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สารคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

 
 

 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดยมีความสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน า ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล   เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและได้น าปณิธาน 
ตลอดจนวัตถุประสงค์ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ครบตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ผลการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการทุก
ชุดของคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกสายงาน  รวมทั้งศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ได้มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยพิจารณาจากเวทีระดมความคิดของคณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนมีการน าเสนอให้กับคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพ่ือมุ่งเน้นการก าหนดนโยบายที่
ครอบคลุมภารกิจหลัก และมิติของระบบประกันคุณภาพในแต่ละยุทธศาสตร์  อีกทั้งใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
คณะ ภายใต้การก าหนดแผนปฏิบัติการ  เป้าหมาย  ตัวชี้วัด  และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพในแต่ละด้าน   
โดยที่บุคลากรทุกคนรับรู้ ปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  โดยมีคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาภาค
ประชาชน สาขาวิชาฯ และส านักงานคณะฯ ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงานและก าหนดเป้าหมายแต่ละระดับร่วมกัน  

ดังนั้น รายงานประจ าปีฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นมาเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ในปี 2556 ให้กับสาธารณะชนได้รับทราบต่อไป 

 
 

 
                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ านาจ  ศิลวัตร) 

                              คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ประวัติคณะ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นสถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษา และผลิตทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนาน  
โดยมีประวัติความเป็นมา เริ่มก่อตั้ง  
 

เมื่อปี พ.ศ. 2477  ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนวิสามัญกสิกรรมคลองรังสิต”    
ปี พ.ศ. 2481    โรงเรียนเกษตรกรรมปทุมธานี     
ปี พ.ศ. 2509   วิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี เปิดสอนหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ  

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

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
 

 

ต้นไม้ประจ าคณะ   ต้นอินทนิลน้ า 

 

 

 

สีประจ าคณะ   สีเขียว   สีขาว   สีเหลือง 

 
 
 
ปรัชญาการจัดการศึกษา (Philosophy) 

“คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถาบันที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการมีความ
ช านาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทาง  สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม  เพ่ือ
ความคงอยู่และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ” 
 
 
ปณิธาน (Determination) 
          “มุ่งม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นน าของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร” 

 
ค่านิยมองค์กร (Core Values) 

“ ร่วมกันสร้างชื่อเสียง  ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม  สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว พัฒนาเพ่ือ 
เป็นคณะชั้นน าอย่างมีคุณภาพ  สังคมให้ความเชื่อถือ ” 
 
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

“รักองค์กร  ท างานเป็นทีม  มีจิตสาธารณะ” 
 
อัตลักษณ์ (Identity) 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“เป็นคณะชั้นน าทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร” 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพสู่อาชีพ  
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน  
4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน  
5. บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาล  

 
นโยบายหลักด้านการบริหารจัดการและพัฒนา (11C)   
 

C1 การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา (Competence) 
C2 การพัฒนาด้านการวิจัย (Creativity) 
C4 การพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  (Community) 
C5 การพัฒนานักศึกษา  (Culture) 
C6 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (Care) 
C7 การบริหารจัดการ  (Commitment) 
C8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computeracy) 
C9 การติดต่อสื่อสารโดยการใช้ภาษาต่างประเทศ  (Communication) 
C10 การสร้างความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ  (Collaboration) 
C11 การยกระดับการให้บริการและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  (Catalyst) 
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ยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   

ด้านการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์  
(Human Capital) ในระดับสากล   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2     

ด้านการพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   

ด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความรู้  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 

ด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 

ด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการแบบธรรมาภิบาล  
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ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะ 
 
 

สถานที่ตั้ง   คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี                                                 
      จัดการเรียนการสอน 2 พื้นที่ ดังนี้ 

 
ศูนย์รังสิต  

เลขที่ 2  พหลโยธิน 87  ซอย 2   ต.ประชาธิปัตย์  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12130  
โทร. 0-2592-1955, 0-2992-2408, 0-2531-2989   โทรสาร 0-2992-2408,0-2531-2989     

 
ศูนย์ประสานงาน  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)  

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  มีเนื้อท่ีทั้งหมด 125 ไร่  1 งาน  28 ตารางวา 

 

 

http://www.agr.rmutt.ac.th/
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โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
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โครงสร้างการบริหาร (Administrative Chart) 
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การบริหารงาน 
 

 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. คณะมีระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ                    

จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
2. คณาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร   มีศักยภาพและคุณวุฒิสูงขึ้น  ทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา   และมีคุณธรรม จริยธรรม  สมเป็นแบบอย่างที่ดีของ
นักศึกษาและสังคม 

3. มีผลงานวิจั ยขั้นพ้ืนฐานและวิจัยประยุกต์และวิจัยเชิ งปฏิบัติการ ตลอดจนการน าเอาเทคโนโลยี                                 
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถาบัน ท้องถิ่น และสังคม 

4. บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีความรู้ มีคุณธรรม และทักษะทางด้านภาษา   รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

5. คณะเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาองค์ความรู้  และการวิจัย เพ่ือประโยชน์ ต่อการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากร และการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น สังคม 

6. มีการใช้ทรัพยากรของคณะอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
7. มีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่มเีอกภาพ  ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ  และสอดคล้องกับ

สถาบัน 
8. คณาจารย์และบุคลากรของคณะ  มีวัฒนธรรมในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ 
9. คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการด าเนินพันธกิจทั้งภายในและต่างประเทศ 
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การบริหารงาน 

นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนา  เพ่ือก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และมีสมรรถนะที่สูงขึ้น ดังรายละเอียดที่จะน าเสนอต่อไปนี้  
 
เป้าหมายการพัฒนางานฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 
นโยบายเร่งด่วน 

1. พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

นโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียน 

1. บูรณาการการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรบูรณาการด้านการเกษตรยั่งยืน 

นโยบายด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 

1. พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ส าหรับการเรียนการสอน ทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 
2. พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง เพื่องานวิจัยชั้นสูง ส าหรับบัณฑิตศึกษา 

นโยบายด้านการวิจัย 

1. พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาองค์ความรู้ สู่สากล 
3. พัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัย ศักยภาพนักวิจัย 

นโยบายด้านการบริหารทางบริการวิชาการ 

1. พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่ชุมชน (จังหวัดปทุมธานี) 
2. ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมเกษตร 
3. ถ่ายทอดความรู้ผลงานวิจัย แก่สังคมชุมชน 

นโยบายด้านระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

1. สื่อสารท าความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติของบุคลากรในทุกระดับชั้น 
2. พัฒนางานประกันคุณภาพเป็นงานประจ า 
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เป้าหมายการพัฒนางานฝ่ายบริหารและวางแผน 
 

นโยบายเร่งด่วน 
1. ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์คณะ/มหาวิทยาลัย 
2. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
3. ศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร 
4. พัฒนาคณะรองรับ AEC 
5. ลดการใช้พลังงาน 
 

นโยบายด้านการบริหารและจัดการ 
1. พัฒนาอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน 
2. ธรรมมาภิบาล 
3. สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
4. ระบบข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
5. พัฒนาการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 

 
นโยบายการพัฒนาอาจารย์ 

1. พัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอก 
2. เพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ 
3. สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
4. จิตสาธารณะและการรักองค์กร 

 
นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 

1. สัดส่วนงบประมาณสอดคล้องพันธกิจของคณะ 
2. เบิกจ่ายตามก าหนดเวลา 
3. ผู้บริหาร/คณาจารย์/สายสนับสนุน เข้าใจการจัดท าโครงการงบประมาณ 
4. ธรรมภิบาลด้านการเงินงบประมาณ 

 
นโยบายด้านจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก 

1. ครุภัณฑ์ประจ าห้อง Lab/ห้องปฏิบัติการ/ฟาร์ม 
2. นักวิชาการประจ าห้อง Lab/ห้องปฏิบัติการ 
3. จัดหาวัสดุฝึกเพ่ือการเรียนการสอนตรงเวลา/ตรงวิชา 
4. ระบบรถขนส่งภายในคณะ   
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เป้าหมายการพัฒนางานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

นโยบายเร่งด่วน 
1. พัฒนาทักษะด้านวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. เสริมสร้างเครือข่ายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. พัฒนาทักษะด้าน  soft  skill   แก่นักศึกษา 
4. เตรียมความพร้อมสู่  AEC 
 

นโยบายด้านพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักศึกษา 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาให้

ครบทั้ง 5 ด้าน 
2. ส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการเรียนการสอนและการบริการสังคม 
3. สนับสนุนการจัดโครงการกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
4. มุ่งพัฒนานักศึกษาเพ่ือก้าวไกลสู่  AEC 

 
นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทยแก่นักศึกษาทุกระดับชั้นปี การสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมให้ผสมผสานและควบคู่ไปกับวิถี
การท างานของกลุ่มบุคลากรในคณะ 

2. ส่งเสริมเผยแพร่นโยบายและแผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายจัดกิจกรรม/โครงการที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน 
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บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการประจ าคณะ มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. จัดท าแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
3. พิจารณาก าหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
4. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
5. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานรักษา

สิ่งแวดล้อม 
6. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 
7. แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่ งอย่างใดอันอยู่ ในอ านาจและหน้าที่ของ

คณะกรรมการประจ าคณะ 
8. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย 
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บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

วิทยากรในรายวิชาที่คณะรับผิดชอบ 
3. พิจารณาเสนอ แผนการรับนักศึกษา  ของแต่ละสาขาวิชา ในสังกัด    เสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
4. พิจารณากลั่นกรอง แผนการเรียนของนักศึกษา แต่ละสาขาวิชาในสังกัด เสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย                   
5. พิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชา   ของแต่ละสาขาวิชาในสังกัด      
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวการสอนในรายวิชาที่คณะรับผิดชอบ 
7. พิจารณาเสนออนุมัติผลการศึกษาประจ าภาคเรียน 
8. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของคณะตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
9. อ านวยการ ก ากับดูแลให้บุคลากรในสังกัดคณะ ปฏิบัติภารกิจตามแนวนโยบายของคณะ  และพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเสนอต่อมหาวิทยาลัย  เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ 

10. อ านวยการ จัดโปรแกรมวิชาด า เนินงานพัฒนานักศึกษา  และก ากับดูแลควบคุมมาตรฐาน การศึกษาของ
โปรแกรมวิชาในสังกัดคณะ 

11. อ านวยการและประสานงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในโปรแกรมวิชาที่สังกัดคณะ 
12. จัดให้มีการประเมินผลการสอนในรายวิชาที่สังกัดคณะ เพ่ือน า ผลมาปรับปรุงพัฒนา การเรียนการสอน 
13. เสนอแผนและด าเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากรในคณะ 
14. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีในการบริหารจัดการคณะ 
15. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ 
16. พิจารณาจัดกิจกรรมโครงการ  ด้านการเรียนการสอน  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  กิจการนักศึกษา  

เพ่ือพัฒนานักศึกษาและให้บริการแก่นักศึกษาในคณะ 
17. พิจารณาจัดกิจกรรมโครงการ  ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน  พัฒนาศักยภาพการวิจัย  พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ ตามแบบธรรมาภิบาล  
18. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมวิชาใหม่ 
19. แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคล   เพ่ือกระท าการใดๆ   อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
20. ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร 

 
คณบดี  มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้ 

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

สิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า การจัดท าเอกสารประกอบการสอน ต ารา เพ่ือการ

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

เกี่ยวข้องกับคณะต่อมหาวิทยาลัย 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร 

 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้ 

1. ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ และวิจัย
ของคณะให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด 

2. จัดระบบ วิธีการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานวิชาการและวิจัย ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การค้นคว้า
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานบริการวิชาการและงานห้องสมุด ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

3. ควบคุมดูแลการให้งบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินการไปได้

โดยสะดวกและรวดเร็ว 
5. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงานที่

เกี่ยวข้องต่อคณบดี 
6. วางแผนเพื่อพัฒนางานวิชาการ และวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของคณะ 
7. มอบหมายงานตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆของคณะ 
8. รวบรวมการจัดท างบประมาณของคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
9. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงานที่

เกี่ยวข้องกับคณะต่อมหาวิทยาลัย 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้ 

1. ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานทั่วไป
ของคณะให้ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด 

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

3. ควบคุมดูแลการใช้งบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินการไปได้

โดยสะดวกและรวดเร็ว 
5. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงานที่

เกี่ยวข้องต่อคณบดี 
6. วางแผนเพื่อพัฒนางานบริหารงานทั่วไปให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของคณะ 
7. มอบหมายงานตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของคณะ 
8. รวบรวมการจัดท างบประมาณของคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
9. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงานที่

เกี่ยวข้องกับคณะต่อมหาวิทยาลัย 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร 

 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้ 

1. ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนานักศึกษา
ของคณะให้ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด 

2. จัดระบบ วิธีการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานกิจกรรมนักศึกษา ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
3. ควบคุมดูแลการใช้งบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินการไปได้

โดยสะดวกและรวดเร็ว 
5. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงานที่

เกี่ยวข้องต่อคณบดี 
6. วางแผนเพื่อพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของคณะ 
7. มอบหมายงานตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของคณะ 
8. รวบรวมการจัดท างบประมาณของคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
9. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงานที่

เกี่ยวข้องกับคณะต่อมหาวิทยาลัย 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร 

 
หัวหน้าส านักงานคณบดี  มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้  

1. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

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

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

ภารกิจที่รับผิดชอบ 
6. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
8. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะท างาน

ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ทางราชการของมหาวิทยาลัย และ
ประเทศชาติ 

9. จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในคณะให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 

10. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

11. ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิด
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

12. วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณคณะ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไป
ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

13. ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร 

                    
หัวหน้าสาขาวิชา มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้  

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 าผลงา น           

ทางวิชาการ 
7. ควบคุมการปฏิบัติงาน และวางแผนพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา 
8. สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้า และการฝึกอบรมแก่นักศึกษาภายในสาขาวิชา 
9. ให้ความร่วมมือตลอดจนประสานงานกับสาขาวิชาหรือหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกคณะ 
10. ควบคุมดูแลรักษา ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของสาขาวิชา 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บริบททางกายภาพในปัจจุบัน 

อาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ศูนย์รังสิต   จ านวน ห้องเรียน 45 ห้อง    ห้องปฏิบัติการ 38 ห้อง    แปลงสาธิต/ฟาร์ม 17 แห่ง 
 

รายการ ชือ่อาคาร / สถานที่ จ านวน ห้องเรียน/ห้องปฏบิัติการ 
ห้องเรียน อาคาร 70 ปี เกษตรปทุม 8 
 อาคารสัตวรักษ์ 1 3 

 อาคารสัตวรักษ์ 2 5 
 อาคารสัตวศาสตร์ 1 2 
 อาคารสัตวศาสตร์ 2 2 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 14 
 อาคารพืชศาสตร์ 2 2 
 อาคารพืชศาสตร์ 3 2 
 อาคารแปรรูปอาหาร 2 1 
 อาคารประมง (ไฟฟ้า) 3 
 อาคารเครื่องกล 1 
 อาคารประมง 2 

ห้องปฏิบัติการ   
ปฏิบัติการเพาะฟัก อาคารฟาร์มเลี้ยงไก่ 3 
ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 1 
ปฏิบัติการเนื้อสัตว์ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 1 
ปฏิบัติการแปรรูปน้ านม อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 1 
ปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 1 
ปฏิบัติการเพาะเห็ด อาคารโรงเห็ด 1 
ปฏิบัติการทางพืช อาคารปฏิบัติการพืช 2 5 
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ อาคารปฏิบัติการพืช 2 1 
ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องดื่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 

ปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 

ปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารทางเคมี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 
ปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารทางกายภาพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 
ปฏิบัติการแปรรูปผักและผลไม้ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 1 
ปฏิบัติการทางเคมี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 



25 
 

  
 

รายการ ชือ่อาคาร / สถานที่ จ านวน ห้องเรียน/ห้องปฏบิัติการ 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 70 ปีเกษตรปทุม 2 
ปฏิบัติการเขียนแบบ อาคาร 70 ปีเกษตรปทุม 2 
ปฏิบัติการทางการประมง อาคารประมง 2 
อ่ืนๆ ไม่ระบุชื่อ  10 
แปลงสาธิต/ฟาร์ม    
ฟาร์มคอกสุกร อาคารคอกสุกร 2 
ฟาร์มโคเนื้อ-โคนม อาคารโคเนื้อ-โคนม 1 
ฟาร์มเลี้ยงไก่ อาคารเลี้ยงไก่ระบบปิด 2 
ฟาร์มสัตว์ทดลอง อาคารสัตว์ทดลอง 2 
ฟาร์มโรงผสมดิน อาคารโรงผสมดิน 1 
ฟาร์มโรงเพาะเห็ด อาคารโรงเพาะเห็ด 2 
ฟาร์มเรือนเพาะช า อาคารเรือนเพาะช า 1 
ฟาร์มแปลงผัก-ผลไม้ แปลงผัก-ผลไม้ 1 
ฟาร์มแปลงพืชไร่ แปลงพืชไร่ 1 
ฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ อาคารไฮโดรโปนิกส์ 4 

       

ศูนย์ประสานงาน   จ านวน ห้องเรียน  12 ห้อง    ห้องปฏิบัติการ 19 ห้อง    ห้องสมุด 1 ห้อง 
 

รายการ ชื่ออาคาร / สถานที่ จ านวน 
ห้องเรียน อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 5 –  ชั้น 8 12 ห้อง 
   
ห้องปฏิบัติการ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 5 –  ชั้น 8 19 ห้อง 

   
ห้องสมุด อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 7 1 ห้อง 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2556 
  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด  10 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 7 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
 
รายช่ือหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน จ าแนกตามประเภทการจัดการศึกษา 
 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วันเดือนปี 

ที่ได้รับการรับรอง 
ของ สกอ. 

