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สารจากคณบดี 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
รายงานประจ าปีของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงาน 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ในรอบปี 2555  เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณชน และเป็นการประชาสัมพันธ์บุคลากรในคณะให้ทราบโดยทั่วไป ซ่ึง
เป็นการด าเนินตามระบบและกลไก ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และตาม พ .ร.บ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และสอดคล้องกับเกณฑ์ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  
 ในการจัดท ารายงานฉบับนี้  ทางคณะได้รายงานผลการด าเนิน งานตามองค์ประกอบ 6 
องค์ประกอบ  ซ่ึงประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน การบริหารจัดการ
ทั่วไป การบริหารงานบุคคล  การบริหารจัดการภารกิจหลัก การเงินและงบประมาณ ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ นอกจากนี้ได้รายงานผลการประเมินตนเองตามดัชนี เสนอจุดแข็ง จุดด้อย พร้อมแนวทาง
เสริมเพื่อการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ  ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและรักษาคุณภาพในการ
ด าเนินงานให้ยั่งยืน 
 ทางคณะ หวังว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้  จะเป็นภาพสะท้อนการบริหารงานในรอบปีที่ผ่านมา           
ทางคณะยินดีรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะต่างๆ  เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
คณะ และขอขอบคุณบุคลากรที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ที่ร่วมกันเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาของ                             
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะตลอดไป 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ศิลวัตร) 
     คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
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ประวัติความเป็นมา 
 

 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นสถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีให้บริการการศึกษา และผลิตบัณฑิตซ่ึงเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทย
เป็นระยะเวลามาอย่างยาวนาน  โดยมีประวัติความเป็นมา เริ่มก่อตั้ง  
 

เมื่อปี พ.ศ. 2477   ใช้ช่ือว่า  “โรงเรียนวิสามัญกสิกรรมคลองรังสิต”    
ปี พ.ศ. 2481    โรงเรียนเกษตรกรรมปทุมธานี     
ปี พ.ศ. 2509   วิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี เปิดสอนหลักสูตร  มัธยมศึกษาตอนปลาย             

สายอาชีพ  (มศ.6) แผนกเกษตรกรรม  
ปี พ.ศ. 2520    วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล      
ปี พ.ศ. 2531    วิทยาเขตปทุมธานี สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
ปี พ.ศ. 2548    จนถึงปัจจุบัน  เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
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ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
สถานที่ตัง้   คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                                  

      จัดการเรียนการสอน 2 พื้นที่ ดังนี ้
 

ศูนย์รังสิต  
เลขที ่  2  พหลโยธิน  87    ซอย 2   ต.ประชาธิปัตย์  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12130  
โทร. 0-2531-2988-9    โทรสาร 0-2531-2989  

 
ศูนย์ประสานงาน  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี)  

เลขที่ 39 หมู่ 1  ถ.รังสิต-นครนายก  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
  โทร. 0-2549-3009        โทรสาร 0-2577-1955  
 
 

เว็บไซต์ :  www.agr.rmutt.ac.th  E-mail : pragrtech@hotmail.com      
 

 
จ านวนพื้นที่   ศูนย์รังสิต  มีเนื้อที่ทั้งหมด 125 ไร่  1 งาน  28 ตารางวา 
 
 

 
ต้นไม้ประจ าคณะ  ต้นอินทนิลน้ า 
 
 

 
 
 
สีประจ าคณะ  สีเขียว   สีขาว   สีเหลือง 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
ปรัชญาการจัดการศกึษา (Philosophy) 

“ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถาบันที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ทางวิชาการมีความช านาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทาง  สืบทอด
เจตนารมณ์ที่ดีของสังคม  เพื่อความคงอยู่และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ” 
 

ปณิธาน (Determination) 
“ มุ่งมั่นจดัการศกึษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง ” 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “คณะเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นน าของประเทศด้านเทคโนโลยกีารเกษตร” 

 
ค่านิยมองค์กร (Core Values) 

“ ร่วมกันสร้างช่ือเสียง  ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม  สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว พัฒนาเพ่ือ 
เป็นคณะชัน้น าอย่างมีคณุภาพ  สังคมให้ความเชื่อถือ ” 
 
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

“รักองคก์ร  ท างานเป็นทีม  มีจิตสาธารณะ” 
 
อัตลกัษณ์ (Identity) 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“เป็นคณะชั้นน าทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร” 
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การบริหารงาน 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยกีารเกษตรที่มีคุณภาพสู่อาชีพ  
2. สร้างงานวิจัย ส่ิงประดษิฐ์ นวัตกรรม บนพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร เพือ่พัฒนาอาชีพสู่ชุมชน  
4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อมให้มีคณุค่าอย่างยั่งยนื  
5. บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยดึหลักการบริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาล  

 

 
นโยบายการบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  1   

ด้านการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุน
มนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล  (Competence,Capability Building) 
 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  2     

ด้านการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ส่ิงประดษิฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Creativity) 
 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  3   

ด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความรู้ (Community) 
 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  4 

ด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่ิงแวดล้อม (Culture) 
 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  5 

ด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการแบบธรรมาภิบาล (Care, Commitment, Computeracy, 
Communication and Collaboration) 
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การบริหารงาน 
 

เป้าหมายการพัฒนา 
 

1. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ                    
จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

2. คณาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร   มีศักยภาพและคุณวุฒิสูงขึ้น  ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา   และมีคุณธรรม จริยธรรม  สมเป็นแบบอย่างที่ดี
ของนักศึกษาและสังคม 

3. มีผลงานวิจัยขั้นพื้นฐานและวิจัยประยุกต์และวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการน าเอาเทคโนโลยี                                 
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบัน ท้องถ่ิน และสังคม 

4. บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มคีวามรู้ มีคณุธรรม และทักษะทางด้านภาษา   รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความต้องการของท้องถ่ินและสังคม 

5. คณะเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาองค์ความรู้  และการวิจัย เพื่อประโยชน์ ต่อการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากร และการให้บริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน สังคม 

6. มีการใช้ทรัพยากรของคณะอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
7. มีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีเอกภาพ  ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ  และ

สอดคล้องกับสถาบัน 
8. คณาจารย์และบุคลากรของคณะ  มีวัฒนธรรมในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ 

9. คณะมกีารสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการด าเนินพนัธกจิทั้งภายในและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Annual Report 2012  
 

                                                         Faculty of Agricultural Technology  RMUTT 
 

 

8 

 

การบริหารงาน 
 
นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้ก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาจ าแนกเป็น 11 ด้าน เพื่อก้าวสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีสมรรถนะที่สูงขึ้น ดังรายละเอียดที่จะน าเสนอต่อไปนี้  
 
1. นโยบายเร่งด่วน  

1.1  เร่งรัดและส่งเสริมให้คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้เน้นนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น 
ตลอดจนส่ง เสริมให้นักวิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎี เพื่อ สร้างองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบ R & D     และน า
ผลการวิจัย มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีความทันสมัยมากขึ้น 

1.2  สนับสนุนให้คณาจารย์น าองค์ความรู้จากงานวิจัย ทั้งวิจัยส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรม บน
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิจัยในชั้นเรียน  และวิจัยในลักษณะ R& D ไปบูรณาการ
ด้านเรียนการสอน และให้เข้าสู่การไปน าเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.3  สนับสนุนให้คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดท าผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น และศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และเสริมระบบประกันคุณภาพให้ได้
ระดับสูงขึ้น  

1.4  พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ท้องถ่ินและสังคม  
 

2. นโยบายด้านการพฒันาอาจารย์  
2.1  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนาภายใน และภายนอกอย่างสม่ าเสมอ  
2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ  
2.3  สนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติม และการขอผลงานทางวิชาการ  
2.4  ปฏิรูปวิธีการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยเร่งรัดให้มีการจัดท าวิจัย                         

ในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน ฝึกอบรมวิธีการเรียน-การสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับ
อาจารย์   
  2.5  สนับสนุนเพื่อสร้างนักวจิัยรุ่นใหม่ โดยมรีะบบพ่ีเล้ียงท่ีมีประสบการณ์ (mentoring system)  

2.6  สนับสนุนให้อาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
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3. นโยบายด้านการพฒันาหลักสตูรและแผนการเรียน  
3.1  พัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ท้องถ่ิน และของประเทศ  
3.2  ปรับปรุงหลักสูตรและแผนการเรียน ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย รับผิดชอบ และเอาใจ

ใส่ในงานที่ท า 
 

4. นโยบายด้านการพฒันาวิชาการของนกัศึกษา  
4.1  จัดให้มีต าราหลักให้นักศึกษาเรียนเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองในแต่ละรายวิชา  
4.2  สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฝึกทักษะในสถานประกอบการผ่านโครงการสหกิจศึกษา และ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ของมหาวิทยาลัย  
4.3  จัดให้มีโครงการช่วยเหลือด้านวิชาการ ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน  
4.4  ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน  เป็นศูนย์กลางหลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เน้นพลังความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน  การจัดให้มีส่ือการเรียนรู้อย่างทั่วถึง  
4.5  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานระดับชาติในดา้นต่างๆ  

 
5. นโยบายในด้านพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดสิง่อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน  

5.1  ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่ทันสมัย มีรูปแบบที่เหมาะกับบริบทของ
คณะและสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของ
คณะ   

5.2  ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับฐานข้อมูลสารสนเทศ    ด้านการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

5.3  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญและจ าเป็นให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  เชน่ ข้อมูลสารสนเทศ
ของคณาจารย์ภายในคณะ  สารสนเทศศูนย์ข้อมูลธุรกิจ  และสารสนเทศด้านงานวิจัย เป็นต้น  

5.4  ประสิทธิภาพของระบบข้อมูลสารสนเทศที่ตั้งเป้าหมายไว้ ได้แก่ ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล ความ
ถูกต้องแม่นย าของข้อมูล ความทันสมัยของข้อมูล และความสะดวกในการใช้งาน  

5.5  จัดให้มีอุปกรณใ์นการเรียนการสอนในแต่ละห้องเรียนอย่างครบถ้วน  
5.6  สนับสนุนให้มีฐานข้อมูลในการค้นคว้า  และให้บริการด้านวิชาการแก่อาจารย์และนักศึกษา  
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6. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

6.1  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปและวัฒนธรรม โดยเน้นการปลูกฝัง 
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยแก่นักศึกษา ทุกระดับชั้นปี การสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมให้ผสมผสาน
และควบคู่ไปกับวิ ถีการท างานของกลุ่มบุคลากรในคณะ  

6.2  ส่งเสริมเผยแพร่นโยบายและแผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถ่ินและ
ระดับประเทศ  

6.3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

7. นโยบายด้านวิจัย  
7.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท าวิจัย  
7.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผู้น าในการท าวิจัยหรอืสร้างเครือข่ายวิจัย ทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์าร โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ  
7.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร  
7.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารยข์อทุนวจิัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก  
 

8. นโยบายด้านการบริหารทางวิชาการสู่สังคม  
8.1  ส่งเสริมให้คณาจารย์พฒันาคุณภาพตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม 
8.2  มุ่งเน้นการบริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนและชุมชน  
8.3  ใช้เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน การท าวจิัย และการพึ่งพาตนเองได้  
 

9. นโยบายด้านการบริหารและการจัดการ  
9.1  มีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานที่กระชับเหมาะสมกับสถานการณ์  
9.2  มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ และขอบข่ายงานที่ชัดเจนในทุกต าแหน่ง อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  
9.3  มีระบบการได้มาซ่ึงบุคลากรที่ยตุิธรรมและเปิดเผย  
9.4  ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดกิารแก่บคุลากรให้เหมาะสมภายใต้ระเบียบของ

มหาวิทยาลัย  
9.5  พัฒนาบุคลากรทุกสายงาน  โดยพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทางด้าน

วิชาการสูงขึ้น และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีทัศนคติที่เอ้ือต่องานด้านบริการ  
 9.6   มีการควบคุมคุณภาพและประเมินผลงานของบุคลากรทุกระดับอย่างยุติธรรมและเปิดเผย  
9.7  ปรับกระบวนการบริการงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและความพึงพอใจของบุคลากรและ นักศึกษา   
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9.8  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับประเด็นดังต่อไปนี้  

9.8.1  ในด้านการเสนอความคิดเห็น  
9.8.2  ในด้านการร่วมตัดสินใจ  
9.8.3  ในด้านการด าเนินงาน  
9.8.4  ในด้านร่วมรับประโยชน์  
9.8.5  ในด้านร่วมติดตามผลการด าเนินงาน  

9.9  สนับสนุนการส่ือสารประชาสัมพันธ์ ท่ีเป็นการส่ือสารสองทางทุกระบบ  
  

10. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ  
10.1  แสวงหาทรัพยากรการเงินจากแหล่งต่างๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน   
10.2  ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
10.3  ปรับกระบวนการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้เป็นเครื่องมือการบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
10.4  ให้มีการสร้างระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลทางด้านงบประมาณและการเงิน  

 
11. นโยบายด้านระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพ  

11.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ประชาคม  ทุกระดับ
ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  อย่างต่อเนื่อง  

11.2  สนับสนุนการพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การตัดสินส าหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย ทั้งหน่วยงานด้านการสอน และหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร   

11.3  สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพทางกายภาพ ส่ิงแวดล้อมมีระบบบริหารความเส่ียง
ต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา  

11.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในคณะ ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและ
การน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงงาน  
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โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
 
 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
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โครงสร้างการบริหาร (Administrative Chart) 
 

 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
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    กรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ศิลวัตร 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 

 
 
 
 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อุ่นเรือน     ดร.ณรงค์ ชูชีพ                       คุณขุนศรี  ทองย้อย 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ         ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

 

  
      
 
 
 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์                ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร      สพ.ญ.ดร.ปภาภัสร์  ศรีมหาคุณวงศ์ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน              รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
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กรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 
  
 
 
   

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ธนกัญญา       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล 
      คณาจารย์ประจ า                  คณาจารย์ประจ า 
 

 

 
 
 
 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ                  ผูช่้วยศาสตราจารย์ อัญชลินทร์  สิงห์ค า  
     คณาจารย์ประจ า                   คณาจารย์ประจ า 
 
 
 

 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.การันต์ ชีพนุรัตน์      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ ค าหนองไผ่        นายวีระยุทธ  นาคทิพย์ 

  หัวหน้าสาขาวิชา                  หัวหน้าสาขาวิชา                หัวหน้าสาขาวิชา  
 
 

 
 นางสาวพรรณปพร   โภคัง  
 เลขานุการ 
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คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ศิลวัตร  
              คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

 
  
      
 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์                  ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร       สพ.ญ.ดร.ปภาภัสร์  ศรีมหาคุณวงศ์ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน              รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

                                                                     
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารินทร์  คอเหลี่ยม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูรินทร์  อัครกุญธร     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา ทวีนุช 
                  ผู้ช่วยคณบดี                                                  ผู้ช่วยคณบดี                                          ผู้ช่วยคณบดี 
 

 
 
 
 

 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิยม   บัวบาน  นางสาวพรรณปพร   โภคัง   

   ผู้ช่วยคณบดี     หัวหน้าส านักงานคณบดี 
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     หัวหน้าสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.การันต์  ชีพนุรัตน์                 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์    

  และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์                   

 
  
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประดิษฐ์   ค าหนองไผ่ 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

   

 
 
 

 
  

                                  
   นายวีระยุทธ  นาคทิพย์ 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์             

 
 
 
 



    Annual Report 2012  
 

                                                         Faculty of Agricultural Technology  RMUTT 
 

 

18 

 

          หัวหน้าสาขา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         ว่าที่ร้อยโท ดร.เสถียร   โปกุล                  นายพิศาล   ตันสิน        
                            หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์                                                  หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์      
 
 
 
                               
 
 
     

                                             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิยม   บัวบาน         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนา  วิริวุฒิกร             
          หัวหน้าสาขาการผลิตพืช                                      หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                    

 
 
 
 

 
 
 
 
         นางสุวดี   อิสรายุวพร    ดร.พนิดา   บุษปฤกษ์    ดร.กิตติมา  วานิชกูล    
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์      หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว           หัวหน้าสาขาประมง 
                                             และแปรสภาพ 
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                                                       บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
 

 
คณะกรรมการประจ าคณะ   มีอ านาจและหน้าที่ ดงัต่อไปนี ้
 

1. จัดท าแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
3. พิจารณาก าหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพื่อเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 
4. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศกึษาของคณะ 
5. ส่งเสริมงานวิจัย งานบรกิารวิชาการแก่สังคม งานท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม และงาน

รักษาส่ิงแวดล้อม 

6. ให้ค าปรกึษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนนิการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ

คณะกรรมการประจ าคณะ 
8. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย 
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        บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

 

 

คณะกรรมการบริหารคณะฯ มีบทบาทหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
 

1. ก าหนดแนวนโยบาย และแผนด าเนินงานของคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. จัดท าข้อมูลศักยภาพของอาจารย์ในสังกัดคณะฯ  อาจารย์พิเศษ  วิทยากร  เพ่ือจัดเป็นท าเนียบผู้สอนและ

วิทยากรในรายวิชาท่ีคณะรับผิดชอบ 
3. พิจารณาเสนอ แผนการรับนักศึกษา  ของแต่ละสาขาวิชา ในสังกัด    เสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
4. พิจารณากลั่นกรอง แผนการเรียน ของนักศึกษา  ของแต่ละสาขาวิชาในสังกัด     เสนอต่อสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัย                   
5. พิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชา   ของแต่ละสาขาวิชาในสังกัด      
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวการสอนในรายวิชาท่ีคณะรับผิดชอบ 
2. พิจารณาเสนออนุมัติผลการศึกษาประจ าภาคเรียน 
3. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของคณะตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
4. อ านวยการ ก ากับดูแลให้บุคลากรในสังกัดคณะ ปฏิบัติภารกิจตามแนวนโยบายของคณะ  และพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเสนอต่อมหาวิทยาลัย  เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ 

5. อ านวยการ จัดโปรแกรมวิชาด า เนินงานพัฒนานักศึกษา  และก ากับดูแลควบคุมมาตรฐาน การศึกษาของ
โปรแกรมวิชาในสังกัดคณะ 

6. อ านวยการและประสานงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในโปรแกรมวิชาท่ีสังกัด
คณะ 

7. จัดให้มีการประเมินผลการสอนในรายวิชาท่ีสังกัดคณะ เ พ่ือน า ผลมาปรับปรุงพัฒนา การเรียนการสอน 
8.  เสนอแผนและด าเนินการเพ่ือพัฒนาบุคลากรในคณะ 
9. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีในการบริหารจัดการคณะ 
10. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ 
11. พิจารณาจัดกิจกรรมโครงการ  ด้านการเรียนการสอน  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  กิจการนักศึกษา  

เพ่ือพัฒนานักศึกษาและให้บริการแก่นักศึกษาในคณะ 
12. พิจารณาจัดกิจกรรมโครงการ  ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน  พัฒนาศักยภาพการวิจัย  พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ ตามแบบธรรมาภิบาล  
13. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมวิชาใหม่ 
14. แต่งต้ังอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคล   เพ่ือกระท าการใดๆ   อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
15. ปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 



    Annual Report 2012  
 

                                                         Faculty of Agricultural Technology  RMUTT 
 

 

21 

 

        บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

 
 
คณบดี   มีบทบาทและหน้าที่  ดงันี ้
 

1. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะ 
2. ก ากับดูแลการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการของคณาจารย์ การอนุรักษ์วัฒนธรรม

และส่ิงแวดล้อม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า การจัดท าเอกสารประกอบการสอน ต ารา เพื่อการ

ด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
4. ก ากับดูแลการศึกษา และการอบรมนักศึกษาของคณะ 
5. วางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
6. จัดระบบ ตลอดจนปรับปรุงหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ 
7. ปกครองบังคับบัญชาบุคลากรในคณะให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และมหาวิทยาลัย 
8. มอบหมายงานตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของคณะ 
9. รวบรวมการจัดท างบประมาณของคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
10. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมท้ังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้องกับคณะต่อมหาวิทยาลัย 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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        บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

 
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้ 
 

1. ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ และ
วิจัยของคณะให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด 

2. จัดระบบ วิธีการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานวิชาการและวิจัย ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การค้นควา้
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ งานบริการวิชาการและงานห้องสมุด ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

3. ควบคุมดูแลการให้งบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ เพื่อให้การปฏิบัติงานด าเนินการไปได้

โดยสะดวกและรวดเร็ว 
5. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมท้ังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้องต่อคณบดี 
6. วางแผนเพื่อพัฒนางานวิชาการ และวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของคณะ 
7. มอบหมายงานตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆของคณะ 
8. รวบรวมการจัดท างบประมาณของคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
9. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมท้ังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้องกับคณะต่อมหาวิทยาลัย 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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        บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้ 
 

1. ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงาน
ทั่วไปของคณะให้ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด 

2. จัดระบบ วิธีการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับงานสารบรรณ บุคลากร 
การเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ งบประมาณ งานนโยบายและแผนหน่วยงาน ให้เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 

3. ควบคุมดูแลการใช้งบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ เพื่อให้การปฏิบัติงานด าเนินการไปได้

โดยสะดวกและรวดเร็ว 
5. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมท้ังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้องต่อคณบดี 
6. วางแผนเพื่อพัฒนางานบริหารงานทั่วไปให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของคณะ 
7. มอบหมายงานตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของคณะ 
8. รวบรวมการจัดท างบประมาณของคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
9. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมท้ังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้องกับคณะต่อมหาวิทยาลัย 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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        บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

 
 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้ 
 

1. ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
นักศึกษาของคณะให้ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด 

2. จัดระบบ วิธีการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานกิจกรรมนักศึกษา และสหกิจศึกษา  ให้เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 

3. ควบคุมดูแลการใช้งบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ เพื่อให้การปฏิบัติงานด าเนินการไปได้

โดยสะดวกและรวดเร็ว 
5. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมท้ังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้องต่อคณบดี 
6. วางแผนเพื่อพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา และสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย

ของคณะ 
7. มอบหมายงานตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของคณะ 
8. รวบรวมการจัดท างบประมาณของคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
9. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมท้ังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้องกับคณะต่อมหาวิทยาลัย 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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        บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

         
 
หัวหน้าส านกังานคณบดี   มีบทบาทและหน้าที่  ดงันี้  
 

1. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

2. บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงาน 

ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
4. จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5. มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับภารกิจที่รับผิดชอบ 
6. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
8. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะท างาน

ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการของมหาวิทยาลัย 
และประเทศชาติ 

9. จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในคณะให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 

10. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนด 

11. ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติ งานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิด
ความสามารถแล  ะสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

12. วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณคณะ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ
เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

13. ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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        บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

                        
 
หัวหน้าสาขาวิชา   มีบทบาทและหน้าที่  ดงันี้  
 

1. ก าหนดนโยบายด้านการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
2. บริหารวิชาการเกี่ยวกับการจัดท า ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร จัดท าเอกสารประกอบการสอน               

และต ารา 
3. ประสานงานและอ านวยความสะดวกด้านวิชาการ และวัสดุอุปกรณ์แก่คณาจารย์ในสาขาวิชา 
4. พิจารณาจัดท างบประมาณประจ าปีของสาขาวิชา 
5. ควบคุมดูแลการสอน และการวัดผลการสอนรายวิชาของคณาจารย์ในสาขาวิชา 
6. พัฒนางานและบุคลากรให้ก้าวหน้าทันสมัย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการท าวิจัย การท าผลงาน           

ทางวิชาการ 
7. ควบคุมการปฏิบัติงาน และวางแผนพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา 
8. สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้า และการฝึกอบรมแก่นักศึกษาภายใน

