
 
 

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2552 

 
 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
 
 
 
 
 

ตรวจประเมินระหว่างวันที่ 7 และ 9 กรกฎาคม  2553 
 



 
 

2 

 
 
 

ลงชื่อ....................................................................... 
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.สิร ี  ชัยเสร)ี 
                  ประธานกรรมการ 

           ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ลงชื่อ....................................................................... 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ หาญวัฒนานุกูล) 
                           กรรมการ 

 
ลงชื่อ....................................................................... 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา   สุอังคะวาทิน) 
                           กรรมการ 

 
ลงชื่อ....................................................................... 

                            (นางสุภาพร   คูพิมาย) 
                           กรรมการ 

 
ลงชื่อ....................................................................... 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา   โง้ววัฒนา) 
               กรรมการและเลขานุการ 

 
ลงชื่อ....................................................................... 

                  (นางสาวธิดารัตน์   เกียรติพรพิเชฐ) 
           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                       นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
ลงชื่อ....................................................................... 

                                                        (นายณัฐวุฒิ   ปานหมอก) 
                                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 



 
 

3 

 

 
 

 ข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรหมทอง ต าแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร    
ได้ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ท าการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 7 และ 9 เดือน กรกฎาคม
พ.ศ2553 เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว และข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ขอรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
 
 
 

ลงชื่อ......................................................................... 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ   พรหมทอง) 
              ต าแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    ................/............................../..................... 
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ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
  
 ประวัติการก่อตั้ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เดิมได้ถูกจัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต ในปี 2477 ได้ถูก  
ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรปทุมธานี ในปี 2509 และเปลี่ยนเป็นวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี สังกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในปี 2520 และเป็นวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล    
ในปี 2531 ในปี 2548 ได้ถูกจัดให้อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยถูกจัดเป็น
คณะเทคโนโลยีการเกษตรในปี 2549  หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบันชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ 
พรหมทอง มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 51 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน ปฏิบัติงานจริง 46 คน มีบุคลากร
สายสนับสนุนทั้งสิ้น 75 คน ลาศึกษาต่อ - คน ปฏิบัติงานจริง 75 คน ในปีการศึกษา 2552 เปิดสอนระดับ
ปริญญาตรี 14 หลักสูตร ปริญญาโท  3 หลักสูตร มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,344 คน มีจ านวนนักศึกษา
แรกเข้า 442 คน มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 177 คน มีงานวิจัยท่ีด าเนินงาน 18 เรื่อง/ชิ้น มีงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่/น าเสนอ 17 เรื่อง/ชิ้น มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 10 
กิจกรรม/โครงการ มีกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 18 ชิ้นเรื่อง มีเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ วิจัย/บริการวิชาการแก่สังคมกับหน่วยงานภายนอก 3 เครือข่าย/แห่ง 
 
ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
 

ปณิธาน  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถาบันที่มีความมุ่งม่ันในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ 
มีความช านาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดี
ของสังคม เพื่อความคงอยู่ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ  
 

 วิสัยทัศน์ 
 เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 

 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเข้าสู่อาชีพ 
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่การผลิตและการ
บริการที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ 

บทสรุปผู้บร หาร 
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 3. ให้บริการงานวิชาการและขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อการมีอาชีพและพัฒนาอาชีพสู่การ
แข่งขันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ประเทศ 
 4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน 
 5. บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาล 
 
บุคลากร 
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 51 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน จ าแนกเป็นวุฒิปริญญาเอก 17.5       
วุฒิปริญญาโท 28.5 คน ปริญญาตรี 5 คน จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 คน  
รองศาสตราจารย์ 2 คน ศาสตราจารย์ 0 คน จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 75 คน   
 
หลักสูตร 
 เปิดสอน  2 ระดับ ประกอบด้วยปริญญาตรี 14 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 ปริญญาโท 3  
หลักสูตร  ปริญญาเอก  0 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอนดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
 เปิดท าการเรียนการสอนจ านวน  14  หลักสูตรประกอบด้วย 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 

1. 2003010701  พืชศาสตร-์พืชสวน  
2. 2003010801  การผลิตพืช 
3. 2003110101  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
4. 2003110102  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

 สาขาวิชาการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
5. 2003020101  สัตวศาสตร์ 
6. 2003020102  สัตวศาสตร ์
7. 2003020201  การผลิตสัตวศาสตร์เชิงบูรณาการ 
8. 2003070101  ประมง 
9. 2003070102  ประมง 
10. 2003070101  วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
11. 2003070102  วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
12. 2003060101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
13. 2003060102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
14. 2003160101 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 
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ระดับปริญญาโท 
         เปิดท าการเรียนการสอนจ านวน 3 หลักสูตรประกอบด้วย 
 1. 5103010801 เทคโนโลยีการผลิตพืช  
 2. 5103020101 การบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน  

  3. 5103030101 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
 
จ านวนนักศึกษา 
 จ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,344 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 1,326 คน ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 0 คน ปริญญาโท 18 คน ปริญญาเอก 0 คน  
 
การเงินและงบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 115,176,143.28 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 113,799,070.34 บาท   
เงินเหลือจ่ายสุทธิ 1,377,072.94 บาท งบด าเนินการทั้งสิ้น 91,858,365.73 บาท มูลค่าสินทรัพย์ถาวร 
64,507 บาท 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน (ภาพรวม) 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนา กลยุทธ แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจโดยด าเนินการได้ระดับ ……7…. ทั้งนี้สามารถด าเนินการตาม
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ …82.95……. 

ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ…2.50……อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับคุณภาพดี 
  

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  
 ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรโดย
ด าเนินการได้ระดับ ……7….มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด าเนินการได้ระดับ ……7…. มี
โครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กรและชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม ด าเนินการได้ระดับ  …5…. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าเท่ากับ …-3.84…….ของเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก
จ านวน ……17.5….คนคิดเป็นร้อยละ…34.31…และมีอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรีจ านวน …5…. คน 
คิดเป็นร้อยละ …9.80…อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยฯ ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มีจ านวน 
……24….คน คิดเป็นร้อยละ …47.05…รองศาสตราจารย์จ านวน……2….คน คิดเป็นร้อยละ …3.92…….
ศาสตราจารย์จ านวน  ……0….  คน คิดเป็นร้อยละ ……0….โดยคิดเป็นอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ จ านวน …26. คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.98      
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มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ โดยด าเนินการได้ระดับ …5 มีระบบ
และกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ด าเนินการได้ ……4…. ข้อ 
 ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะ/มหาวิทยาลัยฯ ได้งาน
ท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ …81.90….บัณฑิตที่ได้งานท าได้รับเงินเดือน
เริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนด คิดเป็นร้อยละ …77.91…. ทั้งนี้มีนักศึกษาและศิษย์เก่าในรอบ    
5 ปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องในด้านวิชาการ/วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา/สุขภาพ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ……1…. คน คิดเป็นร้อยละ …0.029….โดยนายจ้าง 
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย …3.68….  

ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ…2.42…อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับคุณภาพดี 
 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยสามารถ

ด าเนินการได้ระดับ ……8….มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ด าเนินการได้ระดับ …4… 

ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ…3…อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับคุณภาพดีมาก 
 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยด าเนินการได้ ……6….ข้อ มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ด าเนินการได้ระดับ …4….ข้อ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
มหาวิทยาลัยฯ …2,648,500….บาท และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ …0….บาท หรือคิดเป็นเงินสนับสนุน
งานวิ จัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า เท่ากับ  
…57576.09….บาท มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ดีพิมพ์เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์..17.. เรื่อง/ชิ้น 
โดยคิดเป็นร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า เท่ากับร้อยละ …36.96……. 

ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ…3……อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับคุณภาพดีมาก 
 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตาม
เป้าหมาย โดยด าเนินการได้ระดับ ……5….โดยในปีการศึกษา 2552 มีอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ ……22…. คน หรือคิดเป็นร้อยละ …43.14….ต่ออาจารย์ประจ า     
มีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ …10…. กิจกรรม/โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 
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…21.74….ต่ออาจารย์ประจ า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในการให้บริการคิดเป็นร้อยละ …80.85….
และมีแหล่ง/ศูนย์เครือข่ายให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ……1….แหล่ง/ศูนย์เครือข่าย  

ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ…2.00…อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับคุณภาพพอใช้ 
 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ด าเนินการได้ระดับ  …4….  

ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ…3.00…อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับคุณภาพดีมาก 
 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีคณะกรรมการบริหารคณะ/สภามหาวิทยาลัยฯ โดยใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน คณะเทคโนโลยีการเกษตรให้แข่งขันได้ในระดับ
สากล ด าเนินการได้ …5……. ข้อ ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับ ด าเนินการได้ระดับ …4……. มีการ
พัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สู่องค์การเรียนรู้ ด าเนินการได้ระดับ ……4…. มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ด าเนินการได้
ระดับ …6... โดยระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย มีศักยภาพในระดับ …4……. 
มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยสามารถ
ด าเนินการได้ระดับ …4…….  

ในปีการศึกษา 2552 มีอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ……2…. คน หรือคิดเป็นร้อยละ …3.92….มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารการศึกษา ด าเนินการได้ระดับ …5……. โดยมีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับ
คณะ/มหาวิทยาลัยฯ สู่ระดับบุคคล โดยสามารถด าเนินการได้ระดับ …8…….  

ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ…2.89…อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับคุณภาพดีมาก  
 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการได้ระดับ ……7…. มีการใช้
ทรัพยากรภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกัน ด าเนินการได้ระดับ …5….   
 ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ…3.00……อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับคุณภาพดีมาก 
 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ด าเนินการได้ระดับ …7….. มีระบบและกลไกการให้ความรู้และ
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ทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ด าเนินการได้ระดับ ……6…..  การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระดับความส าเรจ็ในระดับ …4….   
 ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ …3.00... ในเกณฑ์คุณภาพระดับคุณภาพดีมาก 
 
องคประกอบที่ 10 มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D 
 ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารจัดการสถานศึกษา 3D โดยด าเนินการได้
ระดับ.......5........และ ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3D มีความรู้ เจตคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม 
ทั้งน้ี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม จ านวน.........3.........ด้าน 
 ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ…3.00……อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับคุณภาพดีมาก 
 
องค์ประกอบที่ 11 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา/ฝึกสอนในสถานที่จริงทั้งสิ้น...8..หลักสูตร
จากจ านวนหลักสูตร...14..หลักสูตร คิดเป็นร้อยละของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา/ฝึกสอนในสถานที่จริง 
ร้อยละ....57.14..... 
 ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ…1.00…อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับยังไม่ได้คุณภาพ 
 

 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 10 องค์ประกอบ   เท่ากับ   2.67 
 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 11 องค์ประกอบ   เท่ากับ   2.63 
 
จุดเด่น  

1. ความสามัคคีของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีจิตส านึกต่อองค์กร 
2. อาจารย์มีความเอาใจใส่นักศึกษามาก 
3. มีบรรยาการศการท างานท่ีดี ท าให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกระดับ 
4. บัณฑิตมีความเป็นนักปฏิบัติที่ดี เม่ือเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น ท าให้บัณฑิตมีความภูมิใจใน

คณะ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดระบบสารสนเทศและการจัดเอกสาร 
2. ควรมีการพัฒนาทางกายภาพโดยเฉพาะอาคารเก่าค่อนข้างทรุดโทรม 
3. ขาดการประชาสัมพันธ์ 
4. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกายังน้อย 
5. นักศึกษาขาดทักษะการน าเสนองานและการแสดงความคิดเห็น 
6. ระบบการประกันคุณภาพยังขาดความชัดเจนของการประเมินและน าขั้นตอนการประเมิน

ปรับปรุงการท างาน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการอบรมการจัดเอกสารและการใช้ระบบสารสนเทศ 
2. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเก่าเพื่อความปลอดภัยของ

นักศึกษา เช่น หลังคาและถนน 
3. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและผลงาน 
4. ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ เช่นการอ่าน TEXTBOOK เอกสารวิชาการ

ภาษาอังกฤษ การให้ดอกาสนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาต่างชาติ 
5. เพิ่มกิจกรรมการน าเสนองานในวิชาเรียนหรือการจัดประกวดโครงงาน การแข่งขันการโต้วาที 

เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นในท่ีสาธารณะ 
6. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาสถานท่ีส าหรับนักศึกษาระหว่างที่รอเรียนท่ีคลอง 6 
7. ควรจัดให้มีการประเมินและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานอย่างชัดเจน 

 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพในอนาคต 
 ควรพัฒนาทางกายภาพ เช่น อาคาร อุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติการเนื่องจากบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้แต่ขาดปัจจัยสนับสนุน. 
 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบ คะแนน 
 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 2.50 คุณภาพดี 
องค์ประกอบที่ 2    การเรียนการสอน 2.42 คุณภาพดี 
องค์ประกอบที่ 3    กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.00 คุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4    การวิจัยสิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรม 3.00 คุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5    การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2.00 คุณภาพพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 6    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3.00 คุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 7    การบริหารจัดการ 2.89 คุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8    การเงินและงบประมาณ 3.00 คุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 คุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 10  มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D 3.00 คุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 10  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 1.00 ยังไม่ได้คุณภาพ 

ผลการประเมิน 2.63 คุณภาพดีมาก 
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การวางแผนและการประเมิน 
 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2. ศึกษาโครงสร้างของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3. จัดท าแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
4. แจ้งแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายในให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
5. ประสานงานหน่วยงาน ในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานการ

ประเมินตนเอง 
การด าเนินการระหวา่งการตรวจเย่ียม 
1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประเมินตนเอง 
2. ตรวจเย่ียม ระบุพื้นที่ 
3. สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
4. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ 
5. สัมภาษณ์นักศึกษา  
6. สัมภาษณ์อาจารย์ 
7. สัมภาษณ์สโมสรนักศึกษา 

 การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
1. ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินประจ าวัน 
2. ประชุมสรุปผลการสัมภาษณ์ 
3. ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินภาพรวมจากการยืนยันข้อมูลและสภาพจริงของ           

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4. จัดท ารายงานสรุปผลโดยวาจาเพื่อน าเสนอผู้บริหารของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
5. จัดท ารายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในฉบับสมบูรณ์เพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ และ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเช่ือถือของขอ้มูล 

1. ยืนยันข้อมูลในรายงานการประเมินตนเองกับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ภายในแฟ้ม 
2. ยันยันข้อมูลในรายงานการประเมินตนเองด้วยวิธีสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเพื่อทราบถึงขั้นตอน

ของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  
 
 

ว ธีการตรวจประเม น 
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สรุปข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
  

ความเป็นมา 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี          
มีประวัติความเป็นมาดังนี้  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มี
ประวัติความเป็นมาดังนี้ 

 พ.ศ.2477 เริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต รับนักศึกษาที่ส าเร็จ       
ชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียนในหลักสูตร 2 ปี 
 พ.ศ.25481 กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลเปิดสอนหลักสูตร      
ชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นเกษตรกรรมและตอนปลายเกษตรกรรม 
 พ.ศ.2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี” เปิด
สอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีพ (ม.ศ.6) แผนกเกษตรกรรม 
 พ.ศ.2518 มีพระราชบัญญัติโอนกิจการและอ านาจการบริหารบางส่วนของกรมอาชีวศึกษาไปเป็น
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
 พ.ศ.2520 เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานีเป็น “วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี”          
สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
 พ.ศ.2531 เป็นวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานช่ือใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 
 พ.ศ.2532 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อวิทยาเขต โดยตัดเฉพาะค าว่าเกษตรออก     
วิทยาเขตเกษตรปทุมธานีจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาเขตปทุมธานี” 

ผลการตรวจประเม นคุณภาพภายใน 
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 พ.ศ.2548 สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ. 2542 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็น
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขต จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งในระดับ
ปริญญาตรี โท และ เอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก 
รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับ
ปริญญาตร ี 
 จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 18 
มกราคม 2548 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2548 สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 เป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตามพระราชบัญญัติ” 
 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ได้มีกฎกระทรวงของกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 118 ก. ให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดตั้งส่วนราชการเป็น 13 ส่วนราชการ โดยวิทยาเขตปทุมธานี ถูกจัดเป็น
ส่วนราชการเดียวคือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดน้ัน เป็นต้นมา  
 