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต การผลิตพืช 24 ก.พ. 2554 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน์  6 ก.พ. 2554 
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ 24 ก.พ. 2554 
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 24 ก.พ. 2554 
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง 24 ก.พ. 2554 
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28 ม.ค. 2554 
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 28 ม.ค. 2554 
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช 24 พ.ค. 2550 
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 24 พ.ค. 2550 
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน   4 ต.ค. 2550 
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ลงนามความร่วมมือ 
 

ในปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ลงนามความร่วมมือกับภายนอก จ านวน 6 เรื่อง โดย
เป็นความร่วมมือกับต่างประเทศ จ านวน 4 เรื่อง และความร่วมมือในประเทศ จ านวน 2 เรื่อง   

 
หน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือ เนื้อหาความร่วมมือ ระยะเวลา 

State Polytechnic of Jember, East 
Java-Indonesia 

แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา 2008 - ปัจจุบัน 

University of Jember แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา 2010 - 2015 
Universitas 17 Agustus 1945 
Banyuwangi (Untag Banyuwangi), 
Indonesia 

แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา 2012-1017 

Guangxi Vocational & Technical 
Institute of Industry  

แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา 2012 

คลินิกรักษาสัตว์สะพานแดง 
 

ความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ การเรียน
การสอน สหกิจศึกษา/การฝึกงาน 
การวิจัย งานบริการสู่ชุมชนและ
สังคม 

2555 - 2559 

โรงพยาบาลสัตวแพทย์ 4 
 

ความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ การเรียน
การสอน สหกิจศึกษา/การฝึกงาน 
การวิจัย งานบริการสู่ชุมชนและ
สังคม 

2555 - 2559 
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จ านวนนักศึกษา 

 
จ านวนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2556 

จ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น  470  คน 

 

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ปริญญาตรี    
สาขาวิชาการผลิตพืชและเทคโนโลยีภูมิทัศน ์    
     สาขาการผลติพืช 28 34 62 
     สาขาเทคโนโลยภีูมิทัศน์ 57 31 88 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์ 

   

     สาขาสตัวศาสตร ์ 18 44 62 
     สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพสัตว์ 11 37 48 
     สาขาประมง 20 38 58 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร    
     สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21 85 106 
     สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 22 24 46 
                         รวมนักศึกษาใหม่ระดบัปริญญาตร ี 177 293 470 
ปริญญาโท    
     สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช  -  -  - 
     สาขาการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน  -  -  - 
                          รวมนักศึกษาใหม่ระดับปรญิญาโท  -  -  - 
                                                    รวมท้ังสิ้น 177 293 470 
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จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น  1,622 คน 

 

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ปริญญาตรี    
สาขาวิชาการผลิตพืชและเทคโนโลยีภูมิทัศน ์    
     สาขาการผลติพืช 85 108 193 
     สาขาเทคโนโลยภีูมิทัศน์ 205 119 324 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์ 

   

     สาขาสตัวศาสตร ์ 55 62 217 
     สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพสัตว์ 30 117 147 
     สาขาประมง 79 103 182 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร    
     สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 90 338 428 
     สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 43 58 101 
     สาขาเทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 16 6 22 
                         รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 603 1,011 1,614 
ปริญญาโท    
     สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 3 3 6 
     สาขาการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน 1 1 2 
                          รวมนักศึกษาระดับปริญญาโท 4 4 8 
                                                    รวมท้ังสิ้น 607 1,015 1,622 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ในปีการศึกษา 2556  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผู้ที่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 299 คน 

 
สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

                              (คน) 
 ชาย หญิง รวม 

ปริญญาตรี    
สาขาวิชาการผลิตพืชและเทคโนโลยีภูมิทัศน ์    
     สาขาการผลติพืช 12 23 35 
     สาขาเทคโนโลยภีูมิทัศน์ 15 9 24 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์    
    สาขาสัตวศาสตร ์ 12 37 49 
    สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ 4 23 27 
    สาขาประมง 19 25 44 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร    
    สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ 19 84 103 
    สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วและแปรสภาพ 11 6 17 
                                       รวมระดับปริญญาตรี 92 207 299 
ปริญญาโท    
    สาขาเทคโนโลยีการผลติพืช  -  -  - 
    สาขาการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน -   -  - 
                                        รวมระดับปริญญาโท  -  -  - 
                    รวมจ านวนทั้งหมด 92 207 299 
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ข้อมูลบุคลากรของคณะ 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามสาขาวิชา ประเภท และต าแหน่งทางวิชาการ 
  

สาขา 
ประเภท ต าแหน่งทางวิชาการ  

รวมทั้งหมด ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

อาจารย ์ ผศ. รศ. 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน ์         
   สาขาการผลิตพืช 12 1 1 1 4 10 1 15 
   สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 3 0 0 4 2 0 6 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

        

   สาขาสัตวศาสตร์ 7 1 0 0 5 3 0 8 
   สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 7 0 0 0 4 3 0 7 
   สาขาประมง 2 3 0 0 4 1 0 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร         
   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 4 1 1 6 5 0 11 
   สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 7 1 0 0 4 3 1 8 

รวม 43 13 2 2 31 27 2 60 
ร้อยละ 71.67 21.67 3.33 3.33 50.00 45.00 3.33 100 

หมายเหตุ นับรวมบุคลากรที่ช่วยราชการวิทยาลยัการแพทย์แผนไทย  (เฉพาะข้าราชการ) 
 
 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามสาขาวิชา และวุฒิการศึกษา 
 

สาขา 
วุฒิการศึกษา รวม

ทั้งหมด ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์     
   สาขาการผลิตพืช 1 8 6 15 
   สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 0 6 0 6 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

    

   สาขาสัตวศาสตร์ 0 5 3 8 
   สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2 4 1 7 
   สาขาประมง 0 3 2 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร     
   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 4 6 11 
   สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 0 4 4 8 

รวม 4 34 22 60 
ร้อยละ 6.66 56.67 36.67 100 

         (ข้อมูล ณ  30 กันยายน 2556  ) 
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รายละเอียดข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ 
 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภท สาขา วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์   
1. นางอังคณา  ธนกัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ วท.ม.(เกษตรศาสตร์พืชสวน) ปริญญาโท 
2. น.ส.ปิยะวด ี เจรญิวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ Ph.D.Molecular viology and 

Geueitc Engineering 
ปริญญาเอก 

3. นายวิทยา  ทวีนุช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ วท.ม. (เกษตรศาสตร์)โรคพืช ปริญญาโท 
4. นางอรัญญา  ภูร่อด ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ วท.ม.(เกษตรศาสตร์) ปริญญาโท 
5. นางนลินรัตน์  แก้วศรีงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ปริญญาโท 
6. นางจันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ M.Sc. (Agricultural Systems) ปริญญาโท 
7. นายนที  ภู่รอด ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ ศษ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) ปริญญาโท 
8. นายวัลลภ  พรหมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ Ph.D. (Extension Education) ปริญญาเอก 
9. น.ส.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ Dr. agr. ปริญญาเอก 
10. น.ส.รัชตา  ทนวิทูวัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ วท.ด. (พืชไร่นา) ปริญญาเอก 
11. นางรัตนา  ไก่ฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) ปริญญาโท 
12. นายนิยม  บัวบาน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ วท.ม.(เกษตรศาสตร์)ส่งเสริมเกษตร ปริญญาโท 
13. นายสวัสดิ์  พิมพ์สุวรรณ อาจารย ์ ข้าราชการ วท.ม.(เกษตรศาสตร์)ครุศาสตร์เกษตร ปริญญาโท 
14. ว่าท่ีร.ต.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน ์ อาจารย ์ ข้าราชการ Ph.D. (Technology Management) ปริญญาเอก 
15. นายพิศาล  ตันสิน อาจารย ์ ข้าราชการ วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ) ปริญญาโท 
16. นายวีระยุทธ  นาคทิพย ์ อาจารย ์ พนักงาน ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปริญญาโท 
17. น.ส.เยาวรัตน์  วงศ์ศรสีกุลแก้ว อาจารย ์ พนักงาน วท.ม. (เกษตรศาสตร์) พืชสวน ปริญญาโท 
18. น.ส.สุกญัญา  ชัยพงษ ์ อาจารย ์ พนักงาน ผ.ม. การวางผังภาคและเมือง (ผังเมือง) ปริญญาโท 
19. นายเทวัญ  นันทวงศ ์ อาจารย ์ พนักงาน ศป.ม.(ประวัติศาสตร์ศิลปะ) ปริญญาโท 
20. น.ส.ปิยะภรณ์  จิตรเอก อาจารย ์ พนักงาน วท.บ.(พืชศาสตร์) ปริญญาตร ี
21. นายดนัย  วรรณวนิช รองศาสตราจารย ์ ผู้เชี่ยวชาญ วท.ด.(ปฐพีวิทยา) ปริญญาเอก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์   

1. ว่าท่ี ร.ต. สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ปริญญาเอก 
2. นางศศินิษฐา  ถนอมวงศ์วัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ วท.ม. (อาหารสัตว)์ ปริญญาโท 
3. นายชนินทร์   รัตนสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ สพ.บ. (สัตวแพทย์) ปริญญาตร ี
4. นางรุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ สพ.บ. , พบ.ม.(พัฒนาสังคม) ปริญญาโท 
5. นายวรินทร์  คอเหลี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ วท.ม.(เกษตรศาสตร์)ครุศาสตร์เกษตร ปริญญาโท 
6. นางสมใจ  เปรมสมิทธ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ ทษ.บ. (สัตวศาสตร์) ค.อ.ม.(บริหาร

อาชีวะและเทคนิคศึกษา) 
ปริญญาโท 

7. นายการันต์  ชีพนุรัตน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ สพ.บ.,วท.ม. (จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์) ปริญญาโท 
8. นายชาติชาย  โยเหลา อาจารย ์ ข้าราชการ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) ปริญญาโท 
9. นางสุวดี  อิสรายุวพร อาจารย ์ ข้าราชการ วท.ม. (จุลชีววิทยา) ปริญญาโท 
10. น.ส.พรทิพย์  ตันติวงศ์ อาจารย ์ ข้าราชการ วท.ม. (การผลิตสตัว์) ปริญญาโท 
11. น.ส.ปภาภัสสร์  ศรมีหาคณุวงศ ์ อาจารย ์ ข้าราชการ สพ.บ.,ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน) ปริญญาเอก 
12. ว่าท่ี ร.ท.เสถียร  โปกุล อาจารย ์ ข้าราชการ Ph.D. in Animal Biology ปริญญาเอก 
13. นายสมิง  จ าปาศร ี อาจารย ์ ข้าราชการ ทษ.บ. (สัตวศาสตร์) ค.อ.ม.(บริหาร

อาชีวะและเทคนิคศึกษา) 
ปริญญาโท 
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14. นายอมร  อัศววงศานนท์ อาจารย ์ ข้าราชการ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการวจิัยและพัฒนา
หลักสูตร/ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว)์ 

ปริญญาโท 

15. นายธีระศักดิ์  ยี่ภู่ศร ี อาจารย ์ ข้าราชการ วท.ม. (สัตวศาสตร์) ปริญญาโท 
16. นายพรพนม  ค ามุงคณุ อาจารย ์ ข้าราชการ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) ปริญญาตร ี
17. น.ส.จิราพร  กุลค า อาจารย ์ พนักงาน วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล) ปริญญาโท 
18. นายพัฒนพงษ์  ทัดทา อาจารย ์ พนักงาน Ph.D. (Agricultural Science) ปริญญาเอก 
19. น.ส.กิตตมิา  วานิชกูล อาจารย ์ พนักงาน วท.ด. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) ปริญญาเอก 
20. น.ส.บุณฑริกา  ทองดอนพุ่ม อาจารย ์ พนักงาน ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) ปริญญาเอก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร   
1. นางอัญชลี  สงวนพงษ ์ รองศาสตราจารย ์ ข้าราชการ Dr.agr. (Toxicology) ปริญญาเอก 
2. นายภูรินทร์  อัครกุลธร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ วท.ม.(สิ่งแวดล้อม) ปริญญาโท 
3. นางสมพร เจนคณุาวัฒน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ Ph.D.Agricultural&Natural Resource 

Sicences (Breeding for Disease Resistance) 
ปริญญาเอก 

4. นายเจรญิ  เจรญิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ Ph.D.Molecular viology and 
Geueitc Engineering 

ปริญญาเอก 

5. นายวัฒนา  วิริวุฒิกร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ วท.ม.(เทคโนโลยีทางชีวภาพ) ปริญญาโท 
6. น.ส.อัญชลินทร์  สิงห์ค า ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) ปริญญาโท 
7. นางกลอยใจ  เชยกลิ่นเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ Ph.D.(Chemical and Process 

Engineering) 
ปริญญาเอก 

8. นายอรุณชัย  แก้วศรีงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ วศ.ม.(เครื่องจักรกลเกษตร) ปริญญาโท 
9. นายประดิษฐ์  ค าหนองไผ ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการ วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) ปริญญาโท 
10. น.ส.พนิดา  บุษปฤกษ ์ อาจารย ์ ข้าราชการ ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) ปริญญาเอก 
11. นายจรัญ  ลิขิตรตันพร อาจารย ์ ข้าราชการ D.Tech.Sci. Post Harvest and 

Food Process Engineering 
ปริญญาเอก 

12. นางศศธร  ศรีวิเชียร อาจารย ์ ข้าราชการ วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) ปริญญาโท 
13. นายวรินธร  ยิ้มย่อง อาจารย ์ พนักงาน วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) ปริญญาโท 
14. น.ส.อินทิรา  ลิจันทร์พร อาจารย ์ พนักงาน วท.ด.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) ปริญญาเอก 
15. น.ส.นันท์ชนก  นันทะไชย อาจารย ์ พนักงาน วท.ด (ชีววิทยา) ปริญญาเอก 
16. น.ส.ปาลดิา  ตั้งอนุรัตน ์ อาจารย ์ พนักงาน วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ปริญญาเอก 
17. น.ส.ลลิตา  ศริิวัฒนานนท์ อาจารย ์ พนักงาน Ph.D. (Agricultural Engineering) ปริญญาเอก 
18. น.ส.สภุาพร  รุ่มโพธิ์ไทร อาจารย ์ พนักงาน คอ.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) ปริญญาตร ี
19. นายจิระเดช  มณรีัตน ์ อาจารย ์ ลูกจ้าง วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) ปริญญาโท 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภท และวุฒิการศึกษา 
 

 สาขา 

ประเภท วุฒิการศึกษา  
รวม

ทั้งหมด ข้าราชการ 
พนักงาน 
มหาวิทยา

ลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

ต่ ากวา่          
ป.ตร ี

ตร ี โท เอก 

ส านักงานคณบดี           
  ฝ่ายบริหารและวางแผน 3 2 1 16 7 17 10 2 0 29 
  ฝ่ายวิชาการและวิจัย 1 1 1 2 5 2 8 0 0 10 
  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 1 0 1 1 0 2 0 1 0 3 
  ศูนย์ประสานงาน 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3 
  พิพิธภัณฑ์บัว 0 1 0 1 5 6 1 0 0 7 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
และภมูิทัศน ์

0 0 0 1 4 5 0 0 0 5 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์

0 0 0 1 6 6 1 0 0 7 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร 

0 0 0 1 3 3 1 0 0 4 

รวม 5 4 3 24 32 44 21 3 0 68 
ร้อยละ 7.35 5.89 4.41 35.29 47.06 64.71 30.88 4.41  100 

