
 1 

Faculty  of Agricultural  Technology  Annual Report  :  2010                                                                                

                      

 

 

                                              

 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 



 2 

Faculty  of Agricultural  Technology  Annual Report  :  2010                                                                                

สารบัญ                    

  3  สารคณบดี 

   4  ประวัติความเป็นมา   

    12  การแบ่งส่วนงานในคณะ 

     13  ท าเนียบผู้บริหารคณะ  

      16    ข้อมูลพื้นฐาน 

       21  กิจกรรม/โครงการในรอบปี 

        22  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 

         29  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 

          45  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 

           51  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 

            59  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5   

             67  ภาคผนวก  



 3 

Faculty  of Agricultural  Technology  Annual Report  :  2010                                                                                

               สารคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร    
   รายงานประจ าปี 2553 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับนี้               

 จัดขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานผลงานของคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมา               

 โดยรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ตามพันธกิจ ทั้ง 4 ด้าน  

 ได้แก่ การผลิตบัณฑติ   การวิจัย   การบริการวิชาการ และการอนุรักษ์ 

 ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งคณะได้รวบรวมกิจกรรมและผลงาน  เป็นรูปเล่ม 

 ส าหรับเป็นข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   เพือ่เกิดประโยชน์ต่อ  

 ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  พรหมทอง   

                                 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ประวัติความเป็นมาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

       พ.ศ.    2477 เริ่มจัดตั้งเปน็โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต รับนักศึกษาที่ส าเร็จช้ันประถมปทีี่ 4 เข้าเรียนในหลักสูตร   2 ปี 

            พ.ศ .   2548 กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนแหง่นี้เปน็โรงเรียนรัฐบาลเปิดสอนหลักสูตรชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นเกษตรกรรมและตอนปลายเกษตรกรรม 

            พ.ศ.    2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเปน็ “วิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี” เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.ศ.6) แผนกเกษตรกรรม 

            พ.ศ.    2518 มีพระราชบัญญัติโอนกิจการและอ านาจการบริหารบางส่วนของกรมอาชีวศึกษาไปเปน็ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

            พ.ศ.    2520 เปลี่ยนช่ือจากวิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานเีป็น “วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี” สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

            พ.ศ.    2531 เปน็วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี ในสังกัดสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานชื่อใหมเ่ปน็                                 

   “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 

            พ.ศ.    2532 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนช่ือวิทยาเขต โดยตดัเฉพาะค าว่าเกษตรออก วิทยาเขตเกษตรปทุมธานีจึงเปลี่ยนชื่อเปน็ “วิทยาเขตปทุมธานี” 

            พ.ศ.    2548 สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงไดป้รับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ         

   ฉบับเดิมและยกร่างเปน็พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขต จดัตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล จ านวน 9 แห่ง      

   โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่สามารถจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูงที่เนน้การปฏิบตัิทั้งใน

   ระดับปริญญาตรี โท และ เอก เพือ่รองรับการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และ

   การศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญาตรี  

           พ.ศ.   2550  เปลี่ยนเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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        สัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     

  เป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน  8 กลีบล้อมรอบ หมายถึง ทางแห่งความส าเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบาน

ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปท่ัวสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์

พระมหากษัตริย์ของรัชกาลท่ี9 ซึ่งพระองค์ท่านได้เป็นผู้พระราชทานตราสัญลักษณ์ ประจ ามหาวิทยาลัยบนรูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎ

ครอบ  และมีเลข  9  บรรจุอยู่ หมายถึง รัชกาลท่ี 9 ด้านล่าง ของตราวงกลมท าเป็นกรอบโค้งรองรับมีชื่อ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี" คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจ ายามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน                                   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยี อันเป็นมงคลแห่งพระราชา 
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                              ประติมากรรมสัญลักษณ ์

  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    

  

    ประติมากรรมสัญลักษณ์รูปดอกบัวเป็นเครื่องหมายแห่งความคิด                   

 ความรู้สึกร่วมในอันทีจ่ะช่วยกันพัฒนาการศกึษาดา้นวชิาชพี ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป 

 รูปดอกบัวซ้อนกัน 3 ชั้น  เพือ่ให้เกิดความรูส้ึก โปร่งเบา มีกลีบบัว 8 เส้น เส้นทั้ง 8 

 หมายถึง มรรค 8 ประการ ส่วนยอดแหลมแทรกข้ึนสู่ฟ้า หมายถึง ผู้จะพบความส าเร็จได้

 จะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุด ในการผ่านแต่ละข้ันตอนการเรียนรู้ 
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ต้นไม้ ประจ ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุ ี

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯโปรดกระหม่อนพระราชทานให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์กลาง

การศึกษาระดับปริญญาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี (ปัจจุบันคือ

มหาวิทยาลัย-เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร)ี  เมื่อวันอังคารที่7  มิถนุายน  2531  นับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ยังความ

เจริญก้าวหน้าแก่มหาวทิยาลัย  ในการนี้ทรงปลูกต้นบัวสวรรค์ ณ บริเวณลานประติมากรรมสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย   (ลานอนนัต์