ปณิธาน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถาบันท่ีมีความมุ่งม่ันในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ 
มีความช านาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดี
ของสังคม เพื่อความคงอยู่ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ  
 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเข้าสู่อาชีพ 
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่การผลิตและการ
บริการที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ 
 3. ให้บริการงานวิชาการและขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อการมีอาชีพและพัฒนาอาชีพสู่การ
แข่งขันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ประเทศ 
 4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน 
 5. บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาล 
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โครงสร้างการบริหารงานของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารคณะฯ 

ผู้ช่วยคณบดี 

สาขาวิชา (3) 
 

แผนกทะเบียนและวัดผล   

แผนกเทคโนโลยีการศึกษา  
แผนกบริการวิชาการ   
แผนกสารสนเทศ   
แผนกห้องสมุด   

แผนกวิจัยและประเมินผล  
แผนกวิเทศสัมพันธ์  
แผนกสหกิจศึกษา  
ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนกสารบรรณ  

แผนกการเงิน  

แผนกบัญชี  
แผนกทรัพยากรบุคคล  

แผนกพัสด ุ 
แผนกเอกสารการพิมพ์  
แผนกอาคารและสถานที่  
แผนกแผนงานและโครงการ  
แผนกยานพาหนะ  
แผนกรักษาความปลอดภัย  
แผนกประชาสัมพันธ์  

 

แผนกกิจกรรม  

แผนกกีฬาและนันทนาการ  
แผนกวินัยและจริยธรรม  

แผนกศิลปวัฒนธรรม  
แผนกกิจการพิเศษ 

 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

คณบดี 

สาขา (7) 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรี 
         เปิดท าการเรียนการสอนจ านวน 14 หลักสูตรประกอบด้วย 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
 1. 2003010701 พืชศาสตร ์- พืชสวน  
 2. 2003010801 การผลิตพืช 
 3. 2003110101 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
 4. 2003110102 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
 สาขาวิชาการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
 5. 2003020101 สัตวศาสตร์ 
 6. 2003020102 สัตวศาสตร์ 
 7. 2003020201 การผลิตสัตวศาสตร์เชิงบูรณาการ 
 8. 2003070101 ประมง 
 9. 2003070102 ประมง 
 10. 2003070101 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
 11. 2003070102 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
 12. 2003060101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 13. 2003060102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 14. 2003160101 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 

 
ระดับปริญญาโท 

 เปิดท าการเรียนการสอนจ านวน 3 หลักสูตรประกอบด้วย 
 1. 5103010801 เทคโนโลยีการผลิตพืช  
 2. 5103020101 การบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน  
 3. 5103030101 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
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ข้อมลูบุคลากร 
บุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์ประจ า)  

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จ านวน 
อาจารย์ประจ า  

จ านวนอาจารย์ประจ า 
จ าแนกตามประเภท  

คุณวุฒิ  ต าแหน่งทางวิชาการ 

ทั้ง
หม

ด 

ลา
ศึก

ษา
ต่อ

 

ทั้ง
หม

ดไ
ม่ร

วม
ศึก

ษา
ต่อ

 

ข้า
 รา

ชก
าร

 

พน
ักง
าน

มห
าว
ิทย

าล
ัย 

พน
ักง
าน

รา
ชก

าร
 

ลูก
จ้า
ง ป

ระ
จ า

 

อัต
รา
จ้า
ง 

รว
ม 

ป.
เอ
ก 

ป.
โท

 

ป.
ตรี

 

รว
ม 

ศ.
 

รศ
. 

ผศ
. 

อ.
 

รว
ม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชืและภูมิทศัน ์ 20.5 2 18.5 14.5 4 1 0 1 20.5 8 11.5 1 20.5 0 1 11 8.5 20.5 
สาขาวิชาการผลิตสตัว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ 13.5 1 12.5 11.5 2 0 0 0 13.5 3.5 8 2 13.5 0 0 7 6.5 13.5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 17 2 15 11 3 2 0 1 17 6 9 2 17 0 1 6 10 17 
                   
                   
                   
                   

รวมทั้งสิ้น 51 5 46 37 9 3 0 2 51 17.5 28.5 5 51 0 2 24 25 51 

หมายเหตุ    ข้อมูลอาจารย์ประจ า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553  
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บุคลากรสายสนับสนุน 

ฝ่าย/แผนก/งาน 

จ านวน 
บุคลากรสายสนับสนุน 

จ านวนบุคลาการสายสนับสนุน 
จ าแนกตามประเภท 

คุณวุฒิ 

ทั้ง
หม

ด 

ลา
ศึก

ษา
ต่อ

 

ทั้ง
หม

ดไ
ม่ร

วม
ศึก

ษา
ต่อ

 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พน
ักง
าน

มห
าว
ิทย

าล
ัย 

ลูก
จ้า
ง ป

ระ
จ า

 

พน
ักง
าน

รา
ชก

าร
 

อัต
รา
จ้า
ง 

รว
ม 

ป.
เอ
ก 

ป.
โท

 

ป.
ตรี

 

ต่ า
กว

่า ป
.ต
รี 

รว
ม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 75 - 75 5 2 30 3 35 75 - 3 18 54 75 
               
               
               
               
               
               
               

รวมทั้งสิ้น 75 - 75 5 2 30 3 35 75 - 3 18 54 75 
หมายเหตุ    ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553  
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ข้อมลูนักศึกษา 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

หล
ักส

ูตร
 (ร
ะบ

ุชื่อ
หล

ักส
ูตร

ทั้ง
หม

ดท
ี่มีท

ั้งห
มด

ที่ม
ีกา

ร
เรี
ยน

กา
รส

อน
แล

ะไ
ม่ม

ีกา
ร

เรี
ยน

กา
รส

อน
) 

จ านวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท่า 
(FTES) 

จ านวน 
นักศึกษาแรกเข้า 

จ านวน 
นักศึกษาทั้งหมด 

จ านวน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปก
ติ 

สม
ทบ

 

สม
ทบ

พิเ
ศษ

 

รว
ม 

ปก
ติ 

สม
ทบ

 

สม
ทบ

พิเ
ศษ

 

รว
ม 

ปก
ติ 

สม
ทบ

 

สม
ทบ

พิเ
ศษ

 

รว
ม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ) 

      
       

2003010701 พืชศาสตร-์พืชสวน 4 ปี      14   14 11   11 
2003010801  การผลิตพืช 4 ปี  58   58 121   121 2   2 
2003110101  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 ปี      64   64 24   24 
2003110102  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 ปี  64   64 161   161     
สาขาวิชาการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์               
2003020101  สัตวศาสตร ์ 4 ปี      50   50 36   36 
2003020102  สัตวศาสตร ์ 4 ปี  80   80 197   197     
2003020201  การผลิตสัตวศาสตร์เชงิบูรณาการ 4 ปี              
2003070101  ประมง 4 ปี      28   28 20   20 
2003070102  ประมง 4 ปี  37   37 117   117     
2003070101  วิทยาศาสตร์สุขภาพสตัว ์ 4 ปี      40   40     
2003070102  วิทยาศาสตร์สุขภาพสตัว ์ 4 ปี  57   57 103   103 37   37 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร               

2003060101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี      52   52 47   47 
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ข้อมลูนักศึกษา 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

หล
ักส

ูตร
 (ร
ะบ

ุชื่อ
หล

ักส
ูตร

ทั้ง
หม

ดท
ี่มีท

ั้งห
มด

ที่ม
ีกา

ร
เรี
ยน

กา
รส

อน
แล

ะไ
ม่ม

ีกา
ร

เรี
ยน

กา
รส

อน
) 

จ านวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท่า 
(FTES) 

จ านวน 
นักศึกษาแรกเข้า 

จ านวน 
นักศึกษาทั้งหมด 

จ านวน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปก
ติ 

สม
ทบ

 

สม
ทบ

พิเ
ศษ

 

รว
ม 

ปก
ติ 

สม
ทบ

 

สม
ทบ

พิเ
ศษ

 

รว
ม 

ปก
ติ 

สม
ทบ

 

สม
ทบ

พิเ
ศษ

 