สาขาวิชา 
9. ให้ความร่วมมือตลอดจนประสานงานกับสาขาวิชาหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอก

คณะ 
10. ควบคุมดูแลรักษา ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของสาขาวิชา 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บริบททางกายภาพในปัจจุบัน 
 

 

ศูนย์รังสติ   อาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
   

     จ านวน ห้องเรียน  40 ห้อง   ห้องปฏิบัติการ 46 ห้อง  แปลงสาธิต/ฟาร์ม  20   แห่ง 

 
 
 

รายการ ช่ืออาคาร / สถานที่ จ านวน 

ห้องเรียน อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี 8 ห้อง 
 อาคารสัตวศาสตร์ 1 2 ห้อง 

 อาคารสัตวศาสตร์ 2 2 ห้อง 
 อาคารสัตวรักษ ์2 5 ห้อง 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ       11 ห้อง 
 อาคารพืชศาสตร์ 3 2 ห้อง  
 อาคารเทคโนโลยีการอาหาร 1 4 ห้อง 
 อาคารเทคโนโลยีการอาหาร 2 3 ห้อง 
 อาคารประมง  2 ห้อง 
 อาคารเครื่องจักรกลเกษตร 1 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี 3 ห้อง  
 - ห้องเขียนแบบ                                  1 ห้อง  
 - ห้องคอมพิวเตอร์                             2 ห้อง  
 อาคารสัตวศาสตร์ 1 1 ห้อง 
 อาคารสัตวศาสตร์ 2 6 ห้อง 
 - ห้องวิเคราะห์โปรตีน                      3 ห้อง  
 - ห้องวิเคราะห์หาพลังงาน                1 ห้อง  
 - ห้องเทคโนโลยีชีวภาพทาง สศ.      1 ห้อง  
 - ห้องฟักไข่                                       1 ห้อง  
 อาคารสัตวรักษ ์1 4 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการปรสิต                      1 ห้อง  
 - ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา              1 ห้อง  
 - ห้องปฏิบัติการกายวิภาค                 2 ห้อง  
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 14 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา        1 ห้อง  
 - ห้องปฏิบัติการแปรรูปผักผลไม้      1 ห้อง  
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รายการ ช่ืออาคาร / สถานที่ จ านวน 

ห้องปฏิบัติการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
 - ห้องปฏิบัติการเคมี                          4 ห้อง  
 - ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารทางกายภาพ                                         

1 ห้อง 
 

 - ห้องคอมพิวเตอร์                             1 ห้อง  
 - ห้องวิเคราะห์อาหารทางเคมี            1ห้อง  
 -  ห้องบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                                          

1  ห้อง 
 

 - ห้องปฏิบัติการ                                4 ห้อง  
 อาคารพืชศาสตร์ 1 3 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการเนื้อเยื่อ                    1 ห้อง  
 - ห้องปฏิบัติการทางพืช                    2 ห้อง  
 อาคารพืชศาสตร์ 3 – ห้องปฏิบัติการทางพืช 2 ห้อง 
 อาคารเทคโนโลยีการอาหาร 1 – ห้องเบเกอรี่ 1 ห้อง 
 อาคารเทคโนโลยีการอาหาร 2 3 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์                   1 ห้อง  
 - ห้องแปรรูปน้ านม                           1 ห้อง  
 - ห้องปฏิบัติการ                                1 ห้อง  
 อาคารประมง -ห้องเรียนปฏิบัติการ 4 ห้อง 
 อาคารปฏิบัติการประมง -ห้องเรียนปฏิบัติการ 2 ห้อง 
 อาคารเครื่องจักรกลเกษตร-ห้องปฏิบัติการทางช่าง 1 ห้อง 

 อาคารโรงเพาะเห็ด 2 ห้อง 

 - ห้องปฏิบัติการเขี่ยเช้ือเห็ด              1 ห้อง  

 - ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด                  1 ห้อง  

แปลงสาธิต/ฟาร์ม โรงเรือนเพาะเห็ด            2 โรง 
 อาคารปฏิบัติการดินผสม            1 หลัง  
 โรงเรือนเพาะช า            1 หลัง  

 แปลงสาธิตไม้ดอก ไม้ประดับ            1 แห่ง 

 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ            1 ห้อง  
 โรงเรือนปลูกพืชไม่ใช้ดิน            4 หลัง 
 อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์2            1 หลัง  
 แปลงสาธิตการปลูกพืชไร่            1 แห่ง 
 อาคารปฏิบัติการพืชผักไม้ผล            1 หลัง 
 แปลงสาธิตการปลูกพืชผัก 1 แปลง 
 แปลงสาธิตการปลูกไม้ผล            1 แห่ง 



    Annual Report 2012  
 

                                                         Faculty of Agricultural Technology  RMUTT 
 

 

29 

รายการ ช่ืออาคาร / สถานที่ จ านวน 

แปลงสาธิต/ฟาร์ม โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า            1 โรง 
 อาคารโคนม            1 หลัง 
 อาคารโคเนื้อ            1 หลัง 
 โรงเรือนไก่ไข่            1 หลัง 
 โรงเรือนไก่เนื้อ            1 หลัง 
 โรงเรือนไก่ทดลอง            1 หลัง 
 โรงผสมอาหารสัตว ์            1 หลัง 
 โรงเรือนแพะ            1 หลัง 
 โรงเรือนสุกร            2 หลัง 

 
 

ศูนย์ประสานงาน   อาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     จ านวน ห้องเรียน  12 ห้อง   ห้องปฏิบัติการ 11 ห้อง  แปลงสาธิต/ฟาร์ม  -  แห่ง 

 
 

รายการ ช่ืออาคาร / สถานที่ จ านวน 

ห้องเรียน อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช้ัน 5 –  ช้ัน 8 12 ห้อง 
   
ห้องปฏิบัติการ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช้ัน 6 11 ห้อง 
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บริบททางกายภาพในปัจจุบัน 
 
หลักสูตรและสาขาทีเ่ปดิสอน  ปีการศกึษา 2555 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีหลักสูตรและสาขา ที่เปิดสอนทั้งหมด 10 หลักสูตร จ าแนกเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน  7 หลักสูตร  และระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน 3  หลักสูตร ดังนี้ 
 
 
รายชื่อหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน จ าแนกตามประเภทการจัดการศึกษา 
 

ล าดับที่ ช่ือหลักสูตร/สาขา 
วันเดือนปี 

ที่ได้รับการรับรอง 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิตพืช 24 ก.พ. 2554 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ์ 24 ก.พ. 2554 
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ 24 ก.พ. 2554 
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง 24 ก.พ. 2554 
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28 ม.ค. 2554 
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 28 ม.ค. 2554 
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 ก.พ. 2554 
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 24 พ.ค. 2550 
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 24 พ.ค. 2550 

10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน   4 พ.ค. 2550 
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บริบททางกายภาพในปัจจุบัน 

 
ลงนามความร่วมมอื 
 

ในปีการศึกษา  2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ลงนามความร่วมมือกับภายนอก               
จ านวน 7 เรื่อง โดยเป็นความร่วมมือกับต่างประเทศ จ านวน  5 เรื่อง และความร่วมมือในประเทศ               
จ านวน 2 เรื่อง   

 
หน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือ เนื้อหาความร่วมมือ ระยะเวลา 

State Polytechnic of Jember, East Java-Indonesia 
 

แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา 2008-2013 

Polytechnik Negeri Jember 
 

แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา 2011 - 2014 

University of Jember แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา 2010 - 2015 
Guangxi Vocational & Technical Institute of 
Industry  

แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา 2012 

Faculty of Animal Husbandry Universitas 
Padjadjaran Bandung, Indonesia 

แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา 2008 - 2013 

คลินิกรักษาสัตว์สะพานแดง 
 

ความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ การเรียนการ
สอน สหกิจศึกษา/การฝึกงาน การวิจัย 
งานบริการสู่ชุมชนและสังคม 

2555 - 2559 

โรงพยาบาลสัตวแพทย์ 4 
 

ความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ การเรียนการ
สอน สหกิจศึกษา/การฝึกงาน การวิจัย 
งานบริการสู่ชุมชนและสังคม 

2555 - 2559 
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บริบททางกายภาพในปัจจุบัน 
 
จ านวนนักศกึษาและบคุลากร 

 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

 

ในปีการศึกษา 2555  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาจ านวนทั้งส้ิน 1,520 คน 
 

สาขาวิชา จ านวนนักศกึษา 
                              (คน) 

 ชาย หญิง รวม 
ปริญญาตรี    

สาขาวิชาการผลิตพืชและเทคโนโลยีภูมิทัศน์    
       สาขาการผลิตพืช 73 96 169 
       สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 172 102 274 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์ 

   

      สาขาสัตวศาสตร ์ 57 172 229 
      สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ 29 108 137 
      สาขาประมง 86 87 173 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร    
     สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 78 337 415 
     สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 23 27 50 
     สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 26 33 59 
                      รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 544 962 1,506 

ปริญญาโท    
    สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 3 7 10 
    สาขาการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน 1 1 2 
    สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 0 2 2 
                      รวมนักศึกษาระดับปริญญาโท 4 10 14 

                                                     รวมจ านวนทั้งหมด 548 972 1,520 
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บริบททางกายภาพในปัจจุบัน 
 
 

จ านวนบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน 
 
จ านวนบุคลากร สายวิชาการ จ าแนกตามสาขา ประเภท และต าแหน่งทางวิชาการ   
 

สาขา 

ประเภท  ต าแหน่งทางวิชาการ รวม รวมทั้งหมด 
ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย /
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

อาจารย ์ ผศ. รศ. 

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 12 2 1 4 10 1 15 15 
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 3 - 4 2 - 6 6 
สาขาสัตวศาสตร์ 7 1 - 5 3 - 8 8 
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 7 - - 4 3 - 7 7 
สาขาประมง 4 2 - 3 3 - 6 6 
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 5 4 1 5 5 - 10 10 
สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 7 1 - 4 3 1 8 8 
        รวม 45 13 2 29 29 2 60 60 

 

 

จ านวนบุคลากร สายวิชาการ จ าแนกตามประเภท และวุฒิการศึกษา 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวมทั้งหมด 
ข้าราชการ 3 28 14 45 

 พนักงานมหาวิทยาลัย - 6 5 11 
พนักงานราชการ 2 - - 2 
ลูกจ้างช่ัวคราว - 1 1 2 60 คน 

รวม 5 35 20 60  

ร้อยละ 8.33 58.34 33.33 100  
          (ข้อมูล  ณ  30 กันยายน 2555)                           
หมายเหต ุ  มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ จ านวน   4   คน 
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บริบททางกายภาพในปัจจุบัน 

 
  

รายละเอียดขอ้มูลบุคลากรสายวิชาการ  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ประเภท สาขา วุฒิ
การศึกษา 

1 น.ส.ปิยะวดี  เจริญวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ การผลิตพืช ปริญญาเอก 
2 นายวัลลภ  พรหมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ การผลิตพืช ปริญญาเอก 
3 น.ส.อัญชลี  สวาสด์ิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ การผลิตพืช ปริญญาเอก 
4 น.ส.รัชตา  ทนวิทูวัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ การผลิตพืช ปริญญาเอก 
5 นางอังคณา ธนกัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ การผลิตพืช ปริญญาโท 
6 นายวิทยา ทวีนุช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ การผลิตพืช ปริญญาโท 
7 นางนลินรัตน์ แก้วศรีงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ การผลิตพืช ปริญญาโท 
8 นางจันทร์เพ็ญ ชัยมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ การผลิตพืช ปริญญาโท 
9 นางรัตนา ไก่ฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ การผลิตพืช ปริญญาโท 

10 นายนิยม  บัวบาน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ การผลิตพืช ปริญญาโท 
11 ว่าที่ร.ต.ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์ อาจารย ์ ข้าราชการ การผลิตพืช ปริญญาเอก 
12 นายสวสัด์ิ  พิมพ์สุวรรณ อาจารย ์ ข้าราชการ การผลิตพืช ปริญญาโท 
13 น.ส.เยาวรัตน์  วงศ์ศรสีกุลแก้ว อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย   การผลิตพืช ปริญญาโท 
14 น.ส.ปิยะภรณ์  จิตรเอก อาจารย ์ พนักงานราชการ การผลิตพืช ปริญญาตรี 
15 นายดนัย   วรรณวนิช รองศาสตราจารย ์

(ผู้เช่ียวชาญพิเศษ) 
ลูกจ้างช่ัวคราว การผลิตพืช ปริญญาเอก 

16 นางอรัญญา  ภู่รอด ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปริญญาโท 
17 นายนที   ภู่รอด ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปริญญาโท 
18 นายพิศาล   ตันสนิ อาจารย ์ ข้าราชการ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปริญญาโท 
19 นายวีระยุทธ  นาคทิพย์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย   เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปริญญาโท 
20 น.ส.สุกัญญา   ชัยพงษ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย   เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปริญญาโท 
21 นายเทวัญ   นันทวงศ ์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย   เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปริญญาโท 
22 ว่าที่ร.ต. สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ สัตวศาสตร ์ ปริญญาเอก 
23 นางศศินิษฐา   ถนอมวงศ์วัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ สัตวศาสตร ์ ปริญญาโท 
24 นายวารนิทร์   คอเหลี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ สัตวศาสตร ์ ปริญญาโท 
25 ว่าที่ ร.ท.เสถียร โปกุล อาจารย ์ ข้าราชการ สัตวศาสตร ์ ปริญญาเอก 
26 นายชาติชาย  โยเหลา อาจารย ์ ข้าราชการ สัตวศาสตร ์ ปริญญาโท 
27 น.ส.พรทิพย์   ตันติวงศ ์ อาจารย ์ ข้าราชการ สัตวศาสตร ์ ปริญญาโท 
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ประเภท สาขา วุฒิ
การศึกษา 

28 นายธีระศักดิ์  ยี่ภู่ศร ี อาจารย ์ ข้าราชการ สัตวศาสตร ์ ปริญญาโท 
29 นายพัฒนพงษ์  ทัดทา อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย   สัตวศาสตร ์ ปริญญาเอก 
30 นางรุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ ปริญญาโท 
31 นายการันต์  ชีพนุรัตน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ ปริญญาโท 
32 นายชนินทร์  รัตนสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ ปริญญาตรี 
33 น.ส.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ์ อาจารย ์ ข้าราชการ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ ปริญญาเอก 
34 นางสุวดี   อิสรายวุพร อาจารย ์ ข้าราชการ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ ปริญญาโท 
35 นายอมร   อศัววงศานนท ์ อาจารย ์ ข้าราชการ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ ปริญญาตรี 
36 นายพรพนม   ค ามุงคุณ อาจารย ์ ข้าราชการ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ ปริญญาตรี 
37 นายประสิทธิ์  สิทธิไกรวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ ประมง ปริญญาโท 
38 นางพูนสุข  ตังคเศรณ ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ ประมง ปริญญาโท 
39 นางสมใจ  เปรมสมิทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ ประมง ปริญญาโท 
40 นายสมิง  จ าปาศร ี อาจารย ์ ข้าราชการ ประมง ปริญญาโท 
41 น.ส.กิตติมา  วานิชกูล อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย   ประมง ปริญญาเอก 
42 น.ส.จิราพร  กุลค า อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย   ประมง ปริญญาโท 
43 นายเจริญ   เจริญชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาเอก 
44 นางกลอยใจ    เชยกลิ่นเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาเอก 
45 นายวัฒนา   วิริวุฒิกร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาโท 
46 น.ส.อัญชลินทร์   สิงห์ค า ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาโท 
47 นายประดิษฐ์   ค าหนองไผ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาโท 
48 น.ส.นนัท์ชนก นันทะไชย อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย   เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาเอก 
49 น.ส.อินทิรา ลิจันทร์พร อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย   เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาเอก 
50 น.ส.ปาลิดา ต้ังอนุรัตน์ อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย   เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาเอก 
51 น.ส.สุภาพร ร่มโพธิ์ไทร อาจารย ์ พนักงานราชการ  เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 
52 นายจิระเดช มณีรัตน์ อาจารย ์ ลูกจ้างช่ัวคราว เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาโท 
53 นางอัญชลี    สงวนพงษ ์ รองศาสตราจารย ์ ข้าราชการ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ปริญญาเอก 
54 นางสมพร   เจนคุณาวัฒน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ปริญญาเอก 
55 นายภูรินทร์   อัครกุลธร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ปริญญาโท 
56 นายอรุณชัย   แก้วศรีงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ปริญญาโท 
57 นายจรัญ   ลิขิตรัตนพร อาจารย ์ ข้าราชการ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ปริญญาเอก 
58 น.ส.พนิดา   บุษปฤกษ์ อาจารย ์ ข้าราชการ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ปริญญาเอก 
59 นางศศธร    ศรวีิเชียร อาจารย ์ ข้าราชการ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ปริญญาโท 
60 นายวรินธร  ยิ้มย่อง อาจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ปริญญาโท 
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บริบททางกายภาพในปัจจุบัน 
 
 

จ านวนบุคลากร สายสนับสนุน  จ าแนกตามฝ่าย/สาขาวิชา  และประเภท    
 

สาขา 

ประเภท   รวม รวม
ทั้งหมด ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย /
พนักงานราชการ 

ลูกจ้าง
ประจ า 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

ส านักงานคณบดี 1   1 2 2 
ฝ่ายบริหารและวางแผน 2 2 19 7 30 30 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 1 2 2 4 9 9 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 1 1 1  3 3 
ศูนย์ประสานงาน   1 2 3 3 
พิพิธภัณฑ์บัว  1  4 5 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์   1 1 2 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ฯ   1 5 6 6 
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร   1 3 4 4 
        รวม 5 6 26 27 64 64 

 

จ านวนบุคลากร สายสนับสนุน จ าแนกตามประเภท และวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท 

วุฒิการศึกษา 
 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

รวม
ทั้งหมด 

ข้าราชการ - 2 3 - 5 
 พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
- 3 - - 3 

พนักงานราชการ 2 1 - - 3  
ลูกจ้างประจ า 24 2 - - 26  
ลูกจ้างช่ัวคราว 17 10 - - 27 64 คน 

รวม 43 18 3 - 64  

ร้อยละ 67.69 27.69 4.62 - 100  
         (ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2555) 
         หมายเหต ุ  มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาต่อ จ านวน   -   คน 
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บริบททางกายภาพในปัจจุบัน 
 

 

รายละเอียดขอ้มูลสายสนบัสนุน    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
 
 

  ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ประเภท ฝ่าย/สาขา วุฒิ
การศึกษา 

1 น.ส.พรรณปพร โภคัง 
(หัวหน้าส านักงานคณบดี) 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

ข้าราชการ ส านักงานคณบดี ปริญญาโท 

2 ว่าที่ร.ต.หญิง แอนนา  ตระกูลอารีย ์ นักวิชาการศึกษา ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณบดี ปริญญาตรี 
3 นางรุ่งอรุณ ศรีเครือ 

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

ข้าราชการ บริหารและวางแผน ปริญญาโท 

4 นางยุพดี จวงมาลา เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

ข้าราชการ บริหารและวางแผน ปริญญาตรี 

5 นายสิทธิกร บุญจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

บริหารและวางแผน ปริญญาตรี 

6 นายสุพจน ์ไผ่ศรีสุข ลูกมือช่าง พนักงาน
ราชการ 

บริหารและวางแผน ป.4 

7 นางกมลพร พากเพียร พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ปริญญาตรี 
8 นางสุธาทิพย์ เพ็ญโพธิ์ พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน อนุปริญญา 
9 นางวิยดา ขุนทอง พนักงานพัสดุ ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ปวช. 

10 นางสุมนา เสภา พนักงานพัสดุ ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ม.ศ.6 
11 นายวิเชียร หม่องศิริ พนง.ขับเครื่องจักรกล

ขนาดกลาง 
ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ป.4 

12 นายสมจิตร มีระกูล พนง.ขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง 

ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ป.4 

13 นายณรงค์ ส ารีราษฎร์ พนง.ขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง 

ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ม.ศ.3 

14 นายแช่ม โพธิ์เย็น พนง.ขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง 

ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ป.4 

15 นางอนงค์ จุลวงษ ์ พนง.บริการเอกสาร
ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ป.4 

16 นายอุดร ธุระกิจ ช่างไม้ ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ปวช. 
17 นายสุด เหลือล้น ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ป.4 
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  ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ประเภท ฝ่าย/สาขา วุฒิ
การศึกษา 

18 นายชัยรัตน์ ค าประกอบ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ป.6 
19 นายโกศล พวงมาลัย พนักงานสถานที ่ ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ป.4 
20 นายเฉลิมพล ศรีธรราษฎร ์ พนักงานสถานที ่ ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ป.4 
21 นายละมัย กลับใจ พนักงานสถานที ่ ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ป.4 
22 นายสมชาย พันธ์หว้า พนง.รักษาความ

ปลอดภัย 
ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ป.4 

23 นายส าราญ พุ่มพิศ พนง.รักษาความ
ปลอดภัย 

ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ป.4 

24 นายวีระ ช่ืนอารมณ ์ พนง.รักษาความ
ปลอดภัย 

ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ป.4 

25 นายประดิษฐ์ วรรณพาหุล พนง.รักษาความ
ปลอดภัย 

ลูกจ้างประจ า บริหารและวางแผน ป.4 

26 น.ส.โบสิญา ชัยศิริเพ็ญภาค นักวิชาการศึกษา ลูกจ้างช่ัวคราว บริหารและวางแผน ปริญญาตรี 
27 นางปราณี พระเพชร นักวิชาการศึกษา ลูกจ้างช่ัวคราว บริหารและวางแผน ปริญญาตรี 
28 น.ส.พรทิพย์ ผึ้งแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 
ลูกจ้างช่ัวคราว บริหารและวางแผน ปริญญาตรี 

29 น.ส.สุกัญญา สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

ลูกจ้างช่ัวคราว บริหารและวางแผน ปริญญาตรี 

30 น.ส.อ าพรรณ ผึ้งแก้ว เจ้าพนักงานบันทึก
ข้อมูล 

ลูกจ้างช่ัวคราว บริหารและวางแผน ปริญญาตรี 

31 นายสุขเกษม สีดี พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างช่ัวคราว บริหารและวางแผน ป.7 
32 นายวันชัย สร้อยประดิษฐ คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราว บริหารและวางแผน ป.6 
33 น.ส.จ าเนียร นาคเลศิ 

(หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

ข้าราชการ วิชาการและวิจัย ปริญญาตรี 

34 น.ส.หฤทัย ตันกุละ นักวิชาการศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

วิชาการและวิจัย ปริญญาตรี 

35 น.ส.รุ่งอรุณ โนท้ง เจ้าพนักงานธุรการ พนักงาน
ราชการ 

วิชาการและวิจัย ปริญญาตรี 

36 นางสมพร ห่วงรักษ์ พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจ า วิชาการและวิจัย ม.ศ.5 
37 นางเพชราภรณ์ ลาเสือ พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจ า วิชาการและวิจัย ปริญญาตรี 
38 นางกรุณา ต้ังฤทัยวรรณ นักวิชาการศึกษา ลูกจ้างช่ัวคราว วิชาการและวิจัย ปริญญาตรี 
39 น.ส.ภัทรวดี ตรีสุข ี นักวิชาการศึกษา ลูกจ้างช่ัวคราว วิชาการและวิจัย ปริญญาตรี 
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  ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ประเภท ฝ่าย/สาขา วุฒิ
การศึกษา 

40 น.ส.กัลยากร เหล่าประเสริฐ เจ้าพนักงานบันทึก
ข้อมูล 

ลูกจ้างช่ัวคราว วิชาการและวิจัย ปวส. 

41 นางบุญสม สีดี เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ลูกจ้างช่ัวคราว วิชาการและวิจัย ม.6 
42 นางอาริยา ปิ่นทอง 

(หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

ข้าราชการ พัฒนานักศึกษา ปริญญาโท 

43 นางจินดา สร้อยประดิษฐ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงาน
ราชการ 

พัฒนานักศึกษา ปวส. 