รังสรรค์    ในปัจจุบนั) นับเป็นพระมหากรณุาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สุดมิได้ แก่คณาจารย์  ข้าราชการ และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี  ด้วยส านึกในพระมหากรณุาธิคุณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุร ี ได้ก าหนดให้    ต้นบัวสวรรค์  เป็นต้นไม้มงคลประจ ามหาวิทยาลัย 
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        ส ี ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร   

       สีเขียว    สีขาว    สีเหลือง 

 อัตลักษณ์  ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
  1. บัณฑิตสู้งาน 

  2. บัณฑิตเชี่ยวชาญเทคโนโลยี 

  3. บัณฑิตคุณภาพเชิงวิชาการ 

  4.  บัณฑิตสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  5.  บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมพร้อมพัฒนาตน 
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ปณิธาน : 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถาบนัที่มีความมุ่งมั่นในการผลติบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ 
มีความช านาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทศิทาง สืบทอดเจตนารมณ์    
ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่และความเจริญรุ่งเรื่องของประเทศชาติ 

ค่านิยมหลัก :  
  “ เก่งวิชาการ ช านาญทักษะ เสียสละเพื่อสังคม ”   

วิสัยทัศน์  : 

  “ เป็นศูนย์กลางการศึกษา ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ตามมาตรฐานสากล ” 



 10 

Faculty  of Agricultural  Technology  Annual Report  :  2010                                                                                

Mission  :  พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยกีารเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเข้าสู่อาชีพ                       

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่การผลิตและการบริการที่สามารถ      

      ถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ                                                                      

3. ให้บริการงานวิชาการและขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือการมีอาชีพและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขันวิทยาศาสตร์  

       เทคโนโลยีสู่ การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ                    

4. ท านุบ ารุงศาสนา อนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มคีุณค่าอย่างยั่งยืน                          

5. บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยดึหลักการ บริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาล            
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                 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

    

  

ที่ตั้ง  ขนาด และ อาณาเขต 

 ตั้งอยู่   เลขที่ 2 พหลโยธิน 87  ซอย  2 ต าบลประชาธิปัตย์  

อ าเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี  12130    

 ศูนย์รังสิต   มีเนื้อทีท่ั้งหมด  125  ไร่  1  งาน  28   ตารางวา                                                                               

 ศูนย์ปราจีนบุร ี มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่                                                                                                   

 มีอาณาเขตรอบด้านตดิกับจังหวัดใกล้เคียง คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธาน ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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ส่วนราชการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 1.  สนับสนนุการเรียนการสอน                                                                                                                                      

  ส านักงานคณบดี ท าหน้าที่เป็นหน่วยประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร

และวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  งานก่อตั้งวทิยาเขตปราจีนบุรี 

 2.  การเรียนการสอน   เป็นสาขาวิชา  ปัจจุบันมี 3 สาขาวิชา  คือ                                                                                                                                        

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทัศน์   ประกอบด้วย สาขาพืชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน ์                                                                                                                      

  2. สาขาวิชาการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  ประกอบด้วย สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง   

      สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพสัตว์                                                                          

  3. สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

      สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 
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         จ านวนบุคลากร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                               จ านวนบุคลากร สายวิชาการ(อาจารย์)                                

   ปีการศึกษา 2553                                                 ปีการศึกษา 2553 จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 

                                                                                                                                                                                                      

       

       

 

บุคคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ข้าราชการสายวิชาการ - 2 22 14 38 

ข้าราชการสายสนับสนุน 1 1 3 - 5 

ลูกจ้างประจ า 28 2 - - 30 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 2 6 4 12 

พนักงานราชการ 3 2 - - 5 

ลูกจ้างชั่วคราว 36 12 1 1 50 

รวม 68 21 32 19 140 

ต าแหน่งวิชาการ  จ านวน 

รองศาสตราจารย์ 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 

อาจารย์  12 

รวม  37 
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    หลักสูตรระดับปริญญาตรี          หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 

 

 

 

สาขาวิชา หลักสูตร 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 1. สาขาการผลิตพืช 

 2. สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

 1. สาขาประมง 

2.สาขาวิชาการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สัตว์ 

2. สาขาสัตวศาสตร์ 

 3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

3.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

 2 สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปร

สภาพ 

หลักสูตร 

1. สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

2. สาขาการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน 

3. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
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จ ำนวนนักศึกษำกำรศึกษำ  2553 

สาขาวิชา ปริญญาตร ี

สาขาวิชาการผลิตพืช 155 

สาขาพืชศาสตร์-พืชสวน 3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 269 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 444 

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 77 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 150 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 274 

สาขาวิชาประมง 169 

รวม 1541 

สาขาวิชา ปริญญาโท 

 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 14 

สาขาการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน 5 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 3 

รวม 22 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ปีการศกึษา 2553 

 

 

 

  

   

 

สาขาวิชา จ านวน 

สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 4 

สาขาวิชาการผลิตพืช 22 

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 40 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 104 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 12 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 34 

สาขาวิชาประมง 23 

รวม 239 
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จ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับ  ประจ าปีงบประมาณ 2553 
1.จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

 

 

                            

2.จ าแนกตามงบประมาณรายจ่าย 

 

 

 

 