รว
ม 

2003060102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี  102   102 315   315     
2003160101 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 4 ปี  39   39 64   64     
ระดับปริญญาโท               

5103010801 เทคโนโลยีการผลิตพืช   3   3 10   10     

5103020101 การบริหารศัตรูพชือย่างยั่งยืน   1   1 5   5     

5103030101 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร   1   1 3   3     

รวมทั้งสิ้น  442   442 1,344   1,344 177   177 

หมายเหตุ  :- สมทบ คือ การจัดการเรียนการสอนในเวลานอกเวลาราชการ เสาร์อาทิตย์     
     :- สมทบพิเศษ คือ การจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการซึ่งจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมือนสมทบ และมิใช่ภาคปกติ  
     :- จ านวนนักศึกษาแรกเข้าและจ านวนนักศึกษาปัจจุบัน ให้รายงานจ านวนนักศึกษา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 

     :- จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาให้นับนักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติปริญญาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2552 , 2/2552 และ Summer/2552  
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ข้อมลูอาคารสถานที ่
อาคารและพื้นที่ใช้สอย 

ช่ืออาคาร ช่ือห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
ประเภทห้อง ขนาด 

(กว้างx ยาว) 
ขนาดความจุ (คน) 

ห้อง เรียน ห้อง ปฏบิัติการ 
เฉลิมพระเกียรต ิ ฉพ.1101 ห้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง  -  120 

60 ป ี ฉพ.1102  ห้องสมุด - -  - 
ช้ัน 1 ฉพ.1103 ห้องปฏบิัติการจุลวิทยา    45 

 ฉพ.1104 ห้องบรรยาย  -  45 
 ฉพ.1105 ห้องบรรยาย  -  120 

ช้ัน  2 ฉพ.1201  ห้องพักคร ู - -  15 
 ฉพ.1202  ห้องเตรียมอุปกรณ์ฟิสิกส์ - -  4 
 ฉพ.1203  ห้องปฏิบตัิฟิสิกส์ -   45 
 ฉพ.1204  ห้องพักคร ู - -  3 
 ฉพ.1205  ห้องปฏิบตัิการจุลชีววิทยา -   60 
 ฉพ.1206  ห้องปฏิบตัิชีวิวิทยา  1 -   45 
 ฉพ.1207  ห้องปฏิบตัิชีวิวิทยา  2 -   45 
 ฉพ.1208  ห้องพัสด-ุเก็บสารเคม ี - -  - 
 ฉพ.1209  ห้องปฏบิัติการ    45 
 ฉพ.1210  ห้องปฏิบัติการ    45 
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อาคารและพื้นที่ใช้สอยิ(ต่อ) 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบตัิการ 
ประเภทห้อง ขนาด 

(กว้างx ยาว) 
ขนาดความจุ (คน) 

ห้อง เรียน ห้อง ปฏิบตัิการ 
ชั้น 3 ฉพ.1301   ห้องบรรยาย    60 

 ฉพ.1302   ห้องบรรยาย    45 

 ฉพ.1303   ห้องบรรยาย    45 

 ฉพ.1304   ห้องปฏิบตัิการ    45 

 ฉพ.1305  ห้องปฏบิัติการภาษา 1 -   45 

 ฉพ.1306  ห้องปฏบิัติการ     60 

 ฉพ.1307  ห้องพักอาจารย ์ - -  - 

 ฉพ.1308   ห้องพัสด ุ - -  - 

 ฉพ.1309   ห้องเคร่ืองมือ - -  - 

 ฉพ.1310 ห้องปฏิบตัิการ    50 
ชั้น  4 ฉพ.1401  -  54 

 ฉพ.1402  -  40 
 ฉพ.1403  -  40 
 ฉพ.1404/1  ห้องควบคุมระบบ - -  - 
 ฉพ.1404/2   - -  - 
 ฉพ.1405  - -  - 
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อาคารและพื้นที่ใช้สอย (ต่อ) 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/หอ้งปฏิบตัิการ 
ประเภทห้อง ขนาด 

(กว้างx ยาว) 
ขนาดความจุ (คน) 

ห้อง เรียน ห้อง ปฏิบตัิการ 
 ฉพ.1406   -   - 

 ฉพ.1407   -   30 
 ฉพ.1408 ห้องละหมาด - -  40 
 ฉพ.1409  -  40 
 ฉพ.1410   -  50 

พืชศาสตร์ 1 พ.1101  ห้องปฏิบตัิการดิน -   30 
 พ.1201    -  30 
 พ.1202  ห้องค้นคว้า - -  20 

พืชศาสตร์ 2 พ.2101  ห้องเคร่ืองมือพื้นฐาน - -  8 
 พ.2102  ห้องปฏิบตัิการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช -   30 
 พ.2103  ห้องปฏิบตัิการพื้นฐานพืช -   40 
 พ.2201  ห้องตัวอย่างแมลง  - -  10 

 พ.2202    -  70 

 พ.2203  ห้องปฏิบัติการเทคนิคพืช -   40 

 พ.2204    -  35 
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อาคารและพื้นที่ใช้สอย (ต่อ) 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบตัิการ 
ประเภทห้อง ขนาด 

(กว้างx ยาว) 
ขนาดความจุ (คน) 

ห้อง เรียน ห้อง ปฏิบตัิการ 
พืชศาสตร์ 3 พ.3102    -  35 

 พ.3103    -  35 

 พ.3201 ห้องปฏิบตัิการพืชสวน -   40 

 พ.3202  ห้องปฏิบัติการพืชสวน -   40 
พืชศาสตร์ 4 พ.4101  ห้องปฏิบตัิการเห็ด -   10 
พืชศาสตร์ 5 พ.5101   ห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์ 1 -   40 
อาคารใหม ่ บน 1   ห้องปฏิบตัิการพชื  1 -   30 

 บน 2   ห้องปฏิบตัิการพชื  2 -   30 

 ล่าง 1    -  30 

 ล่าง 2  -  30 

 ล่าง 3  ห้องพักคร ู - -  3 
สศ.1  สศ.1101  ห้องพักอาจารย ์ - -  - 

 สศ.1102  ห้องพักอาจารย ์ - -  - 

 สศ.1103  ห้องปฏบิัติการ -   30 

 สศ.1201 ห้องเรียนรวม  -  30 
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อาคารและพื้นที่ใช้สอย (ต่อ) 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/หอ้งปฏิบตัิการ 
ประเภทห้อง ขนาด 

(กว้างx ยาว) 
ขนาดความจุ (คน) 

ห้อง เรียน ห้อง ปฏิบตัิการ 
สศ.2 สศ.1202 ห้องเรียนรวม  -  60 

 สศ.2101  ห้องพักอาจารย ์ - -  - 

 สศ.2102 ห้องปฏบิัติการ -   20 

 สศ.2103 ห้องปฏบิัติการ -   20 

 สศ.2104 ห้องปฏบิัติการ -   20 

 สศ.2105  ห้องปฏบิัติการ -   20 

 สศ.2201 ห้องปฏิบัติการ -   30 
 สศ.2202   -   30 

 สศ.2203  ห้องพักอาจารย ์ - -  - 

โรงเพาะฟัก ห้องพักคร ู - -  - 
ประมง ปม.1101  ห้องพักคร ู  -  50 
ประมง ปม.1102   -   50 

สัตวรักษ ์1 สร.1101  ห้องปฏิบตั ิ -   30 
 สร.1102    -  5 
 สร.1201  ห้องปฏิบตัิการ -   30 
 สร.1202  ห้องปฏิบตัิการ -   30 

สัตวรักษ์  2 สร.2101    -  80 

 สร.2203  -  35 

 สร.2204  -  35 
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อาคารและพื้นที่ใช้สอย (ต่อ) 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบตัิการ 
ประเภทห้อง ขนาด 

(กว้างx ยาว) 
ขนาดความจุ (คน) 

ห้อง เรียน ห้อง ปฏิบตัิการ 
 สร.2303 ห้องโสต - -  - 

70 ป ีเกษตรปทุม ปท.201  ห้องพักคร ู - -  - 
 ปท.202 - -  - 
 ปท.203  -  40 
 ปท.204  ห้องปฏบิัติการ -   20 
 ปท.205  ห้องปฏบิัติการ -   20 
 ปท.301  ห้องโสต - -  40 
 ปท.302    -  40 
 ปท.303  -  40 
 ปท.304  ห้องปฏบิัติการ -   20 
 ปท.305  ห้องปฏบิัติการ -   30 
 ปท.401  ห้องปฏบิัติการคอมฯ -   30 