44 น.ส.มงคล สมบัติชัย พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจ า พัฒนานักศึกษา ม.ศ.5 
45 น.ส.ประไพ เทียนเวช พนักงานสถานที ่ ลูกจ้างประจ า เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ฯ ป.4 
46 นายสุรเดช สังฆะมณี นักวิชาการศึกษา ลูกจ้างช่ัวคราว เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ฯ ปริญญาตรี 
47 นายสุทัศ ผึ้งแก้ว คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราว เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ฯ ม.ศ.3 
48 นายแป้งล่ า มาสนม คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราว เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ฯ ม.3 
49 นายอ านาจ ค าน้อย คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราว เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ฯ ป.6 
50 นายสุพจน ์จันทา คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราว เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ฯ ป.4 
51 นางมาลินี เทียนเวช พนักงานทั่วไป ลูกจ้างประจ า เทคโนโลยอีุสาหกรรมเกษตร ป.4 
52 นายชานนท์ สิงห์ทอง นักวิชาการศึกษา ลูกจ้างช่ัวคราว เทคโนโลยีอุสาหกรรมเกษตร ปริญญาตรี 
53 นายเกรียงศักดิ์ อิ่มเอิบ คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราว เทคโนโลยีอุสาหกรรมเกษตร ม.6 
54 นางนงนุช ตระกูลอารีย์ คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราว เทคโนโลยีอุสาหกรรมเกษตร ป.4 
55 นายเบียบ หงษ์ทอง พนักงานสถานที ่ ลูกจ้างประจ า เทคโนโลยีการผลิตพืชฯ ป.4 
56 นายสมชาย ยิ้มไทร คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราว เทคโนโลยีการผลิตพืชฯ ป.4 
57 น.ส.เพียงพิจณ์ มารยาตร์ พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจ า ศูนย์ประสานงาน ปวช. 
58 นางสายสุนีย ์ศรีม่วง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างช่ัวคราว ศูนย์ประสานงาน ปวช. 
59 นางทองดี บุญยะ คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราว ศูนย์ประสานงาน ป.7 
60 นายทองมี เหมาะสม นักวิชาการเกษตร พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พิพิธภัณฑ์บัว ปริญญาตรี 

61 นางทองแสง อินทร์ปาล คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราว พิพิธภัณฑ์บัว ป.4 
62 นางชวนชอบ ฤทธิ์บัณฑิต คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราว พิพิธภัณฑ์บัว ป.4 
63 นายน้อม บัวตูม คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราว พิพิธภัณฑ์บัว ป.4 
64 น.ส.มีนา พลูบัว คนงาน ลูกจ้างช่ัวคราว พิพิธภัณฑ์บัว ปวช. 
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บริบททางกายภาพในปัจจุบัน 

 
คณาจารย์/บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ที่เปน็กรรมการวิชาการ /กรรมการวิชาชีพ /                                 

ที่ปรึกษา/  วิทยากรภายนอกสถาบัน  /วิทยากรที่อยู่ในแผนสถาบัน 
ปีการศึกษา 2555 

 
ล าดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม หน่วยงานที่เชิญ/สถานที่ วันที่ 
1 นายสวัสด์ิ  พิมพ์สุวรรณ วิทยากร ให้กับโรงเรียนเกษตรทฤษฎี

ใหม่ 
ส านักงานเขตสายไหม 9 พฤศจิกายน

2555 
2 ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร วิทยากร  บริษัท ธรรมมาดี จ ากัด 10 – 11 ตุลาคม

2555 
3 ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร กรรมการประเมินเอกสารทางวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และ 

ทรัพยากรธรรมชาติ                                       
มทร.ตะวันออก 

 

4 ผศ.อัญชลินทร์   สิงห์ค า 
 

วิทยากรปฏิบัติการ “การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กะปิอนามัยสมุทรสาคร” 

วิทยาลัยชุมชน                          
จ.สมุทรสาคร 

 

31สิงหาคม-1 
กันยายน 2555 
 

5 ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ กรรมการสอบวัดความรู้  
ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ก าแพงแสน 

 

6 ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ สอบโครงร่างวทิยานิพนธ์            
ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ 

 

7 ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
ระดับปริญญาโท 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

 

8 ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสด์ิธรรม กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา 

ด้านการอาชีวศึกษา กุมภาพันธ์ 2556 

9 ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสด์ิธรรม วิทยากร บรรยาย “เทคโนโลยีการเลี้ยง
ชันโรงและผลิตภณัฑ์ชันโรง” 

กรมส่งเสริมการเกษตร 24 กรกฎาคม
2555 

10 ผศ.วิทยา  ทวีนุช วิทยากร บรรยาย “การเพาะเห็ดใน
ถุงพลาสติก” 

สถาบันธัญญารักษ์                   
จ.ปทุมธานี 

6-9 สิงหาคม2555 

11 ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล วิทยากร “การปลูกพืชไร้ดินแบบ
ไฮโดรโปนิกส์” 

บริษัท อัมรินทร์พริ้นต้ิง 25-26 สิงหาคม
2555 

12 ผศ.ภูรินทร์ อัครกุญธร คณะท างานด้านวิชาการโครงการ
พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา(นาบัว) 

มูลนิธิชัยพัฒนา 6กันยายน2555 
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บริบททางกายภาพในปัจจุบัน 
 

อบรมพัฒนาบุคลากร   ปีงบประมาณ 2555 
 

การพัฒนาด้านบริหาร/วิชาการ เพือ่เพิ่มพนูความรู้ความสามารถ     สายวิชาการ 
 

ชื่อ- สกุล อบรม /ประชุม /สัมมนา สถานที่ งบประมาณ 
ผศ.ดร.อ านาจ  ศิลวัตร 
 

ประสานความร่วมมือ Guangxi Vocational and 
Technical Institute of Industry (GVTII) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน         - 
 

ผศ.ดร.อ านาจ  ศิลวัตร 
 

ประชุมสภาคณบดีสายเกษตร และศึกษาดูงาน และ
เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ   

ประเทศมาเลเซีย 
 

        20,500.- 
 

ผศ.ดร.อ านาจ  ศิลวัตร 
 

ร่ ว ม จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร  2012 China-ASEAN 
Vocational Education Exhibition and Forum  
เมือง Nanning  มณฑล Guangxi 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 32,800.- 

ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร 
 

ฝึกอบรมสาธิตการใช้เครื่อง Supercritical Fluid 
Extraction และเครื่อง Dynamometer 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

- 

ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร 
 

ฝึกอบรมหลักสูตร  International R&D Course on 
Postharvest Physiology, Pathology & Handling of 
Fresh Commodities 

ประเทศอิสราเอล 
 

     29,900.-  
 

ผศ.ดร.เจริญ  เจริญชัย น านักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน บริษัท สยามไวน์เนอรี่ 
จ ากัด 

- 

ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย 
ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร 
ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ 
ผศ.สมใจ  เปรมสมิทธิ ์

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนางานวิชาการส าหรับ
บุคลากร สายวิชาการ “เรื่องการเขียนผลงานทาง
วิชาการระดับอุดมศึกษา” 

ห้องประชุมรินลอุบล 
(มทร.ธัญบุร)ี 

- 

ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ ฝึกอบรม การจัดการสารสนเทศในเครือข่าย
สารสนเทศเกษตรไทย 

ส านักหอสมุด  
ม.เกษตรศาสตร์ 

- 

ผศ.ประดิษฐ์  ค าหนองไผ ่
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง   วัชรินทร์รัตน ์
 

ฝึกอบรมหลักสูตร “ Hygienic Design in Food  
Industry” 

สมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหารแห่ง
ประเทศไทย 

8,480.- 

ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า 
นายพิศาล  ตันสิน 

สัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  

- 

นางสาวสุภาพร ร่มโพธิ์ไทร 
นายธีระศักดิ์ ยี่ภู่ศร ี
นายจิรเดช มณีรัตน์ 
นายอมร อัศววงศานนท ์
ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”  

โรงแรมกรุงศรีริเวอร ์
(สมาคมสหกิจไทย) 

11,020.-  
 

ดร.จรัญ ลิขิตรัตนพร ฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

      16,000.-  
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ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร 
ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร 
ดร.นันท์ชนก นันทะไชย 
ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ 

สัมมนาเชิงวิชาการ "หลักการและการประยุกต์ใช้
เทคนิคการท าแห้งแบบพ่นฝอย 
(Spray Drying) และแนวโน้มงานวิจัย  "                     
ประจ าปี พ.ศ.2555 

รร.สวิสโซเทล เลอ 
คองคอร์ด 
 

- 

ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร 
นายจิระเดช  มณีรัตน์ 
นางสาวสุภาพร ร่มโพธิ์ไทร 
ดร.พนิดา  บุษปฤกษ์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา เพ่ือการผลิตพืช
อาหารปลอดภัย 

คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร(มทร.ธัญบุรี) 

- 

ดร.พนิดา  บุษปฤกษ์ สัมมนาเรื่อง “Making Life Better 2012” บ.เพอร์กิ้น เอลเมอร์ จก. - 
ผศ.ภูรินทร ์ อัครกุลธร 
 
 

อบรมพัฒนาความรู้และทกัษะแก่บคุลากรศูนย์
หนองระเวียง:โครงการศึกษาการดูแลรักษาบัวและ
ศึกษาชนิดของบวั 

ศูนย์หนองระเวียง                 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

- 

ผศ.ดร.สมพร  เจนคุณาวัฒน์ 
ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า 
นายพิศาล  ตันสิน 

โครงการประชุมสามัญวิชาการประจ าปี ของสภา
คณาจารย์ มทร.ธัญบุรี  AEC : การอุดมศึกษาไทย 

ห้องประชุมรินลอุบล 
(มทร.ธัญบุร)ี 

- 

ดร.จรัญ ลิขิตรัตนพร 
ผศ.อรุณชัย  แก้วศรงีาม 
ผศ.ศศินิษฐา  ถนอมวงศ์วัฒนะ 
ดร.เสถียร    โปกุล 
ผศ.วารินทร์  คอเหลี่ยม 
ผศ.สมใจ  เปรมสมิทธิ ์
ผศ.พูนสุข  ตังคเศรณ ี
นายสมิง  จ าปาศรี 
นายวีระยุทธ  นาคทิพย์ 
ผศ.อังคณา  ธนกัญญา 
ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล 
ผศ.รัตนา  ไก่ฟ้า 
ดร.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ ์

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปี 2555” 

คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร(มทร.ธัญบุรี) 

49,500.- 

ผศ.นิยม  บัวบาน 
ผศ.อังคณา  ธนกัญญา 
ผศ.ดร.วัลลภ  พรหมทอง 
ผศ.วทิยา  ทวีนุช 
ผศ.นลินรัตน์  แก้วศรีงาม 
นายเทวัญ  นันทวงศ ์
นายพิศาล  ตันสิน 
นายชาติชาย  โยเหลา 
ผศ.ศศินิษฐา  ถนอมวงศ์วัฒนะ 
ผศ.วารินทร์  คอเหลี่ยม 
นายสวัสดิ์  พิมพ์สุวรรณ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ารายงาน 
มคอ.7 ประจ าปกีารศึกษา 2554 

หอประชุมมหาวิทยาลัย
(มทร.ธัญบุร)ี 

- 
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นางสุวดี  อิสรายุวพร 
ผศ.ประสทิธิ์  สิทธิไกรวงศ ์
ผศ.อังคณา  ธนกัญญา 
ผศ.อรัญญา  ภู่รอด 

โครงการอบรมผู้ตรวจติดตามและผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 

ห้องประชุมรินลอุบล 
(สพศ. มทร.ธัญบุร)ี 

- 

ผศ.การันต์ ชีพนุรัตน ์
ผศ.ชนิทร ์รัตนสิน 

ประชุมวิชาการบ าบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่18 
และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2555 

เมืองทองธาน ี
(สมาคมผู้ประกอบการโรค
สัตว์เลี้ยง) 

      10,500.-  
 

ผศ.ชนินทร ์รัตนสิน อบรม One Day CD-VPAT : "Infectious Diseases 
in Small Animal" 

โรงแรมมารวยการ์เด้น 
 

           900.-  
 

นายอมร อัศววงศานนท ์ โครงการเพ่ิมพูนความรู้ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ในสถานประกอบการ 

J Stars Kennel                           
จังหวัดนนทบุร ี

        7,000.-  
 

ดร.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ ์ โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ เรื่อง การใช้
สมุนไพรในทางสัตวแพทย์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- 

ดร.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ 

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
(สพศ. มทร.ธัญบุร)ี 

- 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน ์
ผศ.ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ 
ผศ.ศศินิษฐา  ถนอมวงศ์วัฒนะ 
ดร.เสถียร    โปกุล 

ประสานความร่วมมือทางวิชาการ  work shop ทาง
วิชาการ State Polytecnik of Jember  

State Polytecnik of Jember 
ประเทศอินโดนีเซีย 

85,992.- 

นายชาติชาย  โยเหลา อบรมโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

ห้องฝึกอบรม 
(สวท. มทร.ธัญบุร)ี 

- 

ดร.พัฒนพงษ์ ทัดทา โครงการอบรม “เทคนิคและการจัดการโรงเรือน
ระบบEVAP และอุปกรณ”์ 

คณะเกษตรม.เกษตรศาสตร์ 
( สมาคมสัตวบาลแห่ง
ประเทศไทย) 

3,000.- 

ผศ.ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ 
ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 
 

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฎิบัติการ 
“เพ่ือพัฒนาคุณภาพการวิจัย” 

โรงแรมเอเชีย จ.พัทยา
(สวพ. มทร.ธัญบุร)ี 

840.- 

ผศ.ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ 
นายธีระศักดิ์   ยี่ภู่ศรี 

โครงการวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้หัว
เช้ือจุลินทรีย์เพ่ือการผลิตไซเลจคุณภาพสูง 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุร ี

- 

ดร.กิตติมา  วานิชกูล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้
เครื่อง HPLC เพ่ือวิเคราะห์สารสมุนไพร” 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง 
ม.เกษตรศาสตร์ 

3,000.- 

นางสาวจิราพร  กุลค า ฝึกอบรมโครงการสร้างนักวิจัย (ต้นกล้านักวจิัย) ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

20,000.- 

ผศ.อรัญญา  ภู่รอด โครงการอบรมตัดแต่งและดูแลรักษา ต้นไม้ใหญ่ 
ในงานภูมิทัศน์เมือง  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2,770.- 

ผศ.อรัญญา  ภู่รอด ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หลักสูตร 
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอ
งบประมาณแผ่นดิน และทุนจาก วช. 

สมาคมส่งสริมการวิจัย 
สสว. 

- 

นายเทวัญ  นันทวงศ ์ ประชุมสัมมนาสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบ
กายภาพในสถาบันอุดมศึกษา ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน และสายวิชาการ 

โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 
(สภาข้าราชการฯ ม.แม่โจ้) 

4,290.- 
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นายพิศาล  ตันสิน สัมมนาวิชาการเครือข่ายภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
สถาบันอุดมศกึษา 

เครือข่ายภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม
สถาบันอุดมศกึษา 

1,500.- 

ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม อบรมหัวข้อHoney tasting and Rating และ 
Trigona bee keeping  

University Malaysia 
Terengganu  
(ประเทศมาเลเซีย) 

- 

ผศ.ดร.ปิยะวด ีเจริญวัฒนะ 
 

ผึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้เทคนิคการ
กลายพันธุ์เพ่ือสร้างความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและการปรับปรุงพันธ์พืช รุ่นที่ 5" 

ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์
เทคโนโลยี  
ม.เกษตรศาสตร์ 

        3,500.-  
 

ผศ.ดร.ปิยะวดี  เจริญวัฒนะ 
ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร 

ฝึกอบรมหลักสูตร The 2012 International  
Training Workshop on Potato Diseases Detection 
Techniques 

สาธารณรัฐประชาชนจีน - 
 

ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ 

สัมมนาวิชาการเรื่อง  "การพัฒนาบัวให้เป็นพืช
เศรษฐกิจ ครั้งที่ 9" 

รร.เซ็นทารา     ดวงตะวัน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

      10,000.- 
 

ผศ.ดร.ปิยะวด ีเจริญวัฒนะ 
 
 

ประชุมวิชาการราวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 
เรื่อง "บทบาทของราที่เป็นประโยชน์และโทษต่อ
ชีวิต" 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์  
 

        1,200.- 
 

นายสวัสดิ์  พิมพ์สุวรรณ 
 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงาน
และบทความทางวิชาการ” 

สมาคมส่งสริมการวิจัย 
สสว. 

      6,900.- 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน ์
ผศ.วทิยา  ทวีนุช 
ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร 
นายอมร  อัศววงศานนท ์

ประชุมเสวนา “การเตรียมการด้านอุดมศึกษาและ
แนวท างก ารผลิ ตบัณ ฑิตไทยในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  
ม.ศิลปากร  วิทยาเขต
สารสนเทศ จ.เพชรบุร ี

5,930.- 

ผศ.ดร.วัลลภ   พรหมทอง ร่วมเสวนางาน The official launch of The 
Report : Thailand 2012 

Prestige Hotel Bangkok 
(Oxford  Business Group) 

- 

นางสาวปิยะภรณ์  จิตรเอก 
 

โครงการเพ่ิมพูนความรู้ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ในสถานประกอบการ 

บริษัท คลีนฟาร์ม จ ากัด  
จังหวัดสระบุรี 

        2,440.-  
 

ผศ.วทิยา  ทวีนุช 
ผศ.อรัญญา  ภู่รอด 
นางสาวปิยะภรณ์  จิตรเอก 
นายธีระศักดิ์   ยี่ภู่ศรี 
ดร.กิตติมา  วานิชกูล 

โครงการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
(Knowledge Management) 

ห้องประชุมรินลอุบล 
(สพศ. มทร.ธัญบุร)ี 

- 

ผศ.ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ 
ผศ.ศศินิษฐา  ถนอมวงศ์วัฒนะ 
นายธีระศักดิ์  ยี่ภู่ศรี 
ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st 
International Conference on Animal Nutrition and 
Environment  

โรงแรมพูนแมน 
จังหวัดขอนแก่น 

24,200.- 
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การพัฒนาด้านบริหาร/วิชาการ เพือ่เพิ่มพนูความรู้ความสามารถ     สายสนบัสนุน 
 

ชื่อ- สกุล อบรม /ประชุม /สัมมนา สถานที่ งบประมาณ 
นางสาวพรรณปพร โภคัง 
นางรุ่งอรุณ ศรีเครือ 
นางสาวจ าเนียร นาคเลิศ 
นางอาริยา ปิ่นทอง 
นางสาวโบสิญา ชัยศิริเพ็ญภาค 

ฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดท าแผนกลยุทธอ์งค์กร
และการเช่ือมโยงแผนปฏิบัตกิาร" 
 

รร ทีเค.พาเลช แจ้งวัฒนะ 
กทม. 
(ศูนย์พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์) 
 

20,500.- 

นางสาวพรรณปพร โภคัง 
นางรุ่งอรุณ  ศรีเครือ 

โครงการประชุมสามัญวิชาการประจ าปี ของสภา
คณาจารย์ มทร.ธัญบุรี  AEC : การอุดมศึกษาไทย 

ห้องประชุมรินลอุบล 
(มทร.ธัญบุร)ี 

- 

นางสาวจ าเนียร นาคเลิศ 
 

โครงการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
(Knowledge Management) 

ห้องประชุมรินลอุบล 
(สพศ. มทร.ธัญบุร)ี 

- 

นางรุ่งอรุณ  ศรีเครือ 
นางยุพดี  จวงมาลา 
 

สัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหาร 
“Excutive Procurement and Financial 
Management (การบริหารงานพัสดุ การเงิน
งบประมาณส าหรับผู้บริหาร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

4,000.- 

นางอาริยา  ปิ่นทอง 
นางจินดา  สร้อยประดิษฐ์ 

โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม
ไทย  

องค์การนักศึกษา 
มทร.รัตนโกสินทร์  

2,340.- 

นางกมลพร  พากเพียร 
นางสมพร  ห่วงรักษ์ 
นางสุธาทิพย์   เพ็ญโพธิ์ 
นางสาวพรทิพย์  ผึ้งแก้ว 
นางสาวแอนนา  ตระกูลอารีย์ 
นางสาวภัทรวดี  ตรีสุข ี
นางสาวอ าพรรณ  ผึ้งแก้ว 
นางสาวรุ่งอรุณ  โนท้ง 
นางจินดา  สร้อยประดิษฐ์ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการส าหรับ
บุคลากร เรื่อง เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน
ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

กองบริหารงานบุคคล 
(มทร.ธัญบุร)ี 

- 

นางสาวพรรณปพร โภคัง 
นางรุ่งอรุณ  ศรีเครือ 
นางอาริยา  ปิ่นทอง 
นางสาวหฤทัย   ตันกุละ 
นายทองมี   เหมาะสม 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจ าปี 2555” 

คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร  (มทร.ธัญบุรี) 

- 

นางสาวแอนนา  ตระกูลอารีย์ 
นางสุธาทิพย์   เพ็ญโพธิ์ 
นางสาวรุ่งอรุณ  โนท้ง 
นางจินดา  สร้อยประดิษฐ์ 

โครงการอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือ
ราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม” 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 14,000.- 

นางกรุณา  ตั้งฤทัยวรรณ โครงการอบรม KM เครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 

โรงแรมฟอร์จูน กรุงเทพ 
(สพศ. มทร.ธัญบุร)ี 

- 

นางกรุณา  ตั้งฤทัยวรรณ สัมมนาโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือ
เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2554 

โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท 
(สพศ. มทร.ธัญบุรี) 

- 
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นายสิทธิกร  บุญจันทร ์
นายทองมี   เหมาะสม 
นางสาวหฤทัย   ตันกุละ 
นางสาวพรทิพย์  ผึ้งแก้ว 
นางสาวภัทรวดี  ตรีสุข ี
นายชานนท์  สิงห์ทอง 
นายสุรเดช  สังฆะมณี 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา เพ่ือการผลิต
พืชอาหารปลอดภัย 

คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร(มทร.ธัญบุรี) 

- 

นางอาริยา  ปิ่นทอง 
นางจินดา  สร้อยประดิษฐ์ 

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์การ
พัฒนาบทบาทด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย” 

ห้องประชุมรินลอุบล 
(สอ. มทร.ธัญบุร)ี 

- 

นางปราณี  พระเพชร 
นายโกศล  พวงมาลัย 
นางอนงค์  จุลวงษ ์
นางสาวประไพ  เทียนเวช 
นายเฉลิมพล  ศรีธรราษฎร์ 
นายเบียบ  หงส์ทอง 
นายละมัย  กลับใจ 
นายสุด  เหลือล้น 
นายสมชาย  พันธุ์หว้า 
นายส าราญ  พุ่มพิศ 
นายชัยรัตน์  ค าประกอบ 
นายณรงค์  ส ารีราษฎร์ 
นายแช่ม  โพธิ์เย็น 
นางมาลินี  เทียนเวช 
นายวีระ  ช่ืนอารมณ์ 
นายประดิษฐ์  วรรณพาหุล 
นางสาวมงคล สมบัติชัย 
นายอุดร  ธุรกิจ 
นายชานนท์  สิงห์ทอง 
นายสุรเดช  สังฆะมณี 
นางบุญสม  สีดี 
นายวันชัย  สร้อยประดิษฐ์ 
นายสมชาย ยิ้มไทร 
นายเกรียงศักดิ์  อิ่มเอิบ 
นายสุทัศ  ผึ้งแก้ว 
นายสุขเกษม สีดี 
นายแป้งล่ า   มาสนม 
นายอ านาจ  ค าน้อย 
นายสุพจน์  จันทา 
นางนงนุช  ตระกูลอารีย์ 
 