 
หมายเหตุ ไม่นับลูกจ้างประจ าช่วยราชการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 1 คน                     (ข้อมูล ณ  30 กันยายน 2556) 
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รายละเอียดข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ ประเภท สาขา วุฒิการศึกษา 
1. น.ส.พรรณปพร โภคัง หัวหน้าส านักงานคณบด ี ข้าราชการ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ปริญญาโท 
2. นางรุ่งอรุณ ศรเีครือ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ข้าราชการ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ปริญญาโท 
3. นางอาริยา ปิ่นทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ข้าราชการ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ปริญญาโท 
4. น.ส.จ าเนยีร นาคเลิศ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ข้าราชการ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ปริญญาตร ี
5. นางยุพดี จวงมาลา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ข้าราชการ บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ปริญญาตร ี
6. นายสิทธิกร บุญจันทร ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงาน บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปริญญาตร ี
7. น.ส.หฤทัย  ตันกุละ นักวิชาการศึกษา พนักงาน ศ.ศบ.(รัฐศาสตร์) ปริญญาตร ี
8. นายทองมี  เหมาะสม นักวิชาการเกษตร พนักงาน วท.บ.(พืชศาสตร์) ปริญญาตร ี
9. น.ส.อ าพรรณ  ผึ้งแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงาน บธ.บ.(การบัญชี) ปริญญาตร ี
10. น.ส.รุ่งอรณุ  โนท้ง พนักงานธุรการ พนักงาน การจัดการทั่วไป ปริญญาตร ี
11. นางกมลพร  พากเพียร พนักงานธุรการ ลูกจ้าง วท.บ.(พืชศาสตร์) ปริญญาตร ี
12. นางเพชราภรณ์  ลาเสือ พนักงานพิมพ์ ลูกจ้าง กศ.บ.(บรรณารักษ์) ปริญญาตร ี
13. นายชานนท์  สิงห์ทอง นักวิชาการศึกษา ลูกจ้าง วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ปริญญาตร ี
14. น.ส.เนตรชนก  คงเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา ลูกจ้าง ศษ.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา) ปริญญาตร ี
15. นางกรุณา  ตั้งฤทัยวรรณ นักวิชาการศึกษา ลูกจ้าง บธ.บ. (การบัญชี) ปริญญาตร ี
16. น.ส.โบสิญา  ชัยศิรเิพ็ญภาค นักวิชาการศึกษา ลูกจ้าง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร์) ปริญญาตร ี
17. ว่าที่ ร.ต.หญิง แอนนา  ตระกูลอารีย์ นักวิชาการศึกษา ลูกจ้าง บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) ปริญญาตร ี
18. น.ส.ภัทรวดี  ตรสีุข ี นักวิชาการศึกษา ลูกจ้าง บธ.บ. (การจัดการทัว่ไป) ปริญญาตร ี
19. น.ส.สุกญัญา  ชูทอง นักวิชาการศึกษา ลูกจ้าง ศศ.บ. (รัฐประสานศาสตร์) ปริญญาตร ี
20. นายสุรเดช  สังฆะมณ ี นักวิชาการศึกษา ลูกจ้าง วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์)  ปริญญาตร ี
21. นางปราณี  พระเพชร นักวิชาการศึกษา ลูกจ้าง ทษ.บ. (พืชศาสตร์) ปริญญาตร ี
22. น.ส.สุกญัญา  สมบูรณ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ลูกจ้าง บธ.บ. (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ) ปริญญาตร ี
23. น.ส.พรทิพย์  ผึ้งแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ลูกจ้าง บธ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ปริญญาตร ี
24. ว่าที่ ร.ต.หญิง สุนีย์วรรณ  จุมจันทร ์ บรรณารักษ์ ลูกจ้าง ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ปริญญาตร ี
25. นางจินดา  สร้อยประดิษฐ พนักงานธุรการ พนักงาน ปวส. (พืชศาสตร์) ต่ ากว่า ป.ตร ี
26. นายสุพจน์  ไผ่ศรสีุข ลูกมือช่าง พนักงาน ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
27. นายโกศล  พวงมาลยั พนักงานสถานที ่ ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
28. น.ส.เพียงพิจณ์  มารยาตร ์ พนักงานพิมพ์ ลูกจ้าง ปวช. (การบัญชี) ต่ ากว่า ป.ตร ี
29. นายสมจติร  มรีะกูล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
30. นางอนงค์  จุลวงษ์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
31. น.ส.ประไพ  เทียนเวช พนักงานสถานที ่ ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
32. นางวิยดา  ขุนทอง พนักงานพัสดุ ลูกจ้าง ปวช. (พาณิชยการ) ต่ ากว่า ป.ตร ี
33. นายเฉลมิพล  ศรีธรราษฎร ์ พนักงานสถานที ่ ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
34. นายเบียบ  หงษ์ทอง พนักงานสถานที ่ ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
35. นางสุมนา  เสภา พนักงานพัสดุ ลูกจ้าง ม.ศ.6 (คหกรรม) ต่ ากว่า ป.ตร ี
36. นายสุด  เหลือล้น ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
37. นายสมชาย  พันธ์หว้า พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
38. นายส าราญ  พุ่มพิศ พนักงานรักษาความปลอดภัย ลกูจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
39. นายชัยรัตน์  ค าประกอบ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้าง ป.6 ต่ ากว่า ป.ตร ี
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40. นายณรงค์  ส ารีราษฎร ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ลูกจ้าง ม.ศ.3 ต่ ากว่า ป.ตร ี
41. นายแช่ม  โพธิ์เย็น พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
42. นางมาลินี  เทียนเวช พนักงานท่ัวไป ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
43. นายวีระ  ช่ืนอารมณ ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
44. นายประดิษฐ์  วรรณพาหุล พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
45. นางสมพร  ห่วงรักษ ์ พนักงานธุรการ ลูกจ้าง ม.ศ.5 ต่ ากว่า ป.ตร ี
46. นางสุธาทิพย์  เพ็ญโพธิ ์ พนักงานพิมพ์ ลูกจ้าง ปกศ.สูง (เกษตรกรรม) ต่ ากว่า ป.ตร ี
47. น.ส.มงคล  สมบัติชัย พนักงานพิมพ์ ลูกจ้าง ม.ศ.5 ต่ ากว่า ป.ตร ี
48. นายอุดร  ธุระกิจ ช่างไม้ ลูกจ้าง ปวช. (ช่างก่อสร้าง) ต่ ากว่า ป.ตร ี
49 น.ส.กัลยกร  เหล่าประเสริฐ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล ลูกจ้าง ปวส. (บริหารธรุกิจ) ต่ ากว่า ป.ตร ี
50. นางบุญสม  สดี ี เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล ลูกจ้าง ปวส. (การบัญชี) ต่ ากว่า ป.ตร ี
51. นางสายสุนยี์  ศรีม่วง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ลูกจ้าง ปวช. (การบัญชี) ต่ ากว่า ป.ตร ี
52. นางทองดี  บุญยะ คนงาน ลูกจ้าง ป.7 ต่ ากว่า ป.ตร ี
53. นายวันชัย  สร้อยประดิษฐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ลูกจ้าง ป.6 ต่ ากว่า ป.ตร ี
54. นายสมชาย  ยิ้มไทร คนงาน ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
55. นายเกรียงศักดิ์  อ่ิมเอิบ คนงาน ลูกจ้าง ม.6 ต่ ากวา่ ป.ตร ี
56. นายสุทัศ  ผึ้งแก้ว คนงาน ลูกจ้าง ม.3 ต่ ากว่า ป.ตร ี
57. นายแป้งล่ า  มาสนม คนงาน ลูกจ้าง ม.3 ต่ ากว่า ป.ตร ี
58. นายอ านาจ  ค าน้อย คนงาน ลูกจ้าง ป.6 ต่ ากว่า ป.ตร ี
59. นายสุพจน์  จันทา คนงาน ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
60. นางนงนุช  ตระกูลอารีย ์ คนงาน ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
61. นายสราวุฒิ  โยเหลา คนงาน ลูกจ้าง ม.6 ต่ ากว่า ป.ตร ี
62. นางกัณณิกา  จันทา คนงาน ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
63. นางมัตติกา  ทองแตง คนงาน ลูกจ้าง ป.6 ต่ ากว่า ป.ตร ี
64. นางทองแสง  อินทร์ปาล คนงาน ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
65. นางชวนชอบ  ฤทธิ์บัณฑิต คนงาน ลูกจ้าง ป.4 ต่ ากว่า ป.ตร ี
66. นายน้อม  บัวตูม คนงาน ลูกจ้าง ป.6 ต่ ากว่า ป.ตร ี
67. น.ส.มีนา  พลูบัว คนงาน ลูกจ้าง ปวช. (การขาย) ต่ ากว่า ป.ตร ี
68. น.ส.ชุติกาญจน์  กันเปี่ยมแจม่ คนงาน ลูกจ้าง ม.6 ต่ ากว่า ป.ตร ี

 
 

แนวโน้มการเกษียณอายุราชการของบุคลากร ในปีงบประมาณ 2557 - 2560 
 

ประเภทบุคลากร 2557 2558 2559 2560 รวม 
ข้าราชการ 0 0 2 2 4 

- สายวิชาการ 0 0 2 2 4 
- สายสนับสนุน 0 0 0 0 0 

ลูกจ้างประจ า 1 3 1 1 6 

      รวมทั้งสิ้น 1 3 3 3 10 

           (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2556) 
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ทุนศึกษาต่อของบุคลากร 
  

บุคลากรลาศึกษาต่อ จ านวน 7 คน 
 

 
แหล่งทุน 

 
ชื่อ-สกลุ 

 
ต าแหน่ง 

 
สาขาวิชา 

 
สาขา 

 
ระดับ 

 
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่คาดว่าจะ

จบ 
ผู้ได้รับทุนไปศึกษาต่อภายในประเทศ : ภาคปกติ 
ทุนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
 

นายสวัสดิ์        
          พิมพ์สุวรรณ 

อาจารย ์ อาชีวศึกษา  ปริญญาเอก ม.เกษตร 
ศาสตร ์

มิถุนายน 
2551 

ทุนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี  
จากเงินงบประมาณ 
ปี 2551 

น.ส.จิราพร กุลค า อาจารย ์ วิทยาศาสตร์
ทางทะเล 

 ปริญญาเอก ม.เกษตร 
ศาสตร ์

มิถุนายน 
2551 

โครงการเครือ ข่ายเชิงกล
ยุทธ์เพื่อการผลิตและ
พัฒนาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา ปี2550 

น.ส.เยาวรัตน์  
       วงศ์ศรีสกุลแก้ว 

อาจารย ์ พืชสวน  ปริญญาเอก ม.เกษตร 
ศาสตร ์

พฤษภาคม
2554 

ทุนกระทรวง  
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อศึกษาวิชา
ภายในประเทศ ปี 2551 

น.ส.สุกญัญา ชัยพงษ์ อาจารย ์ วนศาสตร์  
หมวด
วิชาการ
จัดการลุ่ม
น้ าและ
สิ่งแวดล้อม 

 ปริญญาเอก ม.เกษตร 
ศาสตร ์

พฤษภาคม 
2555 

ทุนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
งบยุทธศาสตร์ปี 2552 
(Custer) 

นายวรินธร ยิ้มย่อง อาจารย ์ Agricultura
l System 
and 
Engineerin
g 

 ปริญญาเอก ม.เทคโนโลยี
แห่งเอเซีย 

พฤษภาคม 
2555 

ทุนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
งบยุทธศาสตร์ปี 2553 
(Custer) 

นางศศธร  ศรีวิเชียร อาจารย ์ วิทยาศาสตร์
การอาหาร 

 ปริญญาเอก สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอม
เกล้าเจา้คุณ
ทหาร
ลาดกระบัง 

ตุลาคม
2555 

ผู้ได้รับทุนไปศึกษาต่อภายในประเทศ : นอกเวลา 
งบยุทธศาสตร ์
ปี 2554 (กรณีพิเศษ) 

นายเทวัญ  นันทวงศ์ อาจารย ์ การใช้ที่ดิน
และการ
จัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

 ปริญญาเอก ม.เกษตร 
ศาสตร ์

พฤษภาคม
2557 

           (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2556) 
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อบรมพัฒนาบุคลากร   ปีงบประมาณ 2556 

การพัฒนาด้านบริหาร/วิชาการ /วิชาชีพ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 

บุคลากรสายวิชาการ 
ชื่อ- สกุล อบรม /ประชุม /สัมมนา สถานที ่ งบ 

ประมาณ 
ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ประจ าปี 2555 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร คณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที ่3 
ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ระดับชาติครั้งที่ 14 ประจ าปี 2556 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร ปี 56 โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
เตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิ ชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร" 
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 
7  (น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์) 
ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ  ครั้งที่ 11 
และน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่อง ผลของอุณหภูมิการเก็บ
รักษาต่อคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภค 

ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
 
โรงแรมคลาสสิค คามิโออยุธยา 
 
โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ 
พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ ์
รร.แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา  
จ.ชลบุร ี
 
 
อาคารสัมมนา ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 
 
โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอ า บีช 
รีสอร์ท แอนด์สปา จ.เพชรบุร ี
 

- 
 

2,850.00  
         

9,350.00  
 
- 
 
 
    
 

 1,400.00  
 
 

   7,420.00 

ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ประจ าปี 2555 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร คณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 
ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ระดับชาติครั้งที่ 14 ประจ าปี 2556 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร ปี 56  โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
เตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร" 
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง การประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยในมุมมองของ สมศ. สกอ. และมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา 
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 
7  (น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์) 
สัมมนา "ภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตรไทยในทศวรรษหน้า" 

ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
 
โรงแรมคลาสสิค คามิโออยุธยา 
 
โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ 
พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ ์
รร.แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา 
จ.ชลบุร ี
 
 
ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ  
 
 
อาคารสัมมนา ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 
 

- 
 

2,850.00  
           

9,350.00  
 

115,000.00 
  
 
 
- 
 
   
 

  1,400.00  
- 
 

ดร.ปาลิดา  ตั้งอนุรัตน ์ อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา รุ่นที่ 12 
พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ประจ าปี 2555 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร ปี 56  โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
เตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร" 
ร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2013 
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 
7 (น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์) 

รร.กรุงศรี ริเวอร์ 
 
ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
 
รร.แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา  
จ.ชลบุร ี
 
 
ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา 
 
อาคารสัมมนา ม.เทคโน โลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 
 

   9,800.00  
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
  
 

   1,400.00  
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ผศ.ประดิษฐ์  ค าหนองไผ ่ ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4/2555 
 
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ส าหรับสถาบันการศึกษา
ในเครือข่ายสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนบน กลุ่มย่อยที่ 1 รุ่นที2่ 
อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นเทศสหกิจ
ศึกษา รุ่นที่ 13 
อบรมหลักสูตร "การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมือ
อาชีพ รุ่นที่ 28" 
น า เสนอผลงานวิจั ย ในการประชุมสั มมนาทางวิ ช าการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร ปี 56  โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
เตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร" 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา 
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัย
ในรูปแบบชุดความรู้" 
โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
ประจ าปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก 
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ฐานวิทยาศาสตร์ 
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5 

คณะเกษตรศาสตร์  ม.อุบลราช 
ธานี และ ประเทศลาว 
จ.ประจวบคีรีขันธ ์
 
 
รร.กรุงศรี ริเวอร์ 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) 
มทร.ตะวันออก จ.ชลบุร ี
 
รร.แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา 
จ.ชลบุร ี
 
 
ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี 
จันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก 
มทร.ตะวันออก จ.ชลบุร ี
 
โรงแรมเฟิร์ส กทม. 
 
 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์  (NIDA) 

- 
 
- 
 
 

 12,200.00  
  
 

 10,000.00  
            

4,760.00  
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
   

   1,240.00  
 
 
     

2,108.00  

ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา รุ่นที่ 12 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร ปี 56  โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
เตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร" 
สัมมนางานวิชาการมหาวิทยาลัยกับสังคม 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  หลักสูตร นักบริหาร
ทีมงาน (The Supervisory Grid) 
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ประจ าปี 2556 
ตรวจเยี่ยมนักศึกษา สหกิจศึกษา (ต่างประเทศ) 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 
(การแปรรูปอาหารไทยจากผลิตภัณฑ์กะปิ) 

รร.กรุงศรี ริเวอร์ 
 
รร.แซนดาเลรีสอร์ท พัทย 
 จ.ชลบุร ี
 
 
ห้องประชุม Discussion ชั้น 4 
รร.สามพราน ริเวอร์ไซด์ 
 
 
 
โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี 
ประเทศอินโดนีเซีย 
วิทยาลยัชุมชนสมุทรสาคร 
 

    ,800.00  
 
- 
 
 
 
- 

     500.00  
 
 
- 

   29,500.00  
- 

ผศ.ดร.เจริญ  เจริญชัย คณะท างานตรวจและให้ค่าคะแนนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 ระดับประเทศ 
เป็นอาจารย์พิเศษ เรื่อง การท าไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเทศไทยและหลักการชิมไวน์ 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร ปี 56  โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
เตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร" 
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
สภาคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี 
 

อิมแพคอารยีน่า เมืองทองธาน ี
 
ห้อง วท.604 ม.สงขลานครินทร์ 
 
รร.แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา 
จ.ชลบุร ี
 
 
โรงแรมโกลเด้นท์คราว หาดใหญ่ 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
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ผศ.วัฒนา  วิริวุฒิกร ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4/2555 
 
สัมมนา เร่ือง How to Work Safely 
 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร ปี 56  โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
เตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร" 
ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5  พ.ศ.2556 
อบรมหลักสูตร Step-by-Step to Executing EdPEx 

คณะเกษตรศาสตร์  ม.อุบลราช 
ธานี และ ประเทศลาว 
Gibthai Training Center 
(กรุงเทพฯ) 
รร.แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา 
จ.ชลบุร ี
 
 
ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา 
เดอะบางกอกคลับ สาธรซิตี้ฯ 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 

     233.00  
   6,955.00    

 

ผศ.ดร.กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ ประสานงานนักศึกษาอินโดนีเซียเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน 
 

โรงานอาหารภาคเหนือ อ.หางดง 
จ.เชียงใหม่ 

   5,980.00  
 

น.ส.สภุาพร  ร่มโพธิ์ไทร ประสานงานนักศึกษาอินโดนีเซียเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน 
 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร ปี 56  โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
เตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร" 
ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5  พ.ศ.2557 

โรงานอาหารภาคเหนือ อ.หางดง 
จ.เชียงใหม่ 
รร.แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา 
จ.ชลบุร ี
 
 
ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา 

   5,980.00  
 
- 
 
 
 

233.00 

นายจิระเดช  มณรีัตน ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ใหม่) 
 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร ปี 56  โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
เตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร" 

ภูเขางามรีสอร์ท และ ภูมิรกัษ์ 
 จ.นครนายก 
รร.แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา 
จ.ชลบุร ี
 

- 
 
- 

ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท ์ ประชุมเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
โครงการพัฒนาชุมชนยกระดับ 84 หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ  
ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน 84 หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ 
ประชุมเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาชุมชนยกระดับ84หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ (สมศ.) 
ฟังบรรยายพิเศษสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการพัฒนาใน
กระบวนการวิเคราะห์อาหาร" 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ใหม่) 
 
โครงการ"การศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านเกษตรอินทรีย์ ครั้ง 2 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร ปี 56  โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
เตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร" 
ประชุมวิชาการนานาชาติ (5th ICERD) 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ IFOAM" ครั้งที่ 1 
โครงการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
84 หมู่บ้าน 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ 
สหกิจศึกษา รุ่นที่ 15" 

ห้องประชุมบัวหลวง 3  
ห้องประชุมบัวหลวง 3  
ห้องประชุมบัวหลวง 3  
ห้องประชุมบัวหลวง 3  
ห้องประชุมรินลอุบล  
โรงแรม Lanmark  กรุงเทพฯ 
 
ภูเขางามรีสอร์ทและภูมิรักษ์  
จ.นครนายก 
ประเทศจีน 
รร.แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา 
 จ.ชลบุรี 
 
 
สถาบันฟื้นฟแูละอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เอเรคอน (ERECON) 
รร.เอเซียร แอร์พอร์ต  
 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  จ.เชียงราย 
 
โรงแรมคลาสสิค คามิโอ  
 

- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

400.00 
 

14,300.00 

ดร.พนิดา  บุษปฤกษ ์ ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4/2555 
 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร ปี 56  โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ

คณะเกษตรศาสตร์  ม.อุบลราช 
ธานี และ ประเทศลาว 
รร.แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา 
จ.ชลบุร ี

- 
 
- 
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เตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร" 
โครงการฝึกอบรมและดูงาน ณ Guangxi Vocational and 
Technical Institute of Industry (GVTII)  
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ IFOAM" ครั้งที่ 1 

 
 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
รร.เอเซียร์ แอร์พอร์ต  
 

 
198,500.00  

 
- 
 

ผศ.ภรูินทร์  อัครกุลธร ฝึกอบรมหลักสูตร International Workshop on Food 
Processing and Equipment Selection for Developing 
countries 
ฝึกอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 14 " 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร ปี 56  โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
เตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร" 
สัมมนา "ภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตรไทยในทศวรรษหน้า" 

กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชน
จีน 
 
รร.กรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา 
รร.แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา 
จ.ชลบุร ี
 
 
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 

 25,400.00  
 

 
- 
- 
 
 
 
- 

ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร ฝึกอบรมการจัดท าระบบควบคุมภายในมุ่งสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์นานาชาติ 
ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4/2555 
 
วิทยากรบรรยายเรื่อง การป้องกันและก าจัดเพลี้ยกระโดดสี
น้ าตาล และการก าจัดศัตรูพืชในนาข้าว (ข้าวดีด) 
วิทยากรบรรยายเรื่อง การป้องกันและก าจัดเพลี้ยกระโดดสี
น้ าตาล และการก าจัดศัตรูพืชในนาข้าว (ข้าวดีด) 
สั ม ม น า โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง                            
(Self Assessment Report:SAR) ประจ าปีการศึกษา 2555 ระดับ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
ฝึกอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 14 " 
ประชุมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2555" 
สัมมนาเรื่อง"การบริหารจัดการหลักสูตรกับการได้งานท าของ
บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์" 
งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 10 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา 
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
ในมุมมองของ สมศ. สกอ. และมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 
ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 3/2556 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม ภายไต้บริบทของพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ากอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขา
เกษตร 10 ปีข้างหน้า 

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ม.แม่โจ ้
คณะเกษตรศาสตร์  ม.อุบล 
ราชธานี และประเทศลาว 
สนง.เกษตรอ าเภอหนองเสือ 
 
อบต. อ าเภอล าลูกกา 
 
ห้องประชุมรินลอุบล 
 
 
รร.กรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา 
ห้องประชุมรินลอุบล 
 
ห้องรวงข้าว ม.เกษตร บางเขน 
 
อ.ส.ค. อ.มวกเหลก็ 
ห้องประชุมรินลอุบล  
ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ  
 
 
 ม.สงชลานครินทร์  
 
 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 
 
เดอะบางกอกคลับ สาธรซิตี้ฯ 

   8,850.00  
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

 39,180.00  
- 
 

   4,080.00  
 
- 
- 
- 
 
    

