

  
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    (The 
study process by                 ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร   

  
 problem-based learning method in food science and 
technology)     

2 
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ  
Research - base learning  ผศ.ดร.กลอยใจ  เชยกลิ่นเทศ 26,000 

  ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     

  
Study and teaching development by research-base 
learning method in     

  Department of Food Science and Technology      

3 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
องค์กรของ นางสาวพรรณปพร  โภคัง 20,000 

  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  (Measures for 
Development of Effective ผศ.ดร.วัลลภ  พรหมทอง   

  
 Organizational Communication at  Faculty of 
Agricultural Technology ) 

 
  

    
4 

ผลของยูวีซีต่อการลดปริมาณเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคใน
เน้ือหมูบด  (Effect of UV-C ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร 26,000 

  
irradiation on the inactivation of inoculated 
pathogens of  pork grinds) ดร.นันท์ชนก นันทะไชย   

5 

ผลของชนิดไข่แดงและวิธีการผลิตต่อคุณภาพของไข่
แดงเค็ม  (Effect of Egg  Yolk Types and Processing 
Methods on Quality of Salted Egg Yolk)ผลของ
อุณหภูมิที่มีต่อปริมาณวิตามินซีและไลโคปีน 

นายประดิษฐ์ ค้าหนองไผ่ 

 
 

29,000 
 

 



 

 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

    6 ในผลิตภัณฑ์น้้ามะเขือเทศ ผศ.วัฒนา  วิริวุฒิกร 25,000 

  
ผสมน้้าส้มเขียวหวานพร้อมดื่ม (Effect of 
Temperature on Ascorbic Acid and     

  
Lycopene Contents in Tomato Mixed with 
Mandarine Orange Juices Products)     

7 
การคัดเลือกชนิดของน้้าผึ้งเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
ลูกกวาด นายจิระเดช  มณีรัตน์ 21,000 

  
Selection of honey types for confectioneries 
production ผศ.ดร.อัญชล ี สวาสดิ์ธรรม    

8 
การเจริญเติบโตของหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธ์ุ Viking 
(Nepenthes globosa  นายสวัสดิ์  พิมพ์สุวรรณ  24,000 

  "Viking") globosa "Viking") ในวัสดุปลูกชนิดต่าง ๆ      

  
Growth of Pitcher Plants"Viking" (Nepenthes 
globosa"Viking") with Various     

  Potting Media     

9 
การเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตผล
ของกระเจี๊ยบแดง 4 สายพันธ์ุ ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร 30,000 

  
Growth, Yield and Yield Components of 4 Red 
Roselle Cultivars      

10 
การปรับปรุงดินปุ๋ยถมใหม่ด้วยพืชสดและปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ  

ผศ.อังคณา  ธนกัญญา 
25,000 

  
Newly-Filled Soil Improvement by Green Manure 
and Biological Fertilizer 

ผศ.ดร.สมพร  คนยงค์ 

     ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร   

    
ผศ.วิทยา ทวีนุช 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์   

   

  
 
 



 

 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

11 การศึกษาผลของสารสกัดจากบัวหลวงกับไคโต

ซานที่มีต่อการเจริญเติบโตและการยับยั้งการเกิด

โรคของกล้วยไม้ Errects of Nelumbo nucifera 

Gaertn extracts and Chitosan. on Growth and 

Disease Control in Orchid. 

 
ดร.ปิยะวด ี เจริญวัฒนะ 

นางสาวสุมนา  ปานสมุทร 

ผศ.ด้ารง  คงสวัสดิ์ 

นางสาวปิยะภรณ ์ จิตรเอก 20,000 

12 
ประสิทธิภาพการเป็นสารไล่ของน้้าสัมควันไม้ต่อ
แมลงสาบสายพันธุ์อเมริกัน ผศ.ดร.อัญชล ี สวาสดิ์ธรรม  20,000 

  
Repellent Efficacy of wood vinegar to American 
cockroach  นายทศพร  คมกริช    

        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
 

ด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน 
และสังคมบนพื้นฐานความรู้ (Community) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1)  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน จังหวัดปทุมธานี   
จ านวน  8  โครงการ 

แผนกบริการวิชาการ  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร     จัดโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อ
ชุมชน  เนื่องจากเห็นว่าการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมเป็นสิ่งส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ฝึกอบรม   เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร  และผู้สนใจ ช่วยพัฒนาส่งเสริมให้บุคคลเหล่านี้
ได้มีโอกาสพึ่งตนเอง  และสร้างคว ามเข้มแข็งให้กับชุมชนได้  สามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับท้องถิ่น
ของตนเองและสามารถขยายความรู้ไปยังเพื่อนบ้าน ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรและสร้างเสริมอาชีพ
ในปีงบประมาณ 2554   

ด้าเนินการฝึกอบรมเพื่ อพัฒนาอาชีพเพื่อชุมชน แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่ วไป งบประมาณที่ใช้จ่ายใน
โครงการ จ้านวนเงิน 174,060 บาท โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจ้านวน 292 คน จ้านวน 8 หลักสูตร ได้แก่  

1.1)  การจัดสวนถาด  อบรมวันที่ 12-13 มกราคม  2554  สถานที่ โรงเรียนวัดทศทิศ  อ้าเภอล้าลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี    วิทยากร อาจารย์วีระยุทธ  นาคทิพย์ 

 

1.2)  ดินผสมและปุ๋ยหมักชีวภาพ   อบรมวันที่  19-20 มกราคม  2554  สถานที่ สถาบันธัญญารักษ์ 
วิทยากร  รศ.ดร.ดนัย  วรรณวนิช 

      

 1.3)  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  อบรมวันที่  26-27 มกราคม  2554   สถานที่  โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 
วิทยากร  ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล 



 

 

1.4)  การดูแลสุขภาพแพะเบื้องต้น อบรมวันที่ 4  กุมภาพันธ์  2554                                                               
สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยากร  อาจารย์ชาติชาย  โยเหลา 

 
 

1.5)  การขยายพันธ์ุพืช  อบรมวันที่  9-10  กุมภาพันธ์  2554    สถานที่  สถาบันธัญญารักษ์ 
วิทยากร  ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล 

 