โรงฝึกงานเครื่องกล คก.1101  -  30 
 คก.1102  ห้องพักคร ู -   3 
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อาคารและพื้นที่ใช้สอย (ต่อ) 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบตัิการ 
ประเภทห้อง ขนาด 

(กว้างx ยาว) 
ขนาดความจุ (คน) 

ห้อง เรียน ห้อง ปฏิบตัิการ 
โรงฝึกงานเครื่องกล 

ชั้นล่าง 
ห้องปฏิบตัิการ 

-   30 

ไฟฟ้า 
ฟฟ.01  ห้องเรียน 

 -  
120 

 
ไฟฟ้า ฟฟ.02  ห้องพักคร ู - -  3 

 ฟฟ.03  ห้องพักคร ู - -  3 
 ฟฟ.04  ห้องเรียน    30 
 ฟฟ.05  ห้องเรียน    30 

แพทยแ์ผนไทย พท.2    60 
อ านวยการเก่า ภท.1101  ห้องปฏิบตัิการ -   30 

 ภท.1108  ห้องปฏิบตัิการ -   30 
เทคโนโลยีการอาหาร 1 ทอ.1101  ห้องพักนักศึกษา - -  - 
 ทอ.1102  ห้องเก็บวัสด ุ - -  - 
 ทอ.1103  ห้องปฏิบัติการเน้ือสัตว ์ - -  30 

 ทอ.1104  ห้องพักคร ู - -  - 
 ทอ.1105  ห้องเก็บวัสด ุ - -  - 
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อาคารและพื้นที่ใช้สอย (ต่อ) 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบตัิการ 
ประเภทห้อง ขนาด 

(กว้างx ยาว) 
ขนาดความจุ (คน) 

ห้อง เรียน ห้อง ปฏิบตัิการ 
 ทอ.1106  ห้องรมควัน - -  - 

 ทอ.1201    -  60 
 ทอ.1202  ห้องพักนักศึกษา - -  - 
 ทอ.1203  ห้องพักคนงาน - -  - 
 ทอ.1204    -  60 
เทคโนโลยีการอาหาร 2 ทอ.2101  ห้องบรรยาย  -  30 

 ทอ.2102 ห้องเก็บเครื่องมือ - -  - 

 ทอ.2103  ห้องเก็บอุปกรณ์ - -  - 
 ทอ.2104  ห้องปฏิบัติการเน้ือสัตว ์ -   30 
 ทอ.2015  ห้องปฏิบัติการนม -   30 
 ทอ.2016  ห้องปฏิบัติการขนมอบ -   30 
 ทอ.2107  ห้องเก็บอุปกรณ์ -   30 
 ลานโรงงาน ห้องปฏิบัติการ -   30 
 ห้องเย็น  ห้องเก็บวตัถุดิบ - -  - 
 ห้องแช่แข็ง ห้องเก็บวตัถุดิบ - -  - 

ส านักงานคณบด ี ส านักงานฝ่ายวชิาการและวจิัย - -  20 
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อาคารและพื้นที่ใช้สอย (ต่อ) 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบตัิการ 
ประเภทห้อง ขนาด 

(กว้างx ยาว) 
ขนาดความจุ (คน) 

ห้อง เรียน ห้อง ปฏิบตัิการ 
 ส านักงานฝ่ายบริหารและวางแผน - -  20 

 ส านักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการ
พิเศษ 

- -  6 

 ห้องบัณฑติ - -  3 

 ห้อง E-Service - -  10 
 ห้องแผนกวางแผนงานและโครงการ - -  8 

 ห้องวจิัยและประกันคุณภาพ - -  4 

 ห้องคณบด ี - -  1 

 ห้องประชมุเล็ก - -  20 

 ห้องประชมุใหญ ่ - -  60 

 ห้องจัดเตรยีม - -  - 

 ห้องเรียน  -  40 
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ข้อมลูงบประมาณ 
งบประมาณประจ าปี 2552 :- (1 ต.ค.51 ถึง 30 ก.ย.52) 

รายรับ : -     
 งบประมาณแผ่นดิน  99,612,920.03  

 งบประมาณผลประโยชน์  14,230,360.00  

 งบที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  0.00  

 รายได้อื่น ๆ  1,332,863.25 115,176,143.28 

รายจ่าย : -    

 งบบุคลากร    

  เงินเดือน ........6..... 18,779,826.26  

  เงินประจ าต าแหน่ง ........7..... 4,890,890.00  

  ค่าจ้างประจ า ........8..... 4,408,080.00  

  ค่าจ้างชั่วคราว ........9..... 3,815,767.04 31,894,563.30 

 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ    

  ค่าตอบแทน ........11....        689,520.00  

  ค่าใช้สอย ........12.... 3,027,918.37  

  ค่าวัสดุส านักงาน ........13.... 463,147.19  

  ค่าวัสดุฝึก ........14....     2,567,490.07  

  ค่าซ่อมแซม ........15....        983,134.20     7,731,209.83 

 เงินอุดหนุน    

  บริการวิชาการ ........17.... 361,919.70  

  งานวิจัย ........18.... 4,435,310.00  

  อื่น ๆ ........19.... 15,000.00 4,812,229.70 

 เงินสมทบมหาวิทยาลัยฯ  7,526,000.00  

 งบลงทุน    

  ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ........22.... 19,400,000.00  

  ครุภัณฑ์ ........23.... 8,768,706.15 28,168,706.15 

 อื่น ๆ    33,666,361.36  113,799,070.34  

รายรับมากกว่ารายจ่าย (รายจ่ายมากกว่ารายรับ)       1,377,072.94 

ค่าเส่ือมราคาครภุัณฑ์ส่ิงก่อสร้างประจ าป ี(ณ วันที ่30 กันยายน 2552)     6,228,001.54 
งบด าเนินการทั้งสิ้น   91,858,365.73 
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ข้อมลูงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2552  
ล าดับที่ ชื่องานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ชื่อนักวิจัย จ านวนเงินที่ได้รับการ

จัดสรร 
 งบประมาณเงินรายได้   

1.  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Instruction Media Development of Milk 
ProductTechnology 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 : กรณีศึกษา
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี (Evaluation of Potential Biogas on Farm : A Case Study in 
a Agriculture of Technology Rajamangala University of Technology 
Thunyaburi Farm) 

นางสาวสุมินทร์ญา  ทีทา 
ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ 
นายนิกร  แสงงาม 

15,000 

4. อิทธิพลของใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลอืงต่อคุณภาพของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊ก
อุย(Influence of Fiber from Soybean Hulls on Catfish Tofu Quality) 

นายประดิษฐ์ ค าหนองไผ่ 16,000 

5. ผลของการใช้โปรตีนถั่วเหลืองสกัดต่อสมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ
และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของทอดมันปลาดุก(Effect of Soy 
Protein  Isolate on Fried Catfish Patty Chemical PropertyPhysical 
Property and Acceptability) 

นายชานนท์  สิงห์ทอง 16,000 



 
 

 

22 

ข้อมลูงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2552 (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่องานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ชื่อนักวิจัย จ านวนเงินที่ได้รับการ

จัดสรร 
 งบประมาณเงินรายได้   
6. การเปรียบเทียบคุณภาพของการผลิตโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้ านมแพะ

ผสมน้ านมโค  (Comparison of qualities of pineapple flavore 
yoghurtproduction 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 

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 าต่อสมรรถนะการผลิตไก่กระทงด้วยวิธี
เกษตรอินทรีย์ (Effects of probiotics on growth performance of 
broilerchickens raising under organic farming condition) 

ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา 
ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ 
ผศ.วารินทร์  คอเหลี่ยม 
ผศ.ศศินิษฐา  ถนอมวงศ์วัฒนะ 
นายธีระศักดิ์  ยี่ภู่ศรี 

20,000 

 รวมเงิน  150,000 
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ข้อมลูงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2552 (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่องานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ชื่อนักวิจัย จ านวนเงินที่ได้รับการ