ประเภท จ านวนเงิน 

งบประมาณแผ่นดิน 5,766,000 

งบประมาณรายได้ 17,316,200 

รวม 23,082,200 

งบรายจ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน 9,559,440 

งบลงทนุ (ครุภัณฑ)์ 262,000 

งบเงนิอุดหนุน 165,000 

งบรายจ่ายอื่น 205,000 

รวม 10,191,440 
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         กิจกรรมและโครงการในรอบปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1    

 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ 

 สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ ในระดับสากล 
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  ด้านพัฒนาการศึกษา 
  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                                                                      

 ท่ีน้อมน าให้คนไทยได้ปฏิบัติและมีการพัฒนาอาชีพและประเทศอย่างยั้งยืน  

จึงได้สอดแทรกและประยุกต์ใช้ในหลักสูตร รายวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและน าไปใช้ต่อไป 

ระยะที่  1  ระหว่างวันท่ี 10-11 กรกฎาคม  2553  ณ มูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาติ ศูนย์กสิกรรม       

                  ธรรมชาติ  เค เอส แอล ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 

ระยะที่  2  ระหว่างวันท่ี  12 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2553 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร                       

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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   โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับอาชีวศึกษา 

   วันที่  18-19 มถิุนายน 2553  

ณ โรงแรมอโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 เพื่อพัฒนาและปรับปรงุหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรอบมาตรฐานของชาต ิ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการ                                                                                

ของสถาบันอาชีวศึกษาและผู้สนใจทั่วไป  
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               โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 
   จากการท าความร่วมกนั (Letter of Agreement)   

ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับ  State  Polytechnic  
of  Jember, Indonesia   ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  และการ
ท ากิจกรรมทางการศึกษาและการวิจัยร่วมกัน นักศึกษาชาว
อินโดนิเซียส าเร็จการศกึษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

จ านวน 15 คน รุน่ที่ 1 ในหลักสูตร ได้แก่ การผลิตพืช  การผลิตสัตว์  และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                  
ได้ท าพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกที่ส าเร็จการศึกษา  พร้อมกนันี้ได้ต้อนรับนักศึกษาใหม ่ รุ่นที ่2 จ านวน 12  คน   

        

 เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจ าประเทศไทย                          
เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร และสอบถามความเป็นอยู่        

ของนักศึกษาพร้อมให้ค าแนะน าในการใช้ชวีิต                                            
ศึกษาอยู่ในประเทศไทย   
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               โครงการพัฒนานักศึกษา 

       การจัดสัมมนาวิชาการ สหกิจศึกษา และฝึกงานนักศึกษาภายนอก 
    เพื่อเป็นการให้ความรู้  เตรียมความพร้อมก่อนการไปฝึกปฏิบัติตามสถานประกอบการ ทัง้ 3 สาขาวิชา ได้แก ่สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาการผลิตพืชและภูมิทัศน ์ และสาขาวิชาการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
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               โครงการพัฒนานักศึกษา 

       การจัดสัมมนาฝึกงานนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2552 
   เพื่อเป็นการประมวลความรู้ จากที่ได้ฝึกปฏิบัติจากสถานประกอบการ 3 สาขาวชิา ได้แก ่

สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาการผลิตพืชและภมูิทัศน์  

สาขาวิชาการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
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               โครงการประกันคุณภาพ 

       การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ  การบริหารจัดการ  และจัดการศึกษา 
  

      เพื่อเป็นการให้ความรู้  ในหัวข้อเรือ่ง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ                                                                                                           

                                            และพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนนุ  

            เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

    

   

 

     รับตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
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                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  

         ด้านการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  สิ่งประดิษฐ์   

             นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์                           

            และเทคโนโลยี 
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โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปี 2553 

ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1. การพัฒนาวัสดุเกษตร เป็นวัสดุขัดผิวในผลิตภัณฑ์สปาไทย รศ.ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์ 22,500 

2. โครงการย่อยที่ 1 : การผลิตพืชเศรษฐกิจบางชนิดด้วยระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม เพื่อใช้ใน

ผลิตภัณฑ์ความงาม 

ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร 226,100 

3. โครงการวิจัยย่อยที่ 3:  เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุเกษตรให้เป็นวัสดุขัดผิวในผลิตภัณฑ์สปา ดร.พนิดา  บุษปฤกษ์ 286,700 

4. โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การพัฒนาสูตรต ารับผลิตภัณฑ์สปาที่มีวัสดุเกษตรเป็นวัสดุขัดผิว รศ.ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์ 387,500 

5. การประยุกต์ใช้เทคนิคการลดความดันแบบฉับพลันในกระบวนการลดความชื้นผลผลิตเกษตร นายจรัญ  ลิขิตรัตนพร 693,700 

6. ผลของการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ต่อการควบคุมข้าววัชพืชในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ผศ.อังคณา  ธนกัญญา 375,000 
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โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปี 2553 

ผลผลิต  ผลการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1. ผลของวิธีการเตรียมวัตถุดิบและการเปรียบเทียบกิจกรรมของเซลลูเลสและรา  Trichoderma 

reesei  ที่มีต่อการผลิตเอทานอลจากเปลือกผลไม้รวม 

ผศ.วัฒนา  วิริวุฒิกร 

นางสมพร  เจนคุณาวัฒน์ 

น.ส.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ 

240,000 

2. ความหลากหลายของพืชอาหารของชันโรงในจังหวัดจันทบุรี ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 147,000 
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โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2553 

ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา (Instruction Media Development of Milk Product  Technology Subject for English 

Skills Development of Students) 

นายจิระเดช  มณีรัตน์  

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง  

วัชรินทร์รัตน์ 

นายนิกร  แสงงาม 

ผศ.ประนอม  พันธ์ไสว 

15,000 

2. การศึกษาพระพิรุณในแง่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมการเกษตร (Adicstion of  Phraphiroon with 

Stst of Art Agricutural Culture)  

นายเทวัญ  นันทวงศ์ 

นางสาวณวลพักตร์   

พิมลมาศ 

15,000 

3. การประเมินศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ : กรณีศึกษาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Evaluation of Potential Biogas 

on Farm : A Case Study in a Agriculture of Technology Rajamangala University of Technology 

 Thunyaburi Farm)                           (ยกเลิก) 

นางสาวสุมินทร์ญา  ทีทา 

ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง  

วัชรินทร์รัตน์ 

นายนิกร  แสงงาม 

15,000 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

4. อิทธิพลของใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองต่อคุณภาพของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย(Influence of Fiber 

from Soybean Hulls on Catfish Tofu Quality) 

นายประดิษฐ์ ค าหนองไผ่ 

 

 

16,000 

5. ผลของการใช้โปรตีนถั่วเหลืองสกัดต่อสมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพและการยอมรับทาง

ประสาทสัมผัสของทอดมันปลาดุก  (Effect of Soy Protein  Isolate on Fried Catfish Patty 

Chemical Property  Physical Property and Acceptability) 

นายชานนท์  สิงห์ทอง 16,000 

6. การเปรียบเทียบคุณภาพของการผลิตโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้ านมแพะผสมน้ านมโค  

(Comparison of qualities of pineapple flavore yoghurt  production from mixtures of goats' and 

cows' milk) 

นายจิระเดช  มณีรัตน์  17,000 

7. ผลของอัตราส่วนสารให้ความคงตัวที่มีต่อซอสผัดไทยเสริมเศษปลาหมึก (Effect of stabillizer 

ratio on Thai Noodle Sauce supplemented with  Squid By-Product) 

ผศ.วัฒนา  วิริวุฒิกร 18,000 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

8. คุณภาพน้ านมแพะดิบจากฟาร์มแพะนมในเขตจังหวัดปทุมธานี (Raw Goat Milk Qualities of 

Goat's Farms in Central part of Thailand) 

ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า 

นางสาวสุภาพร  ร่มโพธิ์ไทร 

18,000 

9. ผลของโปรไบโอติกชนิดละลายน้ าต่อสมรรถนะการผลิตไก่กระทงด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ (Effects 

of probiotics on growth performance of broiler  chickens raising under organic farming condi-

tion) 

ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา 

ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ดร.สมจิตร 

ถนอมวงศ์วัฒนะ 

ผศ.วารินทร์  คอเหลี่ยม 

ผศ.ศศินิษฐา  ถนอมวงศ์

วัฒนะ  

นายธีระศักดิ์  ยี่ภู่ศรี 

20,000 
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งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2553 
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ล าดับ

ท่ี 

ชื่อบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์  เจ้าของบทความ ชื่อวารสาร เล่มท่ี วันเดือนปี หน้าที ่

1. บทบาทของผึ้งพันธุ์ และชันโรงในการผสม

เกสรทานตะวันกินเมล็ดพันธุ์เชียงราย  

ผศ.ดร.อัญชลี  

สวาสดิ์ธรรม  

ประชุมวิชาการอารักขาพืช

แห่งชาติ คร้ังที่ 9  

คร้ังที่ 9  24-26     พฤศจิกายน 

2552  

63-70  

2. ลักษณะของเชื้อสาเหตุโรคราน้ าค้างและการ

เกิดโรคในแตงกวา  

ดร.ปิยะวดี   

เจริญวัฒนะ  

ประชุมวิชาการอารักขาพืช

แห่งชาติ คร้ังที่ 9  

คร้ังที่ 9  24-26 พฤศจิกายน 

2552  

242-255  

3. อิทธิพลของขนาดภาชนะปลูก ความลึกของดิน

ปลูกและอัตราปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ

บัวฝร่ังบางพันธุ์  

ผศ.ดร.สมพร  คนยงค์  ประชุมวิชาการ งานประชุม

วิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่

ในฐานไทย  

คร้ังที่ 1/ปี

ที่ 2552  

20-23 ตุลาคม 2552  82  
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ล าดับ

ท่ี 

ชื่อบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์  เจ้าของบทความ ชื่อวารสาร เล่มท่ี วันเดือนปี หน้าที ่

4. ANTIOXIDANTS ACTIVITIES OF VARI-

OUS THAI HONEY  

Uraiwan Khunjan1, 

Sucharis Suanphai-

roch2, Fatornah Dan-

theng1, Yaminlah 

Malimad1 and 

Anchalee Sawatthum3  

International Conference on 
Apithrapy Health Care 

International Bee Products 
Conference &Exposition 
(IAHB IX) 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(สกว)  