1.6)  การท าเต้าฮวยฟลุตสลัด และเยลล่ีสมุนไพร   อบรมวันที่  16-17  กุมภาพันธ์  2554  
สถานที่  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานบางพูน จังหวัดปทุมธานี    วิทยากร  ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค้า 

 

1.7)  การเพาะเห็ดเพื่อการค้า    อบรมวันที่  10-11 พฤษภาคม 2554                                                                
สถานที่  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยากร  ผศ.วิทยา  ทวีนุช 



 

 

1.8)  การผลิตผักอินทรีย์   อบรมวันที่  25-26  พฤษภาคม 2554  สถานที่  ทัณฑสถานบ้าบัดพิเศษ 
จังหวัดปทุมธานี   วิทยากร  รศ.ดร.ดนัย  วรรณวนิช  

 
 

2) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน 
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ    

2.1)  โครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์      
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพ ชีวิตของหมู่บ้าน  ชุมชน แบบมีส่วน

ร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  โดยจัดการอบรมแปรรูปเนื้อสัตว์ ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2554  สาธิตและ
สอนท้าลูกชิ้นปลาดุก ท้าไส้กรอกปลาดุก และท้าโบโลน่าปลาดุก โดยอาจารย์สุภาพร  ร่มโพธิ์ไทร เป็นวิทยากร 
และมีเกษตรกรจากชุมชนค ลอง  9 เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว์สาขาวิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

 
        

 
 
 
 



 

 

3)  โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                

(36 ปีราชมงคล           สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ปี 2554) โดยจัดแสดงนิทรรศการ “เกษตรปลอดสาร 
อาหารปลอดภัย ”  วันที่ 16-18  มกราคม 2554  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เร่ือง
เกษตรอินทรีย์  จะเป็นเกษตรอินทรีย์โดยตรงและโดยอ้อม หมุนเวียนไปใ นลักษณะห่วงโซ่ เกี่ยวพันกันจนยากจะ
แยกออกได้   ผ่านสาขาต่างๆ สู่การผลิต การแปรรูป การควบคุมคุณภาพ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร การจัดเก็บของเสียเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปผ่านทางสาขาสัตวศาสตร์  
          

 
     

 
 
 
 

4)  โครงการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ   
นักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ   และให้ความอนุเคราะห์
สถานที่ในการจัดฝึกปฏิบัติทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช สาขาวิชา
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ณ ห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร    

   

 

 

 

 

         

 



 

 

5)  โครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุร)ี  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท้าหน้าท่ี เป็น
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง  ด้าเนินการให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัด
โครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยี ฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี) 
ให้กับนักเรียนของหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.) สาขา
เทคโนโลยีการอาหาร  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษต ร                  
ส่งอาจารย์ไปสอนหมวดวิชาพื้นฐานและหมวดวิชาชีพ โดยการ
จัดการสอนในรูปแบบ Project Based Learning  ซึ่งเป็นการบูรณา
การสาระและทักษะทางด้านพื้นฐานและวิชาชีพเข้าด้วยกัน 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
 

ด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Culture) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1)  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
1.1)  งานสืบสานวัฒนธรรมไทย'54  ครั้งที่ 17 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย  ' 54  คร้ังที่ 17  

วันที่ 11 สิงหาคม 2554    โดยจัดให้นักศึกษาได้ร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ได้แก่  หุงข้าวธัญพืช  ท้าขนมบัวลอย   
จัดพานขนม   จัดดอกไม้สด   จัดพาดพุ่ม  จัดสวนถาด   การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  แข่งขันหัวเราะ ส้มต้าลีลา  และการ
แสดงเพลงพื้นบ้านของสโมสรนักศึกษา   การแสดงของนักศึกษาอินโดนีเซีย    การประกวดธิดาผ้าไทย   แข่งขันวง
ดนตรีลูกทุ่งลิปซิงก์  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน   งบประมาณที่ใช้จ่ายในโครงการ                         
จ้านวนเงิน 179,647.60 บาท 

 
 
 

 
 

1.2)  9 ราชมงคล ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย  ครั้งที่ 3 
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมงาน  9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 

คร้ังที่ 3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา   สืบสานวัฒนธรรมไทย และนิทรรศการผลงานของ
นักศึกษา  9  มทร.  ระหว่างวันที่  24 - 28   สิงหาคม  2554   ณ  สวนนงนุชพัทยา   จ.ชลบุรี  โดย  มทร.ตะวันออก  
วิทยาเขตบางพระ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 

 
 

           
 
 
 

 
 



 

 

2)  โครงการสืบสานวัฒนธรรมการท าขวัญข้าวของชาวไทย 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัด โครงการสืบสานวัฒนธรรมการท้า

ขวัญข้าวของชาวไทย   ในวันที่  8   สิงหาคม  2554  โดยมีอาจารย์และ
บุคคลากร  และนักศึกษาของคณะฯ  เข้าร่วมโครงการ  ณ ห้อง ประชุม  
อาคารส้านักงานคณบดี   คณะเทคโนโลยีการเกษตร  นักศึกษายังได้เรียนรู้
ภาคปฏิบัติประเพณีและวัฒนธรรมรับขวัญข้าว และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการท้านา  ที่นาข้าวของเกษตรกร  คลอง  7  จังหวัดปทุมธานี 
งบประมาณที่ใช้จ่ายในโครงการ จ้านวนเงิน 18,785 บาท       

                                  
     

 
 

 
3)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
 

3.1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด้าเนินการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรอย่าง ยั่งยืน สู่เศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อเผยแพร่ ส่งเสริม ในการศึกษาพืชพรรณต่างๆ แก่นักศึกษา หน่วยงาน และบุคลากรภายนอก ที่ร่วม
สนองพระราชด้าริ  รวบรวมพืชสมุนไพรมากกว่า 50 ชนิด  ใน ปีงบประมาณ 2554 ใชง้บประมาณส าหรับพัฒนา                              
จ านวนเงิน  195,335.50 บาท 
                    

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2)  โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์บัวเพื่อการเรียนรู้สู่การท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ 
 

นิทรรศการทัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ พ.ศ. 2554 จากยอดเขาใหญ่สู่ล าโขง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้เข้าร่ว มแสดงนิทรรศการ  “งานสวนบัว ” โครงการ

เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ  ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2554  ในงาน การประชุม
วิชาการและนิทรรศการทัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ พ.ศ. 2554  จากยอดเขาใหญ่สู่ล้าโขง ณ ป่าปกปัก
พันธุกรรมพืชหนองระเวียง  จ.นครราชสีมา  มทร.อีสาน  

 
    
 
 
 
 

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว   ผศ.ภูรินทร์   อัครกุลธร  อาจารย์ประจ้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  ผู้รับผิดชอบ
โครงการ เป็นวิทยากรบรรยายน้าพาคณะ ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว  และให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชนทางโทรทัศน์ 
นิตยสาร  ซึ่งเป็นโครงการต ามแนวพระราชด้าริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  มีพันธุ์บัว
มากกว่า  400  สายพันธุ์   มีทั้งบัวหลวง บัวผัน  บัวสาย  บัวฝร่ัง  บัววิกตอเรีย และบัวพันธุ์ไทยหายาก  ในพื้นที่ 18 
ไร่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ปีงบประมาณ 2554 ใชง้บประมาณส าหรับ พัฒนา จ านวนเงิน  
89,916.50 บาท 

มอบบัว TPY อังกาบ  ท่านผู้หญิงอังกาบ  บุณยัษฐิต ิผู้จัดการและผู้อ้านวยการ  โรงเรียนจิตรลดา  พร้อมด้วย
คณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว และได้น้าบัวสายพันธุ์ TPY อังกาบ ไปปลูก ณ โรงเรียนจิตรลดา 

 



 

 

4)  โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ (3 D) 
 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม นักศึกษาที่สอดคล้อง
กับบัณฑิตที่พึงประสงค์  ในวันที่  6    สิงหาคม  2554    โดยมีอาจารย์ บุคคลากรของคณะฯ  และนักศึกษาระดับชั้น
ปีที่ 1 ทุกสาชาวิชา  เข้าร่วมโครงการ  เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่จ้าเป็นในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคม  ส่งเสริมให้นักศึกษาด้าเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และให้ความรู้
เร่ืองการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมรินลอุ บล  งบประม าณที่ใช้จ่ายในโครงการ                      
จ้านวนเงิน 178,060 บาท 

                                                                              

 
 
 
 

 
 
 
 
 

5)  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2554 

         ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเก ษตร  จัดปฐมนิเทศส าหรับ นักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2554  ณ ห้องประชุมรินลอุบล  มีการแสดงขับร้องเพลงฉ่อย  “คนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย”  โดยนาย
นเรศ  แสงอรุณ  และนายนที   ใยบัว   เพื่อ ร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย   พร้อมทั้งให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ
แนวทางในการปฏิ บัติตน  สร้างความเข้าใจในการเรียนการสอน และได้ท าความรู้จักกับผู้บริหาร อาจารย์ประจ า
สาขา ภายในคณะ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง  ยังเป็นการท าให้นักศึกษาใหม่มีความรัก 
ความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และมีความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 



 

 

6)  กิจกรรมสานสัมพันธ์ 

6.1)  โครงการสานสัมพันธ์สันทนาการ  
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์สันทนาการ ในวันที่ 4-5 

มิถุนายน 2554  ณ อาคารสาขาประมง    โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้  และจัดกิจกรรมเพื่อละ ลายพฤติกรรม
ให้กับนักศึกษา ร่วมสร้างสรรค์สามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้น้า  

 

6.2)  โครงการเกษตรสัมพันธ์ เชิงสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงอบายมุข   
               สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดกิจกรรม “เกษตรสัมพันธ์  เชิงสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยง

อบายมุข” ต้อนรับน้องใหม่ เน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สันทนาการ  ระหว่างวันที่ 11-12   มิถุนายน 2554   ณ  อาคาร
โภชนาคาร 2545  เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่  1 ในการเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 

6.3)  โครงการกิจกรรม Freshy Day  2011 
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จัดกิจกรรม “ Freshy day & คอนเสิร์ต Freshy day”  

ค้นหาดาว- เดือนของคณะ เพื่อเป็นตัวแทน ไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัย                 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และความกล้าแสดงออกของนักศึกษา 
ในวันที่ 23 มิถุนายน  2554  ณ อาคารโภชนาคาร  2545   

                



 

 

7)  บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร   จัดพิธีบวงสรวงศาลพ่อแป๊ะ และพระพิรุณทรงนาค  เนื่องใน

วันไหว้ครู เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา  ในวันที่ 23 มิถุนายน  2554  ณ บริเวณด้านหน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
       
 
 
 

 
 
8)  บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่  
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างขวัญและ

ก้าลังใจ  ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 23 มิถุนายน  2554  ณ  บริเวณหน้าอาคารโภชนาคาร 2545 
                  
 
 
 

9)  พิธีไหว้คร ู   

ผู้แทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มอบพานดอกไม้ ธูปเทียน แด่ รศ .ดร.น้ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในพิธีไหว้ครู ประจ้าปีการศึกษา 2554 พร้อมกับมอบโล่และ
เกียรติบัตรแก่คณะกรรการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา  ประจ้าปีการศึกษา 2553  วันที่ 16 มิถุนายน  
2554  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 
          

 

 
 

 
ตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาปี1 แต่ละสาขา  มอบพานดอกไม้ ธูปเทียน แด่ คณบดี                     

ผศ .ดร .อ้านาจ ศิลวัตร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ใน พิธีไหว้ครู   ประจ้าปีการศึกษา 2554                       
วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ อาคารโภชนาคาร 2545 

       

 
 



 

 

10)  กีฬาประจ าปี 
10.1)  ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์                    

6 สถาบัน คร้ังที่ 11 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" ประจ้าปีการศึกษา 2554  ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2554 ณ สนาม
กีฬากลางมหาวิทยาลัยฯ  โดยการจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือ   ด้านวิชาการ  และ
กิจกรรมกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา เน้นไปยังกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของปีการศึกษา และบุคลากรของสถาบันที่
เข้าร่วม  ก้าหนดให้มีการแข่งขันเป็นประเพณีทุกปี   โดยแต่ละสถาบันจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็น เจ้าภาพ คร้ังแรก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน   ก้าหนดการแข่งขันช่วงเดือนกรกฎาคม เป็นประจ้าทุกปี  นับจากปี 
พ.ศ. 2543 จวบจนถึงปัจจุบัน รวมสถาบันทางการศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬารวม 6 สถาบัน  และได้เรียก
การแข่งขันนี้ว่า "กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน"  

