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   ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

    

    ที่ต้ัง   

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 ตั้งอยู่เลขท่ี   พหลโยธิน 87  ซอย  2 ต าบลประชาธิปัตย์  อ าเภอธัญบุรี  

 จังหวัดปทุมธานี  12130 

 มีเนื้อที่ทั้งหมด  125  ไร่  1  งาน  28   ตารางวา 
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ความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

       พ.ศ.    2477 เริ่มจัดต้ังเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต รับนักศึกษาที่ส าเร็จช้ันประถมปีท่ี 4 เข้าเรียนในหลักสูตร   2 ปี 

            พ.ศ .   2548 กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลเปิดสอนหลักสูตรช้ันมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นเกษตรกรรมและตอนปลายเกษตรกรรม 

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

            พ.ศ.    2518 มีพระราชบัญญัติโอนกิจการและอ านาจการบรหิารบางส่วนของกรมอาชีวศึกษาไปเป็นของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

            พ.ศ.    2520 เปลี่ยนช่ือจากวิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานีเป็น “วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี” สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา 

            พ.ศ.    2531 เป็นวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานช่ือใหม่เป็น                                 

   “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 

            พ.ศ.    2532 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนช่ือวิทยาเขต โดยตัดเฉพาะค าว่าเกษตรออก วิทยาเขตเกษตรปทุมธานีจึงเปลี่ยนช่ือเป็น “วิทยาเขตปทุมธานี” 

            พ.ศ.    2548 สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ         

   ฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขต จัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง      

   โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งใน

   ระดับปริญญาตรี โท และ เอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้ส าเรจ็การศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และ

   การศึกษาขั้นพืน้ฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญาตรี  

           พ.ศ.   2550  เปลี่ยนเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
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        ตราสัญลักษณ์    เป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน  8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึงทางแห่ง

ความส าเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปท่ัวสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกร

บรรจุอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์และเคร่ืองหมายประจ าองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านได้เป็นผู้พระราชทาน

นามว่า "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข  9  บรรจุอยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9 

ด้านล่างของตราวงกลมท าเป็นกรอบโค้งรองรับมีชื่อ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี" คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วย

ลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจ ายามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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                        ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช   ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า

 ฯ พระราชทานให้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช

 ด าเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  ศูนย์กลางการศึกษาระดับ

 ปริญญา   วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา   เลขท่ี 39  หมู่ท่ี1 ถนนรังนครนายก  

 ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

 ราชมงคลธัญบุรี) เมื่อวันอังคารท่ี 7 มิถุนายน 2531 นับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล  

ยังความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย  ในการนี้พระองค์ได้ทรงปลูกต้นบัวสวรรค์  ณ บริเวณลานประติมากรรมสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัย  (ลานอนันต์รังสรรค์ในปัจจุบัน) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สุดมิได้แก่

คณาจารย์    ข้าราชการและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ก าหนดให้  ต้นบัวสวรรค์  เป็นต้นไม้มงคลประจ ามหาวิทยาลัย 
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   ประติมากรรมสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    

  

 ประติมากรรมสัญลักษณ์รูปดอกบัว เป็นเคร่ืองหมายแห่งความคิด ความรู้สึกร่วม 
 ในอันท่ีจะช่วยกันพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้ารูปดอกบัวซ้อน
 กัน 3 ชั้น   เพื่อให้เกิดความรู้สึกโปร่งเบา และยังมีกลีบบัว 8  เส้น  หมายถึง  
 มรรค 8 ประการ ส่วนยอดแหลมแทรกขึ้นสู่ฟ้า หมายถึง ผู้จะพบความส าเร็จได้จะต้อง
 ใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการผ่านแต่ละขั้นตอนการเรียนรู้ 
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Determination  : ปณิธาน    

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถาบันที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทวิชาการ 
มีความช านาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่   
ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่และความเจริญรุ่งเรื่องของประเทศชาติ 

 

Vision   :   วิสัยทัศน์   

“ เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรตามมาตรฐานสากล ” 
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Mission  :  พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเข้าสู่อาชีพ                       

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่การผลิตและการบริการที่สามารถ      

      ถา่ยทอด และสร้างมูลคา่เพิ่มให้แก่ประเทศ                                                                      

3. ให้บริการงานวิชาการและขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อการมีอาชีพและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขันวิทยาศาสตร์  