จัดสรร 
 งบประมาณเงินแผ่นดิน   
1. ผลของวิธีการเตรียมวัตถุดิบและการเปรียบเทียบกิจกรรมของเซลลูเลสและ

รา  Trichoderma reesei  ที่มีต่อการผลิตเอทานอลจากเปลือกผลไม้รวม 
ผศ.วัฒนา  วิริวุฒิกร 
นางสมพร  เจนคุณาวัฒน์ 
น.ส.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ 

240,000 
 

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

3. โครงการย่อยท่ี 1 : การผลิตพืชเศรษฐกิจบางชนิดด้วยระบบการ 
ผลิตที่ดีและเหมาะสม เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ความงาม 
 

ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร 226,100 

4 โครงการวิจัยย่อยท่ี 3:  เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุเกษตรให้เป็นวัสดุขัดผิว
ในผลิตภัณฑ์สปา 
 

ดร.พนิดา  บุษปฤกษ์ 286,700 

5. โครงการวิจัยย่อยท่ี 4 : การพัฒนาสูตรต ารับผลิตภัณฑ์สปาที่มีวัสดุเกษตร
เป็นวัสดุขัดผิว 
 

รศ.ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์ 387,500 

6. การประยุกต์ใช้เทคนิคการลดความดันแบบฉับพลันในกระบวนการลด
ความชื้นผลผลิตเกษตร 

นายจรัญ  ลิขิตรัตนพร 693,700 
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ข้อมลูงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2552 (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่องานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ชื่อนักวิจัย จ านวนเงินที่ได้รับการ

จัดสรร 
7. ผลของการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ต่อการควบคุมข้าว

วัชพืชในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ผศ.อังคณา  ธนกัญญา 375,000 

8. ความหลากหลายของพืชอาหารของชันโรงในจังหวัดจันทบุรี ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 147,000 
9. การศึกษาฤทธิ์ในการยับย้ังเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากบัวหลวง ดร.ปิยะวดี  เจริญวัฒนะ 120,000 
 รวม  2,498,500 

 
หมายเหตุ จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรเป็นจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรภายในปีการศึกษา 2552 เท่าน้ัน กรณีที่เป็นงานวิจัยต่อเน่ืองที่ด าเนินการต่อ
จากปีที่ผ่านมาในช่องจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรไม่ต้องระบุยอดเงิน  
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ข้อมลูงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่/น าเสนอผลงานในปกีารศึกษา 2552 

ที ่ ชื่อบทความท่ีได้รับการตีพิมพ ์ ชื่อผู้เขียน 
วารสารที่ตีพิมพ ์ ประเภทวารสาร 

ชื่อวารสาร เล่มที,่ 
ฉบับที่,ปีที ่

วันเดือนป ี หน้าท่ี ระดับชาต ิ ระดับ
นานาชาติ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน ์        

 - สาขาพืชศาสตร ์        
1 บทบาทของผึ้งพันธ์ุ และชันโรงในการผสมเกสรทานตะวันกิน

เมล็ดพันธ์ุเชียงราย 
ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม ประชุมวิชาการอารักขาพืช

แห่งชาติ ครั้งที่ 9 
ครั้งที่ 9 24-26     

พฤศจิกายน 
2552 

63-70   

2 ลักษณะของเช้ือสาเหตุโรคราน้ าค้างและการเกิดโรคในแตงกวา  ดร.ปิยะวดี  เจรญิวัฒนะ ประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งที่ 9 

ครั้งที่ 9 24-26 
พฤศจิกายน 

2552 

242-255   

3 อิทธิพลของขนาดภาชนะปลูก ความลึกของดินปลูกและอัตรา
ปุ๋ยที่มีผลตอ่การเจริญเติบโตของบัวฝรั่งบางพันธุ์ 

ผศ.ดร.สมพร  คนยงค ์ ประชุมวิชาการ งานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่
ในฐานไทย 

ครั้งที่ 1/ปีที ่
2552 

20-23 ตุลาคม 
2552 

82   

4 ANTIOXIDANTS ACTIVITIES OF VARIOUS THAI 
HONEY  

Uraiwan Khunjan1, Sucharis 
Suanphairoch2, Fatornah 
Dantheng1, Yaminlah 
Malimad1 and Anchalee 
Sawatthum3 

International Conference on 
Apithrapy Health Care 
International Bee Products 
Conference &Exposition 
(IAHB IX)ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (สกว) 

2009 11-14 
November 

2009 

73   
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ข้อมลูงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่/น าเสนอผลงานในปกีารศึกษา 2552 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อบทความท่ีได้รับการตีพิมพ ์ ชื่อผู้เขียน 
วารสารที่ตีพิมพ ์ ประเภทวารสาร 

ชื่อวารสาร เล่มที,่ 
ฉบับที่,ปีที ่

วันเดือนป ี หน้าท่ี ระดับชาต ิ ระดับ
นานาชาติ 

5 Honeycream    Development of Honey cream 
Tehnology 

Anchalee Sawatthum International Conference on 
Apithrapy Health Care 
International Bee Products 
Conference &Exposition (IAHB 
IX)ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สกว) 

2009 11-14 
November 

2009 

   

6 Preliminary studies on cucumber downy mildew 
isolates in northern Thailand 

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

2009 21-26 
กันยายน 2552 

   

7 ประสิทธิภาพของชันโรง Trigona pegdeni ใน
การผสมเกสรแตงกวาพันธุ์ลูกผสม  
 

นพพล โพธ์ิศรี1 เจนวิทย์  สมอคร1  
และอญัชลี  สวาสดิ์ธรรม1 

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ครั้งที่ 9  The 9th National 
Horticultural Congress 2010 พัฒนา
พืชสวนไทยเพื่อไทยเข้มแข็ง          
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์      
อ.พระนครศรีอยุธยา      
จ.พระนครศรีอยุธยา  

2010 11-14 
พฤษภาคม 

2553 

153   
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ข้อมลูงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่/น าเสนอผลงานในปกีารศึกษา 2552 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อบทความท่ีได้รับการตีพิมพ ์ ชื่อผู้เขียน 
วารสารที่ตีพิมพ ์ ประเภทวารสาร 

ชื่อวารสาร เล่มที,่ 
ฉบับที่,ปีที ่

วันเดือนป ี หน้าท่ี ระดับชาต ิ ระดับ
นานาชาติ 

8 Downy mildew path types are present on 
cucumber in northern region of Thailand 

P. Charoenwattana The international Symposium  GO 
ORGANIC 2009 

2009 19-21 
สิงหาคม 
2552 

   

9. การใช้ปุ๋ยอินทรียเ์พื่อปลูกพืชในระบบไฮโดรโป
นิกส์ 

สมัย สังข์ทองงาม ,ดนัย วรรณวา
นิช และ จันทรเ์พ็ญ ชัยมงคล 

ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11 
ประจ าปี 2553 

ครั้งที่ 11, 
2553 

มกราคม 
2553 

387   

 รวม                     9    เรื่อง        

 - สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์        

 รวม                       0    เรื่อง        

 รวมทั้งหมด         9    เรื่อง            

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิทยาศาสตร์
สุขภาพสตัว ์

       

 -  สาขาสัตวศาสตร์         
1 การผลิตหัวเชื้อก่ึงส าเร็จรปูในการหมักพืชอาหาร

สัตว ์

ว่าท่ี ร.ต.ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศว์ัฒนะ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

50 ปี (วช.) 
2552 

15 มิถุนายน
2552 

16-24   

 รวม                      1       เรื่อง        
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ข้อมลูงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่/น าเสนอผลงานในปกีารศึกษา 2552 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อบทความท่ีได้รับการตีพิมพ ์ ชื่อผู้เขียน 
วารสารที่ตีพิมพ ์ ประเภทวารสาร 

ชื่อวารสาร เล่มที,่ 
ฉบับที่,ปีที ่

วันเดือนป ี หน้าท่ี ระดับชาต ิ ระดับ
นานาชาติ 

 -  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์        
1 ความปลอดภัยของน้ านมดบิจากฟาร์มคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร ี

ผศ.นายสัตวแพทย์ ชนินทร์ รัตน
สิน 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ปีที่ 2 
ฉบับที่ 1 

มกราคม.-
มิถุนายน 
2552 

   