   6,320.00  
 
- 
 
- 
 

ผศ.ดร.สมพร  เจนคณุาวัฒน ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร ปี 56  โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
เตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา 
น าเสนอผลงานทางวิชาการ  "การประชุมนานาชาติ AIC 2013 
Bringing Colour to Life" น าเสนอภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง 
Consumer expectation on preferencd and taste of fresh-cut 
fruit influencd by package color 

รร.แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา 
 จ.ชลบุร ี
 
 
ห้องประชุมรินลอุบล  
ประเทศอังกฤษ 
 

- 
 
 
 
-  

30,000.00  
 
 

ผศ.อรณุชัย  แก้วศรีงาม ฝึกอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 14 " 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยี

รร.กรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา 
รร.แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา  

- 
- 
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อุตสาหกรรมเกษตร ปี 56  โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
เตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

จ.ชลบุร ี
 

 
 

นางสุวดี  อิสรายุวพร ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 
1 ปี 2556 (ASTC2013) "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต" 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ต ารา และ
หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" 
ประชุมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2555" 
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง การประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยในมุมมองของ สมศ. สกอ. และมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา 
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
สภาคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี 
สัมมนา "ภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตรไทยในทศวรรษหน้า" 

รร.แอมบลาสซาเดอร์ สุขุมวิท  
 
 
รร.ซิตี้ บีช รสีอร์ท หวัหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ ์
ห้องประชุมรินลอุบล 
 
ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ  
 
 
โรงแรมโกลเด้นท์คราว หาดใหญ่ 
 
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 

   1,200.00  
 
    

 4,000.00  
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

ผศ.การันต์  ชีพนุรัตน ์ ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4/2555 
 
ประชุมวิชาการบ าบัดโรงสัตว์เล้ียง ครั้งที่ 19 
สัมมนางานวิชาการมหาวิทยาลัยกับสังคม 
งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 10 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  หลักสูตร นักบริหาร
ทีมงาน (The Supervisory Grid) 
ตรวจเยี่ยมนักศึกษา สหกิจศึกษา (ต่างประเทศ) 

คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล  
ราชธาน ี และประเทศลาว 
หอประชุมอิมแพคเมืองทองธาน ี
ห้องประชุม Discussion ชั้น 4 
อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
รร.สามพราน ริเวอร์ไซด์ 
 
 
ประเทศอินโดนีเซีย 

- 
 

 13,500.00  
- 

  4,080.00 
    500.00  

 
  29,500.00  

ดร.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ ์ ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4/2555 
 
ร่วมฟังบรรยายพิเศษ "เกี่ยวกับโครงการปิดทองหลังพระ และ
บทบาทมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบตอสังคม 
โครงการสัมมนาสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
ประชุมวิชาการบ าบัดโรงสัตว์เล้ียง ครั้งที่ 19 
โครงการ"สัมมนาผู้บริหาร บุคลากรด้านวินัยและพัฒนานักศึกษา" 
โครงการจิตอาสาพัฒนาและสัมมนาคระกรรมการสโมสรนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2556 
งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 10 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการ 9 รายมงคลร่วมใจสืบ
สานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5" 
ตรวจเยี่ยมนักศึกษา สหกิจศึกษา (ต่างประเทศ) 

คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล  
ราชธาน ี และประเทศลาว 
ห้องประชุมรินลอุบล 
 
รุ่งนภาลอด์จ   จ.ระยอง 
  
 
หอประชุมอิมแพคเมืองทองธาน ี
รร.สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก 
วัดพรหมรังษีและวธิดารีสอร์ท 
อ.ปากช่อง จ.นครราสีมา 
อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
มทร.กรุงเทพ วข.เทคนิคกรุงเทพ 
 
ประเทศอินโดนีเซีย 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

4,080.00 
- 
 

29,500.00 

นายอมร  อัศววงศานนท์ น านักศึกษาไปจัดการประกวดแพะแกะสระบุรี ครั้งที่ 5 
 
ฝึกอบรมมาตรฐานการเป็นกรรมการจัดสินการประกวดสัตว์ 
หลักสูตร "การตัดสินการประกวดแพะ" 
ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5  พ.ศ.2557 
ฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดการเลี้ยงดูแพะส าหรับเจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์" 
งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 10 

ลานประกวดโคนม (อสค.) 
 จ.สระบุรี 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์
เขต 1 จ.สระบุรี 
ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา 
คุณสุขฟาร์ม อ.มวกเหล็ก 
จ.สระบุรี 
อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

 11,840.00  
 

   4,320.00  
        

233.00  
 
 

  4,080.00  

ผศ.ชนินทร์  รัตนสิน ประชุมวิชาการบ าบัดโรงสัตว์เล้ียง ครั้งที่ 19 หอประชุมอิมแพคเมืองทองธาน ี
 

 

ผศ.ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ IFOAM" ครั้งที่ 1 

รร.เอเซียร แอร์พอร์ต  
 

- 
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นายชาติชาย  โยเหลา น านักศึกษาไปจัดการประกวดแพะแกะสระบุรี ครั้งที่ 5 
 
งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 10 

ลานประกวดโคนม (อสค.) 
 จ.สระบุรี 
อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

- 
 

  4,080.00 

ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา อบรมเชิงปฏิบัติการ 3 rd Internatianal Workshop on "Protein 
Expression and Purification Technology" 
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 
โครงการเพิ่มพูนความรู้ในสถานประกอบการ (สาขาสัตวศาสตร์) 
 
ฝึกอบรมหลักสูตร Poultry Production and Health 

คณะแพทย์ศาสตร์  ม. จุฬาฯ 
 
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 
บ.เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม 
จ ากัด 
สาธารรัฐอาหรับอียิปต ์

 10,000.00  
 
- 

  6,360.00  
 

  6,200.00 
 

ผศ.ดร.สมจิตร 
               ถนอมวงศ์วัฒนะ 

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก       
โคนม และสุกร 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัย
ในรูปแบบชุดความรู้" 

โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท 
 
จันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก 
 

   1,310.00  
 
- 

ดร.เสถียร  โปกลุ ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4/2555 
 
ฟังบรรยายทางวิชาการหัวข้อเรื่อง Incubation and poultry 
health และLong term improvement in egg quality in the Hy-
line breeding program 
งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 10 
สัมมนา "ภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตรไทยในทศวรรษหน้า" 

คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล  
ราชธาน ี และประเทศลาว 
หอประชุมไบเทคบางนา 
กรุงเทพฯ 
 
อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 

- 
      500.00  

 
 

  4,080.00 
- 

ผศ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ งานแพะแห่งชาติครั้งท่ี 10 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   4,080.00 
นายพรพนม  ค ามุงคณุ งานแพะแห่งชาติครั้งท่ี 10 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   4,080.00 
ดร.กิตติมา  วานิชกูล โครงการเพิ่มพูนความรู้ในสถานประกอบการ (สาขาประมง) 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคพันธุวิศวกรรมใน
พืชเบื้องต้น รุ่นที่ 2" 
น าเสนอผลงานทางวิชาการ "ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5" (5th RMUTNC) เรื่อง ผลการใช้
สาหร่าย 
เป็นวิทยากร "โครงการจัดการความรู้จากงานวิจัยและสร้างแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการคุณภาพน้ าอย่างยั่งยืนสุ่มน้ าปราจีนบุรี 
: กรณีศึกษาลุ่มน้ าคลองสารภี" เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
คุณภาพน้ าแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปลาในกระชัง ครั้งที่ 2 
สัมมนาวิชาการหัวข้อ "เสวนาสู่ทางรอดอุตสาหกรรมกุ้งไทย" 

สถาบันวิจยัและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ า 
สถาบันวิจยัและพัฒนาแห่ง มก. 
 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
 
 
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุร ี
 
 
 
ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา 

   7,000.00  
     

5,500.00  
 

  2,000.00  
 
 
- 
 
 
 
- 

น.ส.จิราพร  กุลค า การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    3,000.00 

ดร.บณุฑริกา  ทองดอนพุ่ม ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 The 4 th International 
Conference on Environmental and Rual Development 
(ICERD)  
โครงการเพิ่มพูนความรู้ในสถานประกอบการ (สาขาประมง) 
 
โครงการ "การศึกษาดูงานการพัฒนางานด้านเกษตรอินทรีย์ ครั้ง2 
สัมมนางานวิชาการมหาวิทยาลัยกับสังคม 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ IFOAM" ครั้งที่ 1 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ         
สหกิจศึกษา รุ่นที่ 15" 

ประเทศกัมพูชา 
 
 
สถาบันวิจยัและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ า 
ประเทศจีน 
ห้องประชุม Discussion ชั้น 4 
รร.เอเซียร์ แอร์พอร์ต  
 
โรงแรมคลาสสิค คามิโอ  
 

- 
 
       

3,500.00  
 
 
- 
- 
- 

  14,300.00  
 

ผศ.ดร.อังคณา  ธนกัญญา ประชุมชี้ แจงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 
โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภท. 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัย
ในรูปแบบชุดความรู้" 

ห้องประชุมรินลอุบล 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 
จันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก 

- 
 
- 
 
- 
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ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม ป ระ ชุ ม สั ม ม น า สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท า งภู มิ ศ า สต ร์ โ ล ก  ( Wordwide 
Symposium on Geographical indications 2013) 
โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช               
และภูมิทัศน์ 
โครงการเพิ่มพูนความรู้ในสถานประกอบการ (สาขาวิชาพืชและ
ภูมิทัศน์) 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ IFOAM" ครั้งที่ 1 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัย
ในรูปแบบชุดความรู้" 
เชิญเป็นวิทยากร เสวนาวิชาการ แนวทางส่งเสริมและพัฒนา 
การเลี้ยงชันโรง 
ประชุมเชิงปฏิบัติการข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท  
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 
ห้องปฏิบัติการกลาง จ.เชียงใหม่ 
 
รร.เอเซียร์ แอร์พอร์ต  
 
จันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก 
 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 
 

  450.00  
 
- 
 

   9,760.00  
 
-  
 
-  
 

  2,480.00  
    

  500.00  
 

ผศ.ดร.ปิยะวดี  เจรญิวัฒนะ ประชุมคลัสเตอร์เล็ดพันธุ์  
เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (น.ส.พรนภา ทิวาลัย)  
เชิญผู้ร่วมวิจัยประชุม โครงการ"หน่วยบริหารจัดการเชื้อ
พันธุกรรมผักวงศ์แตง ระยะที่ 4"  
โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช              
และภูมิทัศน์ 
เป็นกรรมการสอบประมวลความรู้  
 
ประชุมเร่ือง "การแนะน าซอฟต์แวร์ Integrated Breeding 
Workflow System (IBWS) ส าหรับใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์ 
และการบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืช" 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
สถาบันวิจยัการเกษตร จ.ล าปาง 
สถาบันวิจยัการเกษตร จ.ล าปาง 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 
สถาบันวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
มทร.ล้านนา จ.ล าปาง 
พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ
 

   1,500.00  
- 
- 
 
- 
 
-  
 
-  
 
 

ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร ประชุมคลัสเตอร์เล็ดพันธุ์  
ป ระ ชุ ม สั ม ม น า สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท า งภู มิ ศ า สต ร์ โ ล ก  ( Wordwide 
Symposium on Geographical indications 2013) 
โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                
และภูมิทัศน์ 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัย
ในรูปแบบชุดความรู้" 
น าเสนอผลงานทางวิชาการ "ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 (4th RMUTNC) เรื่อง Agronomic 
Characteristics,Yield and Yield Components of Thai and 
Chinese Commercial Field Corn Hybrids 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท  
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 
จันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ทั้ง 8 แห่ง 
 
 

   1,500.00  
- 
 
- 
 
- 
 

  5,000.00  
 

ว่าท่ี ร.ต.ดร.ดาวรุ่ง 
                วัชรินทร์รัตน ์

ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4/2555 
 
น านักศึกษาไปจัดการประกวดแพะแกะสระบุรี ครั้งที่ 5 
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่น 4 
 
ฝึกอบรมหลักสูตร  2013 Training Course on New Technology 
of Agricultural Engineering & Agro - Processing for ASEAN 
Countries  
โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                 
และภูมิทัศน์ 
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการ 
งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 10 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา 
โครงการสัมมนาปฏิบัติการนานาชาติเพื่อท าแผนปฏิบัติการสู่ 
ประชาคมอาเซียน (Seminar & Workshop on Universities' 
Action Plan to ASEAN Community) 

คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราช 
ธานีและประเทศลาว 
อสค. จ.สระบุรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 
ห้อง Discussion ชั้น 4 
อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
ห้องประชุมรินลอุบล  
ศูนย์การศึกษานานาชาติและ
วิเทศสัมพันธ ์มทร.ธัญบุรี 
 

- 
 
-    
 

20,540.00  
   27,000.00  

 
 
- 
 
- 

  4,080.00 
- 
- 
 
 

  3,640.00  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนแม่บทโครงการสนอง 
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุร ี
 

 

นายสวัสดิ์  พิมพ์สุวรรณ ร่วมวิพากษ์และประเมินร่างหลักสูตร 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานและ
บทความทางวิชาการ  

รร.ซิตี้ บีช รีสอร์ท หัวหิน  
รร.กานต์มณีพาเลช กมท. 
 

-      
6,900.00  

 

ผศ. วิทยา  ทวีนุช ฝึกอบรมการจัดท าระบบควบคุมภายในมุ่งสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์นานาชาติ 
ฝึกอบรมหลักสูตร 2013 Training Course on New Technologies 
of Agricultural Engineering & Agro-Processing for ASEAN 
Countries 
ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 2/2556 
 
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริการมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5 
 

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ม.แม่โจ ้
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 
ม.ราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร ์
และราชอาณาจักรกัมพูชา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) 

   8,850.00  
 
- 
 

   15,874.00  
 

  2,108.00  
 

ผศ.ดร.วัลลภ  พรหมทอง ฝึกอบรมหัวข้อเร่ือง "กลยุทธ์การน าเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1" 
 
โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช               
และภูมิทัศน์ 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.
เกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 

   4,700.00  
 
- 

ผศ.จันทรเ์พญ็ ชัยมงคล ประชุมคลัสเตอร์เล็ดพันธุ์  
โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                  
และภูมิทัศน์ 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัย
ในรูปแบบชุดความรู้" 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 
จันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก 
 

   1,500.00  
- 
 
-  
 

ผศ.นลินรัตน์  แก้วศรีงาม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการฐานข้อมูลและการ
จัดเก็บสารสนเทศ เพื่อการก้าวสู่ห้องสมุดอิ เล็กทรอนิกส์                 
(e-librarian) 
โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช               
และภูมิทัศน์ 

อาคารฝึกอบรมและอาคารวิทย
บริการ 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 

- 
 
 
- 

ผศ.รตันา  ไก่ฟ้า โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช             
และภูมิทัศน ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 

- 

ผศ.นิยม  บัวบาน ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4/2555 
 
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 
1 ปี 2556 (ASTC2013) "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต" 
โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภท. 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ต ารา และ
หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" 
ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 2/2556 
 
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและสัมมนาคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาปีการศึกษา 2556 
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นภาคเหนือประจ าปี 
พ.ศ.2556  : เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 1 
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริการมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5 
 

คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราช 
ธานี และประเทศลาว 
รร.แอมลาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 
 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
รร.ซิตี้ บีช รีสอร์ท หวัหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ ์
ม.ราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร ์
และราชอาณาจักรกัมพูชา 
วัดพรหมรังษีและวธิดารีสอร์ท  
อ.ปากช่อง จ.นครราสีมา 
สถาบันวิจยัสังคม ม.เชียงใหม่ 
 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) 

- 
      

1,200.00  
 
 
- 

    8,400.00  
 
- 
 
 
- 
 

  8,500.00  
 
 

  2,108.00  
 

น.ส.ปิยะภรณ์  จิตรเอก โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและสัมมนาคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาปีการศึกษา 2556 
โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิ
ทัศน ์

วัดพรหมรังษีและวธิดารีสอร์ท  
อ.ปากช่อง จ.นครราสีมา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 

- 
 
- 
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รศ.ดร.ดนัย  วรรณวนิช โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช          
และภูมิทัศน์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 

- 

ผศ.อรญัญา  ภูร่อด ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หลักสูตร เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของ[ประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. 
ประชุมชี้แจงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report:SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 
โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช            
และภูมิทัศน์ 
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง การประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยในมุมมองของ สมศ. สกอ. และมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา 

สมาคมส่งเสริมการวิจัย สสว. 
 