       เทคโนโลยีสู่ การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ                    

4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน                          

5. บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการ บริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาล            
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         จ านวนบุคลากร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                               จ านวนบุคลากร สายวิชาการ(อาจารย์)                                

   ปีการศึกษา 2552                                                 ปกีารศึกษา 2552 จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 

                                                                                                                                                                                                      

       

       

บุคคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ข้าราชการสายวิชาการ - 2 22 14 38 

ข้าราชการสายสนับสนุน 1 1 3 - 5 

ลูกจ้างประจ า 28 2 - - 30 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 2 6 - 11 

พนักงานราชการ 3 3 - - 6 

ลูกจ้างช่ัวคราว 36 13 - - 37 

รวม 59 23 31 14 127 

ต าแหน่งวิชาการ  จ านวน 

รองศาสตราจารย ์ 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 242 

อาจารย์  15 

รวม  38 
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    หลักสูตรระดับปริญญาตรี          หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 

 

 

 

สาขาวิชา หลักสูตร 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 1. สาขาการผลิตพืช 

 2. สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์

 1. สาขาประมง 

2.สาขาวิชาการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สัตว์ 

2. สาขาสัตวศาสตร์ 

 3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์

3.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

 2 สาขาเทคโนโลยีหลงัการเก็บเกีย่วและแปร

สภาพ 

หลักสูตร 

1. สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

2. สาขาการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยนื 

3. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
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จ ำนวนนักศึกษำกำรศึกษำ  2552 

สาขาวิชา ปริญญาตรี 

สาขาวิชาการผลิตพืช 121 

สาขาพืชศาสตร์-พืชสวน 14 

สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิทัศน ์ 225 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 367 

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วและแปรสภาพ 64 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ 143 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 247 

สาขาวิชาประมง 145 

รวม 1326 

สาขาวิชา ปริญญาโท 

 สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 10 

สาขาการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน 5 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2 

รวม 17 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 

 

 

 

  

   

 

สาขาวิชา จ านวน 

สาขาวิชาพืชศาสตร-์พืชสวน 11 

สาขาวิชาการผลิตพืช 2 

สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิทัศน ์ 24 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 47 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ 37 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 36 

สาขาวิชาประมง 20 

รวม 177 
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จ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับ  ประจ าปีงบประมาณ 2552 

1.จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

 

 

                            

2.จ าแนกตามงบประมาณรายจ่าย 

 

 

 

ประเภท จ านวนเงนิ 

งบประมาณแผ่นดิน 15,479,200 

งบประมาณผลประโยชน์ 12,976,200 

รวม 28,455,400 

งบรายจ่าย จ านวนเงนิ 

งบด าเนินงาน 5,788,500 

งบลงทุน (ครุภัณฑ์) 8,349,700 

งบเงินอุดหนุน 390,000 

งบรายจ่ายอื่น 951,000 

รวม 15,479,200 
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กิจกรรมและโครงการในรอบปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1    

การพัฒนาการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สร้างคนดีคนเก่ง 

ให้เป็นทุนมนุษย์ในระดบัสากล 
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  ด้านพัฒนาการศึกษา 
  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนตามแนว                
                    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ.สมุทรสงคราม 

                             วันที่ 13-14 สิงหาคม 2552 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่นอ้มน า 

ให้คนไทยได้ปฏิบัติและมีการพัฒนาอาชีพและประเทศอย่างยั้งยืนจงึได้สอดแทรกและประยกุต์ใช้ในหลกัสูตร รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรเพือ่ให้อาจารย์และนกัศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจและน าไปใช้ต่อไป 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับอาชีวศึกษา 

  และมหาวิทยาลัยประเทศสาธารณรัฐปราธิปไตยประชาชนลาว 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 และ วันที่ 10-11 สิงหาคม 2552  

  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อประชากรโลก  หรือเพื่อคนทุกคน เป็นการเตรียมการเปิดโอกาสให้ประชาชนในกลุ่มประเทศ

อาเซียน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าถึงบการศึกษา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาในการรองรับการ

เจริญเติบโต ทางสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกตร 

Annual Report  :  2009                                                                                
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โครงการพัฒนาบุคลากรโครงการห้วยองคต  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

อ.หนองปรอื  จ. กาญจนบุรี  วันที่ 20 - 21  เมษายน  2552 
 เนื่องจากปัจจุบันการด าเนินงานภาครัฐต้องยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรให้มีความรู้เพื่อจะได้น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาด าเนินงานให้เกิดประโยชน์  
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โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