ผศ.ดร.อ้านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีกาเกษตร ได้ร่วมการแข่งขันกอล์ฟ   เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บรหิาร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที ่6 สถาบัน  ณ สนามกรุงกวี กอล์ฟ คอร์ส   แอนด์  คันทรี
คลับ จ.ปทุมธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่  10 กรกฏาคม 2554  

      

10.2)  พระพิรุณเกมส์      
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมกีฬาภายในคณะ  ณ สนามกีฬา คณะ

เทคโนโลยีการเกษต ร เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกก้าลังกายให้มี
สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ ช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และท้าให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 

                 



 

 

  10.3)  บัวน้ าเงินเกมส ์
  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีเกษตร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบัวน้้าเงินเกมส์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคณะ ได้ท้ากิจกรรมร่วมกัน   ณ สนามกีฬา กลางมหาวิทยาลัย ฯ  เมื่อ
วันที่ 4-9 ธันวาคม 2553 

 
11)  โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา 

 คณะกรรมกา รสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสร
นักศึกษา ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อให้สโมสรนักศึกษาได้ฝึกการมีภาวะ
ความเป็นผู้น้า มีศักยภาพในการท้างานเป็นกลุ่ม เสริมสร้างสมรรถนะในการท้างานร่วมกันกับนักศึกษาในคณะ   
 

          

12)  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  คร้ังที่ 24   ประจ าปีการศึกษา 2552    
บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี  ณ หอประใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เมื่อวัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2553  ช่วงเช้า 

จ้านวน บัณฑิต 177 คน 

 
           



 

 

13)  ปัจฉิมนิเทศ   ปีการศึกษา 2553 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร จัดงานปัจฉิมนิเทศ ส้าหรับ

นักศึกษาที่ก้าลังจะส้าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553  เพื่อเตรียมตัวออกไปท้างานใน

สถานประกอบการ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  เมื่อวันที่ 

24 กุมภาพันธ์ 2554  

Goodbye Senior 2011 
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดงาน Goodbye Senior 2011 

ส้าหรับนักศึกษาที่ส้าเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา 2553 โดยมีนักศึกษา รุ่นน้อง              
มาร่วมงานเพื่ อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ ณ บริเวณหน้าอาคารส้านักงานคณบดี                  
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 

       

14)  กิจกรรมลงคะแนน  
 มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการ เลือกตั้ง สมาชิกสภานักศึกษา และ คณะกรรมการ บริหารองค์กร นักศึกษา  
ประจ้าปี 2554  หน่วยเลือกตั้งที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ณ ห้องประชุมชั้น 2  ในวันที่ 25 มกราคม 2554 

15)  ถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2554 
วันที่ 13   กรกฎาคม   2554    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร .ธัญบุรี  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

ประจ้าปี 2554  เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษาให้ด้ารงอยู่สืบไป  ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนใกล้เคียง โดยมีคณะอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ  
นักศึกษา รวมถึงประชาชนในชุมชนใกล้เคียง  เข้าร่วมกิ จกรรม ณ  วัดรังสิต  ต้าบลหลักหก  จังหวัดปทุมธานี               
ได้จัดประกวดขบวนแห่เทียนของแต่ละสาขา ผลการประกวดสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  

    
 
 
 



 

 

16) งานท าบุญ  วันขึ้นปีใหม่ 
คณะผู้บริหาร  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสมาคมศิษย์เก่า

วิทยาเขตปทุมธานี ร่วมกิจกรรม ท้าบุญตัก บาตรอาหารแห้ง  เน่ืองในวันขึ้นปีใหม่ 2554  ณ บริเวณหน้า อาคาร
ส้านักงานคณบดี  เพื่อความเป็นสิริมงคลของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

 

17)  สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจ าปี 2554 
17.1)  ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงาน ราชมคลสืบสานสงกรานต์ไทย  โดยผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีรดน้้าด้าหัวแด่ผู้อาวุโส อดีตอธิการบดี 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และรศ .ดร. น้ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี  เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และแสดง
ความคารวะแดผู่้อาวุโส ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

 

17.2)  สืบสานสงกรานต์ไทย เกษตรปทุมธานี 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีรดน้้าด้าหัวแด่

ผู้อาวุโสจากสมาศิษย์เก่า ข้าราชการเกษียณ  และผศ.ดร.อ้านาจ  ศิลวัตร เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และแสดงความ

คารวะแด่ผู้อาวุโส   ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 



 

 

18) วันราชมงคลและงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2554 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดงานวันราชมงคล  และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 

2554    วันที่ 15 กันยายน 2554 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผู้เกษียณ 3 ท่านได้แก่ ผศ .ดร.วสันต์ บุญลิขิต ,             
ผศ.ดร.สมพร คนยงค์   และคุณถวิล  โยเหลา  เข้ารับโล่และของที่ระลึก  จากอธิการบดี รศ .น้ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์   
ณ  ห้องประชุมรินลอุบล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

จัดงานเกษียณอายุราชการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานเกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณทั้ง 3 ท่าน                           

ผศ.ดร.วสันต์ บุญลิขิต ผศ.ดร.สมพร คนยงค์ และนายถวิล โยเหลา ณ อาคารโภชนาคาร 2545 

 
     

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
 

ด้านการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการแบบธรรมาภิบาล 
(Care, Commitment, Computeracy, Communication 

and Collaboration) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1)  การพัฒนาอาจารย์และบุคลการ 
 
1) โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
   งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 454,418.15 บาท 

 

1.1)  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของคณะ   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร     จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะ  