2 อุบัติการณ์ของยาต้านจุลชีพตกคา้งในน้ านมดบิ
จากฟาร์มวิทยาเขตปทุมธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

ผศ.น.สพ. ชนินทร์ รัตนสิน วารสารเกษตร ปีที่ 25  
ฉบับที่ 2 

มิถุนายน 
2552 

   

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

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

2009 August 23-
29, 2009 

53   

 รวม                 3    เรื่อง        
 - สาขาประมง        
 รวม                0    เรื่อง        
 รวมทั้งหมด   4   เรื่อง        

 
 



 
 

 

29 

ข้อมลูงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่/น าเสนอผลงานในปกีารศึกษา 2552 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อบทความท่ีได้รับการตีพิมพ ์ ชื่อผู้เขียน 
วารสารที่ตีพิมพ ์ ประเภทวารสาร 

ชื่อวารสาร เล่มที,่ 
ฉบับที่,ปีที ่

วันเดือนป ี หน้าท่ี ระดับชาต ิ ระดับ
นานาชาติ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร        
 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร        

1. Effect of Spectral Measuring Spots on the 
Precision 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   

 รวม              1   เรื่อง        
 - สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ        
1 เทคนิคการขยายพันธุ์บัวจงกลนเีพื่อการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 
ผศ.ภูรินทร์  อัครกุลธร ประชุมวิชาการ งานประชุมวิชาการ

และนิทรรศการทรัพยากรไทย : ผัน
สู่วิถีใหม่ในฐานไทย 

ครั้งที่ 1/ปีที่ 
2552 

20-23 
ตุลาคม 2552 

15   

2 อิทธิพลของขนาดภาชนะปลูก ความลึกของดิน
ปลูกและอัตราปุ๋ยที่มผีลต่อการเจริญเติบโตของ
บัวสายบางพันธ์ุ 

ผศ.ภูรินทร์  อัครกุลธร การประชุมวิชาการ งานเกษตร
นเรศวร ครั้งที่ 7 (เกษตรภาคเหนอื
ตอนล่าง)  

ครั้งที่ 7 29-30 
กรกฎาคม 
2552 

8   

3 ออกแบบและพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดบัวหลวง ผศ.ภูรินทร์  อัครกุลธร การประชุมวิชาการงานเกษตร
นเรศวร ครั้งที่ 7 (เกษตรภาคเหนอื
ตอนล่าง)  

ครั้งที่ 7 29-30 
กรกฎาคม 
2552 

101   

 รวม               3   เรื่อง        
 รวมทั้งหมด   4  เรื่อง        
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ข้อมลูการบริการวิชาการ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ชื่อวิทยากร 
สถานที่

ด าเนินการ 
วัน/เดือน/ปีที่
ด าเนินการ 

ค่าใช้จ่าย 
มูลค่า 

รวม ห้อง
ประชุม 

ห้อง 
ปฏิบัติการ 

ค่าเช่ารถ+
คนขับ 

อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ 

เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ 

1. การใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน กลุ่มเกษตรกร ม.2   
ต.ล าลูกกา 

รศ.ดนัย  
วรรณวนิช 

ต.ล าลูกกา 
อ.ล าลูกกา 
จ.ปทุมธานี 

25-26 มิ.ย. 52 17,320 - - 2,000 - 800 2,800 

2. ดินผสมและปุ๋ยหมักชีวภาพ
เพื่อการค้ารุ่นที่ 4 

กลุ่มเกษตรกร ม.3   
ต.คลองเจ็ด 

รศ.ดนัย  วรรณวนิช, 
 ผศ.จันทร์พ็ญ  
ชัยมงคล 

ต.คลองเจ็ด 
อ.ล าลูกกา 
จ.ปทุมธานี 

8-9 ก.ค.52 20,630 - - 2,000 - 800 2,800 

3. การเพาะเลี้ยงสาหร่าย 
สไปรูไลน่า 

กลุ่มผู้รับการบ าบัด
สารเสพติดในสถาบัน
ธัญญารักษ์ 

ผศ.ประสิทธ์ิ สิทธิ
ไกรวงษ ์

สถาบัน 
ธัญญารักษ์ 

12 พ.ค. 23 10,950 - - 1,000 400 400 1,800 

4. การท าขนมไทยเพื่อเสริม
รายได้ 

กลุ่มอาชีพบ้าน 
คลองเปรม 
ต.หลักหก 
อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 
 

อ.วรพร ค าป้น,  
อ.ดวงทิย์ ศรีตาเสน, 
ผศ.สุดาพร ทิมฤกษ์ 

ศาลาการ
เปรียญวัดรังสิต 

19-20 พ.ค.53 22,100 - - 2,000 800 800 3,600 

5. การเพาะเห็ดเพื่อการค้า ครูและนักเรยีน 
โรงเรียนวัดทศทศิ 

ผศ.วิทยา ทวีนชุ โรงเรียน 
วัดทศทิศ 

25-26 พ.ค.53 15,725 - - 2,000 800 800 3,600 

6. การฝึกอบรม : การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ดว้ยเทคโนโลยี
วัสดุผงหลักสตูรที่ 2 การใช้
และการซ่อมบ ารุงเครื่องท า
แห้งฝอย 

บุคคลทั่วไป ผศ.จรัญ   ลิขิตรัตนพร, 
ดร.พนิดา  บุษปฤกษ์ 

ห้องประชุม
แคแสด (ชั้น 8) 
คณะเทคโนโลย-ี
การเกษตร 
 มทร.ธัญบุร ี

29 ก.ค. 52 63,913.75 1,500 1,500 - 400 400 3,800 
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ข้อมลูการบริการวิชาการ (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ชื่อวิทยากร 
สถานที่

ด าเนินการ 
วัน/เดือน/ปีที่
ด าเนินการ 

ค่าใช้จ่าย 
มูลค่า 

รวม ห้อง
ประชุม 

ห้องปฏิบัติการ ค่าเช่ารถ+
คนขับ 

อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ 

เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ 

7. การฝึกอบรมเรื่อง : เทคนิค
การท าผงด้วยลูกกลิ้งคู่ใน
ระดับชุมชน 

บุคคลทั่วไป ผศ.จรัญ   ลิขิตรัต
นพร, ดร.พนิดา  
บุษปฤกษ์ 

ห้องประชุม
แคแสด (ชั้น 8) 
คณะเทคโนโลย-ี 
การเกษตร  
มทร.ธัญบุรี 

30 ก.ค. 52 39,961.35 1,500 1,500 - 400 400 3,800 

8. โครงการฝึกอบรม
คณาจารย์จาก Stae 
polytechnic of 
Jamber,Indonesia 

บุคคลทั่วไป ผศ.กลอยใจ 
เชยกลิ่นเทศ 

คณะเทคโนโลย-ี 
การเกษตร 

20 ต.ค.52- 27 
พ.ย.52 

100,000 1,500 - - - - 1,500 

9. โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการ
ผลิตอาหารกระป๋อง) 

บุคคลทั่วไป ผศ.อัญชลนิทร์  
สิงห์ค า 

คณะเทคโนโลย-ี 
การเกษตร 
มทร.ธัญบุรี 

24-27 พ.ค.52 70,000 1,500 4,500 - 400 1,200 7,600 

10. โครงการจัดท าผังโครงสร้าง
การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง
รังสิตประยูรศักดิ ์

บุคคลทั่วไป น.ส.สุกัญญา 
ชัยพงษ ์

คลองรังสิต 1 มิย.52-  
15 ก.ค.52 

115,000 - - - - - - 

11. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการผลติและแปร
รูปเนื้อสัตว ์

บุคคลทั่วไป น.ส.สุภาพร 
ร่มโพธิ์ไทร 

คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 
มทร.ธัญบุร ี

22-24 ก.ค. 52 100,000 1,500 3,000 - 400 800 5,700 
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ข้อมลูการบริการวิชาการ (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ชื่อวิทยากร 
สถานที่

ด าเนินการ 
วัน/เดือน/ปีที่
ด าเนินการ 

ค่าใช้จ่าย 
มูลค่า 

รวม ห้อง
ประชุม 

ห้อง 
ปฏิบัติการ 

ค่าเช่ารถ+
คนขับ 

อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ 

เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ 

12. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการผลติและการ
แปรรูปเนื้อสัตว ์