2009  11-14 November 

2009  

73  

5. Honeycream    Development of Honey cream 

Tehnology  

Anchalee Sawatthum  International Conference on 

Apithrapy Health Care 

International Bee Products 

Conference &Exposition 

(IAHB IX)ส านักงาน

2009  11-14 November 

2009  
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ล าดับ

ท่ี 

ชื่อบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์  เจ้าของบทความ ชื่อวารสาร เล่มท่ี วันเดือนปี หน้าที ่

6. Preliminary studies on cucumber downy mil-

dew isolates in northern Thailand  

P. Charoenwattana  การประชุมวิชาการ The 4th 
International Cucurbitaceae 
Symposium (ICS2009)  ณ 
เมือง Changsha ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

2009  21-26 กันยายน 2552   

7. ประสิทธิภาพของชันโรง Trigona pegdeni ใน
การผสมเกสรแตงกวาพันธุ์ลูกผสม 

นพพล โพธิ์ศรี1 เจน

วิทย์  สมอคร1  และ

อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม1  

การประชุมวิชาการพืชสวน
แห่งชาติคร้ังที่ 9  The 9th Na-
tional Horticultural Congress 
2010 พัฒนาพืชสวนไทยเพื่อ
ไทยเข้มแข็ง          ณ โรงแรม
กรุงศรีริเวอร์ 

อ.พระนครศรีอยุธยา 

2010  11-14 พฤษภาคม 

2553  

153  



 42 

Faculty  of Agricultural  Technology Annual Report  :  2010                                                                                

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์  เจ้าของบทความ ชื่อวารสาร เล่มท่ี วันเดือนปี หน้าที ่

8. Downy mildew path types are present on cu-

cumber in northern region of Thailand  

P. Charoenwattana  The international Sympo-
sium  GO ORGANIC 2009  

2009  19-21 สิงหาคม 2552   

9. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปลูกพืชในระบบไฮโดร
โปนิกส์  

สมัย สังข์ทองงาม ,

ดนัย วรรณวานิช และ 

จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล  

ประชุมวิชาการเกษตร คร้ังที่ 
11 

ประจ าปี 2553  

คร้ังที่ 11, 

2553  

มกราคม 2553  387  

10. การผลิตหัวเชื้อกึ่งส าเร็จรูปในการหมักพืช
อาหารสัตว์  

ว่าที่ ร.ต.ผศ.ดร.สม

จิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ  

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  

50 ปี (วช.) 

2552  

15 มิถุนายน2552  16-24  

11. ความปลอดภัยของน้ านมดิบจากฟาร์มคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  

ผศ.นายสัตวแพทย์ 

ชนินทร์ รัตนสิน  

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

ปีที่ 2 

ฉบับที่ 1  

มกราคม.-มิถุนายน 

2552  
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ล าดับ

ท่ี 

ชื่อบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์  เจ้าของบทความ ชื่อวารสาร เล่มท่ี วันเดือนปี หน้าที ่

12. อุบัติการณ์ของยาต้านจุลชีพตกค้างในน้ านมดิบ

จากฟาร์มวิทยาเขตปทุมธานี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ผศ.น.สพ. ชนินทร์ 

รัตนสิน  

วารสารเกษตร  ปีที่ 25  

ฉบับที่ 2  

มิถุนายน 2552   

13. Effect of Fresh Garlic Preparation on Wound 
Treatment and Skin Disease in Dogs.  

Prapaporn  Sri-

muzipo.  

International Conference on 
the Role of Universities in 
Hands-On Education  Chiang
-Mai, Thailand  

2009  August 23-29, 2009  53  

14. Effect of Spectral Measuring Spots on the Pre-
cision of Moisture Calibrations of Minced 
Meats packed in Polyethylene Bags  

P. Kammongphai, 
P.Supprung,   

S. Saranwong, A. 

Ikehata and 

S.Kawano  

NIR-2009 Breaking the 
Dawn  The 14th International 
Conference on Near Infrared 
Spectroscopy  

2009  7-16 November 2009  197  
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ล าดับ

ท่ี 

ชื่อบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์  เจ้าของบทความ ชื่อวารสาร เล่มท่ี วันเดือนปี หน้าที ่

15. เทคนิคการขยายพันธุ์บัวจงกลนีเพื่อการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช  

ผศ.ภูรินทร์   

อัครกุลธร  

ประชุมวิชาการ งานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่
ในฐานไทย  

คร้ังที่ 1/ปี

ที่ 2552  

20-23 ตุลาคม 2552  15  

16. อิทธิพลของขนาดภาชนะปลูก ความลึกของดิน
ปลูกและอัตราปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
บัวสายบางพันธุ์  

ผศ.ภูรินทร์   

อัครกุลธร  

การประชุมวิชาการ งาน
เกษตรนเรศวร คร้ังที่ 7 
(เกษตรภาคเหนือตอนล่าง)  

คร้ังที่ 7  29-30 กรกฎาคม 

2552  

8  

17. ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองแกะเมล็ดบัวหลวง  ผศ.ภูรินทร์   

อัครกุลธร  

การประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร คร้ังที่ 7 
(เกษตรภาคเหนือตอนล่าง)  