ห้องประชุมรินลอุบล  
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 
ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ  
 

   4,500.00  
 
-  
 
-  
 
-  
 
 

นายเทวัญ  นันทวงศ ์ อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ระดับกลาง รุ่นที่ 14 
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจ าปีงบประมาณ 
2556 หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม QGIS ในการ
จัดระบบพิกัดการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นฐานรุ่นที่4 
ร่วมสัมมนาสรุปผลการศึกษา ครั้งที่ 2 โครงการระบบรถไฟชาน
เมือง (สายสีแดง) ส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิต มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ที่ 2 
สัมมนาน าเสนอร่างแบบรายละเอียด (สัมมนาครั้งที่ 3) โครงการ
ส ารวจและออกแบบส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุขช่วง
รังสิต-บางปะอิน 

สถาบันพระปกเกล้า 
 
ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 
 
 
 
ห้องประชุม ม.กรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต 
 
ห้องสวัสดี รร.ริเวอร์ นครปฐม 
โรงแรมซัมมิทไพน์เฮริส์ท กอล์ฟ 
คลับ 
 

 59,000.00  
      

5,400.00  
 
 
 
-  
 
 
-  
-  
 
 

นายพิศาล  ตันสิน อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา รุ่นที่ 12 
ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4/2555 
 
สัมมนาวิชาการเครือข่ายภูมิทัศน์และสิ่ งแวดล้อมสถาบัน 
อุดมศึกษา 
อบรมการจัดสวนสไตล์อังกฤษ สไตล์วินเทจ 
 
โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                  
และภูมิทัศน์ 
โครงการจิตอาสาพัฒนาและสัมมนาคระกรรมการสโมสรนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2556 
โครงการอบรมผู้น านักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เพื่อ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลัย 
เป็นวิทยากร "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบฯ" 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาครูเครือข่ายในด้านการ
สร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปี
การศึกษา 2556" 
สัมมนา "ภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตรไทยในทศวรรษหน้า" 
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การจัดสวนและตกแต่งนิทรรศการให้
น่าสนใจ" 

รร.กรุงศรี ริเวอร์ 
 
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราช 
ธานีและประเทศลาว 
เครือข่ายภูมิทัศน์และสิ่ง 
แวดล้อมสถาบันอุดมศึกษา 
บ.อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิช
ชิ่ง จ ากัด 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 
วัดพรหมรังษีและวธิดารีสอร์ท  
อ.ปากช่อง  จ.นครราสีมา 
สีดารีสอร์ท จ.นครนายก 
 
ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชวีศึกษา กทม. 
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
 
 
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

   9,800.00  
 
- 
      

1,500.00  
 

   4,800.00  
 
- 
 
-  
 
-  
 
-  
 
-  
 
 
- 
- 

นายวรีะยุทธ  นาคทิพย ์ อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา รุ่นที่ 12 
ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4/2555 
 
ประชุมชี้แจงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report:SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 

รร.กรุงศรี ริเวอร์ 
 
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราช 
ธานีและประเทศลาว 
ห้องประชุมรินลอุบล  
 

   9,800.00  
 
- 
 
- 
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ร่วมฟังบรรยายพิเศษ "เกี่ยวกับโครงการปิดทองหลังพระ และ
บทบาทมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบตอสังคม 
โครงการจิตอาสาพัฒนาและสัมมนาคระกรรมการสโมสรนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2556 
สัมมนางานวิชาการมหาวิทยาลัยกับสังคม 
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง การประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยในมุมมองของ สมศ. สกอ. และมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  หลักสูตร นักบริหาร
ทีมงาน (The Supervisory Grid) 
ตรวจเยี่ยมนักศึกษา สหกิจศึกษา (ต่างประเทศ) 

ห้องประชุมรินลอุบล  
 
วัดพรหมรังษีและวธิดารีสอร์ท  
อ.ปากช่อง จ.นครราสีมา 
ห้องประชุม Discussion ชั้น 4 
ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ  
 
 
รร.สามพราน ริเวอร์ไซด์ 
 
 
ประเทศอินโดนีเซีย 

- 
   78,860.00  

 
- 
-  
 
 

     500.00  
 
 

29,500.00 
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บุคลากรสายสนับสนุน 
 

ชื่อ- สกุล อบรม /ประชุม /สัมมนา สถานที ่ งบ 
ประมาณ 

น.ส.พรรณปพร  โภคัง ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งท่ี 4/2555 
 
ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและ
ธุรการ หัวข้อ "อาเซียนก้าวไกล ผู้ปฏิบัติงานยุคใหม่ใส่ใจ
พัฒนางาน" 
อบรมหลักสูตร"การบรหิารผลการปฏิบัติงานและการ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับองค์กรสูร่ะดับหน่วยงานและบุคคล" 
โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
และภูมิทัศน์ 
ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งท่ี 2/2556 
 
โครงการฝึกอบรมเ ชิงปฏิบัติ การการพัฒนางานสู่
ความส าเร็จด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์แบบบูรณาการ 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เรื่อง 
ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม การจดังาน 
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล 
ราชธานี และประเทศลาว 
เครือข่ายที่ประชุมสภา
ข้าราชการฯ (ปขมท.) 
ร่วมกับ ม.เชียงใหม ่
โรงแรม ที.เค.พาเลช 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 
วข.สุรินทร์ และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ห้องประชุมรินลอุบล 
 
ห้อง Discussion ช้ัน 4 
 
ห้องประชุมรินลอุบล 
 

- 
 
     
 
 

4,100.00  
 
 
- 
- 
 
- 

นางรุ่งอรุณ  ศรีเครือ ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งท่ี 4/2555 
 
ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและ
ธุรการ หัวข้อ "อาเซียนก้าวไกล ผู้ปฏิบัติงานยุคใหม่ใส่ใจ
พัฒนางาน" 
อบรมหลักสูตร "การจัดท าแผนปฏิบัติการ การเขียน
โครงการและเช่ือมโยมสู่แผนปฏิบตัิการ" 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานสู่
ความส าเร็จด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
โครงการอบรมส าหรับ "สมาชิก NTU" ประจ าปี 2556
เรื่อง กฎหมายแรงงานท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรรู ้
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าป2ี556 เรื่อง เทคนิคการลดความผดิพลาดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าป2ี556 เรื่อง ธรรมะลดเครยีดสนุกกับชีวิตและงาน 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าปี 2556 เรื่อง การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล 
ราชธานี และประเทศลาว 
เครือข่ายที่ประชุมสภา
ข้าราชการฯ (ปขมท.) 
ร่วมกับ ม.เชียงใหม ่
โรงแรม ที.เค.พาเลช 
 
โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
ห้องประชุมรินลอุบล 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 

 
 

 30,300.00  
 
    

4,100.00  
 

290,000.00  
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เรื่อง 
ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม การจดังาน 
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าผลงานวิชาการของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าปี 2556 เรื่อง ภาษาอังกฤษกับการสนทนา (ทักษะ
การฟัง , ทักษะการพูด) 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าปี 2556 เรื่อง ภาษาอังกฤษกับการสนทนา (ทักษะ
การอ่าน , ทักษะการเขียน) 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าปี 2556 เรื่อง ภาษาอังกฤษกับการท างาน (Slang 
และค าที่มักเขียนผดิ) 
ฝึกอบรมหลักสตูร "การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ
วางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ" 

 
ห้องประชุมรินลอุบล 
 
 
ห้องเอกสโรชา คณะศลิป
ศาสตร ์
CKC ศูนย์รังสติ 
 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 
 
ส านักสริิพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์(นิด้า) 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
    

6,040.00  

นางอาริยา  ป่ินทอง ประชุมสภาคณบดสีาขาการเกษตร ครั้งที่ 4/2555 
 
ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและ
ธุรการ หัวข้อ "อาเซียนก้าวไกล ผู้ปฏิบัติงานยุคใหม่ใส่ใจ
พัฒนางาน" 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานสู่
ความส าเร็จด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เรื่อง 
ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม การจดังาน 
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าผลงานวิชาการของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
โครงการอบรมเครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา 3 
มหาวิทยาลยัเรื่อง "การเขียนโครงการตามกลักวงจร
คุณภาพ PDCA" 

คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล 
ราชธานี และประเทศลาว 
เครือข่ายที่ประชุมสภา
ข้าราชการฯ (ปขมท.) 
ร่วมกับ ม.เชียงใหม ่
โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
ห้องประชุมรินลอุบล 
 
ห้องประชุมรินลอุบล 
 
 
ห้องเอกสโรชา คณะศลิป
ศาสตร ์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

นายยุพดี  จวงมาลา ประชุมสภาคณบดสีาขาการเกษตร ครั้งที่ 4/2555 
 
ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและ
ธุรการ หัวข้อ "อาเซียนก้าวไกล ผู้ปฏิบัติงานยุคใหม่ใส่ใจ
พัฒนางาน" 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556 "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล 
ราชธานี และประเทศลาว 
เครือข่ายที่ประชุมสภา
ข้าราชการ ฯ (ปขมท.) 
ร่วมกับ ม.เชียงใหม ่
โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
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โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าปี 2556 เรื่อง เทคนิคการลดความผดิพลาดและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าผลงานวิชาการของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

CKC ศูนย์รังสติ 
 
 
ห้องเอกสโรชา คณะศลิป
ศาสตร ์

 
- 

นางกมลพร  พากเพียร ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและ
ธุรการ หัวข้อ "อาเซียนก้าวไกล ผู้ปฏิบัติงานยุคใหม่ใส่ใจ
พัฒนางาน" 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
โครงการอบรมส าหรับ "สมาชิก NTU" ประจ าปี 2556
เรื่อง กฎหมายแรงงานท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรรู ้
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าปี 2556 เรื่อง เทคนิคการลดความผดิพลาดและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าปี2556 เรื่องธรรมะลดเครยีด สนุกกับชีวิตและงาน 
โครงการพัฒนาคณุภาพการให้บรกิารส าหรับบุคลากร 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าปี 2556 เรื่อง ภาษาอังกฤษกับการสนทนา (ทักษะ
การฟัง , ทักษะการพูด) 

เครือข่ายที่ประชุมสภา
ข้าราชการฯ (ปขมท.) 
ร่วมกับ ม.เชียงใหม ่
โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
CKC  ศูนย์รังสิต 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 
ห้องประชุมรินลอุบล  
CKC ศูนย์รังสติ 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 

น.ส.พรทิพย์  ผึ้งแก้ว อบรมระบบบริหารจัดการโครงการ RMUTT Project 
Management System  
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
โครงการพัฒนาคณุภาพการให้บรกิารส าหรับบุคลากร 
โครงการศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตฯ 

ห้องอบรม 1 อาคาร
ฝึกอบรม 
โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
ห้องประชุมรินลอุบล 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  
 จ.เชียงราย 

- 
 
- 
 
 
 

      400.00  
 

น.ส.รุ่งอรณุ  โนท้ง อบรมระบบบริหารจัดการโครงการ RMUTT Project 
Management System  
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

ห้องอบรม1 อาคาร
ฝึกอบรม 
โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 
 
- 

น.ส.อ าพรรณ  ผึ้งแก้ว อบรมหลักสูตร "การปฏิบตัิงานการเงินการคลัง" 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556   "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เรื่อง 
ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม การจดังาน 
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

โรงแรม ที.เค.พาเลช 
โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
ห้องประชุมรินลอุบล 
 

   4,100.00  
- 
 
 
- 

น.ส.โบสิญา  ชัยศิรเิพ็ญภาค อบรมหลักสูตร "การจัดท าแผนปฏิบัติการ การเขียน
โครงการและเช่ือมโยมสู่แผนปฏิบตัิการ" 

โรงแรม ที.เค.พาเลช 
 

4,100.00 



51 
 

  
 

น.ส.ภัทรวดี  ตรสีุข ี โครงการฝึกอบรมเขิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
โครงการพัฒนาคณุภาพการให้บรกิารส าหรับบุคลากร 

โรงแรมคลาสสิก อยุธยา 
โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
ห้องประชุมรินลอุบล  

      300.00  
 
- 
 
- 

น.ส.จ าเนยีร  นาคเลิศ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานสู่
ความส าเร็จด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เรื่อง 
ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม การจดังาน 
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าผลงานวิชาการของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
ห้องประชุมรินลอุบล 
 
ห้องประชุมรินลอุบล 
 
 
ห้องเอกสโรชา คณะศลิป
ศาสตร ์

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

นายสิทธิกร  บุญจันทร ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556   "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นายทองมี  เหมาะสม โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

น.ส.สุกญัญา  ชูทอง อบรมหลักสูตร "การปฏิบตัิงานพัสด"ุ โรงแรม ที.เค.พาเลช    4,100.00 
นางจินดา  สร้อยประดิษฐ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556   "พัฒนา

บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าปี 2556 เรื่อง ภาษาอังกฤษกับการ 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 

- 
 
 
- 

นายสุพจน์  ไผ่ศรสีุข โครงการอบรมส าหรับ "สมาชิก NTU" ประจ าปี 2556
เรื่อง กฎหมายแรงงานท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรรู ้

ห้อง CKC ศูนย์รังสิต 
 

- 

นายโกศล  พวงมาลยั โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

น.ส.เพียงพิจณ์  มารยาตร ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นางอนงค์  จุลวงษ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าป2ี556 เรื่องธรรมะลดเครยีด สนุกกับชีวิตและงาน 
โครงการพัฒนาคณุภาพการให้บรกิารส าหรับบุคลากร 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 
ห้องประชุมรินลอุบล 

- 
 
 
- 
 
- 

น.ส.ประไพ  เทียนเวช โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 
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นางวิยดา  ขุนทอง โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าปี 2556 เรื่อง เทคนิคการลดความผดิพลาดและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าป2ี556 เรื่องธรรมะลดเครยีด สนุกกับชีวิตและงาน 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

นายเบียบ  หงษ์ทอง โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นาสุมนา  เสภา โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556   "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นางเพชราภรณ์  ลาเสือ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นายสุด  เหลือล้น โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นายสมชาย  พันธ์หว้า โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นายส าราญ  พุ่มพิศ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นายชัยรัตน์  ค าประกอบ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นายณรงค์  ส ารีราษฎร ์ โครงการอบรมส าหรับ "สมาชิก NTU" ประจ าปี 2556
เรื่อง กฎหมายแรงงานท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรรู ้

ห้อง CKC ศูนย์รังสิต - 

นายแช่ม  โพธิ์เย็น โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นางมาลินี  เทียนเวช โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556   "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นายวีระ  ช่ืนอารมณ ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นายประดิษฐ์  วรรณพาหุล โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 
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นางสมพร  ห่วงรักษ ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นางสุธาทิพย์  เพ็ญโพธิ ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าปี 2556 เรื่อง เทคนิคการลดความผดิพลาดและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 

- 
 
 
- 

น.ส.มงคล  สมบัติชัย โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
โครงการพัฒนาคณุภาพการให้บรกิารส าหรับบุคลากร 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
ห้องประชุมรินลอุบล 

- 
 
 
- 

นายอุดร  ธุระกิจ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 
 

นายชานนท์  สิงห์ทอง โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556   "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

น.ส.เนตรชนก  คงเพ็ชร์ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
โครงการอบรมหลักสูตรการใช้งาน office 365 
 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าป2ี556เรื่อง ธรรมะลดเครยีด สนุกกับชีวิตและงาน 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าปี 2556 เรื่อง การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการพัฒนาคณุภาพการให้บรกิารส าหรับบุคลากร 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าปี 2556 เรื่อง Mind Map เพื่อพัฒนาความจ าเป็น
และความส าเร็จของงาน 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าปี 2556 เรื่อง ภาษาอังกฤษกับการสนทนา (ทักษะ
การฟัง , ทักษะการพูด) 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
อาคารฝึกอบรม ส านัก
วิทยบริการฯ 
CKC ศูนย์รังสติ 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 
 
ห้องประชุมรินลอุบล 
CKC ศูนย์รังสติ 
 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

นางกรุณา  ตั้งฤทัยวรรณ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556   "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
ประชุมสมัมนาทางวิชาการ เรื่อง การประกันคณุภาพ
มหาวิทยาลยัในมุมมองของ สมศ. สกอ. และมหาวิทยาลยั
ในสหรัฐอเมริกา 
 
 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ  
 

- 
 
 
- 
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ว่าท่ี ร.ต.หญิง แอนนา  
            ตระกูลอารีย ์

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าป2ี556เรื่อง ธรรมะลดเครยีด สนุกกับชีวิตและงาน 
โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีม ส าหรับสมาชิก NTU 
ประจ าปี 2556 เรื่อง ภาษาอังกฤษกับการสนทนา (ทักษะ
การฟัง , ทักษะการพูด) 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 
CKC ศูนย์รังสติ 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

นางปราณี  พระเพชร โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

น.ส.กัลยกร  เหล่าประเสริฐ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
โครงการพัฒนาคณุภาพการให้บรกิารส าหรับบุคลากร 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
ห้องประชุมรินลอุบล 

- 
 
 
- 

นางบุญสม  สดี ี โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556   "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

ว่าที่ ร.ต.หญิง  สุนีย์วรรณ 
           จุมจันทร์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 
โครงการพัฒนาคณุภาพการให้บรกิารส าหรับบุคลากร 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 
 
ห้องประชุมรินลอุบล 

- 
 
 
- 

นางสายสุนยี์  ศรีม่วง โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556   "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นางทองดี  บุญยะ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นายวันชัย  สร้อยประดิษฐ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  โครงการ 
"พัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นายสมชาย  ยิ้มไทร โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นายเกรียงศักดิ์  อ่ิมเอิบ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นายสุทัศ  ผึ้งแก้ว โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556   "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นายแป้งล่ า  มาสนม โครงการอบรมส าหรับ "สมาชิก NTU" ประจ าปี 2556
เรื่อง กฎหมายแรงงานท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรรู ้

ห้อง CKC ศูนย์รังสิต 
 

- 

นายอ านาจ  ค าน้อย โครงการอบรมส าหรับ "สมาชิก NTU" ประจ าปี 2556
เรื่อง กฎหมายแรงงานท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรรู ้

ห้อง CKC ศูนย์รังสิต - 
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นายสุพจน์  จันทา โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นางนงนุช  ตระกูลอารีย ์ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นายสราวุฒิ  โยเหลา โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นางกัณณิกา  จันทา โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556  "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 

นางมัตติกา  ทองแตง โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปี 2556   "พัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน" 

โรงแรมรอยัลแม่โขง  
จ.หนองคาย 

- 
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คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

ที่เป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/ที่ปรึกษา/วิทยากรภายนอกสถาบัน/                                   
วิทยากรที่อยู่ในแผนสถาบัน  ในปีการศึกษา 2556 

ล าดับ ชื่อ - สกุล กิจกรรม หน่วยงานที่เชิญ/สถานที ่ วันที ่
1 ผศ.ดร.อ านาจ  ศิลวัตร ผู้ เ ช่ี ยวชาญในการตรวจสอบ

เครื่องมือวิจัย 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี

 

2 นายพิศาล  ตันสิน ที่ปรึกษาการจัดสวนพันธุกรรมพืช ชมรมผูผ้ลติและผู้ประกอบการ
ไม้ดอกไม้ประดับ นนทบุร ี

9 – 11 มิ.ย. 57 

3 ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม วิทยากร การแยกและขยายพันธุ์
ชันโรงที่มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จ.จันทบุรี 

31  พ.ค. 57 

4 ผศ.ดร.เจริญ  เจริญชัย กรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

7 พ.ค. 57 

5 นายอมร  อัศววงศานนท์ ที่ปรึกษาโครงการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ที่ท าการสภาเขตหลักสี่ ช่วงเดือน พ.ค. 57 

6 นายเทวัญ  นันทวงศ์ วิทยากรอบรม BEST ACTIONS 
และการประดิษฐ์เตา 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

25 – 27 เม.ย. 57 

7 นายเทวัญ  นันทวงศ ์ วิทยากรอบรมการประดิษฐ์เตา
ผลิตแกส๊และไบโอซาร ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

7 – 9 เม.ย. 57 

8 ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
คณะ/วิทยาลยั ประจ าปีการศึกษา 
2555 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี

 

9 นายพิศาล  ตันสิน วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ 
“พลิกฟื้นผืนดิน” 

บริษัท ยูแคนดู จ ากัด 15  มี.ค. 57 

10 ผศ.ภรูินทร์  อัครกุลธร ถ่ายท ารายการและสัมภาษณ์ 
เรื่อง เครื่องออกแบบและพัฒนา
เครื่องแยกเนื้อตาลสุก 

รายการเที่ยงเกษตร สถานีวิทยุ
โทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 

10 มี.ค. 57 

11 นายพิศาล  ตันสิน 
นายวีระยุทธ นาคทิพย ์
นางสาวสุกัญญา ชัยพงษ ์

ให้บริการวิชาการด้านภูมิทัศน์ วัดปัญญานันทาราม  

12 นายพิศาล  ตันสิน วิทยากรบรรยายโครงการ
ฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการดูแลไม้
ในร่มและการตกแต่งสวนใน
อาคารสถานท่ี 