ฝึกอบรมโครงการป้องกันอัคคีภัยบนอาคารสูง กองกลาง 
(มทร.ธัญบุร)ี 

- 
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นางรุ่งอรุณ   ศรีเครือ 
นางสาวโบสิญา   ชัยศิริเพ็ญภาค 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (ตัวบ่งช้ีที่ 12) 

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท  
(สพศ. มทร.ธัญบุร)ี 

- 

นางอาริยา  ปิ่นทอง 
นางจินดา  สร้อยประดิษฐ์ 

โครงการสัมมนาพัฒนาวินัยนักศึกษา สีดารีสอร์ท 
(กพน. มทร.ธัญบุร)ี 

- 

นางสาวพรรณปพร โภคัง 
นางรุ่งอรุณ ศรีเครือ 
นางสาวจ าเนียร นาคเลิศ 
นางอาริยา ปิ่นทอง 
นางยุพดี  จวงมาลา 
นายสิทธิกร  บุญจันทร ์
นางสาวหฤทัย  ตันกุละ 
นายทองมี  เหมาะสม 
นางสาวรุ่งอรุณ  โนท้ง 
นางสาวจินดา  สร้อยประดิษฐ์ 
นางสาวเพียงพิจณ์ มารยาตร์ 
นางอนงค์ จุลวงษ ์
นางวิทยา ขุนทอง 
นางกมลพร  พากเพียร 
นางสุมนา  เสภา 
นางเพชราภรณ์  ลาเสือ 
นางสมพร  ห่วงรักษ์ 
นางสุธาทิพย์   เพ็ญโพธิ์ 
นางสาวมงคล สมบัติชัย 
นายชานนท์ สิงห์ทอง 
นางธัญญาภรณ์  ธุรกิจ 
นายสุรเดช  สังฆะมณี 
นางปราณี  พระเพชร 
นางสาวพรทิพย์  ผึ้งแก้ว 
นางสาวแอนนา  ตระกูลอารีย์ 
นางสาวภัทรวดี  ตรีสุข ี
นางสาวสุกัญญา ทิวิเลิศ 
นางสาวกัลยกร เหล่าประเสริฐ 
นางสาววัชรี  จิตนารินทร์ 
นางสาวอ าพรรณ  ผึ้งแก้ว 
นางสาวโบสิญา ชัยศิริเพ็ญภาค 
นางสายสุนีย์  ศรีม่วง 
นางบุญสม สีดี 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม “การ
บริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน” 

กองบริหารงานบุคคล 
(มทร.ธัญบุร)ี 

- 
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บริบททางกายภาพในปัจจุบัน 
 

 

งบประมาณ  ประจ าปี 2555 
 

ผลผลิต 
เงิน

งบประมาณ 
เงิน รายได้ รวม 

ใช้ไป คงเหลือ คิดเป็น  ร้อยละ 
การใช้เงิน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ฯ 

41,555,400 6,449,700 48,005,100 49,024,084.19 -1,018,984.19 93.13 

ผลงานการให้บริ การ
วิชาการ 

508,600 0 508,600 495,648.11 12,951.89 0.94 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม 

480,000 407,700 887,700 827,244 60,456 1.57 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ 

1,000,700 360,000 1,360,700 1,360,700 0 2.58 

ผ ล ง า น วิ จั ย เ พื่ อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

934,600 0 934,600 934,600 0 1.78 

รวม 44,479,300 7,217,400 51,696,700 52,642,276.30 -945,576.30 100 

 
หมายเหตุ  :   เงินคงเหลือที่ติดลบเนื่องจากเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเกินที่ได้รับ 
  จัดสรรงบประมาณ 
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บริบททางกายภาพในปัจจุบัน 
 
แผนงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปี 2555 
 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                                           48,513,700  บาท 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                  48,005,100  บาท 
งบบุคลากร (เงินงบประมาณ) 30,156,200 
งบด าเนินงาน (เงินงบประมาณ) 7,359,300 
งบลงทุน (เงินงบประมาณ) 3,999,900 
งบบุคลากร (เงินรายได้ระดับปริญญาตรี) 2,770,800 
งบด าเนินงาน (เงินรายได้ระดับปริญญาตรี) 2,559,900 
งบลงทุน (เงินรายได้ระดับปริญญาตรี) 748,000 
งบบุคลากร (เงินรายได้ระดับปริญญาโท) 180,000 
งบด าเนินงาน (เงินรายได้ระดับปริญญาโท) 21,000 
งบรายจ่ายอื่น   
การจัดการศึกษา (C1)  1  โครงการ   (เงินงบประมาณ) 40,000 
การพัฒนานักศึกษา (C5) 1 โครงการ (เงินรายได้) 100,000 
การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร (C6)  1 โครงการ (เงินรายได้) 70,000 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                 508,600  บาท 

-การบริการวิชาการแก่สังคม (C3)  7  โครงการ (เงินงบประมาณ) 508,600 

  

แผนงาน : อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 887,700  บาท 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม                                                            887,700  บาท 
-การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (C4)   2 โครงการ (เงินงบประมาณ) 480,000 
-โครงการพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เงินรายได้) 407,700 
  

แผนงาน : วิจัยเพื่อพฒันาประเทศ  2,295,300  บาท                      
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้                                                             1,360,700  บาท     
-ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5 โครงการ (เงินงบประมาณ) 1,000,700 
-ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 11 โครงการ (เงินรายได้) 360,000 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ี 934,600  บาท     
-ผลงานวิจัยเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี 2 โครงการ (เงินงบประมาณ) 934,600 
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ยุทธศาสตร์ของคณะ  

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาการเรียนการสอน 
  

ในปีงบประมาณ  2555  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการพัฒนาการเรียนการสอน ที่ด าเนินการ
และได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน ภายในคณะ เท่ากับ  251,300  บาท  โดยมี
งาน/โครงการ เพื่อการเรียนการสอน จ านวน  4 โครงการ   เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน  234,150 บาท  

 

ล าดับ ช่ือโครงการ 

เป้า 
หมาย 

(คน) 

ผู้เข้า 
ร่วม 

(คน) 

งบ 

ประมาณ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พึง
พอใจ 

ความรู้ 
ความ
เข้าใจ 

น าความรู้
ไปใช้ 

1 การจัดการความรู้ เรื่อง แนวคิดและ
กระบวนการวจิัยในช้ันเรียน 

50 41 29,050 82 82 84 

2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกจิพอเพยีง 30 30 70,000 78 78 78 
3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการเรยีนรู้

และการจัดการองค์กรอยา่งมืออาชีพ 
27 26 39,100 85 85 85 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา เพื่อการผลิต               
พืชอาหารปลอดภัย 

30 30 96,000 85 85 85 

 
 

ช่ืองาน/โครงการ ช่ือผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

สนับสนุน (บาท) 
การจัดการความรู้ เรื่อง แนวคิดและ
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
 

ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร 40,000 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกจิพอเพยีง ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสด์ิธรรม 70,000 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการเรยีนรู้และ
การจัดการองค์กรอยา่งมืออาชีพ 

ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร 45,300 

อบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา เพื่อการผลิตพืชอาหาร
ปลอดภัย 

นางสาวสุภาพร  ร่มโพธิ์ไทร 96,000 

รวมงบประมาณทั้งหมด 155,300 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 
 
 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ที่ด าเนินการ
และได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ภายในคณะ เท่ากับ  49,500  บาท  โดยมี                 
งาน/โครงการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการวิจัย จ านวน  1 โครงการ   เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน  42,238  บาท  

 

ล าดับ ช่ือโครงการ 
เป้า 
หมาย 
(คน) 

ผู้เข้า 
ร่วม 

(คน) 

งบ 

ประมาณ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พึง
พอใจ 

ความรู้ 
ความ
เข้าใจ 

น าความรู้
ไปใช้ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 

40 42 42,238 86.67 86.67 85 

 
 

ช่ืองาน/โครงการ ช่ือผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

สนับสนุน (บาท) 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 
 
 

นางจิราพร  กุลค า 49,500 

รวมงบประมาณทั้งหมด 49,500 
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ผลงานวิจัย 
 
 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีงานวิจัยที่ด าเนินการและได้รับงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 18 เรื่อง เท่ากับ 2,295,300.- บาท               
โดยมีเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอก จ านวน 2 เรื่อง เท่ากับ 375,660.-บาท  มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 56  คน   มีงานวิจัยรวมท้ังหมดจ านวน 20 เรื่อง  

 
 

ช่ืองานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ช่ือผู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณเงินรายได้  (เพื่อสร้างองค์ความรู้)   
1. การเจริญเติบโตของกาบหอยแครง (Dionaea muscipula) ในวัสดุปลูกชนิด
ต่างๆ  (Growth of Venus flytrap (Dionaea muscipula) with Various Media) 

นายสวสัด์ิ  พิมพ์สุวรรณ 20,000.- 

2. การใช้กากอ้อยเป็นวัสดุปลูกพืชในระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
(The Use of  Bgasse as Subtrate for Crop Production under Soilless Culture) 

ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล 
รศ.ดร.ดนัย  วรรณวนิช 
ผศ.นิยม  บัวบาน 
นายพิศาล  ตันสิน 

35,000.- 

3. ประสิทธิภาพของชันโรง Trigona terminata  ในการผสมเกสรแตงกวาพันธุ์ 
ลูกผสม (Efficacy of Stingless bee Trigona terminata  as Insect pollinator 
of F1 Hybrid Cucumber) 

ผศ.ดร.อัญชลี สวาสด์ิธรรม 
น.ส.ปิยะภรณ์  จิตรเอก 

20,000.- 

4. ลักษณะทางเกษตรบางประการ ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของ
ข้าวโพด 
ลูกผสมพันธุ์การค้าของไทยและพันธุ์ลูกผสมของจีน  (Some Agronomic  
Characteristics, Yield and Yield Components of Thai Commercial Corn 
Hybrids and Chinese Hybrids) 

ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร 
ผศ.ดร.ปิยะวดี  เจริญวัฒนะ 
นายวีระยุทธ  นาคทิพย์ 

35,000.- 

5. ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าของไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงปล่อยในช่วงอายุ 1-4 
เดือน  (Grass-Land Space Requirement for Native Chicken in Free-range 
Production  during 1-4 Month of Age) 

ว่าที่ร้อยโทดร.เสถียร โปกุล 
ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา 
ผศ.วารินทร์  คอเหลี่ยม 

40,000.- 

6. การศึกษาการดื้อสารต้านจุลชีพของเช้ือ  Salmonella  spp. ที่แยกจากฟาร์ม
สัตว์ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
(Study on Antimicrobial Resistance of  Salmonella spp. lsolated from 
Animal farms in Faculty of Agricultural Technology, Rajamagala University 
of Tecnology Thunyaburi) 

ผศ.การันต์  ชีพนุรัตน์ 
นางสุวดี   อิสรายวุพร 
ดร.ประภาพร  ศรีมุษิกโพธิ ์

40,000.- 
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7. แนวทางใหม่ในการลดปริมาณมันหมูแข็งในไส้กรอกเปรี้ยว   
(New strategies for reducing the pork back-fat content in fermented pork 
sausage) 

นายประดิษฐ์  ค าหนองไผ ่
นางสาวสุภาพร  ร่มโพธิ์ไทร 
นายจิระเดช  มณีรัตน์ 

40,000.- 

8. ผลของอุณหภูมิและน้ าตาลต่อสารต้านอนุมูลอิสระในน้ ามะหลอด 
(Elaeagnus latifolia) ที่สกัดด้วยวิธีออสโมสีส (Effect of Temperature and 
type of sugars on  the anti-oxidant power of malot juice extracted by osmosis 
method) 

ผศ.ดร.กลอยใจ  เชยกลิ่นเทศ 
ผศ.ดร.ศรีปาน  เชยกลิ่นเทศ 

35,000 

9. การเพิ่มขีดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ าผลไม้ด้วยแบคทีเรีย 
กรดแลคติค (Enhancement of antioxidant capacity of fruit juices by Lactic 
Acid Bacteria) 

ดร.ปาลิดา  ต้ังอนุรัตน์ 
ดร.อินทิรา  ลิจนัทร์พร 
ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย 

40,000.- 

10. ผลของอัตราส่วนกากมะเขือเทศผงและข้าวกล้องผงที่มีต่อการผลิต
เครื่องด่ืม กากมะเขือเทศผงผสมข้าวกล้องผง  (Effect of powdered tomato 
pomace and powdered brown rice on powdered tomato pomace biended 
powdered brown rice juice production) 

ผศ.วัฒนา  วิรวิุฒิกร 
ผศ.อรุณชัย  แก้วศรีงาม 

35,000.- 

11. การศึกษาประสิทธิภาพการมอบอ านาจการบริหารงานของคณะ  (A Study 
on the Effectiveness of Delegation at Faculty of Agricultural Technology) 

นางสาวพรรณปพร  โภคัง 
ผศ.ดร.อ านาจ  ศิลวัตร 

20,000.- 

รวมงบประมาณเงินรายได้ 
 
 

360,000.- 

งบประมาณแผ่นดิน  (เพื่อสร้างองค์ความรู้)   
12. การสร้างตัวพายีนที่เอื้อต่อการแสดงออกของโปรตีนส าหรับใช้ในเซลล์
ของสัตว์เศรษฐกิจ 

ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา 
ว่าที่ รต.ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ 

ผศ.ดร.สุริยะ สะวานนท ์
ดร.ไฉน  น้อยแสง 
รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพา่ย 

444,900.- 

13. ความชุกของเช้ือซัลโมเนลลาและรูปแบบการดื้อสารต้านจุลชีพของเช้ือที่
แยกได้จากเนื้อไก่ในตลาด จังหวัดปทุมธานี 

นางสุวดี  อสิรายุวพร 
ผศ.การันต์  ชีพนุรัตน์ 

218,100.- 

14.ผลของเจลาติน อัตราส่วนของซูโครส/กลูโคสไซรัปและกรดซิตริก 
ต่อคุณสมบัติทางกายภาพเคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ 
ผลิตภัณฑ์กัมม่ีเยลลี่น้ าเห็ดสมุนไพรสกัด 

ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า 
 

237,700.- 
 

15.ผลของน้ าจากเปลือกสับปะรดหมักด้วย Lactobacillus plantarum  
M 29 ต่อกิจกรรมการต้านจุลินทรีย์ในผักกาดหอม 

ดร.ปาลิดา  ต้ังอนุรัตน์ 
 

50,000.- 
 

16.ผลของน้ าหมักชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้นต่างกันต่อการเจริญ 
เติบโตของปลาดุกลูกผสม "บิ๊กอุย" (Clarias macrocephalus x C. 
gariepinus) ในบ่อซีเมนต์ 
 
 

ผศ.สมใจ  เปรมสมิทธ์ 
 

50,000.- 
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งบประมาณแผ่นดิน  (ถ่ายทอดเทคโนโลยี)   
17. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ าผึ้งไทยเพื่อการ 
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ 
 

ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสด์ิธรรม 
ผศ.ศศนิิษฐา  ถนอมวงศ์วัฒนะ 
นายจิระเดช  มณีรัตน์ 
นายกฤษณ์ตินันท์ นวพงษ์ปวีณ 
นายวรกว ีชุมวรฐายี 
นางสาวบาจรีย์  ฉัตรทอง 
นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ ์

884,600.- 

18. ศึกษาเบื้องต้นการใช้สารอินทรีย์บางชนิดเพื่อปลูกพืชอินทรีย์  
ในระบบไฮโดรโปนิกส์ 

นส.ปิยภรณ์  จิตรเอก 
 

50,000 
 

รวมเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 
 

1,935,300.- 

รวมงบประมาณทั้งหมด    2,295,300.- 

 
 
 
เงินสนบัสนนุงานวิจัยภายนอก  จ านวน   2   เรื่อง 

 

ช่ืองานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ช่ือผู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณภายนอก   
1.การทดสอบเบื้องต้นในการใช้เครื่องไมโครเวฟแบบต่อเนื่องใน
การท าสุกและลดความช้ืนอาหารกุ้ง  (400,000.-บาท) 
 

ดร.กลอยใจ  เชยกลิ่นเทศ (50%) 
นายสุเมธ  เฉลิมวสิูตรม์กุล (20%) 
นายณัทเดชาธร  พวงเงินมาก (30%) 

200,000.- 

2.การอบแห้งเนื้อผลล าไย ลิ้นจี่และเงาะด้วยไมโครเวฟ ร่วมกับ
อินฟราเรด (439,150.-บาท) 

ศ.ดร.ศรีปาน  เชยกลิ่นเทศ  (40%) 
ผศ.ดร.กลอยใจ  เชยกลิ่นเทศ (40%) 
ผศ.ทศพร  นามโฮง  (20%) 

175,660.- 

รวมเงินภายนอก  375,660.- 
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ผลงานวิจัย 

 

ในปี พ.ศ. 2555 คณะมีอาจารย์ทัง้หมด 60 คน  ลาศึกษาต่อ  จ านวน  4 คน ปฏิบัติงานจริง                  
จ านวน 56 คน  มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร่ระดับชาติ  รวม  2 เรื่อง  

 

ช่ือบทความ ช่ือผู้เขียน ช่ือวารสาร ช่ือเล่มที่ วัน เดือน 
ปี 

เลขหน้า 

1. ผลของอุณหภูมิต่อกิจกรรมเอนไซม์ใน
บริเวณการร่วงของผลลองกองหลังการเก็บ
เกี่ยว  

ดร.อินทิรา  ลิจนัทร์พร ว.วิทยาศาสตร์
เกษตร 

ก.ย.-ธ.ค. 2554 

ฉบับที่ 3 (พิเศษ) 
307-310 

2. Effects of Simultaneous Parboiling and Drying by 
Infrared Radiation Heating on Parboiled Rice Quality 

Charun Likitrattanaporn 
and  Athapol Noomhorm 

Drying Technology 
An   International 
Journal 

Volume 29 
Issue9,2011 

 

1066-
1075 

 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ จ านวน  1 เร่ือง 
ช่ืองานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้วิจัย การน าไปใช้ประโยชน์ 

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

อ.สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์  ศรีมหาคุณวงศ์ เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน โดยการใช้กระเทียม รักษาโรค
ผิวหนังในสุนัข เพื่อเป็นการประหยัด
ค่าใ ช้จ่ ายใน การซื้อสารเคมีจาก
ต่างประเทศ และเป็นการรณรงค์เรื่อง
การใช้ สมุนไพร   กลุ่มเป้าหมาย 
ชุมชนเทศบางต าบลหลักหก  (21-30 
พ.ค. 2555) 

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับทุนท าวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวน  2  เร่ือง   
ช่ืองานวิจัย/งานสร้างสรรค์ งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ ช่ือผู้วิจัย 

1. การทดสอบเบื้องต้นในการใช้เครื่อง
ไมโครเวฟแบบต่อเนื่องในการท าสุกและ
ลดความช้ืนอาหารกุ้ง 

400,000 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) 

ผศ.ดร.กลอยใจ  เชยกลิ่นเทศ 
นายสุรเมธ  เฉลิมวสิูตม์กุล 
นายณัทเดชาธร  พวงเงินมาก 

2. การอบแห้งเนื้อผลล าไย ลิ้นจี่และเงาะ
ด้วยไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรด 
 

439,150 ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

ผศ.ดร.ศรีปาน  เชยกลิ่นเทศ 
ผศ.ดร.กลอยใจ  เชยกลิ่นเทศ 
ผศ.ทศพร  นามโฮง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคม 
 

ในปีงบประมาณ  2555  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน
และสังคม ที่ด าเนินการและได้รับงบประมาณสนับสนุนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและ
สังคมภายในคณะ  เท่ากับ  508,600  บาท  โดยมีงาน/โครงการ เพื่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ชุมชนและสังคมจ านวน  7 โครงการ   เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน  495,648.11 บาท  

 

ล าดับ ช่ือโครงการ 

เป้า 
หมาย 

(คน) 

ผู้เข้า 
ร่วม 

(คน) 

งบ 

ประมาณ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พึง
พอใจ 

ความรู้ 
ความ
เข้าใจ 

น าความรู้
ไปใช้ 

1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรเพื่อ
พัฒนาอาชีพในชุมชน จ.ปทุมธาน ี

350  299 172,994.42 92.19 86 88.4 

2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
หมู่บ้าน ชุมแบบมีส่วนรว่ม 84  หมู่บ้านเฉลิม
พระเกียรติ “โครงการท าเบเกอรี่”  

30 30 62,640 82 83.10 82 

3 โครงการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2,080 2,080 38,596 82 82 82 

4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรการใช้
หัวเช้ือจุลินทรียเ์พื่อการผลิตไซเลจคุณภาพสูง 

80 93 58,237.70 80 88 60 

5 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ “ผลิตอาหารกระป๋อง” 

40 40 60,000 96.2 83.10 82 

6 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่ม
มูลค่าเพิ่ม 

40 40 60,000 82 80 82 

7 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเบเกอรี่
เชิงพาณิชย์ 

30 30 43,179.99 82 80 82 
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การบริการวิชาการแก่สังคม   

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน  จังหวดัปทุมธาน ี
 

ในปีงบประมาณ 2555  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   ด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
และชุมชน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน  จังหวัดปทุมธานี                  
รวม 8  โครงการ โดยมีผู้เข้ารับบริการ 350 คน จ าแนกเป็นโครงการบริการวิชาการแบบไม่เก็บ
ค่าลงทะเบียน  8 โครงการ  ซ่ึงมีงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 176,500  บาท 
คณะได้ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกโครงการครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่  
(1)ความพึงพอใจ  (2)ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  และ (3)การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 81.74  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ 
เป้า 
หมาย 
(คน) 

ผู้เข้า 
ร่วม 
(คน) 

งบ 
ประมาณ 
 (บาท) 

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พึง
พอใจ 

ความรู้ 
ความ
เข้าใจ 

น า
ความรู้
ไปใช้ 

1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน  จังหวัดปทุมธานี 

350  299 176,500 92.19 64.63 88.4 

 1.1 ดินผสมและปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการค้า 32 35 25,100 100 67.50 85.2 
 1.2 การท าน้ าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยฟลุตสลัด 35 35 22,950 94.25 62.40 93.40 
 และเยลลี่สมุนไพร             
 1.3 การขยายพันธุ์พืช 32 35 22,950 88.25 64.70 80 
 1.4 การจัดสวนถาดและสวนแกว้ 34 38 21,950 81 55.60 80 
 1.5 การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydropnics) 35 40 23,450 87.5 53.70 87.20 
 1.6 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 41 44 22,950 92 67.00 91 
 1.7 การเพาะเห็ดเพื่อการคา้ 33 37 22,450 95.25 71.50 90.40 
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โครงการเพื่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคม   จ านวน  7 โครงการ 
 

ช่ืองาน/โครงการ ช่ือผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณสนับสนุน 

(บาท) 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนา
อาชีพในชุมชน จ.ปทุมธานี 

ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร 176,500 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่บ้าน ชุม
แบบมีส่วนรว่ม 84  หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ 
“โครงการท าเบเกอรี่” 

นางสาวสุภาพร  ร่มโพธิ์ไทร 67,100 

โครงการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร 40,000 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรการใช้หัว
เช้ือจุลินทรีย์เพื่อการผลิตไซเลจคุณภาพสูง 

ผศ.ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์
วัฒนะ 

60,000 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ “ผลิตอาหารกระป๋อง” 

ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า 60,000 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละพัฒนาผลิตภัณฑ์
เหลือใช้จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 

ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า 60,000 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเบเกอรีเ่ชิง
พาณิชย์ 

ผศ.ประดิษฐ์  ค าหนองไผ่ 45,000 

รวมงบประมาณทั้งหมด 508,600 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 
โครงการอนุรักษ์พนัธกุรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ในปีงบประมาณ 2555  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช             
ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ภายในคณะ เท่ากับ 620,000  บาท  โดยมี
งาน/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  จ านวน  2 โครงการ   เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน  474,650  บาท  