ระหว่างวันที่   7 - 9   กรกฎาคม    2554  ณ โรงแรมเซอร์เจมส์ รีสอร์ท จ .สระบุรี  
โดยมี ผศ.ดร.อ้านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   เป็นประธานแ ละ
วิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งการอบรมคร้ังนี้ได้น้า วิทยากร มืออาชีพ มาบรรยายใน
หัวข้อเร่ือง การสร้าง Image Making ภาวะผู้ น้ากับการบริหารความขัดแย้งและ        
กลยุทธ์การตลาด                                       

1.2)  โครงการพัฒนาสายสนับสนุน 6 หน่วยงาน   
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม

การอบรมพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนของ 6 หน่วยงาน                   
ในสังกัด มทร.ธัญบุรี จัดโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ระหว่างวันที่ 2-3 
พฤษภาคม 2554  ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ .นครนายก  ซึ่งการอบรมคร้ังนี้มีทั้ งการ
ให้ความรู้ภาคทฤษฎี  และกิจกรรมเพื่อการท้างานเป็นทีม 

           
   



 

 

1.3)  โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2554   
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจ้าปี 2554  ระหว่างวันที่ 25-26 

พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมยูเรเซียชะอ้าลากู จ .เพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศ าสตราจารย์ ดร .อ้านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเร่ืองแนวทางในการพัฒนาแผนกลยุทธ์
ของคณะฯ รวมถึงเทคนิคในการท้างาน    และอาจารย์สุทธิชัย  ภิญโญภาวศุทธิ หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา พร้อมทีมงานจากส้านักพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเร่ืองการจัดการความรู้              
โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

         

  1.4)  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนา 
ระดับสาขาวิชา 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ แนวทางการจัดท้าแผนกลยุทธ์การพัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 13-14 
มิถุนายน 2554 ณ จังหวัดนครราชสีมา  

         
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุ ขภาพสัตว์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                   

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดท้าแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการทางสาขา วิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  ระหว่างวันที่ 18 - 20  พฤษภาคม 2554 ณ  จังหวัดฉะเชงิเทรา และกรุงเทพฯ 
 

 
 
      
 
 



 

 

2)  โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเทินทูนสถาบันสูงสุดของชาต ิ
2.1)  5 ธันวาเทิดไท้องค์ราชันย ์

  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร                  
เข้าร่วมงาน 5 ธันวาเทิดไท้องค์ราชันย์  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพ ลอดุลยเดช โดยมีคณบดี เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าอาคาร
ส้านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีเกษตร    

        

2.2)  สัมมนาปาฐกถาพิเศษ  84 พรรษา ประโยชน์สูขสู่ปวงประชา 
  บุคลากรและสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษ 84 พรรษา 

ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ด้านงานพัฒนาเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนเผยแพร่แนวพระราชด้าริ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ และน้อมน้าแนวพระราชด้าริไปประยุ กต์ใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมในอนาคต ในวันที่ 4 พฤษภาคม 
2554  ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ 

2.3)  บริจาคโลหิต   คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดให้มีการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น               
พระรา ชกุศล "เน่ืองในวโรกาสประชาชนชาวไทย ท้าความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน "  มีคณาจารย์  
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันบริจาคโลหิต โดยทางสถาบันพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดหน่วยรับ
บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มารับบริจาคโลหิต ในวันที่ 19 กันยายน 2554  ณ  อาคารโภชนาคาร 2545 

          
 

 
 



 

 

2.4)  12 สิงหา  มหาราชิน ี
  คณาจารย์  ข้าราชการ   เจ้าหน้าที่และนักศึ กษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเ ด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร มราชินีนาถ  วโรกาสมหามงคลเฉ ลิม
ฉลองพระชนมพรรษา   12  สิงหามหาราชินี   มีการมอบทุนการศึกษา  มอบเทคไท  และเข็ม
ติดปกเสื้อ นักศึกษาใหม่  ในวันที่  11  สิงหาคม 2554  ณ  ลานหน้าอาคารส้านักงานคณบ ดี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                

          

2.5)  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล  
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษ า  พร้อมด้วยผศ .ดร .อ้านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  มทร .ธัญบุรี   ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ  ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  12  สิงหามหาราชินี   ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  
ช่อง 5 

                   

  2.6)  เดินวิ่งการกุศล  
   มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “ราชมงคล

ธัญบุรี ครอสคันทรี มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน ” ในวันอาทิตย์ที่  16 มกราคม 2554 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เส้นทางวิ่งรอบมหาวิทยาลัยฯ และ
สระเก็บน้้าพระราม 9  เพื่อเป็นการเทิดพร ะเกียรติและน้อมร้าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  และน้า รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคคลกลุ่มต่างๆ หันมาออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ   โดย มีนายสุนทร อรุณานนท์ชัย นายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมกับ รศ.ดร.น้ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี  ผศ.ดร.อ้านาจ ศิลวัตร 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมเดินการกุศล  



 

 

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากโครงการเดิน-ว่ิงการกุศล                        
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ .ดร.น้ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ทูลเกล้าฯ  ถวาย
เงินจากโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี มินิ-
ฮาร์ฟมาร าธอน” และเงินที่ได้รับการบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

 
 

         

 
 
 

 
3) โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ส าหรับบุคลากร 
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

ส้าหรับบุคลากร เร่ืองการบริการที่เป็นเลิศ (Serviec Excellence) วันที่ 11พฤษภาคม และ 14 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง
ประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสาน
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเข้าใจในเร่ือง การให้บริการ ในทุกๆด้าน สามารถมองเห็น
ปัญหา และแก้ปัญหาในงานบริการได้  

 
 

 

 



 

 

2)  การบริหารจัดการ 
 

1)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง ภายในมหาวิทยาลัยฯ  

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและ ปรับปรุงแ ก้ไขรายงานผลการด้าเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยงของคณะ  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา 2553  วันที่ 9 พฤษภาคม 2554  ณ ห้องประชุมรินลอุบล     

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ประจ้าปี 2554  ซึ่งมี ผศ .ดร.อ้านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีกา รเกษตร 
เป็นประธานกรรมการ  ว่าที่ร้อยตรี ดร .ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน เป็นรองประธานกรรมการ  และนางรุ่งอรุณ ศรีเครือ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นกรรมการและเลขานุการบริหารความเสี่ยง 

 