ฝ่ายอาคารสถานท่ีและซ่อม
บ ารุง มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย ์

11 มี.ค. 57 

13 สพ.ญ.ดร.ปภาภสัสร์  ศรีมหา
คุณวงศ ์

วิทยากรบรรยาย โครงการป้องกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงานเทศบาลต าบลหลักหก 3 ม.ีค. 57 

14 ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 
ผศ.อังคณา  ธนกัญญา 

คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับคณะ/
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2555 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี

27–28 มี.ค. 57 
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15 ผศ.ภรูินทร์  อัครกุลธร ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 

โรงเรียนประภาสวิทยา  

16 ผศ.ภรูินทร์  อัครกุลธร วิทยากรบรรยายเกีย่วกับ
พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

รายการคดิส์วันหยุด 
สถานีโทรทัศน์องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย 

31 ม.ค. 57 

17 ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร ผู้ร่วมผลติประมวลสาระวิชา 
หลักการจดัการทรัพยากรเพื่อการ
ผลิตพืช 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

18 ผศ.ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์
วัฒนะ 

ประธานสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ม.ธรรมศาสตร ์

27 ม.ค. 57 

19 นายอมร  อัศววงศานนท์ วิทยากรเสวนาวิชาการในงานแพะ
สระบรุ ี

ส านักงานปศุสตัว์ สระบุร ี 22 ม.ค. 57 

20 ผศ.ดร.เจริญ  เจริญชัย วิทยากรบรรยายเรื่อง ศาสตร์และ
ศิลป์ของ Cheese และ Wine 

ส านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

17 ธ.ค. 56 

21 ผศ.จันทรเ์พ็ญ  ชัยมงคล วิทยากรบรรยาย หัวข้อการปลูก
กล้วยไม้พร้อมฝึกปฏิบัติการ
ขยายพันธุ์ด้วยเนื้อเยื่อ 

ส านักสิ่งแวดล้อม 13 ธ.ค. 56 

22 ผศ.ดร.อ านาจ  ศิลวตัร วิทยากรบรรยายเรื่องการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้ตนเอง
และหน่วยงาน 

สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพตดิแห่งชาติบรมราช
ชนน ี

25 พ.ย. 56 

23 ผศ.ดร.ปิยะวดี  เจรญิวัฒนะ วิทยากรบรรยาย โครงการแปลง
สาธิตสายพันธ์ุและพันธ์ุแตงกวาท่ี
ต้านทานต่อโรคราน้ าคา้ง 

สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา  

21 -23 พ.ย. 56 

24 ผศ.ดร.ปิยะวดี  เจรญิวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญ ร่างหลักสตูร
อนุปริญญาศิลปะศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช 18 ต.ค. 56 

25 นางสาวเยาวรตัน์  วงศ์ศรีสกลุ
แก้ว 

ผู้เชี่ยวชาญ ร่างหลักสตูร
อนุปริญญาศิลปะศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช 18 ต.ค. 56 

26 นายสวัสดิ์  พิมพ์สุวรรณ วิทยากรอบรมโครงการเทคนิคการ
ขยายพันธุ์พืช 

ส านักงานเขตสายไหม 15 ต.ค. 56 

27 นายพิศาล  ตันสิน 
นายวีระยุทธ  นาคทิพย ์

วิทยากรโครงการ “จัดสวนถาดกบั
ธนาคารยูโอบี” 

บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช
ช่ิง จ ากัด (มหาชน) 

3 ต.ค. 56 

28 นายพิศาล  ตันสิน 
 

วิทยากรบรรยายหัวข้อการจัดสวน
และตกแต่งนิทรรศการให้น่าสนใจ 

ประธานเครือข่ายภมูิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษา 

27 ก.ย. 56 

29 ผศ.ดร.อ านาจ  ศิลวตัร ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
แบบสอบถาม 

มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช  

30 ดร.กิตติมา  วานิชกูล วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ด้านคุณภาพ
น้ าแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
กระชัง ครั้งท่ี 2 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 29 ส.ค. 56 
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31 ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม วิทยากรประชุมเสวนาวิชาการ 
เรื่องแนวทางส่งเสรมิและ
พัฒนาการเลีย้งชันโรง 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จ.จันทบุร ี

15 ส.ค. 56 

32 อ.สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์  ศรีมหา
คุณวงศ ์
ผศ.น.สพ.การันต์  ชีพนุรัตน ์
ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ 
นายอมร อัศววงศานนท์ 

กรรมการประเมินผลงานในการ
เลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ส านักงานเทศบาลต าบลหลักหก  

33 ผศ.ดร.เจริญ  เจริญชัย คณะกรรมการประกวดและ
เผยแพร่การด าเนินงานเครือข่าย
องค์ความรู้ (Knowledge Based 
OTOP:KBO) จังหวัดดีเด่น 
(OTOP KBO CONTEST) ปี 
2556 

กรมการพัฒนาชุมชน ช่วงเดือนสิงหาคม 
2556 

34 ผศ.ดร.วัลลภ  พรหมทอง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
วิพากษ์หลักสูตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลสุวรรณภูม ิ

 

35 ผศ.อรญัญา  ภูร่อด วิทยากรโครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สมุนไพรเพื่อชุมชน 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 25 ก.ค. 56 

36 ผศ.ดร.ปิยะวดี  เจรญิวัฒนะ กรรมการสอบประมวลความรู ้ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา 

9 ก.ค. 56 
26 ก.ค. 56 

37 อาจารยส์าขาเทคโนโลยภีูมิทัศน์ ให้ค าปรึกษาจัดภูมิทัศน์
โรงพยาบาลคลองหลวงเป็น 
Green Hospital 

โรงพยาบาลคลองหลวง 10 ก.ค. 56 

38 นายพิศาล  ตันสิน 
 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบจัดสวน                 
“สวนแห่งอนาคต” 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุร ี

1-4 ก.ค. 56 

39 นางสุวดี  อิสรายุวพร คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวันออก 

9 ม.ิย. 56 

40 ผศ.อังคณา  ธนกัญญา กรรมการออกข้อสอบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

41 นายพิศาล  ตันสิน วิทยากรโครงการอบรม 
“ออกแบบภูมิทัศน์ & จัดสวน
เบื้องต้น” 

นิตยสารบ้านและสวน 1,2,8,9 มิ.ย. 56 

42 ผศ.ศศินิษฐา  ถนอมวงศ์วัฒนะ 
ผศ.อังคณา  ธนกัญญา 
ดร.พนิดา  บุษปฤกษ ์
ผศ.อรญัญา  ภูร่อด 
ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 
ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร 

กรรมการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายในระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า  ปีการศึกษา 
2555 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี
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งบประมาณ ประจ าปี 2556 
 

ผลผลิต เงินงบประมาณ เงิน รายได้ รวม 

ใช้ไป คงเหลือ คิดเป็น  
ร้อยละ 
ของการ
ใช้จ่าย 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทย์ฯ 46,899,108 11,779,520 58,678,628 57,082,541.13 1,596,086.84 97.28 
ผลงานการให้บริการวิชาการ 329,190 - 329,190 327,990 1,200 99.64 
ผลงานท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 240,000 514,740 754,740 697,333 57,407 92.39 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2,707,370 956,500 3,663,870 3,663870 - 100 
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 949,000 - 949,000 949,000 - 100 

รวม 51,124,668 13,250,760 64,375,428 62,720,731.16 1,654,693.84  
 
 

แผนงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปี 2556 
 

แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม   บาท 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                   58,678,628  บาท 
เงินงบประมาณ   46,899,108 

เงินรายได้ 11,779,520 
  
ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 329,190  บาท 
เงินงบประมาณ 329,190 

เงินรายได้ - 
  
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,663,870  บาท     
เงินงบประมาณ 2,707,370 

เงินรายได้ 956,500 

  

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 949,000  บาท     
เงินงบประมาณ 949,000 
เงินรายได้ - 
  

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  754,740 บาท 
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 754,740  บาท 
เงินงบประมาณ 240,000 

เงินรายได้ 514,740 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

การพัฒนาการเรียนการสอน 

ในปีงบประมาณ 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่ด าเนินการและได้รับ 
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน ภายในคณะ เท่ากับ 467,458 บาท โดยมีงาน/โครงการ เพ่ือ
การเรียนการสอน จ านวน 11 โครงการ เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน 428,466.38 บาท 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
เป้า 

หมาย 
(คน) 

ผู้เข้า 
ร่วม 
(คน) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
บรรลุตาม
วัตถุประ 

สงค์ 

กระบวน 
การ

จัดการ
โครงการ 

ประโยชน์
ที่ได้รับ 

1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช เนื่องในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

200 430 16,000 88.3 89.8 86.8 

2 โครงการการขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยงเฟิน ชายผ้าสีดา
และเฟินประดับชนิดอื่นๆ 

200 430 16,030 88.3 89.8 86.8 

3 โครงการนิทรรศการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 200 430 15,983 88.3 89.8 86.8 
4 โครงการส่งเสริมการเลีย้งผึ้งเพื่อน้ าผึ้งคุณภาพ 50 430 16,000 88.3 89.8 86.8 
5 โครงการนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ีสาขาสตัวศาสตร ์
300 430 26,665 88.3 89.8 86.8 

6 โครงการจดันิทรรศการงานวันสถาปนาราชมงคล 56 
(นิทรรศการอนุรักษไ์ก่แจ้ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สัตว์) 

300 430 26,650 88.3 89.8 86.8 

7 โครงการนิทรรศการ "กรอบยุทธศาสตร์การจดัการ
ด้านอาหารของประเทศไทย" 

200 430 80,005 88.3 89.8 86.8 

8 โครงการการแสดงการเลี้ยงกุ้ง Crayfish เนื่องในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

50 430 26,100 88.3 89.8 86.8 

9 โครงการเปิดบ้านเทคโนโลยีการเกษตร 300 430 10,000 88.3 89.8 86.8 
10 โครงการจดันิทรรศการแนวคดิตามพระราชด าริความ

พอเพียงด้านการเกษตร 
200 430 75,975 88.3 89.8 86.8 

11 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

70 68 158,500 82 82 78 
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สรุปรายงานโครงการกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว ในปี 2556 
 

ชื่องาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

จ่ายจริง 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช เนื่อง
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผศ.จันทรเ์พ็ญ  ชัยมงคล 16,000 14,112 

โครงการการขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยงเฟิน 
ชายผ้าสดีาและเฟินประดับชนิดอืน่ๆ 

นายสวัสดิ ์ พิมพ์สุวรรณ 16,030 16,030 

โครงการนิทรรศการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผศ.ดร.ปิยะวด ี เจรญิวัฒนะ 15,983 15,765.10 
โครงการส่งเสริมการเลีย้งผึ้งเพื่อน้ าผึ้งคุณภาพ ผศ.ดร.อัญชล ี สวาสดิ์ธรรม 16,000 16,000 
โครงการนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ีสาขาสตัวศาสตร ์

ดร.เสถียร  โปกุล         
นายธีระศักดิ ์ ยี่ภู่ศร ี

26,665 19,053 

โครงการจดันิทรรศการงานวันสถาปนาราช
มงคล 56 (นิทรรศการอนุรักษไ์ก่แจ้ สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพสตัว์) 

นายอมร  อัศววงศ์ศานนท์ 26,200 26,200 

โครงการนิทรรศการ "กรอบยุทธศาสตร์การ
จัดการดา้นอาหารของประเทศไทย" 

ผศ.ประดิษฐ์  ค าหนองไผ ่ 80,005 80,004.90 

โครงการการแสดงการเลี้ยงกุ้ง Crayfish เนื่อง
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ดร.กิตติมา  วานิชกูล 26,100 26,100 

โครงการเปิดบ้านเทคโนโลยีการเกษตร นางอาริยา  ปิ่นทอง 10,000 10,000 
โครงการจดันิทรรศการแนวคดิตามพระราชด าริ
ความพอเพียงด้านการเกษตร 

นายพิศาล  ตันสิน 75,975 75,975 

โครงการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร 158,500 129,226.38 

รวมงบประมาณทั้งหมด 467,458 428,466.38 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 
 

ผลงานวิจัย 
 

 ในปีงบประมาณ 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีงานวิจัยที่ด าเนินการและได้รับงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 29 เรื่อง เท่ากับ 4,612,870 บาท  
 

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ชื่อผู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณเงินรายได้ 
1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปรด (In vitro Culture of Pineapple 

(Ananus comosus L.Merr.) 
ผศ.ดร.ปิยะวดี  เจรญิวัฒนะ 25,000.- 

2. เสถียรภาพการใหผ้ลผลติ  องค์ประกอบผลผลติ และคุณภาพผลผลติ
ของข้าวโพดข้าวเหนียวหลากสีลูกผสม 5 พันธุ ์(Stabilities of  
Yield, Yield  Components  and Qualities  in Colored Waxy 
Corn  Hybrids   5  Cultivars) 

ผศ.ดร. รัชตา ทนวิทูวัตร 25,000.- 

3. ผลของวัสดุที่ปลูกและปุ๋ยที่มตี่อการเจรญิเติบโตของเฟินชายผ้าสดีา
ใบตั้ง ( Platyceriun ridleyi ) ในระยะต้นอ่อน (Effect of  Plant 
Medias and Fertilizer for Growth of Platyceriun ridleyi 
seedlings) 

นายสวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ 25,000.- 

4. ความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
(Knowledge and Understanding on Sufficiency Students of 
Faculty of Agricultural  Technology.) 

ผศ.นิยม  บัวบาน    
ผศ.จันทรเ์พ็ญ  ชัยมงคล 

15,000.- 
 

5. สภาพปัญหาแรงงานในงานภูมิทัศน์ กรณีศึกษาแรงงานใน
กระบวนการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ (Labor Problems in the 
Landscape Case Study of Worker in Process Construction 
in Landscaping) 

นายวีระยุทธ  นาคทิพย ์ 15,000.- 

6. ความคิดเห็นในการใช้สารสกัดจากธรรมชาติในงานดูแลรักษา 
ภูมิทัศน์ (The Opinion in Using Natural Extracts in 
Landscape Maintenance) 

ผศ.อรญัญา  ภูร่อด 
ผศ.นที  ภู่รอด 

20,000.- 

7. การใช้ต้นข้าวโพดหมักเป็นส่วนผสมในอาหารผสมเสร็จส าหรับเลี้ยง
แพะเนื้อ (Use of Corn Silage in Total Mixed Ration (TMR) 
for Meat Goat) 

นายชาติชาย  โยเหลา 
นายพรพนม  ค ามุงคณุ 
ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 

30,000.- 

8. การเพาะพันธุ์ปลาโมง (Breeding of Bocourti Catfish, 
(Pangasiusbocourti Sauvage,1880) 

นายสมิง  จ าปาศร ี
นางสาวจิราพร  กุลค า 

20,000.- 

9. คุณภาพน้ าบางประการที่มีผลต่อชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจาย
ของแพลงก์ตอนพืชในคลองรังสิต 

นางสาวจิราพร  กุลค า 
นายสมิง  จ าปาศร ี

20,000.- 

10. ผลของแคลเซียมแอสคอร์เบสต่ออาการฉ่ าน้ าของแตงโมตัดแต่ง
พร้อมบริโภค (Citrullus lanatus) 
(Effect of calcium ascorbate treatments on water-soaking 
of fresh cut watermelon (Citrullus lanatus) fruit) 
 

ดร. อินทิรา ลิจันทร์พร 
ดร. นันท์ชนก นันทะไชย 
ดร. ปาลดิา ตั้งอนุรัตน ์
ผศ. อัญชลินทร์ สิงห์ค า 

20,000.- 
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11. ความสามารถในการต้านอนุมลูอิสระของชาชงจากเปลือกส้มโอ 
(Antioxidant capacity of pummelo peel tea) 

ดร. นันท์ชนก นันทะไชย 
ดร. อินทิรา ลิจันทร์พร 
ดร. ปาลดิา ตั้งอนุรัตน ์

20,000.- 

12. ผลของกากใยส้มต่อคณุภาพและการรอดชีวิตของ Lactobacillus 
plantarum ในโยเกิรต์นมถั่วเหลอืง 
(Effect of tangerine fibers on quality and survival of 
Lactobacillus plantarum in soy milk yoghurt) 

ดร. ปาลดิา ตั้งอนุรัตน ์ 20,000.- 

13. ผลของใยอาหารจากแกนสับปะรดต่อคุณภาพของชิฟฟอนเค้ก 
(Effect of pineapple core fibre on the quality of chiffon 
cake) 

ผศ.ประดิษฐ์  ค าหนองไผ ่ 20,000.- 

14. การสกัดเพคตินจากผักปลังและแนวทางการใช้ประโยชน์ในอาหาร 

(Pectin Extraction from Ceylon Spinac (Basella alba.) and 
Trend of use  in  Food) 

ผศ.อัญชลินทร์   สิงห์ค า 20,000.- 

15. ผลิตสผีงส าหรับผสมอาหารจากวสัดุธรรมชาตดิ้วยวิธีท าแห้งแบบฉีด
พ่นฝอย (Production of Natural Food Colors powder by 
Spray drying) 

ผศ.ดร.กลอยใจ  เชยกลิ่นเทศ 20,000.- 

16. การแปรรปูปลาป่นจากช้ินส่วนเหลือท้ิงของปลาดุก 
(Design of fishmeal production from the Catfish waste) 

ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร 20,000.- 

17. เทคโนโลยีการผลติมันเส้นคณุภาพเพื่อน าไปผลิตเอทานอล 
(Qualified Cassava Chip Processing Technology for Ehanol 
for Ethanol production) 

ดร.พนิดา  บุษปฤกษ ์ 20,000.- 

18. การก าจัดจลุินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษในผักที่ผลิตแบบเกษตร
อินทรีย์ (Eliminate of Foodborne  Pathogen Microorganisms 
on Vegetables Produced by Organic Agricultural System) 

ผศ.ดร.สมพร  เจนคณุาวัฒน ์
ผศ.วัฒนา  วิริวุฒิกร 

20,000.- 

19. การศึกษาปริมาณการให้ดอกบัวผนัเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ 
(The Study Quantity for Flower Waterlity for cut in 
Commercial) 

ผศ.ภรูินทร์  อัครกุลธร 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ 
นายทองมี  เหมาะสม 

20,000.- 

รวมงบประมาณเงินรายได้ 395,000.- 
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ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ชื่อผู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณเงินแผ่นดิน 
1. การศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของน้ าผึ้งไทย

เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ 
ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 
ผศ.ศศินิษฐา  ถนอมวงศ์วัฒนะ 
นายจิระเดช  มณรีัตน ์
นายกฤษณ์ตินันท์  นวพงษ์ปวีณ 
นายวรกวี ชุมวรฐาย ี
นางสาวบาจรีย์  ฉัตรทอง 
นายสุทธิชัย  สุทธิวราภริักษ ์