 

ช่ืองาน/โครงการ ช่ือผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผศ.ภูรินทร์  อัครกุลธร 300,000.- 227,200.- 
โครงการเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ณ ป่าปกพันธุกรรมพืชหนองระเวยีง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ผศ.ภูรินทร์  อัครกุลธร 320,000.- 247,450.- 

รวมงบประมาณทั้งหมด 620,000.-   474,650.-   
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

พันธกิจหนึ่งของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในฐานะสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐ  
คือ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์การด าเนินการของคณะ ในปีงบประมาณ 2555   คือ  
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ท้ังในรายวิชาและนอกรายวิชา  จ านวน   1   โครงการ    และด าเนินการ
ในรูปโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   8  โครงการ   รวมทั้งส้ิน   9  โครงการ เป็นงบประมาณทั้งส้ิน   
333,772.-  บาท 
 

รายละเอียดโครงการที่จดัทั้งหมด 
 
ล าดับ ช่ือโครงการ เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม งบ 

ประมาณ 

1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 18 700 739 180,000 
2 โครงการไหว้ครู  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี

การศึกษา 2555 
580 570 12,020 

3 โครงการสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2555 

580 570 34,860 

4 โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 570 550 20,216 
5 โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ 
450 450 16,520 

6 โครงการถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2555 550 540 27,443 
7 โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช 
450 450 13,420 

8 โครงการท าบุญตักบาตรอาหารแห้ง 200 195 25,095 
9 โครงการสวดมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชา 2600 ปี แห่งการ

ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
570 523 4,198 
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กิจกรรมนักศกึษา 

ปีงบประมาณ 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษาจ านวนรวม   19  โครงการ ใช้งบประมาณทั้งส้ินรวม   1,089,791.- บาท (หนึ่งล้านแปดหม่ืนเก้าพัน
เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ครอบคลุมกิจกรรม ทั้ง 5 ประเภท  

คือ (1) กิจกรรมวิชาการ (2) กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ (3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
และรักษาส่ิงแวดล้อม(4) กิจกรรมนันทนาการ (5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้  
 

โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2555 
 

กิจกรรมวิชาการ 
 

โครงการ / กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ านวน ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการเทิดพระเกียรติ เผยแพร่ 
    ศิลปวัฒนธรรม และนิทรรศการทางวิชาการ 

 
500 

 
นางอาริยา  ปิ่นทอง 

2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่    
    สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1,554 นางอาริยา  ปิ่นทอง 

3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2555 550 นางอาริยา  ปิ่นทอง 

 
กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 

โครงการ / กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ านวน ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการบัวน้ าเงินเกมส์ 300 นางอาริยา  ปิ่นทอง 

 
กิจกรรมกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ / กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ านวน ผู้รับผิดชอบโครงกา/กิจกรรม 
1. โครงการเกษตรอาสาพัฒนาสังคม 152 สโมสรนักศึกษา 
2. โครงการเทคโนโลยีการเกษตร สานสัมพันธ์  
    ร่วมใจพัฒนา มาตรฐาน 5 ส 

 
900 

 
สโมสรนักศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  ปีงบประมาณ  2555 
 

กิจกรรมกิจกรรมนันทนาการ  
 

โครงการ / กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ านวน ผู้รับผิดชอบโครงกา/กิจกรรม 
1. โครงการสานสัมพันธ์ สันทนาการ สร้างสรรค์ 
    สามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้น า 

 
120 

 
สโมสรนักศึกษา 

2. โครงการ Freshy Night  2012 570 สโมสรนักศึกษา 
3. เกษตรสัมพันธ์ เชิงสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงอบายมุข 600 สโมสรนักศึกษา 
 

กิจกรรมส่งเสริมท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 
 

โครงการ / กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ านวน ผู้รับผิดชอบโครงกา/กิจกรรม 
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 18 700 นางอาริยา  ปิ่นทอง 
2. โครงการไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    ปีการศึกษา 2555 

580 สโมสรนักศึกษา 

3. โครงการสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
    ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
     ปีการศึกษา 2555 

580 สโมสรนักศึกษา 

4. โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 570 สโมสรนักศึกษา 
5. โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ     
    พระบรมราชินีนาถ 

450 สโมสรนักศึกษา 

6. โครงการถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2555 550 สโมสรนักศึกษา 
7. โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ  
    เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

450 สโมสรนักศึกษา 

8. โครงการท าบุญตักบาตรอาหารแห้ง 200 สโมสรนักศึกษา 
9. โครงการสวดมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชา 2600 ปี   
    แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

570 สโมสรนักศึกษา 

10.โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ   
     เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
     และนิทรรศการทางวิชาการ 

500 นางอาริยา  ปิ่นทอง 
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แผนงานด าเนนิโครงการ/กิจกรรมของนักศกึษา 

โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   
ส าหรับปีงบประมาณ 2556 

 
โครงการ / กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ านวน หน่วยงานที่สังกัด 

1. โ คร งก ารอบรมภาษา อั ง กฤษส าหรั บ   
นักศึกษา 

60 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. โครงการออกค่ายอาสาพัฒนา 100 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3. โครงการนัดพบสถานประกอบการ 349 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้น านักศึกษา 68 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
5. โครงการจิตอาสา 50 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล   

 
ในปีงบประมาณ 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบ            

ธรรมาภิบาล  ที่ด าเนินการและได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบ                       
ธรรมาภิบาล  ภายในคณะ เท่ากับ  50,215  บาท  โดยมีงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แบบธรรมาภิบาล  จ านวน  2 โครงการ    เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน  45,640 บาท  

 

ล า
ดับ 

ช่ือโครงการ 

เป้า 
หมาย 
(คน) 

ผู้เข้า 
ร่วม 

(คน) 

งบ 

ประมาณ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
พึง

พอใจ 
ความรู ้
ความ
เข้าใจ 

น า
ความรู้
ไปใช้ 

1 โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ส าหรับบุคลากร  

82 82 41,040 80 80 80 

2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ (Outlook) 87 73 4,600 73.56 73.56 85 

 
 
 

ช่ืองาน/โครงการ ช่ือผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

สนับสนุน (บาท) 
โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับ
บุคลากร 

ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร 45,265 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ (Outlook) ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ 4,950 
รวมงบประมาณทั้งหมด 50,215 
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การพัฒนานักศึกษา 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาและบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 

ในปีการศึกษา 2555   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา              
จ านวนทั้งส้ิน  352  คน 

 
จ านวนคาดว่าจะผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ปีการศึกษา 2555  
 

สาขาวิชา จ านวนคาดว่าจะผู้ส าเร็จการศกึษา 
                              (คน) 

 ชาย หญิง รวม 
ปริญญาตรี    

สาขาวิชาการผลิตพืชและเทคโนโลยีภูมิทัศน์    
      สาขาการผลิตพืช 15 20 35 
      สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์ 30 20 50 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์ 

   

      สาขาสัตวศาสตร ์ 18 53 71 
      สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ 9 22 31 
      สาขาประมง 24 20 44 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร    
      สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 73 83 
      สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 13 21 34 
ปริญญาโท    
      สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 0 3 3 
      สาขาการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน 0 1 1 
      สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 0 0 0 
                    รวมจ านวนทั้งหมด 119 233 352 
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การพัฒนานักศึกษา 
 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศกึษา 2554  

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ท าแบบสอบถามจากสถานประกอบการ และสภาพปัญหาและความ

พึงพอใจในการใช้บัณฑิตคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศกึษา 2554  

ระดับ 

บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ในปีการศึกษา 

2554  

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม  
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามและก าลังศึกษาต่อ  
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามที่มีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ 
 

334 
334 
21 
252 

 

ร้อยละของบณัฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
หลังจากส าเร็จการศกึษา 

74.45  

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รบัเงินเดือนเริ่มตน้เป็นไปตามเกณฑ์ -  
ร้อยละของบัณฑิตที่ท างานตรงตามสาขาท่ีส าเร็จการศกึษา 56.2  
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้จ้างงานที่มีต่อบณัฑิต  
(ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

 
- 
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การพัฒนานักศึกษา 
 

 
ผลการส ารวจความจ าเปน็ของนกัศึกษา 
 

ผลการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่  1 ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบ (1) ความต้องการรับบริการที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษา เกี่ยวกับการจัดบริการ
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักศึกษา  (2)รวมทั้งบริการระบบและ
กลไกการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารของนักศึกษา โดยท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่ เดือน สิงหาคม –  กันยายน 2555 โดยใช้วิธีกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม รวม
จ านวน  262   คน  เป็นเพศชาย 141 คน หญิง 121 คน  เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม ท าการส ารวจ
ประชากร  นักศึกษาช้ันปีที่ 1 และน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาท าการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษา  
มีระดับความต้องการจ าเป็นทั้ง  2  ด้าน อยู่ในระดับมาก   (X = 3.91)   (S.D. = .48)  ดังนั้นคณะฯ จึงควร
จัดให้บริการในส่วนที่ยังขาดและที่ต้องเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับความต้องการจากมากไปหาน้อยสามอับดับ  ดังนี้ 
 

 
ความต้องการจ าเป็น 

จ านวน/ร้อยละ
(นักศึกษาส่วนมาก 
ที่ตอบอยู่ในระดับ) 

N = 262 

X S.D. ระดับ 

    

1.ความต้องการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 

262 3.72 .55 มาก 

- การจัดห้องสมุดกลาง(ส านักวิทยบริการ)  
ให้มีหนังสือ ส่ิงพิมพ์ท่ีหลากหลาย 

มาก   136 
(51.91) 

4.12 .71 มาก 

- จัดให้มีห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

มาก   117 
(44.66) 

3.94 .77 มาก 

- จัดอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนในห้องเรียนให้
มีเพียงพอและทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ รุ่นใหม่ 
โปรเจคเตอร์  ซีดี  และวีดีทัศน์ ประกอบการสอน 

มาก   96 
(36.64) 

3.85 .90 มาก 
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ความต้องการจ าเป็น 

จ านวน/ร้อยละ
(นักศึกษาส่วนมาก 
ที่ตอบอยู่ในระดับ) 

N = 262 

X S.D. ระดับ 

    

2.ความต้องการระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

262 3.52 .57 มาก 

- จัดให้มีวารสารของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นส่ือกลาง
ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ เ ผ ย แพ ร่ ผ ล ง า น แล ะ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวกับนักศึกษา 

ปานกลาง   107 
(40.84) 

3.73 .88 มาก 

- มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย และข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ให้ทันต่อเหตุการณ์ 

ปานกลาง   105 
(40.08) 

3.63 .88 มาก 

- จัดท าเว็บไซต์ศิษย์เก่า เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่าง
ศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบันและมหาวิทยาลัยฯ 

มาก   108  
(41.22) 

3.56 .86 มาก 

 
ข้อเสนอแนะความต้องการเพิ่มเติมของนักศึกษา 
 

1. ต้องการให้มีเสียงตามสายตอบมหาวิทยาลัย เพื่อกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็วและรับรู้ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงและพร้อมเพรียงกันอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง  (ความถ่ี = 8) 

2. นักศึกษาขอให้จัดสรรห้องน้ าเพิ่มเนื่องจากหลายอาคาร มีห้องน้ าของอาจารย์มาก แต่ห้องน้ าของ
นักศึกษาไม่เพียงพอ (ความถ่ี = 4) 

3. ควรจัดสถานที่ออกก าลังกายให้เพียงพอ เช่น สนามแบดมินตัน  (ความถ่ี = 1) 
4. หอพักนักศึกษาควรมีให้ครบเหมือนกันทุกตึกเพื่อความเท่าเทียมกัน เช่น น้ าดื่ม  (ความถ่ี = 1) 
5. ขอโอกาสจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้รู้จักคณะฯมากขึ้น (ความถ่ี = 1)  
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การพัฒนานักศึกษา 
 

ทุนการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2555 คณะมีนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น 
จ านวน   -   คน  และนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น  จ านวน  -  คน  ปีการศึกษา 2555  มีนักศึกษาของคณะ ได้รับ
ทุนการศึกษา  จ านวน  11  คน   เป็นจ านวนเงิน 53,500 บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)   โดยได้รับ
ทุนการศึกษาจาก ผู้มีจิตศรัทธา บริษัทห้างร้านต่างๆ (รายละเอียดดังตารางทุนการศึกษาคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2555)  

 
 คณะมีนักศึกษาท่ีกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   (กยศ. และ กรอ.)  จ านวน  629  คน เป็นจ านวนเงนิ

ที่กู้ยืม 12,348,800.- บาท (สิบสองล้านสามแสนส่ีหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ในจ านวนนี้เป็นผู้กู้
รายใหม่ในปีการศึกษา 2555 จ านวน 72 ราย ที่เหลือคือผู้ท่ีกู้ต่อเนื่อง 

 

ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
 
ประเภทของเงินทุนการศึกษา จ านวนผู้ได้รับทุน 

(คน) 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนการศกึษาจากหน่วยงานต่างๆ - - 
ทุนการศกึษาจากมูลนิธิ แจค๊ อิงค์ธเนศ 2 8,000.- 
ทุนอ่ืนๆ  (ทุนจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
ศิษย์เก่าคณะ) 

9 45,500.- 

รวมทุนการศึกษา 11 53,500.- 
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การพัฒนานักศึกษา 
 
นักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัล 
 
 

ในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 
แข่งขัน ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก และนักศึกษาได้รับรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ 

  
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล ช่ือรางวัล วัน เดือน ป ี หน่วยงานที่ให้ 

1 นายธนวัฒน์  วัฒนะกวี รางวัลชนะเลศิ อนัดับ 1  
การประกวดจัดสวนลอ้มเสา             
ฟิวเจอร์พาร์ค                                   
“สานต่องานพ่อสรา้ง 85 พรรษา 
มหาราชา” ประจ าปี 2555  

 
 
 
 
 
 
 

23 พฤศจิกายน –              
5 ธันวาคม 2555 
 

ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ              
พระบรมราชนินาถ 

2 นายอุเทน  วันเที่ยง รางวัลชนะเลศิ อนัดับ 1  
การประกวดจัดสวนลอ้มเสา              
ฟิวเจอร์พาร์ค                                   
“สานต่องานพ่อสรา้ง 85 พรรษา 
มหาราชา” ประจ าปี 2555  

ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช            
สยามบรมราชกุมาร 

3 นายเอกชัย  ไทยเอียด 
4 นายปฏิวัฒน์  วงศ์พิทักษ ์
5 นายรุจิวัชร์  แพรวัฒนะสุข 
6 น.ส.ธิติพร  อาทิตย์ทอง 
7 นายณัฐพล  ประพนธ ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

การประกวดจัดสวนลอ้มเสา                   
ฟิวเจอร์พาร์ค                                    
“สานต่องานพ่อสรา้ง 85 พรรษา 
มหาราชา” ประจ าปี 2555 

ถ้วยประทาน                 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าศรีรัศม์  
พระวรชายาฯ 

8 นายอลงกรณ์  บุญอินทร์ 
9 น.ส.เพชรรัตน์  เฉลิมญาติ 
10 น.ส.มาลิสา  วัฒนาศิรากร 
11 น.ส.ปนัดดา  กล้าหาญ 

12 นายวรวัฒน์  นุโซะ๊ รางวัลทีมเยาวชนดีเด่น                     
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบ
สานพระราชด าร ิ                          
(RDPB  CAMP) รุ่น 2 

5 - 7 มกราคม 
2554                          

ส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) 

13 นายนเรศ  แสงอรุณ 

14 น.ส.ปาริชาติ  พุทธเจริญ 

15 นายชลกร  ประเสริฐมวล 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล ช่ือรางวัล วัน เดือน ป ี หน่วยงานที่ให้ 

16 นายนเรศ  แสงอรุณ รางวัลชมเชย                         
รางวัลพระราชทานนักศึกษาที่มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
ระดับอุดมศึกษา 

30 พฤษภาคม 
2555 

กระทรวงศึกษาธิการ 

17 นายชวลิต  อ่อนศร ี รางวัลที่ 2 การจัดสวนขนาดเล็ก 
“Mini  Garden 2011@Central Plaza 
RAMA 3” 

14 - 22  มิถุนายน 
2554 

ถ้วยประทานพระเจา้
หลานเธอ พระองค์เจ้า 

สิริภาจุฑาภรณ์  
18 นายนัฎฐ์วิชา  พลอยสีข า 
19 นายกัมพล  ศิริภาค 

20 นายนิติพัฒน์  สวุรรณนิต 

21 นายกฤษณ์  อินทร์ทิพย ์
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รวมพลคนเก่ง 
 
 

ผลงานที่สร้างชือ่เสียง  
 ผลงานและรางวลัของบุคลากร 

 
ข้าราชการดเีดน่  ประจ าปี  2554 

อาจารย์พิศาล ตันสิน  อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์    และนางรุ่งอรุณ  ศรีเครือ 
ข้าราชการพลเรือน  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เข้ารับเกียรติบัตรยกย่อง และเข็มเชิดชูเกียรติ 
สดุดีข้าราชการดีเด่น  ในงานวันข้าราชการพลเรือนประจ าปี พ .ศ. 2555  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555                
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล  

 

 
 
     
 
 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี มอบโล่ประกาศเกยีรติคุณผู้ท าคุณประโยชนแ์ละบคุลากรดีเด่น 
ประจ าปี 2555  ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 
คุณขนุศรี   ทองย้อย   นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ศิลวัตร                          
    รับรางวัลผู้ท าคุณประโยชนใ์ห้กับมหาวิทยาลัย                                   รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 
  
             
 
 
 
 
 นางสาวจ าเนียร  นาคเลิศ  รับรางวัลบคุลากรดีเด่น                 นายแช่ม  โพธ์ิเย็น  รับรางวัลบคุลากรดีเด่น  
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รางวัลชนะเลิศการประกวดจัดสวนแนวดิ่งล้อมเสา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ   ประธานถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  

ประเภทประชาชนทั่วไป ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ให้แก่อาจารย์ประจ า
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  โดยอาจารย์พิศาล ตันสิน  และอาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์  จากการประกวดจัด
สวนแนวดิ่งล้อมเสา ประจ าปี  2555  ในงานฟิวเจอร์พาร์คสานต่องานพ่อสร้าง 85 พรรษา มหาราชา 
ระหว่างวันที่ 23พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  

 

    
จัดสวนโชว์แสดงงานดอกไมป้ระจ าปี  โรงแรมปาร์คนายเลศิ 

อาจารย์พิศาล ตันสิน และนักศกึษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  เข้าร่วมจัดสวนโชว์แสดงงาน
ดอกไม้ประจ าปี 2555 ครั้งที่ 26  ระหว่างวนัที่ 4-7 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมปารค์นายเลิศ จ ากัด 

 

 
 
 
 
  
     
  
จัดสวน แนวคดิวิถชีีวิตเกษตรกรไทย “การด ารงชีวติตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

อาจารย์พิศาล ตันสิน และนักศกึษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  ร่วมฝึกทกัษะจดัสวน “การ
ด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  ให้แก่หนว่ยงานราชการต่างๆ 
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พิพิธภัณฑ์บัว โครงการอนุรักษ์พนัธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 พิพิธภัณฑ์บัว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      เป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ุบัวทั้งสาย
พันธ์ุไทยและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัวสายพันธ์ุในจังหวัดปทุมธานี และเป็นแหล่งส าหรับการ
วิจัย ของอาจารย์ นักศึกษา สถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ สถานที่อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน แก่
บุคคลภายนอก ซ่ึงอยู่ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูรินทร์ อัครกุญธร  อาจารย์ประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
 
 
 
 

 

รางวัลศิษย์เก่าดเีดน่ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
นายพิศาล  ตันสิน อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชกิศิษย์

เก่าดีเด่น องคก์ารเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง จังหวัดชัยนาท  ครั้งที่ 34 ประจ าปี 2555  
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รวมพลคนเก่ง 
 
 

ผลงานที่สร้างชือ่เสียง 
 ผลงานและรางวลัของนกัศึกษา 

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดจัดสวนแนวดิ่งล้อมเสา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ    ประธานถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1                 

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร  และรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2                         
ประเภทอุดมศึกษา  ให้แก่นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์    จากการประกวดจัดสวนแนวดิ่งล้อมเสา 
ประจ าปี 2555  ในงานฟิวเจอร์พาร์คสานต่องานพ่อสร้าง 85 พรรษา มหาราชา ระหว่างวันที่ 23 
พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวนชงิแชมป์ประเทศไทย 
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์   สวน “ไม้ เก๋ า” ของทีมสโมสรนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การจัดสวนขนาดเล็ก Mini  Garden 
2011@Central Plaza RAMA 3  ชิงแชมป์ประเทศไทย  ระดับอุดมศึกษา  ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์   เมื่อวันที่ 14 - 22  มิถุนายน 2554  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม3   
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รางวัลทีมเยาวชนดีเด่น RDPB CAMP 

ตัวแทนนักศึกษา รับรางวัลทีมเยาวชนดีเด่น จากการน าเสนอผลงาน โครงการค่ายเยาวชนรู้งาน 
สืบสานพระราชด าริ (RDPB CAMP) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 ภาคกลาง ณ ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ฉะเชิงเทรา โดยคัดเลือกจากโครงการที่จัดท าขึ้น ศึกษาเรียนรู้สภาพจริง
ภายใน ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และใช้ชีวิตร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ที่น้อม
น าแนวทางพระราชด าริ มาปฏิบัติใช้ จนประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ  เมื่อวันที่  5 - 7 
มกราคม 2554   จัดโดยส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจาก
พระราชด าริ (กปร.)                     