2)โครงการพัฒนาปรับปรุงด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดให้มี โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

การประเมินคุณภา พการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2553 หัวข้อเร่ือง “องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมิน ”  วิทยากร บรรยายโดย  ผศ.รุ่งฤดี    อภิวัฒนศร และโครงการสัม มนาอบรม  SAR  วิทยากรบรรยายโดย               
อ.สุทธิชัย ภิญโญภาวศุทธิ   เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554  และ วันที่ 28-29  เมษายน 2554  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร
ส้านักงานคณบดี ซึ่งบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้เข้ารับการอบรม จ้านวน 82 คน 

 

                   
 
 
 
 
 



 

 

3)  โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์คณะ  

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ โดยมีคณะกรรมการบริหารและทีมงาน

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ ในวันที่  30-31 พฤษภาคม  2554   ได้จัดวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ

เร่ืองกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยคุณบุญพีร์ พันธ์วร ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

เพื่อสังคม เลขานุการโครงการธิงค์ เอิร์ธ  บริษัท สยามกลการ จ้ากัด และคุณกมลทิพย์ ใบเงิน บรรณาธิการข่าว

การศึกษา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และคุณปาริชาติ พัฒนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายผลิตและเผยแ พร่ กองประชาสัมพันธ์ 

มทร.ธัญบุรี    และได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ  Think Earth (คืนชีวิต...คิดห่วงใย

ในผืนโลก) ของบริษัท สยามกลการ จ้ากัด  และดูงานด้านสื่อสารมวลชน ส้านักพิมพ์เดลินิวส์ บริษัท สี่พระยาการ

พิมพ์ จ้ากัด งบประมาณที่ใช้ในโครงการ   จ้านวน 14,742  บาท 

 

 
 

 
4)  การเลือกตั้งเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะฯ (ประเภทตัวแทนอาจารย)์ 
วันที่  24  สิงหาคม  2554    คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดเลือกตั้งกรรมการประจ้าคณะ ประเภทกรรมการ

จากคณาจารย์ประจ้า  จ้านวน 4 คน  ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคารส้านักงานคณบ ดี   ชั้น 2  ผลการเลือกตั้ง   ล้าดับที่ 1  
ผศ.ดร. สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ และผศ.อังคณา ธนกัญญา (ผลคะแนนเท่ากัน ) ล้าดับที่  3 ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล   
และล้าดับที่ 4  ผศ.อัญชลินทร์   สิงห์ค้า 

 

    



 

 

  หน่วยเลือกตั้งที่ 4  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วันที่ 15 มิถุนายน 2554 
  มหาวิทยาลัยฯ ก้าหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่ง ผศ.ดร.สมจิตร   ถนอมวงษ์วัฒนะ อาจา รย์ประจ้าคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  ได้ลงสมัครแข่งขันจ้านวน 2 รายการ   โดยผลคะแนนหน่วยเลือกตั้งที่ 4  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  ผู้สมัคร เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ้า ประเภทคณา จารย์  (สาย
ผู้สอน )  ได้คะแนนอันดับที่ 3   และผลผู้สมัคร กรรมการสวัสดิการ ข้าราชการ ประเภทข้าราชการ มทร.ธัญบุรี                 
ได้คะแนนอันดับที่ 1 

 
        

 
 

 
 

5)  ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารประจ้าทุกเดือน ในทุกวันอั งคารแรกของเดือน  

เพื่อพิจารณาผลการด้าเนินงานของคณะฯ  ที่ผ่านมา  และโครงการที่จะด้าเนินงานต่อไป  ณ  ห้องประชุม ชั้น 2  
อาคารส้านักงานคณบดี  

 
   
 
 

 

6)  ประชุมบุคลากรของคณะ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จั ดให้มีการประชุมบุคลากรของคณะ ปีละไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง  เพื่อรายงานผล
การด้าเนินงาน  กิจกรรม และแจ้งข่าวสารก้าหนดการต่างๆ ของคณะฯ  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร     

   
 
 
 
 
 



 

 

7)  ประชุมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร   
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  ผศ . ปรานี  พรรณวิเชียร ให้ความรู้ในการจัด                

ท้าระบบสมรรถนะของบุคลากร  กับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และวิทยาลัยการแพทย์                   
แผนไทย   ณ ห้องประชุมอาคาร 70 ปีเกษตรปทุม  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  2553  

  
 
 

 
 
 
8)  สถานการณ์สภาวะน้ าท่วมรุนแรงที่เกิดขึ้น  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับผลกระทบน้้าท่วม ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน จนถึงเดือนธันวาคม 2554 ทาง

คณะได้ด้าเนินการเตรียมการป้องกัน   และเมื่อสถานการณ์รุนแรง  น้้าเข้าท่วมเต็มพื้นที่ เกินปกติอย่างรุนแรง คณะฯ
ได้ด้าเนินการบริหารจัดการ รักษาทรัพย์สินของคณะฯ  จัดแผนการเรียนการสอน ดูแลบุคลากรของคณะ งานฟาร์ม 
ในช่วงภาวะวิกฤติ  และกู้สถานการณ์ ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ  ซึ่งคณะได้รับงบประมาณ จัดสรร  ในการให้ความ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประมาณ 130 ล้านบาท  

            
 



 

 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี 2553 
 
 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีการก้าหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุท ธ์ แผน
ด้าเนินงานและมีการก้าหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความส้าเร็จของการด้าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจโดยด้า เนินการ
ได้....3.....ข้อ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันด้า เนินการ
ได้...1......ข้อ ผลการพัฒนาบัณฑิตให้เกิดอัตลักษณ์ตามปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน มีผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินบัณฑิตเท่ากับ ..4.25.. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันดาเนินการได้...1...ข้อ  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 เท่ากับ 2.05  
จุดเด่น  
-  
จุดที่ควรพัฒนา  
1. ไม่มีการวัดความส้าเร็จของการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ้าปีว่าบรรลุมากน้อยเพียงใด  
2. ขาดการติดตามผลการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ้าปี  
3. ขาดการประเมินผลการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. ควรมีการวัดความส้าเร็จของการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่ก้าหนดในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานประจ้าปีให้เห็นการบรรลุผลอย่างชัดเจน  

2. ควรมีการติดตามผลการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ้าปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  
3. ควรมีการประเมินผลการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรโดยดาเนินการได้ .....6......ข้อ 
มีอาจารย์ประจ้า ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ...19.5.....คน คิดเป็นร้อยละ ....32.23......มีอาจารย์ประจ้า ที่ด้ารงต้าแหน่งทาง
วิชาการ.....32.....คน คิดเป็นร้อยละ....52.89.....มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนดาเนินการได้
.....3.....ข้อ มีห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ด้าเนินการได้ ......7......ข้อ มีระบบและ
กลไกการจัดการเรียนการสอน ด้าเนินการได.้...6...ข้อ มีระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ 



 

 

ของบัณฑิต  ด้าเนินการได้....5.....ข้อ มีระดับความส้า เร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  
ด้าเนินการได้ ...5.....ข้อ มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท้า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ปี ร้อยละ
....68.10....มีค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ  รวมเฉลี่ยเท่ากับ ...4.20.....ผลงานของผู้ส้า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร.่..2.50...มีค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ...3.47....  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 เท่ากับ 4.12  
จุดเด่น  
1. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  
 

จุดที่ควรพัฒนา  
1. การเขียน มคอ.3 มีแต่หัวข้อ ไม่ได้ลงในรายละเอียด  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. การเขียน มคอ.3 ควรใส่เน้ือหาสาระด้วย  
2. ควรมีการทบทวนการ Mapping ให้สอดคล้องกับ เน้ือหาสาระ หรือธรรมชาติของวิชา และสอดคล้องกับการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน  
 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและการบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่
นักศึกษาโดยด้าเนินการได้...6......ข้อ มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้าเนินการได้....5.....ข้อ  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 เท่ากับ 4.00  
จุดเด่น  
-  
จุดที่ควรพัฒนา  
1. ไม่มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นแก่ศิษย์เก่า อย่างเป็นรูปธรรม  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. ควรหาช่องทางและผู้รับผิดชอบในการบริการข้อมูลข่าวสารที่จ้าเป็นแก่ศิษย์เก่า เช่น เว็บไซต์ของคณะเกี่ยวกับ
การสมัครงาน การฝึกอบรมทางวิชาการ หรือเว็บบอร์ดถามตอบให้กับสมาชิก (นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ) 
 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ .......5.....ข้อ มีระบบ
และกลไกการจัดการ ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ....2.....ข้อ มีจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ้านวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจ้า...23,227.43...บาท มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ร้อยละ …7.44...มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ ประโยชน์  จ้านวน....0...เร่ือง คิดเป็น
ร้อยละ...0.00...ต่อจานวนอาจารย์ประจ้าทั้งหมด และมีค่าผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ เท่ากับ....1.25.... คิดเป็นร้อยละ…2.07.....  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 เท่ากับ 1.64  
จุดเด่น  
-  
จุดที่ควรพัฒนา  
1. ขาดการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการบริหารงานวิจัยด้านงบประมาณและพันธกิจด้านการวิจัย  ท้าให้
ไม่มีผลประเมินในการน้าไปปรับปรุงสร้างงานวิจัย หรือสร้างงานเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม  
2. ขาดการจัดการความรู้ (KM) จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท้าให้ไม่มีองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้  
3. จ้านวนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกยังมีน้อย  
4. ขาดการบริหารจัดการที่จะน้างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. คณะควรมีแผนการติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิจัยที่ชัดเจน   
2. ควรน้าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มาจัดท้าเป็นองค์ความรู้ที่บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่าย  

3. จัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนนักวิจัยในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก   
4. ฝ่ายวิชาการและวิจัย ควรจัดท้าแผนการบริหารจัดการงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ   
 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ  
มหาวิทยาลัยโดยด้า เนินการได้ ...2.....ข้อ มีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้า เนินการได้
....3......ข้อ มีการน้าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิช าการมาในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย ร้อยละ ...33.33....มีการด้า เนินการผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก   

0.....ข้อ มีการด้า เนินการผลการชี้น้า  ป้องกัน  หรือแก้ปัญหาของสังคม   ในด้านส่งเสริมและสืบสานโครงการ             



 

 

อันเนื่องมาจากพระราชด้า ริ....2....ข้อ และมีการด้า เนินการผลการชี้น้า  ป้องกัน  หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน
เศรษฐกิจ...3.....ข้อ  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 เท่ากับ 2.50  
จุดเด่น  
-  
จุดที่ควรพัฒนา  
1. ขาดการบูรณาการ การประเมินผล และการน้าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การวิจัย  
2. ขาดการน้าผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการที่จะสามารถนาไปถ่ายทอดความรู้ได้ต่อไป  
3. ขาดการด้าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กรเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้  
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก   
4. ขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่สามารถนาผลการด้าเนินงานของการชี้น้า ป้องกันประเทศ หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ  และในด้านเศรษฐกิจ ให้เกิด
ประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคม  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. คณะฯ ควรมีการแต่งต้ังหัวหน้าผู้รับผิดชอบการบริการวิชาการแก่สังคม  โดยใช้ศักยภาพของคณะฯ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
2. ควรมีการติดตามผลของโครงการการให้บริการวิชาการต่อสังคมให้เป็นรูปธรรม   
3. ควรมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการด้าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  

4. ควรมีการแต่งต้ังคณะท้างานรับผิดชอบในส่วนของการจัดการผลการด้าเนินงานของการชี้นา ป้องกันประเทศ 
หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้า ริ และในด้านเศรษฐกิจ 
เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เจ้าของผลงาน น้าผลงานไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ  
 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ระบุชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกในการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมด้าเนินการ
ได้....4...ข้อ มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมดาเนินการได้.....3...ข้อ มีการพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมดาเนินการได้....3.....ข้อ  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 เท่ากับ 3.33  



 

 