949,000.- 

2. การรักษาคณุภาพของลองกองพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว (ระยะที่ 2) 

ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร 
ดร.ชัยรตัน์ เตชวุฒิพร 

228,360.- 

3. การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ านมถ่ัวขาวเพื่อใช้เป็นกล้า
เชื้อโยเกิรต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกริ์ตน้ านมถั่วขาว 

ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า 392,640.- 

4. การใช้สารสกัดจากเปลือกส้มโอในการควบคุมการเกิดโรคแอนแทรค
โนส ในมะม่วงน้ าดอกไม ้

ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย 
ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร 
ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรตัน ์

347,640.- 

5. ระบบให้ความร้อนตู้ฟักไข่จากก๊าซชีวภาพ ดร.เสถียร  โปกลุ 
นายวารินทร์  คอเหลี่ยม 
นายธีรศักดิ์  ยี่ภูศ่ร ี
ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา 

590,000.- 

รวมงบประมาณแผ่นดิน 2,507,640.- 
งบประมาณรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ 
1. ความหลากหลายและแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชันโรง

ของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงชันโรงในจังหวัดจันทบุร ี
ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 
นายกฤษณ์ตินันท์  นวพงษ์ปวีณ 
นายชาญณรงค์  ยาวส่ง 

561,500.- 

                                                                  รวมงบประมาณรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ 561,500.- 
งบประมาณโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า เน้นความส าคัญด้านเกษตรอินทรีย์ 
1. การพัฒนาการเลี้ยงปลานลิด้วยวัตถุดิบโปรตีนทดแทนจากแปลงปลกู

เกษตรปลอดสารพิษ 
ดร.บณุฑริกา  ทองดอนพุ่ม 
ดร.กิตติมา  วานิชกูล 
ดร. ลลิตา ศริิวัฒนานนท์ 

195,000.- 

2. เทคโนโลยีการผลติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากผักผลไม้
จากแปลงปลูกเกษตรปลอดสารพษิ 

ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท ์
นายจิระเดช  มณรีัตน ์

320,000.- 

3. เทคโนโลยีการผลติน้ าคลอโรฟลิล์เข้มข้นจากผักกาดหอมผสมน้ าฝรั่ง 
 
 

ดร.พนิดา  บุษปฤกษ ์
รศ.ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์ 

370,000.- 

4. การประเมินประสิทธิภาพการใช้สารสกัดสะเดาและหนอนตายหยาก
ในการป้องกันก าจัดแมลงศตัรูบัวหลวง 

รศ.ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์ 263,730.- 

รวมงบประมาณโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า เน้นความส าคัญด้านเกษตรอินทรีย์ 1,148,730.- 
รวมงบประมาณทั้งหมด 4,612,870.- 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคม 

การให้บริการวิชาการ 
 

ในปีงบประมาณ 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการให้บริการวิชาการที่ด าเนินการและได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการให้บริการวิชาการ ทั้งหมด จ านวน   3  โครงการ   เท่ากับ  327,990  บาท โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน  3  โครงการ เท่ากับ  327,990  บาท   แต่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงิน
รายได้ประจ าปี  เบิกจ่ายทั้งสิ้น  เป็นจ านวนเงิน  329,190  บาท 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
เป้า 

หมาย 
(คน) 

ผู้เข้า 
ร่วม 
(คน) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
บรรลตุาม

วัตถุประสงค์ 
กระบวน การ

จัดการ
โครงการ 

ประโยชน์ท่ี
ได้รับ    

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพ 
ในชุมชน จ.ปทุมธานี  
1) หลักสูตรการดินผสมและการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ   
2) หลักสูตรการแปรรูปผักและ
ผลไม ้
3) หลักสูตรการเพาะเห็ดเพื่อการคา้ 
4) หลักสูตรการเพาะพันธุ์และขยายพันธ์ุ
ปลา 
5) หลักสูตรการจัดการฟาร์มแพะเบื้องต้น 

 
350 

 
 

70 
 
 

70 

70 
70 
70 

 
350 

 

 
70 

 
 

70 

70 
70 
70 

 
231,600 

 
 

56,000 
 
 

53,000 

46,600 

56,000 
20,000 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 

เสร็จ 
ตามแผน 

 
94% 

 
 

93 
 
 

93 

94 
93 
95 

 
96% 

 
 

94 
 
 

96.8 

97 
94 

98.2 

2 
 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 
หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
หัวข้อเรื่อง “โครงการการส่งเสริม
การท าการเกษตรอย่างยั่งยืนและ
ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร” 
1) หลักสูตรการเพาะเห็ดเพื่อการค้า 
2) หลักสูตรการท าปุ๋ยอินทรยี์และปุ๋ย
ชีวภาพ 
3) หลักสูตรการท าสารสกัดชีวภาพไล่
แมลง 

120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 

30 
 

30 
 

140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 

30 
 

35 
 

67,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,600 
 
 

22,825 
 

15,675 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 

เสร็จ 
ตามแผน 

94% 
 
 
 
 
 
 

94 
 
 

93 
 

95 

96% 
 
 
 
 
 
 

98 
 
 

96 
 

97.4 

3. โครงการประกวดสายพันธ์ุบัวสวยงาม 100 430 29,290 88.3 89.8 86.8 
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ชื่องาน/โครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 
1) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน  
จ.ปทุมธาน ี 
 

ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท ์ 231,600 

2) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน
ร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
หัวข้อเรื่อง “โครงการการส่งเสริมการท าการเกษตรอย่างยั่งยืนและ
ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร” 
 

ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท ์ 67,100 

3) โครงการประกวดสายพันธ์ุบัวสวยงาม ผศ.ภรูินทร์ อัครกญุธร 30,490 
รวมงบประมาณทั้งหมด 329,190 

 
 
โดยในปีการศึกษา 2556  คณาจารย์ได้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม/การเรียนการ

สอน/ด้านการวิจัย ท่ีเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   จ านวน  3 เรื่อง 
 

ชื่อโครงการ ผู้สอน การน าไปใช้ประโยชน ์
1. โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพ
ในชุมชน จังหวัดปทุมธาน ี

อาจารย์ชาติชาย  โยเหลา แผนการสอน มคอ.3  
ช่ือรายวิชา การผลิตแพะแกะ 

2. โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพ
ในชุมชน จังหวัดปทุมธาน ี

ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท ์ แผนการสอน มคอ.3  
ช่ือรายวิชา เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลเกษตร 

3. โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพ
ในชุมชน จังหวัดปทุมธาน ี

ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท ์ งานวิจัย เรื่อง ผลของการท าแห้งแบบตากแดดต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักกาดหอมแปรรูป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น   

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ในปีงบประมาณ 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการรวมทั้งสิ้น 10 
โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 556,440 บาท โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ 
ทั้งในรายวิชาและนอกรายวิชา จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 4 โครงการ เท่ากับ 430,800 บาท จากเงินงบ
รายได้ประจ าปี  จ านวน 1 โครงการ เท่ากับ 12,000 บาท แต่ไม่ได้รับสนับสนุนจากภายนอก   และด าเนินการใน
รูปโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 5 โครงการ เท่ากับ 113,640 บาท  เบิกจ่ายทั้งสิ้น เป็นจ านวนเงิน 
556,440 บาท 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
กระบวนการ

จัดการโครงการ 
ประโยชน์
ที่ได้รับ    

1 เงินงบประมาณแผ่นดิน   
1)  สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 19 
2)  เผยแพร่เพลงพื้นบ้านนักศึกษา 
3)  สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 20 
4) เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และ
นิทรรศการทางวิชาการ 

 
820 
220 
750 

 
 

500 

 
910 
346 
891 

 
 

845 

 
180,000 
16,300 
180,000 

 
 

54,500 

 
100 
100 
100 

 
 

100 

 
93.2 
87 
85 
 
 

88 

 
92.2 
86 

85.4 
 
 

90.2 
2 เงินงบรายได้ประจ าปี   

1) สืบสานสงกรานต์ไทย 
 

100 
 

113 
 

12,000 
 

100 
 

89.8 
 

89.4 
3 เงินสนับสนุนจากภายนอก - - - - - - 
4 เงินกิจกรรมนักศึกษา 

1) พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
2) พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิม 
พระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2556 
3) พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
4) ท าบุญตกับาตรอาหารแห้ง รับพรปีใหม่ 2557   
5) ถวายเทียนพรรษา  

 
 

450 
 
 

220 
525 
160 
550 

 
 

662 
 
 

356 
598 
187 
685 

 
 

20,720 
 
 

12,000 
34,420 
19,000 
27,500 

 
 

100 
 
 

100 
100 
100 
100 

 
 

93.2 
 
 

95 
86 

88.8 
93.4 

 
 

92.2 
 
 

90 
87 

84.8 
95.8 
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สรุปรายงานโครงการกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว ในปี 2556 

 
 

ชื่องาน/โครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 
1.สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งท่ี 19 นางอาริยา  ป่ินทอง 180,000 
2.เผยแพร่เพลงพื้นบ้านนักศึกษา นางอาริยา  ป่ินทอง 16,300 
3.สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งท่ี 20 นางอาริยา  ป่ินทอง 180,000 
4.เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
   เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และนิทรรศการทางวิชาการ 

สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์  ศรีมหาคุณวงศ ์ 54,500 

5.สืบสานสงกรานตไ์ทย นางอาริยา  ป่ินทอง 12,000 
6.พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สโมสรนักศึกษาคณะ 20,720 
7.พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
   เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2556 

สโมสรนักศึกษาคณะ 12,000 

8.พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ สโมสรนักศึกษาคณะ 34,420 
9.ท าบุญตักบาตรอาหารแห้ง รับพรปีใหม่ 2557   นางอาริยา  ป่ินทอง 19,000 
10.ถวายเทียนพรรษา สโมสรนักศึกษาคณะ 27,500 

รวมงบประมาณทั้งหมด 556,440 
 
 
โดยในปีการศึกษา 2556  คณาจารย์ได้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม/การเรียนการสอน/

ด้านการวิจัย ที่เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   จ านวน  1  เรื่อง 
 

ชื่อโครงการ ผู้สอน การน าไปใช้ประโยชน ์
1.งานสืบสานวัฒนธรรมไทย  นายวีระยุทธ  นาคทิพย ์ น ากิจกรรมการจัดสวนถาดพรรณไม้ไทย ไปบูรณาการใน

วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบภูมิทัศน์ (Computer  
for  Landscape Drawing)  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล   

การพัฒนาบุคลากรของคณะ 
 

ในปีงบประมาณ 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ ที่ด าเนินการและ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะ เท่ากับ  815,060  บาท  โดยมีงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร
ของคณะจ านวน  7   โครงการ   เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน  686,899.24  บาท  

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
เป้า 

หมาย 
(คน) 

ผู้เข้า 
ร่วม 
(คน) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
บรรลุ
ตาม

วัตถุประ
สงค์ 

กระบวน 
การ

จัดการ
โครงการ 

ประโยช
น์ท่ีได้รับ    

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสู่ประชาคมอาเซยีน และ
ศึกษาดูงาน 

62 55 235,843.74 100 100 95.56 

2 โครงการพัฒนาบุคลากรการเขียนหนังสือ
ราชการ และระบบงานสารบรรณ 

30 36 9,920 86 90 87 

3 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
“การศึกษาแนวใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

24 14 43,813 82 86 86 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
“การใช้สถิติในการวิจัยทางเกษตร” 

21 23 17,200 100 100 86 

5 โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความ
พร้อมของอาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

18 17 80,877.50 83.6 88.6 96 

6 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

60 60 76,845 82 80 78 

7 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8 8 222,400 82 80 78 
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สรุปรายงานโครงการกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว ในปี 2556 
 

ชื่องาน/โครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานสู่
ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน 

ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง     
                  วัชรินทร์รัตน์ 

290,000 

โครงการพัฒนาบุคลากรการเขียนหนังสือราชการ และระบบงาน                
สารบรรณ 

นางสาวพรรณปพร  โภคัง 10,600 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
“การศึกษาแนวใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” 

นายวีระยุทธ  นาคทิพย ์ 78,860 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์“การใช้สถิติในการวิจัยทางเกษตร” 

ผศ.การันต์  ชีพนุรัตน ์ 20,600 

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย 115,000 

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร 77,600 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร 222,400 

รวมงบประมาณทั้งหมด 815,060 
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กิจกรรมนักศึกษา 
 
ปีงบประมาณ 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา

จ านวนรวม 21 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้นรวม 1,309,530 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาท
ถ้วน) ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ประเภท  

คือ (1) กิจกรรมวิชาการ (2) กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ (3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม (4) กิจกรรมนันทนาการ (5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์ดังนี้  
 

1. กิจกรรมวิชาการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
บรรลุตามวัตถ ุ

ประสงค ์
กระบวนการ

จัดการโครงการ 
ประโยชน์ที่

ได้รับ    
1 แนะแนวการศึกษา 300 356 32,000 100 88.6 89.4 
2 พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าและนักศึกษา  

ทางด้านการจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพ 
300 400 64,500 100 83.4 84.6 

3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา อ าลาสถาบัน 330 354 99,000 100 83.6 84.6 
 
 

2. กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  

ล าดับ ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
บรรลุตามวัตถ ุ

ประสงค ์
กระบวนการ

จัดการโครงการ 
ประโยชน์
ที่ได้รับ    

1 กีฬาบัวน้ าเงินเกมส์  ครั้งที่ 23 520 598 140,000 100 86.8 87 
2 พระพิรุณเกมส์ 410 816 67,000 100 85.8 85.8 
3 ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

การแข่งขันผู้น าเชียร์ กองเชียร์และ
ขบวนพาเหรด กีฬาบัวน้ าเงินเกมส์ 

 
 

310 

 
 

313 

 
 
60,000 

 
 

100 

 
 

86.8 

 
 

87 
4 กีฬาพ้ืนบ้านนักศึกษา   450  671 5,000 100 87 86 
5 กีฬาพ้ืนบ้านไทย   145  219 5,000 100 87 87.6 

 
 

3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
บรรลุตามวัตถ ุ

ประสงค ์
กระบวนการ

จัดการโครงการ 
ประโยชน์
ที่ได้รับ    

1 จิตอาสาพัฒนาวัด 182 226 36,000 100 92.8 94.2 
2 Big Cleaning Day 143     6,000 100 93.4 98.2 
3 จิตอาสาพัฒนาวัดและสัมมนา

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ 
76 76 55,460 100 84.4 86.8 

4 รักษ์ป่าชายเลน 45 48 36,780 100 100 100 
5 เทคโนโลยีการเกษตร สานสัมพันธ์ 

ร่วมใจพัฒนา มาตรฐาน 5 ส. 
800 870 4,500 100 82.6 84.4 
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4. กิจกรรมนันทนาการ  

ล าดับ ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
กระบวนการ

จัดการโครงการ 
ประโยชน์
ที่ได้รับ    

1 สานสัมพันธ์ สันทนาการ สร้างสรรค์สามัคคี 
ปลูกฝังความเป็นผู้น า  ปีการศึกษา 2556 

120 122 23,980 100 83.4 83.2 

2 Believing in ourself Freshy Night 2013 
(ความเชื่อในตัวตน สู่ความเป็นสากลแห่งอาเซียน)   

510 598 112,400 100 87.8 90.2 

3 เกษตรสัมพันธ์ รับน้องสร้างสรรค์ หลกีเลี่ยง
อบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2556 

510 598 48,260 100 87.8 90.2 

4 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเฟรชช่ี เพื่อ
ค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 

334 337 54,000 100 83.8 84.2 

 
 

5. กิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
กระบวนการ

จัดการโครงการ 
ประโยชน์
ที่ได้รับ    

1 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 

1,378 1,419 215,650 100 85.2 85.6 

2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 450 510 225,000 100 85.2 86.2 
3 จัดท าพานไหว้ครูมหาวิทยาลัย 395 398 4,000 100 84.6 86.4 
4 ไหว้ครูคณะ  480 500 15,000 100 85 86.6 
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สรุปรายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่ได้ด าเนินการแลว้ ในปี 2556 
 

 

ชื่องาน/โครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 
1.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 นางอาริยา  ป่ินทอง 225,000 
2.จัดท าพานไหว้ครูมหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษา 4,000 
3.ไหว้ครูคณะ  สโมสรนักศึกษา 15,000 
4.แนะแนวการศึกษา นางอาริยา ปิ่นทอง 32,000 
5.พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าและนักศึกษาทางด้านการ 
  จัดการองค์กรอย่างมืออาชีพ 

นางอาริยา  ป่ินทอง 64,500 

6.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา อ าลาสถาบัน นางอาริยา  ป่ินทอง 99,000 
7.กีฬาบัวน้ าเงินเกมส์  ครั้งที่ 23 นางอาริยา  ป่ินทอง 140,000 
8.พระพิรุณเกมส์ สโมสรนักศึกษา 67,000 
9.ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันผู้น าเชียร์ 
   กองเชียร์และขบวนพาเหรด กีฬาบัวน้ าเงินเกมส์ 

สโมสรนักศึกษา 60,000 

10.กีฬาพ้ืนบ้านนักศึกษา   สโมสรนักศึกษา 5,000 
11.กีฬาพ้ืนบ้านไทย   สโมสรนักศึกษา 5,000 
12.จิตอาสาพัฒนาวัด นางอาริยา  ป่ินทอง 36,000 
13.Big Cleaning Day นางอาริยา  ป่ินทอง 6,000 
14.จิตอาสาพัฒนาวัดและสัมมนาคณะกรรมการสโมสร 
     นักศึกษาคณะ 

นางอาริยา  ป่ินทอง 55,460 

15.รักษ์ป่าชายเลน นางอาริยา  ป่ินทอง 36,780 
16.เทคโนโลยีการเกษตร สานสัมพันธ์ ร่วมใจพัฒนา  
    มาตรฐาน 5 ส. 