บุคคลทั่วไป น.ส.สุภาพร 
ร่มโพธิ์ไทร 

คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 
มทร.ธัญบุร ี

30 พ.ย. 52 6,000 1,500 1,500 - 400 400 3,800 

13. โครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติการเสริมทักษะการ
ผลิตพชื (ครั้งที่ 1) 

บุคคลทั่วไป ผศ.อังคณา 
ธนกัญญา 

คณะเทคโนโลย-ี 
การเกษตร 
มทร.ธัญบุร ี

1-4 ต.ค. 52 22,500 1,500 4,500 - 400 - 6,400 

14. โครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติการเสริมทักษะการ
ผลิตพชื (ครั้งที่ 2) 

บุคคลทั่วไป ผศ.อังคณา 
ธนกัญญา 

คณะเทคโนโลย-ี 
การเกษตร 
มทร.ธัญบุร ี

15-18 ต.ค.52 14,500 1,500 4,500 - 400 - 6,400 

15. โครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติการเสริมทักษะการ
ผลิตพชื (ครั้งที่ 3) 

บุคคลทั่วไป ผศ.อังคณา 
ธนกัญญา 

คณะเทคโนโลย-ี 
การเกษตร 
มทร.ธัญบุร ี

4-7 มี.ค.52 27,000 1,500 4,500 - 400 - 6,400 

16. โครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติการเสริมทักษะการ
ผลิตพชื (ครั้งที่ 4) 

บุคคลทั่วไป ผศ.อังคณา 
ธนกัญญา 

คณะเทคโนโลย-ี 
การเกษตร 
มทร.ธัญบุร ี

9-11 มี.ค.53 13,500 1,500 4,500 - 400 - 6,400 

 รวม 774,100.10       
 รวมมูลค่า  15,000 30,000 9,000 5,600 6,800 66,400 
 รวมทั้งหมด 840,500.10  

 หมายเหตุ มูลค่า ให้คิด 30% ของยอดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้กรณีที่ไม่มียอดค่าใช้จ่ายให้ประมาณการ และกรณีที่บางรายการของสินทรัพย์ที่ได้มีการระบุ
มูลค่าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ใช้มูลค่าได้ระบุไว้โดยไม่ต้องคิดเพิ่มอีก 30% 
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ข้อมลูการท านุบ ารุงศ ลปวัฒนธรรม 

 
 

 
ล าดับ 
ที่ 

 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

สาขา 
วัน/เดือน/ปีที่
ด าเนินการ 

ค่าใช้จ่าย 

มูลค่า  
รวม 

 ค่าอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าเช่ารถ+
คนขับ 

อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ 

ค่าเจ้าหน้าที่ 

1. โครงการไหว้ครูและFreshly night - 18 มิ.ย.52 100,500 3,000 5,000 2,000 - 600 10,600 
2. โครงการถวายเทียนพรรษา - 2-3 ก.ค. 52 20,000 3,000 2,000 1,500 - 200 6,700 
3. โครงการอบรมคุณภาพ จริยธรรม - 1 ส.ค.52 189,496 1,500 5,000 3,000 - 600 10,100 
4. โครงการเทิดพระเกียรติฯวันแม ่ - 9 ส.ค.52 4,500 500 2,000 - - - 2,500 
5. โครงการเทิดพระเกียรติฯวันพ่อ - 3 ธ.ค. 52 13,600 800 3,000 - - 200 4,00 
6. โครงการท าบญุตักบาตรอาหารแห้งเนือ่งในวันอาสาฬหบูชา - 3 ก.ค. 52 5,070 - 1,000 300 - - 1,300 
7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย - 12 ส.ค. 52 50,000 3,000 5,000 2,500 - 600 11,100 
8. โครงการวงดนตรีลูกทุ่งลิปซิงค์เทคโนเกษตร - 16-18 ม.ค.52 45,000  5,000 1,500 - 400 6,900 
9. โครงการตักบาตรเพื่อช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ าพุ - 18 ธ.ค. 52 900 - - 300 - - 300 
10. โครงการแข่งขันการท าขนมบัวลอยเบญจรงค ์ - 10 ส.ค. 52 12,500 1,000 2,000 - - 400 3,400 
11. โครงการแข่งขันหุงข้าวนพรัตน์ธญัพืช - 10 ส.ค. 52 13,500 1,000 2,000  - 400 3,400 
12. โครงการแข่งขันจัดพานขนมมงคล 9 อย่าง - 10 ส.ค. 52 17,300 2,000 2,000 - - 400 4,400 
13. โครงการแข่งขันจัดดอกไม้สด - 10 ส.ค.52 14,800 1,500 2,000 - - 400 3,900 
14. โครงการแข่งขันจัดพน่พุ่มดอกไม้สด - 10 ส.ค. 52  12,500 1,500 2,000 - - 400 3,900 
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ข้อมลูการท านุบ ารุงศ ลปวัฒนธรรม (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ที่ 

 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

สาขา 
วัน/เดือน/ปีที่
ด าเนินการ 

ค่าใช้จ่าย 

มูลค่า  
รวม 

 ค่าอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าเช่ารถ+
คนขับ 

อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ 

ค่าเจ้าหน้าที่ 

15. โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุง่ลิปซิงค์คอนเทสท ์  10 ส.ค. 52 34,800 5,000 5,000 -  400 10,400 
16. โครงการประกวดธิดาผ้าไทย - 10 ส.ค. 52 16,300 2,000 2,000 - - 400 4,400 
17 โครงการแข่งขันชกมวยทะเล - 10 ส.ค. 52 11,200 1,500 2,000 - - 400 3,900 
18 โครงการแข่งขันส้มต าลีลา - 10 ส.ค. 52 9,900 1,500 2,000 - - 400 3,900 

 รวม 571,866       
 รวมมูลคา่  28,800 49,000 11,100 - 6,200 95,100 

 เง นเดือนพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าแผนก 88,920  
 รวมทั้งหมด 755,886  

หมายเหตุ มูลค่า ให้คิด 30% ของยอดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้กรณีที่ไม่มียอดค่าใช้จ่ายให้ประมาณการ และกรณีที่บางรายการของสินทรัพย์ที่ได้มีการระบุ
มูลค่าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ใช้มูลค่าได้ระบุไว้โดยไม่ต้องคิดเพิ่มอีก 30% 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

35 

ข้อมลูความร่วมมือในการจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
ล าดับที่ ชื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่มีความร่วมมือ กิจกรรมความร่วมมือ วันเดือนปีที่

ด าเนินการ 
    
    
    
    

 
ข้อมลูการด าเนินงานดา้นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในปีการศึกษา 2552 (ระบุเฉพาะที่มีการด าเนินงานร่วมกัน 
กรณีที่มีการลงนามความร่วมมือแต่ยังมิได้มกีิจกรรมร่วมกนัไม่ต้องระบุ) 
ล าดับที่ ชื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

ในปีการศึกษา 2552 
กิจกรรมที่ด าเนินการ วันเดือนปีที่

ด าเนินการ 
1. State Polytechnic of Jember,Indonesia 1.ศึกษาดูงานที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและได้ท าความ 

  ร่วมมือ(Letter of Agreement) 
2.ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาอินโดนีเซีย มีนักศึกษามา 
  ศึกษาที่คณะฯ15 คนเป็นเวลา 1 ปี แบ่งเป็นสาขาสัตวศาสตร์  
  5คน,สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 คน, 
  สาขาพืชศาสตร์ 5คน 
***3. State Polytechnic of Jember,Indonesia ได้ส่ง
คณาจารย์ 5 คน มาฝึกอบรมที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

19 ส.ค.51 
 

29 ต.ค. 51 
 
 
 

*** 30 ต.ค. – 20 
พ.ย.52 
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ข้อมลูการเขา้ศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก 
ล าดับที่ ชื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน หัวข้อที่ขอเข้าศึกษาดูงาน วันเดือนปีที่ 

เข้าศึกษาดูงาน 
    
    
    
    

 
ข้อมลูรางวัลที่ไดร้ับจากหน่วยงานภายนอก 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยงานที่ให้รางวัล รางวัลที่ได้รับ วันเดือนปีที่ได้รับ 

    
    
    
    

 