คร้ังที่ 7  29-30 กรกฎาคม 

2552  

101  



 45 

Faculty  of Agricultural  Technology Annual Report  :  2010                                                                                

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 

 

 ด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ                                                                                 

     ชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความรู้ 
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  โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อชุมชน 

 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมแีนวคิดเชิงสร้างสรรค์ มีอาชพีอิสระและพฒันาอาชีพสู่

การแข่งขัน ในยุคเศรษฐกิจท่ีมีความเปลี่ยนแปลง จึงร่วมสรา้งชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพา

ตนเองได ้  และยกระดบัคุณภาพชีวิตใหด้ียิ่งขึน้ สมควรได้รับการเพิม่พูนความรู ้และ

รับข่าวสารอย่างตอ่เนื่อง โดยการฝึกอบรมอาชพีให้แก่บุคคลเป้าหมายเพื่อเพิ่มทักษะ

ความรู้ในการประกอบอาชพีหลัก  อาชพีเสริมให้แก่คนในชุมชน 
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 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลติภัณฑ์ 

                (เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง)  
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักและผลไม้กระปอ๋ง ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความ 

ต้องการสงูมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอยู่ในรปูของอาหารที่สามารถขนย้ายง่าย และ 

สามารถเก็บไว้ได้นาน ซึ่งปัจจุบันการแปรรูปผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง 
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 ประมวลภาพด้านการบริการวิชาการ 

ฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูไลน่า  

      12  พฤษภาคม 2553 

  สถาบันธัญญารักษ์ อ.ธญับุรี จ.ปทมุธาน ี

 

                     

    ฝึกอบรมหลักสูตรการท าขนมไทยเพื่อเสริมรายได ้

    19 - 20 พฤษภาคม 2553 

             ศาลาการเปรียญ วัดรังสิต อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี
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 ประมวลภาพด้านการบริการวิชาการ 

  

 

 

  
  
 

 

 

 

ฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเพื่อการค้า 
25 -  26 พฤษภาคม 2553 
ร.ร.วัดทศทิศ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 
 

ฝึกอบรมหลักสูตรการท าน้ าเต้าหู้นมสด เต้าฮวย 
ฟลุตสลัด และเยลลี่สมุนไพร 
3 มิถุนายน  2553 
ร.ร.เจริญดีวิทยา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 
 

ฝึ กอบรมหลั กสู ต รก าร เ ลี้ ย งปล า ในกระชั ง                     
10 มิถุนายน  2553   
ร.ร.ร่วมใจประสิทธิ์ อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี   
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 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

“ราชมงคล สร้างคนสู่งาน”  
และงาน Open House  

วันที่ 16-18 มกราคม 2553   
จัดนิทรรศการทางวิชาการ การแข่งขันทักษะ                

ทางวิชาการ เช่น การแข่งขันประกวดจัดสวนถาด
รวมถึงการออกบูทจ าหน่ายสินค้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4 

ด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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      โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่   16   
                      วัฒนธรรมไทยเป็นมรดกที่ได้สืบทอดมาจากบรรพชน เป็นเอกลักษณ์ที่คนไทย

ภาคภูมิใจทุกหน่วยงานจึงหวงแหนร่วมกันรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์มาโดยตลอด    โดยเฉพาะ

สถานศึกษาที่ถือว่าเยาวชนต้องร่วมกันท านุบ ารุงอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ คณาจารย์ และ

นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร   ได้ตระหนักและรู้คุณค่า   จึงได้จัดท าโครงการ 

 “สืบสานวัฒนธรรมไทย”  
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       โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพชื 

   ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี                                             

ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อในงานอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรประเทศ                      

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                

 อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินการอนุรักษ์ พัฒนา                                        

และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง   

เพื่อให้มีการเผยแพร่ ส่งเสริม ในการศึกษาพืชพรรณต่างๆ แก่ 

นักศึกษา หน่วยงาน และบุคคลภายนอก  

ที่ร่วมสนองพระราชด าริ    
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      โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยโลกลดขยะ 

   คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ได้ตระหนักถึงสภาวการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบอย่างรุ่นแรงต่อ
การด ารงชีวิตในประจ าวัน ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดกิจกรรมที่จะปลูกฝังค่านิยมทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีเยาวชนระดับชั้น
มัธยมศึกษาต้อนต้นโรงเรียนวัดจิกลาด และโรงเรียนไทยโยคมณีกาจน์วิทยา เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชน
มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ร่วมถึงปลูกฝังค่านิยมในการใช้สิ่งของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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   โครงการอบรมคณุธรรมและจริยธรรม                                                                                                        

                                                                                 เพื่อพฒันาศักยภาพของนักศึกษา 

    จัดโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 3D ให้กับนักศึกษาปีที่ 1   เพื่อให้ได้รับการฝึกฝนด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม
 ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีระเบียบวินัย ไม่ยึดติดกับ
 ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย 
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ประมวลภาพการอนุรักษ์   และสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

    

      

   

   

   

   

       ราชมงคลสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย   

 แห่เทียนพรรษา และกองผ้าป่า น าถวายวัดรังสิต        รดน้ าขอพรผู้อาวุโส ในวันสงกรานต์    
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    พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่   และนักศึกษาที่จบการศึกษา    
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 ยกย่องผลงานดีเด่น    