       ด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตร วันท่ี 4-6 กรกฎาคม  2552 

   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาความรู้ทางด้านการเกษตรท่ีจะน าความรู้       

มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน  อันจะส่งผลให้นักศึกษาได้รับความรู้ท่ีทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  และเพื่อมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้  

“เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร   ตามมาตรฐานสากล”   ซึ่งเป็นการ

รองรับวิสัยทัศน์ของคณะฯ จ าเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้    โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการแปรรูป 

และการควบคุมคุณภาพ    

Annual Report  :  2009                                                                                
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          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  

     การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  ส่ิงประดิษฐ์     

 นวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน  ประจ าป ี2552 

ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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ล าดบัที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1. การออกแบบถุ่งห่อผลไม้โดยใช้ส่ิงทอประเภทนันวูฟเว่นเวนและการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดย่อม ผศ.อังคณา ธนกัญญา 250,000 

2. การจัดภูมิทัศน์เพื่อลดการถ่ายเทคความร้อนสู่อาคาร นส.สุกัญญา  ชัยพงษ ์ 200,000 

3. การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับน้ าสกัดชีวภาพปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล 385,000 

4. ศึกษาผลของอุณหภูมใินการลดความชื้นที่มีต่อปริมาณกรดเกมมาแอมิโนบิวทิรกิในผลิตภณัฑ์ข้าว นายวรินธร  ยิ้มย่อง 230,000 

5. การพัฒนาวัสดุเกษตรเป็นวัสดุขดัผิวในผลิตภณัฑ์สปาไทย รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ ์ 30,000 

6. การผลิตพืชเศรษฐกิจบางชนดิด้วยระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสมเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ความงาม ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร 404,200 

7. การศึกษาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและคุณสมบัติทางกายภาพที่มีผลต่อคุณภาพของวัสดุเกาตร นายจรัญ  ลิขติรัตนพร 275,300 

8. การพัฒนาเทคโนโลยกีารแปรรูปวัสดุเกษตรให้เป็นวัสดขุดัผิวในผลิตภัณฑ์สปา รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ ์ 382,300 

9. การพัฒนาสูตรต ารับผลิตภณัฑ์สปาที่มีวัสดุเกษตรเป็นวัสดขุัดผิว รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ ์ 611,210 

10. การพัฒนาจริยธรรมทางวิชาชีพสัตวศาสตร์ : กรณีศกึษาการใช้หลักสูตรจริยธรรมและสวัสดิภาพสัตว์ นายชาติชาย  โยเหลา 190,100 

Annual Report  :  2009                                                                                
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โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน  ประจ าป ี2552 

ผลผลิต  ผลการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
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ล าดบัที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1. ศึกษาการผลิตอาหาร TMK จากผลพลอยได้ทางการเษตร และอุตสาหกรรม ว่าท่ีร้อยตรี ผศ.ดร.สมจติร ถนอมวงศ์วฒันะ 713,900 

2. ผลของน้ ามันร าข้าวและใยอาหารจากเปลือกถ่ัวเหลืองต่อคุณภาพของไส้กรอก

ปลาดุกบิ๊กอุย 

นายประดษิฐ์  ค าหนองไผ่ 150,000 

3. แนวทางการจัดพื้นที่ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิารภายในพื้นที่

สาธารณะ กรุงเทพมหานคร : พื้นที่เพื่อการสัญจรทางเท้าส าหรับคนพิการ 

กรณีศกึษาพืน้ที่หัวล าโพง 

ผศ.สรชา  ไววรกจิ 143,000 

4. การศึกาหาสายพันธ์ุบัวหลวงท่ีเหมาะสม ส าหรับการผลิตรากบัว ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล 215,300 

5. การศึกษาฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียข์องสารสกัดจากบวัหลวง ดร.ปิยะวดี  เจริญวฒันะ 120,000 

Annual Report  :  2009                                                                                
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โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ าป ี2552 

ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
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ล าดบัที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1. การศึกษาผลของไคโตซานต่อการยืดอายกุารเก็บรกัษาเต้าหู้ ดร.อนันต์  บุญปาน 17,000 

2. ศึกษาปริมาณแกนีเซียมซัลเฟตที่เหมาะสมในการผลิตเต้าหู้แข็งจากน้ านมแพะ ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า 17,000 

3. สมบัติทางเคมี กายภาพและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไส้กรอกปลาดุกเพื่อ นายประดษิฐ์  ค าหนองไผ่ 25,000 