 
  

 

 

 

 

 

 

 
มัคคุเทศก์ "84 พรรษา ประโยชน์สุขสูป่วงประชา” 

นายวรวัฒน์ นุโซ๊ะ และ นายนเรศ แสงอรุณ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตัวแทนจากค่าย 
“เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ”  ทั้งรุ่นที่ 1/2554  และรุ่นที่2/2555   ได้รับคัดเลือกเป็นมัคคุเทศก์             
ในงาน "84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.)                     
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รางวัลพระราชทานนกัศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

นายนเรศ แสงอรุณ นกัศึกษาสาขาประมง ได้รับรางวัลชมเชย  รางวัลพระราชทานนักศกึษาท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรมดีเดน่ ระดับอุดมศกึษาจากกระทรวงศึกษาธิการ    

 
 
 
 
    
 

 
รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มผีลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช  2555 

นายนที   ใยบัว นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  ได้รับรางวัลวันราชมงคลสรรเสริญ             
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พุทธศักราช 2555 ในงานวันราชมงคลน้อมเกล้าฯ เมื่อวันที่ 14  กันยายน 
2555  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มผีลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช  2555 

นายนที   ใยบัว นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  รับโล่ห์รางวัลโครงการผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
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การแสดงเพลงพื้นบ้าน ของนักศึกษา 
 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร น าโดยสโมสรนักศึกษา ร่วมจัดการแสดงเพลงพื้นบ้าน               
(เพลงฉ่อย)  เพื่อร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านของภาคกลาง  เป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้กับคณะอย่างมาก  ท้ังยังได้รับเชิญให้จัดแสดงในงานต่างๆทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย   

 

 
         

บัณฑิตเพชรราชมงคลธญับุรี  ประจ าปีการศึกษา 2554     
นายสุริยา  วรรณประเสริฐ  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

บัณฑิตเพชรราชมงคลธัญบุรี  ประจ าปีการศึกษา 2554   
กิจกรรมและผลงานดีเด่น   :   เลขานุการสโมสรนกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
ถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  
จากการแข่งขันจดัสวนหย่อม ปี 2554 
อนาคต : ท าธุรกิจของตัวเองตามวิชาชีพที่เรียนมา 
ความภาคภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับประสบการณ์ การศึกษาทางด้านสายเกษตรอย่าง มี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการงานและอาชีพได้ต่อไปในอนาคต 
 

ดาว-เดอืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
กิจกรรม Freshy  Night  การประกวดดาว-เดือน ปีการศึกษา 2555 และทูตกิจกรรมนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการประกวด นางสาวเนาวรัตน์ จิตตะยโศธร นักศึกษาช้ันปีที่ 
1 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได้รับเลือกให้เป็นดาวมหาวิทยาลัย และนายวรวรรษ จิระดล นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 สาขาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ซ่ึงนักศึกษาท้ังสอง จะปฏิบัติหน้าที่ทูต
กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร และมหาวิทยาลัยต่อไป  
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ภาพกิจกรรม โครงการในรอบปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
 

ด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล  

(Competence,Capability Building) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Annual Report 2012  
 

                                                         Faculty of Agricultural Technology  RMUTT 
 

 

81 

 

1. ด้านการพัฒนาหลกัสูตร/พัฒนาบุคลากร 
 

 

ประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาหลกัสูตรระดับปริญญาโท 
แผนกบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรยายการจัดท า

หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แก่คณาจารย์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555  โดยมี ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร 
รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 

 

โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการ  “การเขียนผลงานทางวิชาการระดับอดุมศกึษา”  
กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   จัดโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการเรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการระดับอุดมศึกษา โดยมีคณาจารย์เข้า
ร่วมเป็นจ านวนมาก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี 

 

ประชุมจัดการศึกษาตามยทุธศาสตร์ “Cluster อาหาร” 
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และคณะกรรมการจัดการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปี 2555 
(ในรูปแบบ Food Cluster) โดยจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ ทีส่ามารถจะใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
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โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมการประชุม การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

ส าหรับโครงการ โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ "Project Based Learning"  จัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ  เป็นประธาน
การประชุม  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555   ณ ห้องประชุม SC1306  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

 

 

การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ (สิงหบ์ุรี)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท าหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยพี่เล้ียง ให้กับโรงเรียน

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุร)ี และได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่งอาจารย์สอน
ในหมวดวิชาพื้นฐาน และหมวดวิชาชีพ โดยจัดการสอนในรูปแบบบูรณาการสาระและทักษะทางด้าน
พื้นฐานและวิชาชีพเข้าด้วยกัน 

 

 

 

 

 
 

 

มหาวิทยาลยัและหน่วยงานราชการด้านการเกษตร  จากประเทศเวียดนาม  เข้าศึกษาดูงาน 

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการด้านการเกษตร จากประเทศเวียดนาม เข้าศึกษาดูงานคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มีผู้ร่วมศึกษาดูงาน จ านวน 35 ท่าน ได้แลกเปล่ียนแนวคิด การจัดท าหลักสูตรการ
เรียนการสอน และงานวิจัยต่างๆ ของคณาจารย์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเครือข่ายสายเกษตร  
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม  อาคารส านักงานคณบดี  
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 โครงการการจัดการความรู้ แนวคดิและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมโครงการการจัดการความรู้ แนวคิด
และกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงแนวคิด และกระบวนการการวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 
2555 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 

 

โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรทางด้านการเรียนรู้และการจัดการองคก์รอย่างมืออาชีพ (Supervisor) 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมหลักสูตร Supervisor  จ านวน 3 วัน ใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ วันที่ 3 และ 10 มีนาคม 2555  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่  เตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งนี้  มีนักศึกษาชั้นปีที่  4 ได้เข้าร่วมการอบรม เพื่อสร้างเสริม
แนวความคิดในการพัฒนาตนเองเป็นผู้น ารุ่นใหม่ และเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพในอนาคต 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา 
บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา  ในการ

ผลิตพืชอาหารปลอดภัย จัดโดยฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน  เพื่อเข้าใจถึงหลักการและขั้นตอนการจัดการระบบการผลิตพืชที่
ดีตาม GMP เตรียมเป็นผูต้รวจประเมิน และสร้างเครือข่าย Q อาสา  เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2555 ณ ห้อง
ประชุม อาคารส านักงานคณบดี  
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โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยแนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง 

คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วย
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุลและการพึ่งพา
ตนเอง “สวนธงไชย-ไร่ทักสม”  จังหวัดนครนายก   และฝึกปฏิบัติ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อ
ส่งเสริมให้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการเรียนการสอน และในชีวิตประจ าวัน 

 
การเยี่ยมชม ศึกษาดูงานสถานประกอบการ   เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสัมพันธ์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับ
อาจารย์และนักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากสถาน
ประกอบการ  

 

บริษัท คลีนฟาร์ม จ ากัด  คณะผู้บริหารคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจ าสาขาการผลิตพืช                
เข้าศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ บริษัท คลีนฟาร์ม จ ากัด จังหวัดสระบุรี  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554                                    
เพื่อเตรียมแผนพัฒนาฟาร์มเกษตรของคณะ   

 
 
 
 
 

 

 บริษัท ซิตโต้ ประเทศไทย จ ากัด คณะผู้บริหารคณะ  เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการปราบ
ศัตรูพืชอย่างยั่งยืน  บริษัท ซิตโต้ ประเทศไทย จ ากัด จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาฟาร์มเกษตรของคณะ   
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โครงการประชุมสามัญวชิาการประจ าปี : AEC 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประชุมสามัญ
วิชาการประจ าปี ของคณาจารย์และข้าราชการ บุคลากร เรื่อง AEC : การอุดมศึกษาไทย เพื่อเสนอรูปแบบ
การเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนเข้าสู่ AEC โดยมี ร้อยต ารวจเอก ดร.นิติภูมิ  นวรัตน์ เป็น
วิทยากร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี 

 
โครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะทางวิชาชีพ อาจารย์  

การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  ของผู้ปฏิบัติการสอนเป็นแนวคิด
ในการสร้างโอกาสการพัฒนาศักยภาพผู้สอน  โดยสามารถเลือกงานหรือส่ิงที่สนใจ และให้เวลาใน
การศึกษาอย่างมุ่งม่ันระยะเวลาหนึ่ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทักษะปฏิบัติการของผู้สอน 
และส่งผลถึงการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของอาจารย์ที่ได้ประยุกต์น าหลักวิธีการที่พบมาใช้ใน
การพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง  ในปีการศึกษา 2555  มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 2 คน ได้แก่ 

 

อาจารย์อมร  อัศววงศานนท์   อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  เข้า ฝึกอบรมเตรียม
ฝึกสุนัขประกวด  J Stars Kennel   จังหวัดนนทบุรี  

 
 
 
 

 
 

อาจารย์ปิยะภรณ์   จิตรเอก  อาจารย์ประจ าสาขาการผลิตพืช  เข้าฝึกอบรมกระบวนการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ   บริษัท คลีนฟาร์ม จ ากัด  จังหวัดสระบุรี   
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สอบคดัเลือกรับนกัศึกษาใหม่  ประจ าปีการศกึษา 2555   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่   ปีการศึกษา 2555 
ในระบบโควตา  สอบตรง  และระบบAdmissions (ผ่าน สกอ.)  

 

 

 

 

  

2. โครงการความร่วมมือ 
 

 

 ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 
ประสานความร่วมมือทางวิชาการ  Guangxi Vocational and Technical Institute of Industry 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาดูงานเยี่ยมชมและเจรจาท า
ความร่วมมือทางวิชาการ ณ Guangxi Vocational and Technical Institute of Industry (GVTII)                   
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 8-10 มกราคม 2555  
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จัดนิทรรศการ 2012 China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum  
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   เข้าร่วมงานนิทรรศการ 2012 

China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum ณ เมือง Nanning มณฑล Guangxi                            
ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อวันที่ 20-22 กันยายน 2555                

 
 
 
     
 
 

 
 
 

ลงนามความร่วมมอืทางวิชาการ  
รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย 

ผู้บริหารและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ร่วมลงนาม ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร กับ STATE POLYTECHNIC OF JEMBER MINISTRY OF EDUCATION AND 
CULTURE ประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ อาคารส านักงานอธิการบดี  เพื่อแลกเปล่ียน
ผลงานวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เผยแพร่งานวิจัยที่คิดค้นขึ้นใหม่และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมซ่ึง
กันและกัน 

 

 
 
 
 

 
รายงานผลการฝึกสหกิจ ประเทศอินโดนีเซีย 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รายงานผลจากการไป
ปฏิบัติงานระบบสหกิจศึกษา ณ STATE POLYTECHNIC OF JEMBER MINISTRY OF EDUCATION 
AND CULTURE ประเทศอินโดนีเซีย ต่ออธิการบดี และผู้บริหารSTATE POLYTECHNIC OF 
JEMBER    เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555   
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ประสานความร่วมมือ สถานศึกษาประเทศอินโดนเีซีย 
ว่าที่ร้อยตรี  ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  และคณาจารย์             

สาขาสัตวศาสตร์ เดินทางไปประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา State Polytechnic of 
Jember และ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG) ประเทศอินโดนีเซีย หว่างวันที่ 1-5 
สิงหาคม 2555  

 

 
       
 
 

 

หารือแนวทางลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และคณาจารย์ ร่วม

ต้อนรับคณาจารย์จาก University of Jember, Indenesia (UNEJ) ประเทศอินโดนีเซีย  เพื่อหารือเตรียมการ 
ตามความร่วมมือด้านการวิจัย แลกเปล่ียนอาจารย์และนักศึกษา  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง
ประชุม อาคารส านักงานคณบดี 

 

 

 
 ความร่วมมือในประเทศ  

 

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถานพยาบาลสัตว์ จ านวน 2 แห่ง 

คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ สพ.ญ.อารยา ผลสุวรรณ์ 
กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสัตวแพทย์ 4 และน.สพ.อุรส จิตติวรรณ เจ้าของกิจการคลินิกรักษาสัตว์
สะพานแดง เพื่อความร่วมมือด้านการบริหารหลักสูตร งานวิจัย พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นมือ
อาชีพ  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี
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3. ด้านการพัฒนานักศกึษา 

 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ครั้งที่  25 เมื่อวันที่  23 เมษายน 2555                    
โดยมีบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวน 201  คน  และ
มหาบัณฑิต จ านวน 1 คน  

 
 
 
  
 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2555                    
โดยมีบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวน 339  คน  และ
มหาบัณฑิต จ านวน 2 คน  
 
 
 

  
     
 

 

บัณฑิตกิตติมศกัดิ ์
คุณสรรพ์ บุญเจริญ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กิตติมศักดิ์  (การบริหารศัตรูพืชแบบยั่งยืน) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2554                   
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 
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โครงการสหกิจศกึษา  และฝกึงานสถานประกอบการ 
 

โครงการอบรมปฐมนเิทศ นักศกึษาสหกิจ  
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศโครงการสหกิจศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2555  จัดโดยแผนกสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อน
เข้าปฏิบัติงานจริง ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องกาสะลอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

โครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษา ส าหรับฝึกงานสถานประกอบการ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานฝึกงาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การ
ปฏิบัติงานในอาชีพ  เมื่อวันที่ 22  มีนาคม 2555 ณ  ห้องประชุม อาคาร70ปี เกษตรปทุมธานี 

 

โครงการสัมมนาวิชาการ 
งานสัมมนาสหกิจศึกษา และฝึกงานภายนอก ของแต่ละสาขา ปีการศึกษา 2554  เพื่อรายงานผล

ความรู้ ประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรค ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจและฝึกงานภายนอก  ให้กับ
คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นน้อง ณ ห้องประชุม อาคาร70ปี เกษตรปทุมธานี 
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 โครงการสหกิจศกึษา ประเทศอนิโดนีเซีย   
 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  รายงานผลการไปปฏิงานสหกิจศึกษา ณ STATE 

POLYTECHNIC OF JEMBER MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE  ประเทศอินโดนีเซีย  
ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับ พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรค เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษารุ่นต่อๆไป 

  
นักศึกษาเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา    รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้โอวาทและสร้างก าลังใจให้กับนักศึกษา ที่จะออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประเทศอินโดนีเซีย  โดยได้รับทุนการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย เป็น
ระยะเวลา 5 เดือน 

 
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555 ณ STATE 

POLYTECHNIC OF JEMBER MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE  ประเทศอินโดนีเซีย  
โดยผู้บริหาร และคณาจารย์ประจ าสาขาสัตวศาสตร์  เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม 2555  
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โครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษา 
 
นักศึกษาอินโดนเีซีย 
นักศึกษาโครงการแลกเปล่ียน จาก STATE POLYTECHNIC OF JEMBER MINISTRY OF 

EDUCATION AND CULTURE   และ  Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG) ประเทศ
อินโดนีเซีย  เข้าศึกษาในสาขาต่างๆของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
 
 
 
 

อาจารย์จาก STATE POLYTECHNIC OF JEMBER MINISTRY OF EDUCATION AND 
CULTURE   และ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG) ประเทศอินโดนีเซีย   ตรวจเยี่ยม
นักศึกษาอินโดนีเซีย ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี ดร.จรัญ ลิขิตรัตนพร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย   ให้การต้อนรับ 

 
นักศึกษาเกาหล ี
คณะนักศึกษาจาก  Seoul Women’s University ประ เทศเกาหลี  ศึกษาดู งานคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  ในโอกาสเดินทางมาแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมเป็นการเปิดโลกทัศน์สากล      
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 
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โครงการเพชรราชมงคลธญับุรี  
นายนเรศ แสงอรุณ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาประมง  และ น.ส.นิธิวดี  ธาติทองค า   นักศึกษาชั้น

ปีที่ 4  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   เข้าร่วมโครงการนักศึกษาดีเด่น   โครงการเพชร
ราชมงคลธัญบุรี  ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

งานประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ “แนะแนวการศึกษาต่อ มทร.
ธัญบุร”ี โดยมีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมร่วมเป็นจ านวนมาก  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 
ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุร ี 

 
งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                
จัดเป็นโครงการนิทรรศการ “เปิดบ้านราชมงคล” โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ทั้ง 7 สาขา  เมื่อวันที่ 18 
มกราคม 2555  ณ ห้องหอประชุมมหาวิทยาลัย 
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โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรทางด้านการเรียนรู้ และการจัดการองคก์รอย่างมืออาชีพ (Supervisor) 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมหลักสูตร Supervisor  ในวันที่ 25 

กุมภาพันธ์ วันที่ 3 และ 10 มีนาคม 2555  ณ ห้องประชุมคณะ  โดยมีนักศึกษาช้ันปีที่ 4 เข้าร่วมการอบรม 
เพื่อสร้างเสริมแนวความคิดในการพัฒนาตนเองเป็นผู้น ารุ่นใหม่ และเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพใน
อนาคต 

 
โครงการสัมมนาพฒันาวนิัย นกัศึกษา  

คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาวินัยนักศกึษา 
มทร.ธัญบุรี ระหว่างวนัที่ 14-15 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

 
 
 
 
 

 
โครงการสนบัสนุนกิจกรรมนักศกึษาที่สอดคลอ้งกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่
สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อปลูกฟังและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี               
ที่จ าเป็นในการอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืนในสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาด าเนินชีวิตตามระบบ
ประชาธิปไตย และหลีกเล่ียงสารเสพติด ปลอดภัยจากส่ิงยั่วยุ อบายมุข เพื่อให้นักศึกษาด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขอย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรมส่งเสริมการปอ้งกันปญัหายาเสพตดิ  
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติด 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด จากสถาบันบ าบัดรักษาและ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตั้งแต่วันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม อาคาร
ส านักงานคณบดี  

 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกนัปญัหายาเสพตดิ 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี บรรยาย

สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติด ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เมื่อวันที่ 23พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสถาบันบ าบัดฯ 

        

 

โครงการ 7 สี ปันรักใหโ้ลก  
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรมของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7                    

ในโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดท าบุญ
เนื่องในวันมาฆบูชา  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555  ณ วัดปัญญานันทาราม  ต.คลองหก  อ.คลองหลวง   
จ.ปทุมธานี 
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การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตรได้แก่ 
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืนและสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

นักศึกษาปี 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่  1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา                        
ในพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบกฎระเบียบในการประพฤติปฏิบัติตัว และการเป็นนักศึกษาท่ีดี  

 
 
 
 
 

 

คัดเลือกนักศกึษารับทุนการศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา                         

เพื่อรับทุนการศึกษาประเภทเงินสนับสนุนทั่วไป  โดยคัดเลือกจากนักศึกษาท่ีสมัครขอรับทุน 
 
 

 

 

 
 

 
คัดเลือกหนังสอืเข้าห้องสมุด 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้น าร้านหนังสือชั้นน า มาจัดแสดงหนังสือ ทั้งหนังสือ
วิชาการ หนังสือสารคดี  ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วม
เลือกหนังสือเข้าห้องสมุดของคณะฯ  
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โครงการมหาวิทยาลัยพบผูป้กครองนกัศึกษา 

โครงการมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองนักศึกษา : ร่วมด้วยช่วยพัฒนา กิจกรรมประชุมสัมมนา
ผู้ปกครองนักศึกษา ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 19 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมกาสะลอง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ปกครองนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม 7 ท่าน 

 

 
บริจาคโลหิต ถวายพอ่ของแผน่ดนิ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมคีณาจารย์ และนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมบริจาคโลหิต  ณ ห้องประชุมรินลอุบล  มทร.ธัญบุรี 

 
แนะแนวศกึษาตอ่ระดับปริญญาโท-เอก 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง แนะแนวการ
เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
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โครงการนดัพบสถานประกอบการ 
นัดพบสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานราชมงคลนัดพบ

สถานประกอบการ ประจ าปี 2555 โดยมีสถานประกอบการร่วมงานเกือบ 200 บริษัท เปิดโอกาสให้
นักศกึษาได้เลือกสถานประกอบการในการเข้าท างาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

 

แนะแนวตลาดแรงงาน  บริษัทชั้นน าของประเทศไทย รอรับสมัครงานพร้อมทั้งสัมภาษณ์ 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร อย่างต่อเนื่อง 

 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดงูานในวิชาเรียน 
อาจารย์ประจ าวิชา จัดกิจกรรมพานักศึกษา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ                        

เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาที่เรียน และเพื่อเรียนรู้สภาพการท างานจริงในสถาน
ประกอบการ 

 
 

  

 

 

 

 



    Annual Report 2012  
 

                                                         Faculty of Agricultural Technology  RMUTT 
 

 

99 

 

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี 
สมาคมศิษย์เก่าเกษตรวิทยาเขตปทุมธานี และทีมงาน โดยคุณขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมฯจัด 

ประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร เตรียมแผนการจัดงานวันสถาปนาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร “78 ปี เกษตรปทุม”  สไตล์คาวน์บอย  ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 

 
 
 
  
 

 
 

งานคาวบอยไนท ์ “78 ปี เกษตรปทุม”    

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และสมาคมศิษย์เก่า เกษตรปทุมธานี จัดงาน “78 ปี เกษตรปทุม” 

เมื่อวันเสาร์ที่  24  มีนาคม 2555  ณ  สนามกีฬาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต เพื่อพบปะ
สังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยมีอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก   

 

ร่วมงานวันคืนสูเ่หย้ามหาวิทยาลัย 

คณะผู้บริหาร สมาคมศิษย์ เก่าวิทยาเขตปทุมธานี  ทั้งศิษย์ เก่ า  และศิษย์ปัจจุบันของ                                          
คณะ เทคโนโลยี การ เกษตร  ร่วมงานวันคืน สู่ เหย้ า  จัด โดยสมาคมศิษย์ เก่ ามหาวิทยา ลัยฯ                            
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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การประกวดเพาะ แกะ  

นักศกึษาสาขาสัตวศาสตร ์ ร่วมงานประกวดแพะแกะ สระบุรี ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่เมื่อวันที่ 17  
มกราคม  2555  ณ ลานประกวดโคนม อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

พัฒนาตัวแทนนกัศกึษา เป็นพรีเซ็นเตอร์ของคณะฯ 

ผศ.ดร.อ านาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร แสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา
สาขาต่างๆ โดยน าตัวแทนดาว -เดือน แต่ละสาขามาเป็นพรีเซ็นเตอร์  ของคณะฯ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวแทนของคณะฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย                              
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม  อาคารส านักงานคณบดี 
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 4. การจัดการศึกษา ประกันคุณภาพการศกึษา  
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรด าเนินการโครงการพฒันาด้านประกันคุณภาพการศกึษา อย่างต่อเนื่อง 
 
โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศกึษา  
 

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับบุคลากร 
คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาส าหรับบุคลากร ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม  อาคารส านักงานคณบดี 
บรรยายโดย อาจารย์สุทธิชัย ภิญโญภาวศุทธิ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย  และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ เป็นวิทยากร 

     

โครงการความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการสัมมนา  เรื่อง "การประกัน

คุณภาพการศึกษา ส าหรับนักศึกษา"  เครือข่ายการประกันคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัยฯ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2555  
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การตรวจติดตามการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 

ตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายในระดบัคณะ และสาขาวิชาฯ  จากผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายใน
ของคณะ  เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี  

 

รับตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน  รอบ 9 เดือน 

ร่วมฟังข้อเสนอแนะการตรวจ SAR รอบ 9 เดือน  เพื่อท าความเข้าใจข้อแนะน าจาก
คณะกรรมการ เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรก่อนการรับตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
เมือ่วันที่  23 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี                   

 

 

ตรวจเยี่ยมตัวบง่ชี้ สมศ. 

รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุภัทรา โพธ์ิพ่วง ประธานการตรวจเยี่ยมตัวบ่งชี้ สมศ. โดยมีคณบดี 
ผู้บริหารและบุคลากรคณะ ร่วมสังเกตการณ์การตรวจเยี่ยม จากส านักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.
ธัญบุร ีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี  
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ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 

รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายในสาขาวิชาฯ โดยคณะกรรมการตรวจภายในของ
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18,19 และ 21 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี  

 

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมรับฟังผลสรุปการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
สาขาวิชา  โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 
 
 
 
 

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 
 รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจภายในของมหาวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี  
 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลยั เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
ผศ.ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัยฯ ท่ีเข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ  วิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย โดยคณะผู้ตรวจฯ เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของคณะฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 

 
ด้านการพัฒนาศักยภาพการวจิัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

บนพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Creativity) 
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1. โครงการด้านการพฒันาศกัยภาพ 
 
 
โดรงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

โครงการศักยภาพนักวิจัย ประจ าปี 2555 "หัวข้อเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการ
น าเสนอผลการวิจัย" ระหว่างวันที่ 30-31สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 

 
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและประกวดงานวิจัยของนักศึกษา  

รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและประกวดงานวิจัยของนักศึกษา และมอบรางวลั
แก่นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในโครงการประกวดงานวิจัยของนักศึกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556  
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2. เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย ์
 
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 5/2555 โดยหารือถึง
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของโครงการฯ จากการสนับสนุนของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สนช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

 
 
 
 
 

 
สัมมนาเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย ์

สัมมนา “เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ สู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน”  วนัที่ 31 มกราคม 
2555 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพ 
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3. ผลงานวิจัยและสิง่ประดิษฐ ์

 

 
ผลงานวิจัย การรักษาสีผิวผลไม้อบแห้ง และการท าน้ าผลไม้ผงเสริมใยอาหารด้วยวิธีฉีดพ่นฝอย 

ผู้ส่ือข่าวรายการเที่ยงเกษตร ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7 ถ่ายท าและสัมภาษณ์  
ผศ.ดร.กลอยใจ เชยกล่ินเทศ อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และสาธิต
ผลงานวิจัย การรักษาสีของผลไม้อบแห้งด้วยการแช่น้ าแข็งก่อนอบ และการท าน้ าผลไม้ผงเสริมใยอาหาร
ด้วยวิธีฉีดพ่นฝอย  (น้ าชาเขียวสับปะรดเสริมใยอาหารจากแครอทผลิตด้วยวิธีการฉีดพ่นฝอย )                              
ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556  

 
ผลงานวิจัย  ลดความชื้นผลปาล์มเพิ่มน้ ามันคุณภาพ 

ผศ.ดร.กลอยใจ เชยกล่ินเทศ   นักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้คิดค้นวิธี ลดความชื้นผล
ปาล์มด้วยเครื่องอบไมโครเวฟ ร่วมกับอินฟราเรด  ซ่ึงพบว่าสามารถใช้เวลาในการลดความชื้นน้อยได้ผล
ทั้งการลดความชื้นและการท าให้เนื้อปาล์มร่อนจากกะลา อัตราการลดความชื้นก็คงที่  สม่ าเสมอ
ตลอดเวลา 21 นาที ที่ผ่านเข้าระบบ ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก เมื่อค านวณค่าใช้จ่ายพบว่าสามารถ
ประหยัดพลังงานได้ 4-5 เท่าเมื่อเทียบกับการลดความชื้นโดยวิธีใช้ลมร้อน หรือจากฮีตเตอร์ นับว่าเป็น
การค้นพบท่ี น่าจะน าไปสู่การพัฒนา การผลิตน้ ามันปาล์มที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในโอกาสต่อไปได้ดี
และยอดเยี่ยมทีเดียว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
 

ด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน และสังคม บนพื้นฐานความรู้ 
(Community) 
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1. โครงการราชมงคลสร้างคนสูง่าน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมโครงการจัดนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี  “ราชมงคล       สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”  และโครงการเปิดบ้านราชมงคล
นิทรรศการ OPEN HOUSE โดยกิจกรรมมีทั้ง นิทรรศการ ผลงานวิชาการ  ทั้ง 7 สาขา จ านวน 8 
โครงการ เมื่อวันที่ 18  มกราคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

 
 

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรต ิ
 

โครงการท าเบเกอรี่  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้  ในการพัฒนาสูตรการ                
ท าเบเกอรี่  ให้มีความนุ่มนวม   และมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้น    ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลล าลูกกา       
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 14 และ 17 มิถุนายน 2555  โดยมี อาจารย์สุภาพร  ร่มโพธ์ิไทร 
เป็นวิทยากร
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3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร เพือ่พัฒนาอาชีพในชุมชน จังหวดัปทุมธาน ี

 
 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน จังหวัดปทุมธานี  
ได้ด าเนินโครงการ รวม 8 หลักสูตร  
 

หลักสูตรดินผสมและปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการค้า  สถานที่ฝึกอบรม ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ  
จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2555   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  วรรณวนิช และ          
ผูช้่วยศาสตราจารย์ นิยม บัวบาน  เป็นวิทยากร 

 
 
 
 
      

 
หลักสูตรการท าน้ าเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัดและเยลล่ีสมุนไพร  สถานที่ฝึกอบรม ทัณฑสถานบ าบัด

พิเศษ จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลินทร์ สิงห์ค า              
เป็นวิทยากร 

 
    
 
 
 
 

 
หลักสูตรการขยายพันธ์ุพืช  สถานที่ฝึกอบรม ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี                                                       

เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555  โดยมี  อาจารย์สวัสดิ์  พิมพ์สุวรรณ  เป็นวิทยากร 
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หลักสูตรการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม  สถานที่ฝึกอบรม ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ จังหวดัปทุมธานี                                                          

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สมใจ  เปรมสมิทธ์ิ  เป็นวิทยากร 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตรการจัดสวนถาด-สวนแก้ว  สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัด

ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2555   โดยม ีอาจารย์วีระยุทธ   นาคทิพย์  เป็นวิทยากร 

 

หลักสูตรการปลูกพืชไม่ใช้ดิน  สถานที่ฝึกอบรม ส านักงานเทศบาล ต าบลหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลินทร์ สิงห์ค า เป็นวิทยากร 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

หลักสูตรการเพาะเห็นเพื่อการค้า  สถานที่ฝึกอบรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต)                                             
เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา  ทวีนุช  เป็นวิทยากร 
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หลักสูตรการจัดการฟาร์มแพะเบื้องต้น  สถานที่ฝึกอบรม ชุมชนสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี                                    
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยมี อาจารย์ชาติชาย  โยเหลา  และอาจารย์พรพนม  ค ามุงคุณ เป็น
วิทยากร 

 
          

 
 
 

 

 

4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารใช้หัวเชื้อจุลินทรียเ์พื่อการผลิตไซเลจคุณภาพสูง 
 
 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจการผลิตและการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ในการหมักไซเลจ 
เพื่อเก็บรักษาคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ หมักได้นานและมีคุณภาพกว่าการหมักโดยวิธีปกติ  สถานที่
ฝึกอบรม  คณะวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2555 โดยมี ผศ.ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ , รศ.ดร.สุนีย์  นิธิสินประเสริฐ
(ม.เกษตรศาสตร์) และอาจารย์สัมฤทธ์ิ อินทร์เฉลียว (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี) เป็นวิทยากร 

 
 

 
 

 

 

 

 

5. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง) 
 

ผู้รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจหลักการเทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง
ส าหรับงานอุตสาหกรรมอาหารสมุนไพรและสปา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชนิดอ่ืนได้  สถานที่ฝึกอบรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 19-20 และ 28-29 กรกฎาคม 2555 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลินทร์ สิงห์ค า เป็นวิทยากร 
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6. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใชจ้ากผักและผลไม้เพือ่เพิ่มมลูค่าเพิ่ม 
 

ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจหลักการเทคโนโลยีน าส่ิงเหลือใช้มาท าให้เกิดประโยชน์
ส าหรับงานอุตสาหกรรมอาหารสมุนไพร และสปา   สถานที่ฝึกอบรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร                  
เมื่อวันที่ 5-6, 14-15 กรกฎาคม 2555   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลินทร์ สิงห์ค า เป็นวิทยากร 

 
 

7.  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเบเกอร่ีเชงิพาณิชย ์

 

ผู้เข้าร่วมอบรม  สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ได้ และส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
สถ านที่ ฝึ ก อบ รม   คณะ เ ทคโนโ ลยี ก า ร เ กษ ตร   เ มื่ อ วั นที่  7 -9  สิ งห าคม  2 5 5 5  โ ด ย มี                                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ ค าหนองไผ่ เป็นวิทยากร 
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ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมในรูปแบบอื่นๆ  

 
โครงการฝกึปฏบิัติเสริมทกัษะการผลิตพืช 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการผลิตพืช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในชุดวิชาการฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช   ประจ าภาคการศึกษาที่  2/2555 โดยจัดอาจารย์ผู้สอน ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 

 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ธญับุรี 
คุณทวีวัฒน์ อารีย์พงศา ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ธัญบุรี น าทีมภรรยาผู้ว่าราชการ

จังหวัดหนองคาย เยี่ยมชมเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูป 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

     

 

 

 
 
โรงเรียนสายปัญญารังสิต เข้าศึกษาดูงาน  

อาจารย์โรงเรียนสายปัญญารังสิต  น านักเรียนที่เลือกแผนการเรียนเกษตรกรรม จ านวน 9 คน                     
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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 โครงการปอ้งกนัโรคพษิสุนัขบ้า 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับเทศบาลต าบลหลักหก จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า             

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังโรค
พิษสุนัขบ้า โดยให้บริการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม 2555 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลหลักหก 

 
ชมรมแพทย์สมุนไพรแห่งชาติ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก การจัดประชุมของชมรม
แพทย์สมุนไพรแห่งชาติ เพื่อการตั้งกระทรวงแพทย์แผนไทย  ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี  
 

          

คัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2555 ระดับประเทศ 

 อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ไทย  ปี พ.ศ.2555  ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร (พืช ผัก ผลไม้ น้ าผึ้ง ข้างกล้อง ข้าวสาร เนื้อสัตว์
สด อาหารประมงสด ขนม น้ าพริก ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์สด นม ไข่ และผลิตภัณฑ์จากประมง) จัดโดย
กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 19 -28 ธันวาคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 

 
ด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

สิ่งแวดล้อม (Culture) 
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1.   โครงการอนุรักษ์พนัธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

 
 

โครงการเทคโนโลยกีารเกษตร เพือ่การอนุรักษ์พนัธกุรรมพืช ณ ป่าปกพนัธกุรรมพืชหนองระเวียง               
จังหวัดนครราชสีมา 

รศ.ดร.น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ถวายรายงาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การจัดนิทรรศการ “งานสวนบัว”  ในงานการประชุม
วิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างม่ันใจ  ณ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. 
หนองระเวียง มทร.อีสาน  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 

 
 

อพ.สธ. - ธญับุรี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  

(อพ.สธ.-ธัญบุรี) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล มทร.ธัญบุรี  

     

นักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว 

คณาจารย์โรงเรียนต่างๆ น านักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์บัวของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงด้วยการค้นคว้าหา
ความรู้นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียนและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้แก่นักเรียน 
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 โครงการอนุรักษ์พนัธกุรรมพืช 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้งด้านพืชสมุนไพร และ
พิพิธภัณฑ์บัว เพื่อเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน และบุคคลภายนอก ได้
ร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมการอบรมสัมมนาที่เกี่ยวกับบัว ทั้งยัง
สามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่เว้นวันวันหยุดราชการ  

 
 
 
  
  

 
สัมภาษณ์ถ่ายท ารายการโทรทัศน์  และสารคดี  
 ผศ.ภูรินทร์  อัครกุญธร   อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยกีารเกษตร ให้สัมภาษณ์ผู้ส่ือข่าวรายการ
ทั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์  นติยสาร และวารสารต่างๆ  เกีย่วกับสายพันธ์ุบัวชนิดต่างๆ ณ พิพิธภัณฑ์บัว 

 
 
 
 
 

 
มอบบัว 

พิพิธภัณฑ์บัว ได้มอบบัวหลากหลายสายพันธ์ุ  เพื่อน าไปปลูก ณ สถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น                 
พระต าหนักคลองส่ี   วิทยาลัยการปกครอง  และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   เพื่อเป็นเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สายพันธ์ุบัวชนิดต่างๆ 
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2. โครงการแลกเปลีย่นวัฒนธรรม และพฒันาศกัยภาพผู้น านกัศึกษา 

 
 

การแสดงวัฒนธรรมของนักศึกษาอนิโดนีเซีย 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประจ าชาติ

ของนักศึกษาอินโดนีเซีย  ในงานวันสืบสานวัฒนธรรมไทย  ครั้งที่ 18  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555              
ณ บริเวณลานหน้าอาคารส านักงานคณบดี  

 

มอบโล่แกอ่งคก์รนักศึกษา 
 รศ.ดร.น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบโล่และ
ประกาศเกียรติคุณ แก่คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ในพิธีไหว้ครู  ประจ าปี
การศึกษา 2555   เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2555  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

  
สัมมนาสมาชิกสภานักศกึษา 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี              
เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555  ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก 
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เลือกตั้งสมาชิกสภานักศกึษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการ

บริหารองค์การนักศึกษา มทร .ธัญบุรี  ประจ าปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2555                       
ณ อาคารโภชนาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

สัมมนาสโมสรนักศกึษา 

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดสัมมนาและส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา เมื่อ
วันที่ 20-22 มีนาคม 2555  ณ ค่ายพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน
และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติตลอดปีการศึกษา 2554  และจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาสโมสร
ชุดเก่าและชุดใหม่ช่วยสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี ในการท างานร่วมกันของสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 
 
 

 

สโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555    

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มอบประกาศเกียรติคุณ แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
คณะ ปีการศึกษา 2555  และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้น า ในพิธี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555   เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2555  ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.
ธัญบุร ี
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3. โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลอ้งกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
 

 กิจกรรมวิชาการ 
 

โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  “นิทรรศการทางวิชาการ”  
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส

เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ลานหน้าอาคารส านักงาน
คณบดี 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์   (3D) 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา                            

ที่สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ (3D)  โดยมีอาจารย์ และนักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ เพื่อปลูกฝังและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่จ าเป็นในด ารงชีพ และส่งเสริมให้ด าเนินชีวิตตามระบบประชาธิปไตย และ
ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555   ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุร ี

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ปีการศึกษา2555 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2555   เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง ได้รู้จักปรับตัวเข้ากับเพื่อน  และ
ระบบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุร ี
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ปีการศึกษา 2555 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่  นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบ
ข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่
นักศึกษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้
นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  

 

ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาและอ าลาสถาบัน  
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอ าลาสถานบัน                 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา  ได้พิจารณาตัดสินใจต่อการประกอบอาชพี
ในสาขาอาชีพท่ีบัณฑิตใหม่สนใจ  และสามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างม่ันคง  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555  
ณ  ห้องประชุมอาคาร 70 เกษตรปทุมธานี  

     

 กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
กีฬาภายในของสาขาประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 

ในงานอ าลาบัณฑิต เพื่อความสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในระหว่างคณาจารย์กับ
นักศึกษา เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 ณ สนามกีฬาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 



    Annual Report 2012  
 

                                                         Faculty of Agricultural Technology  RMUTT 
 

 

123 

โครงการบัวน้ าเงินเกมส์ 
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  “บัวน้ าเงินเกมส์”  ครั้งที่ 22   จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-15 ธันวาคม 

2555 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

      
ราชมงคลธญับุรีเกมส์ 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 "ราชมงคลธัญบุรี

เกมส์"  จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2 – 9 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดูแล
รับผิดชอบหน้าที่ปฏิคมรับลงทะเบียน ผู้จัดการทีมกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด และพิธีปิดการแข่งขัน 

 
 

  

 
 

พระพิรุณเกมส์ 
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมกีฬาภายใน  "พระพิรุณเกมส์" ประจ าปี

การศึกษา 2555 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกก าลังกาย  สร้างความสามัคคีเชื่อมความสัมพันธ์อันดีใน
หมู่คณะ  เมื่อวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
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 กิจกรรมส่งเสริมท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 
 

 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
 

โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย  คร้ังที ่4  
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมงานโครงการ  9 ราชมงคลร่วมใจสืบสาน

วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 4  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย และจัดนิทรรศการผลงานของนักศึกษา  เมื่อวันที่ 
21-24 สิงหาคม 2555  ณ  มทร.รัตนโกสินทร์ และวัดไร่ขิง จ.นครปฐม 

 
      
 
 
 

 
 

 

 
งานสืบสานวัฒนธรรมไทย'55 คร้ังที่ 18 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย' 55 ครั้งที่ 18 เมื่อ

วันที่ 10 สิงหาคม 2555  ณ บริเวณลานหน้าอาคารส านักงานคณบดี  โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน เช่น ท า
ขนมบัวลอย หุงข้าวธัญพืช จัดพานขนม การแกะสลักผลไม้ ตลอดจนการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน แข่งขัน
หัวเราะ ส้มต าลีลา และการแสดงนักศึกษาอินโดนีเซีย  การประกวดธิดาผ้าไทย  และแข่งขันวงดนตรี
ลูกทุ่งลิปซิงก์ 
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พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย  

รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธาน
ในพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2555  เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

   
พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
ผศ.ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจ าปี

การศึกษา 2555  เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน  2555 ณ อาคารโภชนาคาร  

 
โครงการสักการะและบวงสรวงสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ประจ าคณะ 
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีสักการะและบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจ า

คณะฯ เนื่องในวันไหว้ครู เพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 
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โครงการบายศรีสู่ขวญันักศึกษาใหม ่
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จดักจิกรรมบายศรีสู่ขวัญนกัศกึษาใหม่ เพื่อรับขวญั 

พร้อมสร้างขวัญและก าลังให้แก่นกัศึกษาใหม่  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2555 ณ ลานหน้าอาคารโภชนาคาร 

 
บายศรีสู่ขวญัอ าลาสถาบัน 
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จดักจิกรรมบายศรีสู่ขวัญอ าลาสถาบัน เพ่ือสร้าง

ขวัญและก าลังใจ อวยพรให้แก่นักศกึษาท่ีจบการศึกษา  เมือ่วันที่ 24  มีนาคม 2555 ณ อาคารโภชนาคาร 

 
โครงการท าบุญและพิธีครอบเศียรบูชาครูองคบ์รมครูปู่ฤษี 
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีท าบุญและครอบเศียรบูชาครู องค์บรมครูปู่

ฤษี เพื่อสืบทอดพิธีครอบครูให้ด ารงสืบไป เชิดชูพระคุณครูและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ เมื่อ
วันที่  24-25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ส านักงานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
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โครงการถวายเทยีนพรรษา 
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  เนื่องในวัน

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนใกล้เคียง  เมื่อ
วันที่  31 กรกฎาคม 2555  ณ วัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 

     

โครงการเทดิพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี และมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณหน้าอาคารส านักงานคณบดี 

 
โครงการเทดิพระเกยีรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช 
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จดัพิธีเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  โดยมี รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทกัษ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธี  
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โครงการท าบุญตกับาตรอาหารแหง้ 
 

ตักบาตรนักศึกษาใหม ่  องค์การนักศึกษาร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จัดพิธีตักบาตรนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้น                    
ปีการศึกษา ณ ลานอนันตรังสรรค์ มทร.ธัญบุรี 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ท าบุญตักบาตรชมรมพุทธศาสนา  ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                     
จัดพิธีตักบาตร ส าหรับอาจารย์และนักศึกษาใหม่  เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นประจ าในวันพุธ เดือนละ 2 ครั้ง               
ณ ลานหน้าอาคารส านักงานคณบดี 

 
 
 
    
 

 
 

กิจกรรมท าบุญสาขา  นักศึกษาในแต่ละสาขา  จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพล
พระสงฆ์  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์และนักศึกษาในแต่ละสาขา  
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โครงการสวดมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชา 2600 ปี แหง่การตรัสรู้ขององค์พระสัมมนาสัมพุทธเจ้า 
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดพิธีสวดมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชา 2600 ปี แห่ง

การตรัสรู้ขององค์พระสัมมนาสัมพุทธเจ้า  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธี ระหว่างวันที่ 
24-25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ส านักงานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 
 
 

   
 

 
 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

โครงการเกษตรอาสาพัฒนาสังคม 
โครงการ 7 สี ปันรักให้โลก   นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรมของ

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  โครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อ
รณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดท าบุญเนื่องในวันมาฆบูชา  เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2555  ณ วัด
ปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 

 
ฟื้นฟูน้ าท่วมคณะ  (มหาอุทกภัย54)   นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรมท าความ

สะอาดภายในคณะ(Big Cleaning Day) หลังจากประสบอุทกภัยธรรมชาติ  เพื่อร่วมกันพัฒนาให้คณะ
กลับมาเหมือนเดิม  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 
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โครงการเทคโนโลยีการเกษตร สานสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนา มาตรฐาน 5 ส   สโมสรนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร   จัดกิจกรรม 5 ส เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาใหม่ทุกคน รักในความเป็นเกษตร 
รักธรรมชาติ รักส่ิงแวดล้อม  ร่วมกันรักษาส่ิงแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555  

 
 
 
 
 

 
 กิจกรรมนันทนาการ 

 

โครงการสานสัมพนัธ์ สันทนาการ สร้างสรรค์ สามัคคี ปลกูฝังความเปน็ผู้น า 
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดให้มีกิจกรรม  “สานสัมพันธ์ สันทนาการ 

สร้างสรรค์ สามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้น า  ปีการศึกษา 2555” ณ ห้องประชุมคณะ โดยมีวิทยากรให้
ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และจัดกิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมให้นักศึกษา ได้ร่วมสร้างสรรค์
สามัคคี และปลูกฝังการเป็นผู้น า  เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2555 

 
 
 
 
 

 
โครงการเกษตรสัมพันธ์ เชงิสร้างสรรค์ หลกีเลี่ยงอบายมุข 
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จัดกิจกรรม “เกษตรสัมพันธ์ เชิงสร้างสรรค์ 

หลีกเล่ียงอบายมุข” ต้อนรับน้องใหม่ ซ่ึงเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  สันทนาการ ไม่รับน้องใช้ความ
รุนแรง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย   เมื่อวันที่ 16-17 
มิถุนายน 2555 ณ อาคารโภชนาคาร 
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โครงการ Freshy Night 2012 
ประกวดแฟรสชี่คณะ  ประกวดดาว-เดือน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร “ Freshy Night 2012”  

กิจกรรมสังสรรค์ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ และค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษาที่มีความสามารถ เป็น
ตัวแทนของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่เป็นทูตกิจกรรมและประชาสัมพันธ์คณะฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2555 

  
 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศ นักศกึษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารว่มกิจกรรมเฟรสชี่คณะ    

 

 

ประกวดเฟรสชี่มหาวิทยาลัย    ตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร น.ส.เนาวรัตน์ จิตตะ
ยโสธร นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ RMUTT Freshy girl 2012, รางวัล 
RMUTT The Best costume girl 2012 และรางวัลสาวหน้าใส(นิติพลคลินิก) 2012 และนายวรรัตน์ จิรดล 
นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 RMUTT Freshy boy 2012 

 
 

    

 

 

 ภาพบรรยากาศ นักศกึษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารว่มกิจกรรมเฟรสชี่มหาลัย 
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การประกวด Sport boy & sport girl 

ตัวแทนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล Sport Girl   จากการประกวด Sport 
boy & sport girl  ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  "ราชมงคล
ธัญบุรีเกมส์" ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2555 

     

 

 

 
 

 

 
 

แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2553 และ2554    ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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บรรยากาศ งานเลี้ยงอ าลาสถาบัน  ของแต่ละสาขา เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ที่ก าลังจะ
ส าเร็จการศึกษา สร้างความประทับใจที่ดี รู้สึกรักและผูกพันต่อสถาบัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความ
สมัครสมานสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาด้วย 
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4. กิจกรรมเสริมสร้างศิลปวฒันธรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 
 

งานสืบสานสงกรานตไ์ทย เกษตรปทุมธาน ี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานสืบสานสงกรานต์ไทย ประกอบด้วยพิธีท าบุญ  และพิธีเบิก
เนตรพระพุทธราชมงคล โดยหลวงพ่อเอียด  วัดไผ่ล้อม ซ่ึงมี รศ.ดร.น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานในพิธี  และกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้อาวุโส เนื่องในวันขึ้น
ปีใหม่ของไทย ที่แสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ ผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ ขอรับพร
เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ บริเวณหน้าอาคารส านักงานคณบดี 

                                          

 
 
 
 
 
ราชมงคลสืบสานสงกรานตไ์ทย   

ผศ.ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณาจารย์ และสมาคมศิษย์เก่า เข้าร่วม
กิจกรรมราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย  เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2555 
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งานแสดงมุทิตาจิต  ประจ าปี 2555 
 

วันราชมงคลน้อมเกล้าฯ และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานวันราชมงคลน้อมเกล้าฯ และงานแสดงมุทิตาจิต

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2555   โดยผู้เกษียณอายุราชการของคณะเข้ารับโล่และของที่ระลึก จาก
อธิการบดี รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2555  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

    
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานเกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณประจ าปี 

2555 ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร(รองอธิการบดี)  นายสมภพ เพชรรัตน์ (รองอธิการบดี)  ผศ.วิเศษ 
ชาญประโคน   ผศ.พูนสุข ตังคเศรณี   ผศ.ประสิทธ์ิ สิทธิไกรวงษ์   นายวิเชียร หม่องศิริ  และนายละมัย 
กลับใจ เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2555 ณ อาคารส านักงานคณบดี 
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ทอดผ้าป่าตน้ไม้  
รศ.ดร.น ายุทธ   สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทอดผ้าป่า

ต้นไม้แก่พระปัญญานันทมุณี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม ณ มทร.ธัญบุรี 