โครงการประกวดแพะสระบุรี ครั้งที่ 2  ในงานวันโคนมแห่งชาต ิ

   อาจารย์และนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ ส่งแพะเข้าร่วมประกวด ชมรมพัฒนาพนัธุ์ แพะ-แกะสระบุรี                                     
ในงานประกวดแพะสระบุรี ครั้งที่ 2 วันโคนมแห่งชาติ                                                                                                                               

ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1  และได้น าผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะให้ผู้เข้าร่วมงานไดช้ิม                                                                                                                                         
ณ ลานประกวดโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 

ด้านการพัฒนาระบบบริหาร                 

การจัดการแบบธรรมาภบิาล 
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โครงการบริหารความเสี่ยง    
 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ  

 เรื่องการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร  ซึ่งคณะฯได้เชิญวิทยากรจากส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มาให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับ ของคณะฯ  
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               โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

       การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ   
   เพื่อเป็นการส่งเสริมใหบุ้คลากรได้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนกลยุทธ์
พัฒนาคณะฯ และสามารถน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง             

ในโลกปัจจุบัน  และเพือ่มุ่งเนน้ที่จะพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้  
“เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร   ตามมาตรฐานสากล”    

ซึ่งเป็นการรองรับวิสัยทัศน์ของคณะฯ จ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์     
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โครงการส่งเสริมพัฒนาบคุลากรเทดิทูนสถาบันสูงสดุของชาติ  
  ร่วมแสดงความสามัคคี ร้องเพลงชาติไทยในโครงการ  

    “ไทยสามัคคีไทยเข้มแข็ง” ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  

 

   

   ร่วมแสดงความจงรักภักดีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   ณ โรงพยาบาลศิริราช  

 

 

 ร่วมงานเทิดทนูสถาบันสูงสุดของชาติ จุดเทยีนชัยถวายพระพร 

  ณ ลานจอดรถอเนกประสงค์มทร.ธัญบุร ี
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โครงการส่งเสริมพัฒนาบคุลากรเทดิทูนสถาบันสูงสดุของชาติ  
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   โครงการบริจาคโลหิต   
 ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  

หน่วยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลภูมิพลให้บริการ  

 

 

   โครงการให้ค าปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ  

    คณะแพทย์จากสถาบันธัญญารักษ์ ให้ความรู้  และค าปรึกษา  

 เกี่ยวกับสารเสพติด และปัญหาด้านสุขภาพ  
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   โครงการเดินวิ่งการกุศล  
  

  อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสัมพันธ์ 53”   ในวันที่  10 มกราคม 2553 

รายได้น าทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช

อัธยาศัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

    
 

  

   

 

  

http://www.minimarathon.rmutt.ac.th/images/stories/n53-0110/3/IMG_2543.JPG
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ขอแสดงความยินด ี

 

  

 

 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 
นายนิรันดร์  จันทร์มณี     
      รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
      รศ.ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์ 

ศิษย์เก่า อาจารย ์และนกัศึกษาของคณะ 
ได้รับโล่รางวัล ในงาน “ราชมงคล สร้างคนสู่งาน”  

และงาน Open House  เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 53 
 

รางวัลนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น   
นายเสน่ห์  เผยศิริ  
นายกิตติศักดิ์  เพ็งสุทธิ์ 
นายธงชัย  สานนท์ 

รางวัลการแต่งกายที่ถูกต้อง (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) 
 นายภัทรวุฒิ  อ าภาพันธ์ 
รางวัลการแต่งกายที่ถูกต้อง (รางวัลชมเชย) 
 นางสาวปวรพัชร  พวงใจ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานประหยัด
พลังงาน โครงการเพียงพอเพื่อความพอเพียงลดภาวะโลกร้อน 
 กลุ่มนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ภาคผนวก 
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สรุปผลการประเมินตนเองทุกองค์ประกอบ 

ส าหรับรายงานประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา  2553 
องค์ประกอบท่ี  1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจโดยด าเนินการได้ระดับ 7 ทั้งนี้สามารถด าเนินการตามเป้าหมายของตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 83.72  

 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ  2.50 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรโดยด าเนินการได้  ระดับ 7 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด าเนินการได้ระดับ 7 มี
โครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซ่ึงบุคคล องค์กรและชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม ด าเนินการได้ระดับ 5 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับ -19.20 ของเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้มีอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกจ านวน 17.5 คนคิดเป็นร้อยละ 34.32 และมีอาจารย์ประจ า            ที่มีวุฒิปริญญาตรี
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 อาจารย์ประจ าของระบุช่ือหน่วยงาน     คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06    รอง
ศาสตราจารย์จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.92 ศาสตราจารย์จ านวน 0  คน คิดเป็นร้อยละ 0 โดย    คิดเป็นอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ จ านวน          26 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.98 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ โดยด าเนินการได้ระดับ 5  มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการ
วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียน     การสอน ด าเนินการได้  4  ข้อ บัณฑิตระดับปริญญาตรีของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ  81.90 โดย
บัณฑิตที่ได้งานท าได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็น     ไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 77.91 ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.68  
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 ในปกีารศกึษา 2552 มนีกัศกึษาและศษิยเ์กา่ในรอบ 5 ปทีีผ่า่นมาไดร้บัการประกาศเกยีรตคิณุ  ยกยอ่ง  ในด้านวิชาการ/วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา/สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม  
และด้านสิ่งแวดล้อม 1 คน     คิดเป็นร้อยละ 0.03 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ  2.42 