จุดเด่น  
-  
จุดที่ควรพัฒนา  
1. จากการเยี่ยมชมสถานที่และสัมภาษณ์ศิษย์เก่า พบว่าบางแห่งยังมีการปรับแต่งหรือรักษาภูมิทัศน์ไม่สวยงาม  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ อยู่น่าจะใช้โอกาสนี้ในการบูรณาการปรับแต่งภูมิทัศน์
กับการเรียนการสอน เพื่อเป็นการฝึกภาคปฏิบัติสาหรับนักศึกษาและทาให้ภูมิทัศน์ของคณะฯ สวยงามขึ้น และ
สอดแทรกการจัดสวนที่สื่อถึงทานุบ้ารุงศิลปะหรือวัฒนธรรมไทย  
 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ภาวะผู้น้า กรรมการประจ้า คณะและของผู้บริหารทุกระดับ  ด้าเนินการ
ได้….5….ข้อ มีการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสู่องค์การเ รียนรู้ ด้าเนินการได้ ....4....ข้อ มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจด้าเนินการได…้0…ข้อ มีระบบบริหารความเสี่ยง  ด้าเนินการได้ ...6...ข้อ ค่าคะแนน
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบันเท่ากับ...3.38...คะแนน  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 7 เท่ากับ 3.08  
จุดเด่น  
1. มีคณะทางานบริหารความเสี่ยงจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ติดตามและประเมินผลการ
ด้าเนินงานตามแผน และน้าผลการประเมินไปปรับแผนในรอบปีถัดไป  
2. มีการพัฒนาสู่สถาบันเรียนรู้ โดยก้าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง 
และมีการรวบรวมและจัดเก็บความรู้ที่ได้  
 

จุดที่ควรพัฒนา  
ขาดแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ  

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. ควรจัดทาแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการ

สอน การทาวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ดังกล่าว  

 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณด้าเนินการได้ ....6...ข้อ  
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 8 เท่ากับ 4.00  

จุดเด่น  
1. มีการจัดท้ารายงานทางการเงินเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจ้าคณะ  
2. มีระบบการบริหารการเงินที่ดี  
 

จุดที่ควรพัฒนา  
1. การเขียนแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะไม่ใช่แผนกลยุทธ์การเงินของแผนก  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. ควรเขียนให้เป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะอย่างแท้จริง โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม  
2. ควรระบุตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินแผนกลยุทธ์  
 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา  ด้าเนินการได้ ....3......ข้อ  ผลประเมินการประกั นคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดได้                      
(ตามองค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบ) เท่ากับ ...3.05.....  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 9 เท่ากับ 2.00  
จุดเด่น  
-  
จุดที่ควรพัฒนา  
1. ไม่มีการก้าหนดนโยบายเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  
2. การด้าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน   
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. ควรก้าหนดนโยบายเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร   
2. ควรด้าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินตลอดจนน้าผลการ
ประเมินไปท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
 
 



 

 

 
องค์ประกอบท่ี 10 มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีการบริหารจัดการสถานศึกษา  3D ด้าเนินการได้ ....3...ข้อ และผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนตามนโยบาย  3D มีความรู้  เจตคติที่ดีตลอดจ นเกิดพฤติกรรม  ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมจ้านวน....3....ด้าน  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 10 เท่ากับ 4.00  
จุดเด่น  
-  
จุดที่ควรพัฒนา  
1. การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) ครบถ้วนทุกด้าน แต่ขาดการวัดผลที่เป็นรูปธรรม  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. ควรหาแนวทางและผู้รับผิดชอบในการวัดผลกิจกรรม  3 ดี (3D) แต่ละด้านให้เป็นรูปธรรม เช่น ผลสัมฤทธิ์ของ
การเป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด (ก่อนและหลังโครงการ) ว่านักศึกษาปลอดยาเสพติดหรือมีจ้านวนนักศึกษาที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงลดลงร้อยละเท่าใด  
 
องค์ประกอบท่ี 11 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติด้า เนินการได้ ...2.....ข้อ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน
ด้าเนินการได.้..3......ข้อ และมีระบบและกลไกสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพให้กับนักศึกษา ด้าเนินการได.้...1.....ข้อ  
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 11 เท่ากับ 2.00  
จุดเด่น  
-  
จุดที่ควรพัฒนา  
1. ขาดแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพในระดับคณะฯ (ทั้งด้านคณาจารย์และนักศึกษา)  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการร่างและจัดท้าแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพในระดับคณะฯ ติดตามผลและ
ด้าเนินการตามแผนฯที่วางไว้ให้เป็นรูปธรรม  เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
(Hands-on, Technology Based Education Training และ Professional Oriented )  

 
 
 



 

 

 

  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553                         
                                                       
                             
องค์ประกอบ  

 
                    
                                                              คะแนน  

 
   
      ผลการประเมิน  
 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์และแผนดาเนิน
การ  

2.05  ต้องปรับปรุง  

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.12  ระดับดี  
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  4.00  ระดับดี  
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  1.64  ต้องปรับปรุง  
องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม  2.50  ต้องปรับปรุง  
องค์ประกอบที่ 6  การทานุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  3.33  ระดับพอใช้  
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารการจัดการ  3.08  ระดับพอใช้  
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  4.00  ระดับดี  
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  2.00  ต้องปรับปรุง  
องค์ประกอบที่ 10  สถานศึกษา 3D  4.00  ระดับดี  
องค์ประกอบที่ 11  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  2.00  ต้องปรับปรุง  

         
            ผลการประเมิน  

                                     
                                                                  3.02  

        
        ระดับพอใช้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  คณะผู้จัดท า 
 
 

ที่ปรึกษา 
 ผศ.ดร.อ้านาจ   ศิลวัตร  คณบด ี
 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
 ดร.จรัญ   ลิขิตรัตนพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 ผศ.อรุณชัย   แก้วศรีงาม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ผศ.วิทยา   ทวีนุช   หัวหน้าสาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน ์

 สพ.ญ.ดร. ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ์   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์                                             

                   และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

 ผศ.ประดิษฐ์  ค้าหนองไผ่ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

 นางสาวพรรณปพร  โภคัง  หัวหน้าส้านักงานคณบดี 
 
 

ออกแบบ      การน้าเสนอ รูปเล่ม ปก ภาพประกอบ ภาพกิจกรรม และจัดพิมพ์     
 นางสาววัชรี    จิตนารินทร์ งานประชาสัมพันธ์ ส้านักงานคณดี 
 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