              
สักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ ามหาวิทยาลัย 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย   

 
สวัสดีปใีหม่ผูอ้าวุโส 

ผศ.ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร น าทีมผู้บริหารคณะฯ เข้าสวัสดีปีใหม่
อธิการบดี   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสวัสดีปีใหม่แก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้ท า
คุณประโยชน์ แก่คณะฯ อีกหลายๆ ท่าน  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 
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ท าบุญตักบาตรอาหารแห้ง รับพรปีใหม่ 2555    
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องโอกาส

วันขึ้นปีใหม่  โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจ านวนมาก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554 ณ ลานหน้าอาคารส านักงานคณบดี  และแจกเส้ือประจ า
คณะฯ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ส าหรับบุคลากรของคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
 

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล   
(Care, Commitment, Competency, Communication and 

Collaboration) 
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1. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 

 

 
 โครงการพัฒนาบุคลากร 

 

โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วย
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุลและการ
พึ่งพาตนเอง “สวนธงไชย-ไร่ทักสม”  จังหวัดนครนายก   และฝึกปฏิบัติ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เพื่อส่งเสริมให้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการเรียนการสอน และในชีวิตประจ าวัน  

 

 
 
 
 

 
AEC : การอดุมศึกษาไทย เพื่อเสนอรูปแบบการเปลีย่นแปลงของมหาวิทยาลยัฯ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประชุมสามัญ

วิชาการประจ าปี ของคณาจารย์และข้าราชการ บุคลากร มทร.ธัญบุรี เรื่อง AEC : การอุดมศึกษาไทย เพื่อ
เสนอรูปแบบการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนเข้าสู่ AEC โดยมีร้อยต ารวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ 
เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุร ี

   
 
 
 
 

 



    Annual Report 2012  
 

                                                         Faculty of Agricultural Technology  RMUTT 
 

 

140 

 
โครงการซ้อมปอ้งกันอัคคีภัยในอาคารสูง 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการซ้อมป้องกัน

อัคคีภัยในอาคารสูง ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และ
สนามกีฬา มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต ซ่ึงจัดโดยกองกลาง มทร.ธัญบุรี ร่วมกับส านักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัย ตลอดจนป้องกันการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 
   
 
 
 

 
 

 
โครงการเสริมสร้างสุขภาพปอ้งกนัโรค 
โครงการเสริมสร้างสุขภาพป้องกนัโรค และเผยแพร่ความรู้ ด้านประกนัสังคม ประจ าปี 2555            

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล  มทร.ธัญบุร ี

 
โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการส าหรับบุคลากร  
บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการส าหรับ

บุคลากร เรื่องเทคนิคการส่ือสาร และประสานงานในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยมี ดร.อาทิตา               
ชูตระกูล เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2555 จัดโดยกองบริหารงานบุคคล มทร.ธัญบุรี  
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

บุคคลกรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เรือ่ง
การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน วันที่ 27 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี 
โดยพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรยึดมั่นในพระพุทธศาสนา สามารถน าหลักธรรมค าส่ังสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน              
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ยึดมั่นในความดี มีค่านิยมที่ดี
งาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมท้ังประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม มีจิตสาธารณะ                        

  
 

    

 

 

 

 

 

 

โครงการฝกึอบรม หลักสูตร การจัดท าแผนกลยทุธอ์งคก์รและการเชือ่มโยงสู่แผนปฏบิัติการ 
บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจดัท าแผนกลยุทธ์องคก์รและ

การเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ จัดโดยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2555 
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 โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเทดิทูนสถาบันสูงสดุของชาติ 
 

พิธีเทดิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

พิธีเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   คณะกรรมการบริหาร บุคลากร 
และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 
ธันวาคม 2554 ณ ลานประติมากรรมบัว (มทร.ธัญบุร)ี  

 
 
 
 
  

 

พิธีเทิดพระเกียรติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี น าทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ สมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธี
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 

 
 
 
 
 

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ลานหน้าอาคารส านักงานคณบดี 
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ทูลเกล้าฯ ถวายเงนิโดย เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิการบดี      

รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายกองค์การนักศึกษา มทร .ธัญบุรี                  
เฝ้าทูลทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา        
เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2556      

     
 
 
 
 
 
 

 

กอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจ าปี 2554 
ชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการ

แข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 
โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสา
ธารณกุศล สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2555  

         

เดิน-วิ่งการกุศล ราชมงคลธญับุรี 
ร ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมเดิน -วิ่งการกุศล             
ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน 2556 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็น
การเทิดพระเกียรติและน้อมส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย และน ารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งเป็น
การส่งเสริมให้หันมาออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
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บันทกึเทปถวายพระพร 
รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี น าคณะ

ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา บันทึกเทปถวายพระพร12 สิงหามหาราชินี  เพื่อออกอากาศที่สถานีวิทยุ
โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล ณ ห้องประชุมเมธาวี ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 

 
 
 
 

 

2. บริหารจัดการ 

 
 

จัดการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554  ระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2554  โดยมีตัวแทนจากคณะและหน่วยงาน เข้าร่วมการอบรม  เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2554   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี 
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โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับบุคลากร 

คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับบุคลากร ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 
บรรยายโดย อ.สุทธิชัย ภิญโญภาวศุทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย  และผู้ช่วยศาสตราจารย์
อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ 

 

 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ (Outlook) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Outlook ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่  21-22 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้  CKC มทร.ธัญบุรี                   
(ศูนย์รังสิต) เพื่อเรียนรู้ระบบการใช้งานโปรแกรม Outlook ในการส่งข้อมูลข่าวสาร ภายในหน่วยงาน 

   

โครงการอบรมความเสี่ยง 
คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมอบรมโครงการบริหารความเส่ียง                

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องรินลอุบล มทร.ธัญบุรี 
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การจัดประชุมภายในคณะ 
 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดให้มีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง                 
ณ ห้องประชุมคณะ เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของคณะฯ ระดมความรู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาคณะ 

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดให้มีประชุมคณะกรรมการบริหาร  เป็นประจ าทุกเดือน                               
ณ ห้องประชุมคณะ  เพื่อพิจารณาและทบทวน ผลการด าเนินงานของคณะฯ ที่ผ่านมา และโครงการที่จะ
ด าเนินงานต่อไปข้างหน้า 

  
 

ประชุมอาจารย์ และบุคลากรของคณะ 
การประชุมอาจารย์   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมอาจารย์  ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง    

ณ ห้องประชุมคณะ  เพื่อแจ้งข่าวสาร กิจกรรม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
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ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุน ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี เพื่อแจ้งข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการในคณะ
และรับทราบนโยบายการด าเนินงาน  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

        

ประชุมพัฒนางานสารบรรณคณะ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมงานสารบรรณ โดยมีคณบดี รองคณบดี หัวหน้าส านักงาน 
หัวหน้าฝ่าย และผู้ปฏิบัติงานสารบรรณคณะ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางพัฒนางานสารบรรณของ
คณะฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม  อาคารส านักงานคณบดี 

 

    ประชุมชี้แจงแผน 

ฝ่ายบริหารและวางแผน จัดให้มีการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555-2558) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 เพื่อถ่ายทอดให้บุคลากรของคณะได้รับทราบแผน และด าเนินการไป
ในทิศทางเดียวกัน  เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 
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ประชุมเตรียมแผนฟื้นฟ ู
ผศ.ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ร่วมหารือกับ ผศ.นที ภู่รอด ผู้อ านวยการกองกลาง เพื่อพิจารณา
ออกแบบคอกสัตว์ หลังจากถูกน้ าท่วม โดยใช้แนวคิดให้เป็นตามธุรกิจ มีส่วนประกอบในกระบวนการ
เล้ียงสัตว์ที่เป็นแปลงหญ้า โรงอาหารสัตว์ คอกสัตว์ การช าแหละสัตว์ การก าจัดของเสีย ระบบจัดการ
สุขภาพสัตว์  ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์การจัดการเรียนการสอน การวิจัยของอาจารย์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้
ทั้งด้านการเกษตร และส่ิงแวดล้อม ให้กับนักศึกษา ชุมชน และท้องถ่ิน 

 
     
 

 
 
 

 
ประชุมงานฟาร์ม 
ฝ่ายบริหารและวางแผน จัดให้มีการประชุมหัวหน้าแผนกงานฟาร์มต่างๆของคณะ  เพื่อแจ้งการ

จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2555 และแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ  พร้อมทั้งสอบถาม
ปัญหาอุปสรรคในด าเนินงานที่ผ่านมา   ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 

 
 
 

 

 
 

ประชุมวางกรอบนโยบายพิพิธภัณฑ์บัว 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เข้าร่วมประชุมวางกรอบนโยบาย
พิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ พิพิธภัณฑ์บัว 
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มหาวิทยาลยัจัดประชุมบคุลากร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จดัให้มีการประชุมบคุลากรทั้งมหาวิทยาลัย 
เพื่อแจ้งนโยบายทิศทางในด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และอนาคต ให้บคุลากรทกุคนได้
ทราบ  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

 

เลือกตั้งกรรมการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก าหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ   และกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ซ่ึงใช้สถานที่เลือกตั้ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา  และการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จัดการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตและภูมิทัศน์ และหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์   และ
ด าเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา  ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส านักงานคณบดี  
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3. ฝ่ามหาอุกทกภัย 54 

 

 การเตรียมการในการป้องกันน้ าท่วม 

 สัญญาณบ่งบอกเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554  สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2554 ซ่ึงได้เตรียมการเสริมแนวก าแพงด้านที่ติดกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพิ่มระดับการป้องกันอีก 40
เซนติเมตร และด้านหน้าติดกับถนนเมืองเอกใช้กระสอบทรายกั้นเป็นแนวสูงจนในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 
มวลน้ าที่มีอยู่รอบๆ ได้เริ่มไหลเข้ามาในพื้นที่ผ่านช่องทางที่เป็นรอยต่อของก าแพงรั้งและช่องทางอ่ืนๆ  
ได้เสริมเครื่องสูบน้ าเร่งสูบน้ า  จนวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ขณะที่ปริมาณน้ าจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพิ่ม
ระดับสูงตลอดเวลา และล้นก าแพงกั้นน้ าเข้าสู่พื้นที่ศูนย์รังสิต ในคืนวันที่ 23 ตุลาคม 2554  จากนั้น
ปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จากการที่น้ าไหลทะลักเข้าพื้นที่รอบทิศทาง จึงท าให้พื้นที่ภายในศูนย์รังสิต ถูกน้ า
ท่วมเต็มพื้นที่ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2554  กระทั่งถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ระดับน้ าได้ขึ้นสูงสุด และทรง
ตัวอยู่ถึงวันที่  30 ตุลาคม 2554 ในระดับความสูงลดหล่ันกัน ประมาณ 1.2-1.8 เมตร จากนั้นระดับน้ า
ค่อยๆ ลดลงในช่วงแรกๆ และลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 จนกระทั่งในวันที่ 2 
ธันวาคม 2554 จะเหลือปริมาณน้ าท่ีต้องใช้การสูบออกเท่านั้น  จึงจะแห้งสนิท น้ าได้ท่วมขังอยู่ในพื้นที่
นานถึง 61 วัน 
 

สภาพคณะเทคโนโลยกีารเกษตร (ศูนย์รังสิต) คณะเกิดอุทกภัย 
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 การฟื้นฟู  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

ท าความสะอาดศูนย์รังสิต (Big Cleaning Day)ในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณหน้าอาคาร
ส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกลาง
มหาวิทยาลัยฯ, บริษัทในเครือเบทาโกร , การประปานครหลวง  และเทศบาลเมืองรังสิตให้บริการรถฉีด
น้ าและรถเก็บขยะ  

 
 
 
 
 

 
Big cleaning Day ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้กลับมาสวยงามดังเดิม  

 
 การเตรียมการเพื่อรับวกิฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 31 รายการ  งบประมาณจ านวนเงิน 
124,056,500 บาท 
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      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
นโยบายด้านระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพ 

 
 1.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ประชาคม ทุกระดับ
ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร อย่างต่อเนื่อง 
        2.  สนับสนุนการพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การตัดสินส าหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานด้านการสอนและหน่วยงาน
สนับสนุนที่อยู่ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 3.  สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพทางกายภาพ ส่ิงแวดล้อมมีระบบบริหารความเส่ียง
ต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา 

  4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในคณะในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศกึษาและการ
น าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงงาน 

 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 ผศ.ดร.อ านาจ   ศิลวัตร   ประธานกรรมการ 
 ดร.จรัญ    ลิขิตรัตนพร  กรรมการ 
 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์  กรรมการ 
 ผศ.อรุณชัย   แก้วศรีงาม  กรรมการ 
 ผศ.วิทยา    ทวีนุช   กรรมการ 
 สพ.ญ.ดร. ปภาภัสสร์  ศรีมหาคุณวงศ์  กรรมการ 
 ผศ.ประดิษฐ์   ค าหนองไผ่  กรรมการ 
 ผศ.อรัญญา   ภู่รอด   กรรมการ 
 ผศ.ศศินิษฐา   ถนอมวงศ์วัฒนะ  กรรมการ 
 ดร.นันท์ชนก   นันทะไชย  กรรมการ 
 นางสาวพรรณปพร  โภคัง   กรรมการ 
 ดร.พนิดา    บุษปฤกษ์  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัคณะ  ประจ าปีการศึกษา 2554 
ระหว่างวันที่  12-13  กรกฎาคม 2555 

 

รศ.สุนันทา  ภิญญาวัธน ์         ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยรามค าแหง    ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.นนทลี  พรธาดาวิทย ์      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                 รองประธานกรรมการ   
ผศ.มาลี   จัตุรัส                  คณะบริหารธุรกจิ                              กรรมการ   
นางกรธัช  โฆษิตโภคิน        คณะศิลปศาสตร ์                              กรรมการ  
นายอัคเรศ  สิงห์ทา                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     กรรมการ  
ผศ.ดร.ปานฉตัท ์อินทร์คง              คณะศิลปกรรมศาสตร ์                     กรรมการ  
นายสันต ิ เกษมวฒันปัญญา ส านักประกันคุณภาพการศึกษา        กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวชมุค  พรรณดวงเนตร   คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัสาขาวชิา  ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพชืและภูมิทัศน์   วันที่  21  มิถุนายน  2555 
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  วันที่  19  มิถุนายน  2555 
นางปณิตา สงวนทรัพย ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์   ประธานกรรมการ 
ผศ.ฉลาด สว่างแจ้ง คณะศิลปศาสตร ์     กรรมการ 
ผศ.ดร.สุกัญญา แสงเดือน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  กรรมการ 
น.ส.นิตยา โง้ววัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    กรรมการ 
นายสุรัตน ์ ตรัยวนพงศ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์    กรรมการ 
น.ส.ศศินา ปาละสิงห์   กองพัฒนานกัศกึษา   กรรมการและเลขานุการ 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร  วันที่  18  มิถุนายน  2555 
นายสุทธิชัย ภิญโญภาวศุทธิ คณะบริหารธุรกิจ    ประธานกรรมการ 
นางสุภาพร คูพิมาย  คณะบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
น.ส.นฤมล แสนเสนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
น.ส.ชมุด พรรณดวงเนตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
นายสุวัฒน ์ พื้นผา  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน    กรรมการ 
น.ส.สุกัญญา ติยภรณ์พพิัฒน์   กองบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  ประจ าปี 2554 
 
 
 องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนการด าเนินงาน  

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการก าหนดปรัชญา  ปณิธาน และวัตถุประสงค์ ตลอดจน
กระบวนการพัฒนาแผน ด าเนินการได้ในระดับดี  
            คะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที ่1 เท่ากบั 4.00 (ระดับด)ี  ตามเกณฑ์ สกอ.  
 

จุดเดน่ 
มีผลการพัฒนาตามแผนที่บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

สถาบัน  
จุดที่ควรพัฒนา 

ไม่พบว่ามีการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ต่อสถาบันเพื่อ 
พิจารณา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

เมื่อมีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ต่อผู้บริหารแล้ว ควรน าเสนอต่อ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา แล้วน าผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงการจัดท า
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีในรอบปีงบประมาณถัดไป 
 
 องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 

             คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.67 มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 31 คน  คิด
เป็นร้อยละ 51.67 มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด าเนินการได้ในระดับดี  มี
ห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ด าเนินการได้ในระดับดีมาก มีระบบและ
กลไกพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ด าเนินการได้ในระดับดี มีระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอนระดับดี มีระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตด าเนินการ
ได้ในระดับดี   มีระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษาอยู่ในระดบัด ี 
             คะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที ่2 เท่ากบั 4.41 (ระดับด)ี    ตามเกณฑ์ สกอ. 
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จุดเดน่ 
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
2. มีอาจารย์ประจ าท่ีมคีุณวฒุิปริญญาเอกเปน็สัดส่วนหนึ่งในสามของอาจารย์ประจ าท้ังหมดซ่ึง

สูงกว่าเกณฑ ์
3. มีการอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การบริการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
4. มีการให้ผู้มีประสบการณท์างวิชาการจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ

สอน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ยังขาดการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร             
สายสนับสนุน 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในบาง 
รายวิชายังต่ ากว่าเกณฑ ์3.51 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขแผนหรือปรับปรุงแก้ไขการบริหารและการพัฒนา
ต่อไป 

2. ควรหาแนวทางปรับปรุงให้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน ให้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 3.51 ทุกรายวิชา 
 
 องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา    

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกให้ค าปรึกษาและบรกิารค้นข้อมูลข่าวสารในระดับดี 
และมีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาในระดับดีมาก 
             คะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที ่3 เท่ากบั 4.50 (ระดับด)ี   ตามเกณฑ์ สกอ. 
 

จุดเดน่ 
มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศกึษาท่ีดีและเป็นรูปธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรมกีารสรุปผลการด าเนินงานด้านกิจกรรมการพัฒนานกัศึกษาให้ชดัเจนยิ่งขึ้นเพื่อแสดงถึง 

ความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม 
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 องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 
             คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ด าเนินการ
ได้อยู่ในระดับดี มีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ด าเนินการอยู่ใน
ระดับดี มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  เท่ากับ 
36,177.95 บาท/คน 
             คะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที ่4 เท่ากบั 3.67 (ระดับด)ี    ตามเกณฑ์ สกอ. 
 

จุดเดน่ 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

ยังไม่มีการน าผลการประเมินด้านงบประมาณการวิจัยและด้านการสนับสนุนพันธกิจการวิจัยไป
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรน าผลการประเมินด้านการจัดสรรงบประมาณการวิจัย  และด้านการสนับสนุนพันธกิจการ
วิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์เครื่องมือ แหล่งค้นคว้าข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัด
ประชุมวิชาการ ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาการวิจัยของหน่วยงาน และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของท้องถ่ินและสังคม 
 
 องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

             คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  ด าเนินการอยู่ใน
ระดับพอใช้ มีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในระดับพอใช้  
             คะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที ่5 เท่ากบั 3.00 (ระดับพอใช)้   ตามเกณฑ์ สกอ. 
 

จุดเดน่ 
-            

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
2. ยังไม่ได้น าผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการ  ไปพัฒนาระบบหรือ

กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา และน าผลการประเมินไป
พัฒนาแผนและกระบวนการเพื่อผลสัมฤทธ์ิที่สูงขึ้น 

2. ควรน าผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บรกิารซ่ึงได้ท าไว้แล้ว ไปพัฒนา
ระบบหรือกิจกรรมการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
 
 องค์ประกอบที ่6 การท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง                  
             คะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที ่6 เท่ากบั 2.00  (ระดับต้องปรับปรุง)     ตามเกณฑ์ สกอ. 
 

จุดเดน่ 
              - 

จุดที่ควรพัฒนา 
ยังไม่มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรมีการบูรณาการการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา แล้วท าการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ  และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไขแผนงานและการจัดการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีภาวะผู้น าของผู้บริหารอยู่ในระดับพอใช้ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้อยู่ในระดับดีมากมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจด าเนินการอยู่ในระดับดีมาก  
ระบบบริหารความเส่ียง อยู่ในระดับดี 
             คะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที ่7 เท่ากบั 4.25 (ระดับด)ี      ตามเกณฑ์ สกอ. 
 

จุดเดน่ 
มีการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้และมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจเป็น

การประเมินคณะฯ ที่ใช้ผลร่วมกับสถาบัน 
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จุดที่ควรพัฒนา 

ไม่พบหลักฐานการส่ือสารแผนและผลด าเนินงานของผู้บรหิารไปยังบุคลากรทกุระดับของคณะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. คณะฯควรมีกลไกการส่ือสารภายในเพื่อแจ้งแผนและผลด าเนินงานไปยังบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะไปในทิศทาง
เดียวกันตามแผนที่วางไว้ 

2.   คณะฯ ควรมีการจัดการความรู้และระบบสารสนเทศเป็นของตนเอง ถึงแม้ว่าจะมีระบบหลัก
ของสถาบันอยู่แล้วก็ตาม เนื่องจากแต่ละคณะฯ มีธรรมชาติและแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน ความต้องการ
ของแต่ละคณะฯ ไม่เหมือนกัน ถ้าคณะฯ ด าเนินการเรื่องการจัดการความรู้และระบบสารสนเทศของ
ตนเอง น่าจะสนองตอบความต้องการของบุคลากรในคณะฯ ได้มากกว่า และเห็นแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข เพื่อพัฒนาคณะได้ชัดเจน และตรงประเด็นเป้าหมายมากกว่า  

3. ควรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานระบบบริหารความเส่ียงต่อสภาสถาบัน แล้วน าผลการ
พิจารณาและข้อเสนอแนะของสถาบันไปปรับปรุงหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 
 
 องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ 

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน            
มีการจัดท ารายงานทางการเงิน มีการวางแผนการใช้เงินและติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผล
การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
             คะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที ่8 เท่ากบั 5.00 (ระดับดีมาก)    ตามเกณฑ์ สกอ. 
 

จุดเดน่ 
มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของแต่ละป ีควรต้องน าแผนและผลการปฏิบัติตามแผนกล

ยุทธ์ทางการเงินของปีก่อนหน้ามาพิจารณารว่มด้วย       
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 องค์ประกอบที ่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม  
ด าเนินการได้ในระดับดี 
             คะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที ่9 เท่ากบั 4.00 (ระดับด)ี     ตามเกณฑ์ สกอ. 
 

จุดเดน่ 
มีการสร้างเครือข่ายการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรน าผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา 

ผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี ้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคณุภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้นเอง 
 
  

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 

 องค์ประกอบ 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5 ) 

ประเมิน
ตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และ แผนการด าเนนิงาน 5.00 4.00  
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 4.10 3.93 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา  5.00 4.50 
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจยั 2.33 1.99 
องค์ประกอบท่ี 5 การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 3.75 2.52 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 3.67 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 5.00 4.25 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 4.00 4.00 

รวม 4.03 3.51 
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        คณะผู้จัดท า 
 
 

ที่ปรึกษา 
 ผศ.ดร.อ านาจ   ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
 ดร.จรัญ   ลิขิตรัตนพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 สพ.ญ.ดร. ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 ผศ.นิยม   บัวบาน  ผู้ช่วยคณบดี 

 ผศ.น.สพ.การันต์              ชีพนุรัตน ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์                                             
                   และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์

 ผศ.ประดิษฐ์  ค าหนองไผ่ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

  นายวีระยุทธ  นาคทิพย์         หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
 นางสาวพรรณปพร โภคัง  หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 
 

ออกแบบ      การน าเสนอ รูปเล่ม ปก ภาพประกอบ ภาพกิจกรรม และจัดพิมพ์     
 งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณบดี 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 
 