 
 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยสามารถด าเนินการได้ระดับ 8 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด าเนินการได้ระดับ 4 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ  3.00 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยด าเนินการได้ 6 ข้อ มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ด าเนินการได้ 4 ข้อ  โดยได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน 2,648,500.-บาท และภายนอก        0.- บาท หรือคิดเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า เท่ากับ  57,576.-บาท และมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ดีพิมพ์เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์  17  เรื่อง/ชิ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ  36.96  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ   3.00 

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มรีะบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสั่งคมตามเปา้หมายของหนว่ยงานด าเนนิการไดร้ะดบั 5  โดยในปกีารศกึษา 2552 มอีาจารยป์ระจ าทีม่ส่ีวนรว่ม
ในการบรกิารทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานพินธ์ภายนอก เปน็กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 22  คน หรือคิดเปน็รอ้ยละ 43.14 ต่อ
อาจารย์ประจ า มีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ  10 กิจกรรม/
โครงการ หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 21.74 ตอ่อาจารยป์ระจ า ผูร้บับรกิารมรีะดบัความ      พงึพอใจในการใหบ้รกิารคดิเปน็รอ้ยละ 80.85 และมีแหล่ง/ศูนย์เครือข่ายให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 1 แหล่ง/ศูนย์เครือข่าย  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ  2.00 
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องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด าเนินการได้ระดบั 4 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 เท่ากับ 3.00 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  
                     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีคณะกรรมการบรหิารคณะหรอืสภามหาวิทยาลยัฯโดยใช้หลกั     ธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการและสามารถผลกัดนัหนว่ยงานใหแ้ขง่ขนัได้
ในระดบัสากล ด าเนนิการได ้ 5 ขอ้  ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารทกุระดบั ด าเนนิการไดร้ะดบั 4 มกีารพฒันาหนว่ยงานสู่องค์การเรียนรู้ ด าเนินการได้ระดับ  4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารงรกัษาไว้ใหบ้คุลากรมคีณุภาพและประสิทธิภาพ ด าเนนิการไดร้ะดบั 6 โดยระบบฐานขอ้มลูเพือ่การบรหิารการเรยีนการสอนและการวิจยัมศีกัยภาพในระดบั 4  มี
การเปดิโอกาสใหบ้คุคลภายนอกเขา้มามส่ีวนรว่มในการพฒันาโดยสามารถด าเนนิการไดร้ะดบั 4 

    ในปีการศึกษา 2552 มีอาจารยป์ระจ าที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ2 คน หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 3.92 มกีารน าระบบบรหิารความเส่ียงมาใช้
ในกระบวนการบรหิารการศกึษา ด าเนนิการไดร้ะดบั 5  โดยมกีารถา่ยทอดตวับง่ช้ีและเปา้หมายระดบัองคก์รสู่ระดบับคุคล โดยสามารถด าเนนิการไดร้ะดบั  8  

 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7 เท่ากับ  2.89 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการได้ระดับ 7  มีการใช้
ทรัพยากรภายในและภายนอกคณะ/คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกัน ด าเนินการได้ระดับ 5 

 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8 เท่ากับ   3.00 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่ง     ของกระบวนการบริหารการศึกษา ด าเนินการได้ระดับ 7 มีระบบและกลไกการให้
ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ด าเนินการได้ระดับ 6 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระดับความส าเร็จในระดับ 4 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9 เท่ากับ  3.00  

องคประกอบท่ี 10 มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารจดัการสถานศึกษา 3D โดยด าเนินการได ้ระดับ 5         และผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย  3D  มีความรู้  เจตคตทิี่ดีตลอดจนเกิด
พฤติกรรมทั้งนี้ คณะเทคโนโลยี การเกษตร มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิจ านวน 3 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 10 เท่ากับ  3.00  

องคประกอบที่ 11 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีหลักสูตรทั้งหมด 14 หลักสูตรทั้งนี้มีหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา 8 หลักสูตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57.14  โดยในปีการศึกษา 2552 มีอาจารย์ที่เข้าฝึกงาน
ในสถานประกอบการจ านวน 2 คน และมีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ  3 
เครือข่าย 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 11 เท่ากับ  2.00  
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คณะผู้จัดท า 
 ที่ปรึกษา 
   ผศ.ดร.วัลลภ   พรหมทอง  คณบดี 
   ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
   ผศ.ดร.รัชตา   ทนวิทูวัตร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
   นางสาวพรรณปพร  โภคัง   หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 ออแบบการน าเสนอ รูปเล่ม ปก ภาพประกอบ ภาพกิจกรรม และจัดพิมพ์ 
   ส านักงานคณบดี 
   แผนกแผนงานและโครงการ 
   แผนกประชาสัมพันธ์ 
 ผู้รับผิดชอบ 
   แผนกแผนงานและโครงการ ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 