4. ผลของการใชน้้ ามันร าข้าวและมันเสาต่อสมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพและการยอมรับทาง

ประสาทสัมผัสของกุนเชียงปลาดุก 

นายชานน์  สิงห์ทอง 

นายประดษิฐ์  ค าหนองไผ่ 

25,000 

5. การขยายพันธ์ุต้นบวัสรรค ์ ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล 20,000 

6. การศึกษาความต้องการรับบรกิารทางวิชาการของประชาชนในเขตชุมชนโดยรอบ มทร.ธัญบุร ี นายนิยม  บัวบาน 16,000 

7. ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุร ี นางสุวดี  อิสรายุวพร 

นายวีระยุทธ  นาคทิพย ์

15,000 
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งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 

ประจ าปงีบประมาณ 2552 
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ล าดับ

ที่ 

ช่ือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์  เจ้าของบทความ ช่ือวารสาร เล่มที ่ วันเดอืนป ี หน้าที่ 

1. การเปรียบเทียบองค์ประกอบของน้ าผ้ึงชันโรง

และน้ าผึ้งจากผึ้งพันธ์ (Apis mellifera L.) 

อัญชลี สวาสดิ์ธรรม การประชุมทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ครั้งที่ 47 17-12 มีนาคม 2552 139-144 

2. การใช้อุณหภูมิกลาสูทรานซีชันและสเตท

ไดอะแกรมเพื่อศักยภาพในการผลิตอาหารผง 

ด้วยเครื่องพ่นกระจายขนาดปฏิบัตกิาร 

กลอยใจ  เชยกล่ินเทศ วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 

2552 

24-30 

3. การน า Technical Textiles มาใช้เป็นวัสดุห่อผล

มะม่วงน้ าดอกไม ้

วรินธร  ยิ้มย่อง วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 

2552 

24-30 

4. ผลของการอบดินโดยใชค้วามร้อนจากดวง

อาทิตย์ร่วมกับ การคลุมดินทีมีต่อการควบคุม

วัชพืชและผลผลิตของถ่ัวฝักยาวอินทรีย ์

อังคณา  ธนกัญญา วิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี 39 

ฉบัยท่ี 3 

กันยายน-ธันวาคม 

2551 

286 

5. อิทธิพลของวันปลูกต่อการเจรญิเติบโต ผลผลิต

และองค์ประกอบ ผลผลิตของข่าแดง 

รัชตา  ทนวิทวูัตร วิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี 39 

ฉบัยท่ี 3 

กันยายน-ธันวาคม 

2551 

516 
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ล าดับ

ที่ 

ช่ือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์  เจ้าของบทความ ช่ือวารสาร เล่มที ่ วันเดอืนป ี หน้าที่ 

6. ผลการเสริมปอโมโรเฮยะต่อคณุภาพและคณุค่า

ทางโภชนาการของไข่ได ่

ธีระศักดิ์ ยี่ภู่ศร ี

วัลลภา  ยี่ภู่ศร ี

วิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี 39 

ฉบัยท่ี 3 

กันยายน-ธันวาคม 

2551 

516 

7. การผลิตหัวเช้ือกึ่งส าเร็จรูปในการหมักพืช

อาหารสัตว์ 

ว่าท่ี ร.ต. ผศ.ดร. สมจติร 

ถนอมวงศ์วัฒนะ 

ภารกจิโครงการและ

ประสานงานวิจยั ส านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ 

(วช.) 

50 ปี วช. 15 มิถุนายน 2552  

8. อัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ ามะเขือเทศและน้ า

เสวรสต่อการผลิตมะเขือเทศผสมน้ า 

อัญชลินทร์  สิงห์ค า 

นิรันดร จันทร์ลาด 

จรรยา  ทับไกร 

วิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี 11 

ฉบัยพิเศษ 

กันยายน-ธันวาคม 

2551 

232-327 

9. การใช้ประโยชนจ์ากสารกัดจากข่า ในการ

ป้องกันก าจัดโรคพืช 

วิทยา ทวีนุช 

สถิรวงศ์  แจ่มจรรยา 

สุขุมวัฒน์  พีระพันธ์ุ

ฉวีวรรณ บุญเรือง 

วิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี 11 

ฉบัยพิเศษ 

กันยายน-ธันวาคม 

2551 

232-327 
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                                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 

      การเสริมสร้างความแข็งแกร่งใหก้ับชุมชน  และสังคมบนพื้นฐานความรู้ 
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  โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อชุมชน 

 ในยุคเศรษฐกิจมีความเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ชุมชนให้พึ่งพา

ตนเองได้ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  

และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงขึ้นจึงจัดโครงการนี้เพื่อฝึกทักษะในการประกอบอาชีพหลัก  

อาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชน 
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 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีวัสดุผง  
        ปัจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีวัสดุผง มีความต้องการสูงมาก 

โดยเฉพาะอยู่ในรูปของสารปรุงแต่ง การผลิตอาหารปรุงส าเร็จ กึ่งส าเร็จรูป ด้านยา สปา  

จึงจัดโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจท่ัวไปเชิงปฏิบัติการ 
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 ประมวลภาพด้านการบริการวิชาการ 

                   อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ 

                                              วันที่ 23-24 มกราคม 2552 

 

อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

เข้าเยี่ยมชมการเลี้ยงแพะนม ของคณะ  

วันที่ 23 สิงหาคม 2552  

 

จัดอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อชุมชน วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2552  

เรื่อง การตกแต่งภูมิทัศน์และสถานท่ีให้กับผู้ป่วย  

ในสถาบันธัญญรักษ์ จังหวัดปทุมธานี 
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 ประมวลภาพด้านการบริการวิชาการ 
  

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ร่วมจัดอบรม  
โครงการต้นกล้าอาชีพให้กับชุมชน 2 รุ่น โดย 
 

        รุ่น 1 อบรมหลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดินเพื่อ
การค้า ปุ๋ยหมักชีวภาพ และการท าดินผสม  
วันที่  2 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน  2552 
 

         รุ่น 2 อบรมหลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้
ประดับเพื่อการค้า วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2552 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 

การอนุรกัษ์  และสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิน่ 
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      โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่   15   

                      วันที่  12  สิงหาคม  2552 
 

 วัฒนธรรมไทยเป็นมรดกท่ีได้สืบทอดมาจากบรรพชน เป็นเอกลักษณ์ท่ีคนไทยภาคภูมิใจ 
ทุกหน่วยงานจึงหวงแหนร่วมกันรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์มาโดยตลอด โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ี
ถือว่า เยาวชนต้องร่วมกันท านุบ ารุงอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ คณาจารย์ และนักศึกษาของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้ตระหนักและรู้คุณค่า จึงได้จัดท าโครงการ  “สืบสานวัฒนธรรมไทย”  ขึน้ 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

  ประเทศไทยมีพันธุ์พืชหลากหลาย  ท่ีมีประโยชน์  และบางชนิดมีคุณสมบัติทางด้านสมุนไพร  สามารถบ าบัดโรคได้และเพื่อ

สนองพระราชด าริ  อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึง

มีการเรียนการสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกดูแลรักษา  ตลอดจนใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรซึ่งอาจพัฒนาไปจนถึงขั้นเป็น

อุตสาหกรรมได้ 
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ประมวลภาพการอนุรักษ์   และสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

                               รดน้ าด าหัววันสงกรานต์   วันที่  10  เมษายน   2552 

 

 

 

 

                                       แห่เทียนเข้าพรรษา  ณ วัดรังสิต วันที่  3 กรกฎาคม 2552 
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   อบรม คุณธรรมจริยธรรม ณ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย                                                  

                            วันที่  1 สิงหาคม  2552                                                           บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่  วันที่  18 มิถุนายน 2552                                                                                                              

                                                                                                                                                            

     อบรม คุณธรรมจริยธรรม ณ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย                                                  

                                  วันที่  1  สิงหาคม  2552                                               
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแบบธรรมาภิบาล 
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โครงการบริหารความเสี่ยง    
 บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการ  

 เรื่องการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร วันที่   30  เมษายน 2552  
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ภาคผนวก 

Annual Report  :  2009                                                                                



 45 

Faculty  of Agricultural  Technology 

สรุปผลการประเมินตนเองทุกองค์ประกอบ 

ส าหรับรายงานประเมินตนเอง  ประจ าปีการศกึษา  2551 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1  เท่ากับ  2.00   

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน       คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  เท่ากับ  2.06 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา      คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3  เท่ากับ  2.33 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย         คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4  เท่ากับ  2.25 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม      คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5  เท่ากับ  1.88 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6  เท่ากับ  2.67 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ      คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7  เท่ากับ  2.08 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ       คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8  เท่ากับ  1.20 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9  เท่ากับ  2.00 
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