นางอาริยา  ป่ินทอง 4,500 

17.สานสัมพันธ์ สันทนาการ สร้างสรรค์สามัคคี ปลูกฝัง 
    ความเป็นผู้น า  ปีการศึกษา 2556 

สโมสรนักศึกษา 23,980 

18.Believing in ourself Freshy Night 2013 (ความ 
    เชื่อในตัวตน สู่ความเป็นสากลแห่งอาเซียน)   

สโมสรนักศึกษา 112,400 

19.เกษตรสัมพันธ์ รบัน้องสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงอบายมุข 
    ประจ าปีการศึกษา 2556 

นางอาริยา  ป่ินทอง 48,260 

20.ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาเฟรชช่ี เพื่อค้นหาตวัแทนทตู 
     กิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2556 

สโมสรนักศึกษา 54,000 

21.ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึง 
    ประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 

นางอาริยา  ป่ินทอง 215,650 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,309,530 
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จากผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ คณะฯ จึงควรจัดกิจกรรม/โครงการ ในส่วนที่ยังขาดและบกพร่อง
ที่จะเอ้ือต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของนักศึกษา ส าหรับปีงบประมาณ 2557 ดังนี้ 

 
 

โครงการ / กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ านวน (คน) หน่วยงานที่สังกัด 
1.  กิจกรรมวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
- โครงการแต่งกายดีและการเข้าเรียนตรงเวลา 300  
- โครงการด้านการส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ 200  
- โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา 70  
- โครงการด้านการพูดในที่สาธารณะ การโต้วาที 50  
- โครงการการประกวดงานวิชาการ งานทดลอง 50  
- โครงการการพัฒนาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 50  
2. กิจกรรมกฬีาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
- โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด 100  
- โครงการรณรงค์ออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพ 100  
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
- โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันบ้านพักคนชรา 200  
- โครงการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ประหยัดพลังงาน 
100  
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ท าแบบสอบถามจากสถานประกอบการ และสภาพปัญหา 

และความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
 

ระดับ 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2555 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม  
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามและก าลังศึกษาต่อ  
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามที่มีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ 

                365 (ป.โท 6 คน) 
371 
16 
248 

รอ้ยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษา 

5.2 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 30 
ร้อยละของบัณฑิตที่ท างานตรงตามสาขาที่ส าเร็จการศึกษา 50 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต  
(ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ยังไม่ได้ด าเนินการส ารวจ 
เนื่องจากบัณฑิตยังปฏิบัติงานไม่

ครบ 1 ปี 
 

ที่มา : http://mis.rmutt.ac.th/survey rt/index.asp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mis.rmutt.ac.th/survey%20rt/index.asp
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ผลการส ารวจความจ าเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4   

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาการจัดบริหารของมหาวิทยาลัย 
 

พบว่านักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

1. มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x 3.77)  จ าแนกรายด้าน 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน      มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x 3.79)  
ด้านสิ่งแวดล้อมและบริการ ด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x 3.74)  

 

2. มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x 3.92)  จ าแนกรายด้าน 

ด้านการแนะแนวและให้ค าปรึกษา    มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x 3.98)  
ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา   มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x 4.09)  
ด้านกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการวิชาชีพ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x 3.54)  

 

3. มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการจัดบริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้                      
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน    มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x 3.79)   
ด้านสิ่งแวดล้อมและบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x 3.74)  
  

4. มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาและบริการ ด้านข้อมูลข่าวสาร                                         
ด้านการแนะแนวและให้ค าปรึกษา    มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x 3.98)  

   ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา   มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x 4.09) 

   ด้านกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x 3.69)   

 
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  (ความถี่ = 1) 
 

1. ขอให้มีห้องพยาบาลที่ศูนย์รังสิต เพ่ือความสะดวก หากนักศึกษา พนักงานอาจารย์ ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ จะ
ได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

2. ห้องสุมดท่ีศูนย์รังสิต ควรมีหนังสือในห้องสมุดมากกว่านี้ เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ 
3. ควรมีการแนะน าเกี่ยวกับสถานที่ฝึกงานให้มากขึ้น แนะแนวทางว่าแต่ละหน่วยงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไร 
4. ควรแนะแนวการศึกษาต่อและแนะน าให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ 

 
ที่มา : ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี 

 
 
 
 
 
 

http://mis.rmutt.ac.th/survey%20rt/index.asp
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ทุนการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2556 คณะมีนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น จ านวน - 
คน และนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น จ านวน  -  คน   มีนักศึกษาของคณะได้รับทุนการศึกษา จ านวน 38 คน  เป็น
จ านวนเงิน 261,600บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)  โดยได้รับทุนการศึกษาจาก ผู้มีจิตศรัทธา 
บริษัทห้างร้านต่างๆ (รายละเอียดดังตารางทุนการศึกษาคณะ ประจ าปีการศึกษา 2556) 

 
 คณะมีนักศึกษาที่กู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) จ านวน 565 คน เป็นจ านวนเงินที่กู้ยืม 

11,930,180 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ในจ านวนนี้เป็นผู้กู้รายใหม่ในปี
การศึกษา 2556 จ านวน 69 ราย ที่เหลือคือผู้ที่กู้ต่อเนื่อง 

 
ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ที ่ ชื่อทุน จ านวนผู้ที่ได้รับทุน 
(คน) 

มูลค่าทุนละ 
(บาท/ปี) 

รวมเป็นเงิน (บาท) 

1 ทุนมูลนิธิทิสโกเ้พื่อการกุศล 2 12,000 24,000 
2 ทุนมูลนิธิซิเมนต์ไทย 2 13,000 26,000 
3 ทุนเฉลิมราชกุมาร ี 1 30,000 30,000 
4 ทุนคุณแจ๊ค  อิงค์ธเนศ 1 4,000 4,000 
5 ทุนองค์การสะพานปลา 1 12,000 12,000 
6 ทุนส่งเสรมินักศึกษา 6 10,000 60,000 

7 

ทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1 

ยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียม

การศึกษา ค่าหอพัก และให้คา่ใช้จ่าย
รายเดือน เดือนละ 4,500 บาท 

8 ทุนวิจิตรพงศพันธุ ์ 1 20,000 20,000 
9 ทุนบริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ากัด 1 5,000 5,000 

10 

ทุนการศึกษาเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 ทศวรรษ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 

1 

ยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียม

การศึกษา และไดร้ับค่าใช้จ่าย 
48,000 บาท/ปี 

11 
ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

1 
เป็นทุนติดตัวนักศึกษามา แตล่ะปจีะไดร้ับ

เงินไม่เท่ากัน 
12 ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย ์ 6 4,000 24,000 

13 
ทุนเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์และช่วยเหลือ
กิจกรรมของคณะ 

7 4,000 28,000 

14 ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์  6 4,000 24,000 
15 ทุนขาดแคลนทุนทรัพย ์ 1 4,600 4,600 

รวมทุนการศึกษา 38  261,600 
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นักศึกษาที่ได้รับรางวัล 
 

ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก โดยได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จ านวน 3 รางวัล รวม 11 คน  
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา 
รายการ 

ประกวด/  
คัดเลือก 

รางวัลที่ได้รับ วัน เดือน ป ี หน่วยงานที่ให ้

1 น.ส.นัชพร  ไหลตวงธนา 
น.ส.กุลธรา  มหาวงษ์ 
น.ส.เดือนฉาย  หน่ายคอน 
นายตรณัย์ชัย  เช้ือมุข 
นายชวลิต  อ่อนศร ี

เทคโนโลยีภมูิทัศน ์
” 
” 
” 
” 

การจัด
สวนหย่อม 

ถ้วยพระราชทาน
ของสมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชฯ  
สยามบรมราชกุมาร 

29 
พฤศจิกายน 

2556 

ศูนย์การค้า 
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 

2  น.ส.กนกวรรณ  ใจทน 
น.ส.สาวติรี  ดีชุนทด 
 

วิทยาศาสตรส์ุขภาพสตัว ์
สัตวศาสตร ์

ส่งแพะเข้า
ประกวด
และจัดการ
ประกวด
แพะแกะ
สระบรุี  
ครั้งท่ี 6 

รางวัลชนะเลิศ  
รุ่น แพะแกะน่ารัก
แสนรู ้

22  
มกราคม 
2557 

องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 
อ.มวกเหล็ก  
จ.สระบุร ี

3 น.ส.โสรยา  สุขสงวนศิลป ์
น.ส.ปารวตี  วันหวัง 
น.ส.ธนัชพร  อ้มสงคราม 
น.ส.สุธาทิพย์  เมืองใหญ่ 

วิทยาศาสตรส์ุขภาพสตัว ์
” 
” 
” 
” 

ส่งแพะเข้า
ประกวด
และจัดการ
ประกวด
แพะแกะ
สระบรุี  
ครั้งท่ี 6 

รางวัลชมเชย  
รุ่น แพะแกะน่ารัก
และแสนรู ้

22  
มกราคม 
2557 

องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 
อ.มวกเหล็ก  
จ.สระบุร ี
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ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ     
ที่จัดขึ้น โดยหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ                 
จ านวน 1 รางวัล   รวม 1 คน  
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา 
รายการ 

ประกวด/  คัดเลือก 
รางวัลที่ได้รับ วัน เดือน ป ี หน่วยงานที่ให ้

1 นายนพดล  ชูจิตร วิศวกรรมแปรรูป
ผลิตผลเกษตร 

ผลงานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนากลไกเพื่อพลิก
ซองบรรจุเมล็ดพันธ์ุ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

20  
มีนาคม
2557 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (สวพ.) 

 
 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล วัน เดือน ปี หน่วยงานที่ให้ 

1 น.ส.กุลธรา  มหาวงษ ์ ถ้วยพระราชทานของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
บรมราชกุมาร 

29 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์การค้า 
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 

2 น.ส.นัชพร  ไหลตวงธนา ” ” ” 
3 น.ส.เดือนฉาย  หน่ายคอน ” ” ” 
4 นายตรัณย์ชัย  เชื้อมุข ” ” ” 
5 นายชวลิต  อ่อนศรี ” ” ” 
6 น.ส.กนกวรรณ  ใจทน รางวัลชนะเลิศ 

รุ่น แพะแกะน่ารักแสนรู้ 
(ด้านการประกวดสัตว์) 

22 มกราคม 2557 องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 
อ.มวกเหล็ก  
จ.สระบุรี 

7 น.ส.สาวิตร ี ดีขุนทด ” ” ” 
8 น.ส.โสรยา  สุขสงวนศิลป ์ รางวัลชมเชย  

รุ่น แพะแกะน่ารักและแสนรู้ 
22 มกราคม 2557 องค์การส่งเสริม

กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 
อ.มวกเหล็ก  
จ.สระบุรี 

9 น.ส.ปารวตี  วันหวัง ” ” ” 
10 น.ส.ธนชัพร  อ้มสงคราม ” ” ” 
11 น.ส.สธุาทิพย์  เมืองใหญ่ ” ” ” 
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รวมพลคนเก่ง 

 

ผลงานที่สร้างชื่อเสียง  
 ผลงานและรางวัลของบุคลากร 

 

ผู้ทรงคุณประโยชน์แก่วงการแพะ แกะ ปี 2555 
ผศ.ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดี และคณาจารย์ของคณะฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้ทรง

คุณประโยชน์แก่วงการแพะ แกะ ปี 2555" ในงานการประกวดแพะ แกะ สระบุรี ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 -26 
มกราคม 2556 ณ ลานประกวดโคนม อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2555 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับโล่รางวัลคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2555 จาก ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณ ให้แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ) ระดับดีมาก เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี 

 
 
 
 

 
 
ข้าราชการดีเด่น  ประจ าปี  2555 

นายแช่ม   โพธิ์ เ ย็ น   ลู กจ้ า งประจ า 
ต าแหน่งพนักงานขับรถ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็ม
เชิดชู เกียรติ  สดุดีข้าราชการดี เด่น ในงานวัน
ข้าราชการพลเรือนประจ าปี พ.ศ. 2555  เมื่อวันที่ 
1 เมษายน 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล  
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บุคคลดีเด่น ประจ าปี 2556   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับ
มหาวิทยาลัย บุคลากรดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2556 เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย (ราชมงคล     

สร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยี 2557) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย   ดร.ณรงค์ ชูชีพ 
ศิษย์เก่าดีเด่น      คุณปัญญา สิงห์ธวัช 
ผู้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น  

- สายวิชาการ/(ข้าราชการ)   ผศ.ประดิษฐ์ ค าหนองไผ่  
- สายวิชาการ / (ลูกจ้างชั่วคราว)  นายจิระเดช มณีรัตน์  
- สายสนับสนุน / (ข้าราชการ)   นางอาริยา ปิ่นทอง  
- สายสนับสนุน / (ลูกจ้างประจ า)  นางสมพร ห่วงรักษ์  

   
 
 
 

 

 

 

 
 รางวัลการใช้สื่อการสอนออนไลน์ดีเด่น 

อาจารย์สมิง จ าปาศรี  อาจารย์ประจ าสาขาประมง ได้รับรางวัล การใช้สื่อการสอนออนไลน์ ประจ าปี
การศึกษา 2555 ประเภทพัฒนาเนื้อหาดีเด่น จัดโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี  
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี  
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รวมพลคนเก่ง 

 
 

ผลงานที่สร้างชื่อเสียง 
 ผลงานและรางวัลของนักศึกษา 

 
รางวัลชนะเลิศประเภทอุดมศึกษา การประกวดจัดสวนแนวดิ่งล้อมเสา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ นางสาวกุลธรา มหาวงษ์ นางสาวนัชพร ไหลตวงธนา   
นางสาวเดือนฉาย หน่ายคอน นายตรัณย์ชัย เชื้อมุข และนายชวลิต อ่อนศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
อุดมศึกษา การประกวดจัดสวนแนวดิ่งล้อมเสา ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ภายใต้ชื่อสวนที่ ว่า              
“บันทึกรอยเท้าพ่อ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รางวัลรองชนะเลิศประกวดแพะ  

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ และสาขาสัตวศาสตร์ คัดเลือกและส่งแพะเข้าประกวด “งานแพะ
แห่งชาติ ครั้งที่ 10” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ประเภทแฟนซี   
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แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2013 

 ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4  นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมการแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2013 ภายในงาน Food 
Innovation Asia Conference 2013 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย 
(FoSTAT) ร่วมกับบริษัทเนสท์เล่ ไทย ซ่ึงจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ 
 

  

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตเพชรราชมงคลธัญบุรี  ประจ าปีการศึกษา 2555     
น.ส.กมลวรรณ ทับโต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และ นายพิเชษฐ์ สุขรื่น สาขา

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาดีเด่น โครงการเพชรราชมงคลธัญบุรี ประจ าปีการศึกษา 2555   
 

 

 

 

 

ดาว - เดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
 กิจกรรม Freshy Night การประกวดดาว-เดือน ปีการศึกษา 2556 ผลการประกวด เดือน (Sport girl) 
นายทิวากร ล าเทียน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และดาว (Sport girl) นางสาวจิราพร อาสา 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
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ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2556  
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ฝ่ายชาย “ปอนด์” นายณัฐวุฒิ สุริย์วงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์ 
 

 

 

 

 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าร ิ(RDPB Camp) รุ่นที ่3 
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าร ิ(RDPB Camp) รุ่นที่ 3 ในพ้ืนที่ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการพิเศษ เมื่อ
วันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 

 

 

 

 

การประกวดแพะ แกะ  
ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา ร่วมงานประกวดแพะ แกะ สระบุรี ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 -26 

มกราคม 2556 ณ ลานประกวดโคนม อ.ส.ค. อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
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ภาพกิจกรรม 
โครงการในรอบป ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล 
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1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ 
 

 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม
ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร 
พร้อมทั้งพัฒนาและปรับย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 3 หลักสูตร 

 
    
 
 
 
 

 
 
 
 

 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการเรียนการสอน 
รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการ

มอบวุฒิบัตรแก่อาจารย์ผู้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์จิรเดช มณีรัตน์ และ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มอบหมายให้          
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอาจารย์สอนในหมวดวิชาพ้ืนฐาน และ
หมวดวิชาชีพ โดยท าหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง ให้กับโรงเรียน
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ) 
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ประชุมจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร ์“Cluster อาหาร”  

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานคณะกรรมการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจ าปี 2556 (ในรูปแบบ Food Cluster) 
ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่สามารถจะใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

 

 

 

 

    

 

 

 

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการ เข้าศึกษาดูงาน 

คณะผู้บริหารจาก National Polytechnic Institute of Cambodia จากประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมด้าน
การบริหารจัดการภายในคณะ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555   
 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยม
ชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 
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เยี่ยมชม ศึกษาดูงานสถานประกอบการ    

การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสัมพันธ์ เพ่ือสร้างโอกาสให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้
เสริมสร้างความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2556 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะทางวิชาชีพ อาจารย์ 

การพัฒนาทักษะและเพ่ิมพูนความรู้ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของผู้ปฏิบัติการสอนเป็นแนวคิดในการ
สร้างโอกาสการพัฒนาศักยภาพผู้สอน  โดยสามารถเลือกงานหรือสิ่งที่สนใจ และให้เวลาในการศึกษาอย่างมุ่งมั่น
ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทักษะปฏิบัติการของผู้สอน และส่งผลถึงการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอนของอาจารย์ที่ได้ประยุกต์น าหลักวิธีการที่พบมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง  ครั้งนี้มี
อาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรม 7 คน     

ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา อาจารย์ประจ าสาขาสัตวศาสตร์ ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ เรื่อง การ
จัดการสัตว์ปีกเชิงอุตสาหกรรม  ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ศูนย์การเรียนรู้ สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2556 

 

 

 

 

ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร  ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย และดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ อาจารย์ประจ าสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ ณ บริษัทเลิศรส เบฟเวอเรจ                
อิน เทสตี้ จ ากัด ระหว่างวันที่ 13-30 พฤษภาคม 2556 

 

 

 



90 
 

  
 

ดร. บุณฑริกา  ทองดอนพุ่ม อาจารย์ประจ าสาขาประมง เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ  
 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา พันธุกรรมสัตว์น้ า จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2556 

 

 

 

 

ผศ.ดร.อัญชลี   สวาสดิ์ธรรม อาจารย์ประจ าสาขาการผลิตพืช ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ 
ณ  ห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2556 

 

 

 

 

ดร.กิตติมา  วานิชกูล อาจารย์สาขาประมง ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ ณ ห้องปฎิบัติการ
สุขภาพสัตว์น้ า ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1-10 และ 20-29 
พฤษภาคม 2556 

 

 

 

 

สอบคัดเลือกรับนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2556   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่  นักศึกษาโควตา  
Admissions และสอบตรง ประจ าปีการศึกษา 2556   
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   2. โครงการความร่วมมือ 
 
 

 ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 
ประสานความร่วมมือทางวิชาการ   

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมกับผู้บริหาร The University of Jember ประเทศอินโดนีเซีย หารือ
แนวทางประสานความร่วมมือ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556  
 

 

 
 
 
 
ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากประเทศอินโดนีเซีย 

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย State Politecnid of 
Jember และ UNTAG ประเทศอินโดนีเซีย ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก State Politecnid 
of Jember จ านวน 12 คน และ UNTAG จ านวน 2 คน โดยได้รับทุนเข้าเรียนในสาขาต่างๆของคณะ เมื่อวันที่ 
20 มิถุนายน 2556  
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานความร่วมมือทางวิชาการ จาก UNTAG BANYUWANGI ประเทศอินโดนีเซีย  

คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก UNTAG BANYUWANGI ประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงาน 
ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษาและงานด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 
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ประสานความร่วมมือ สถานศึกษาประเทศอินโดนีเซีย 

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประสานตามความร่วมมือและตรวจเยี่ยมนักศึกษาสหกิจ 
มหาวิทยาลัย Politeknik Negeri Jember และ UNTAG BANYUWANGI เมื่อวันที่ 7 - 11 กันยายน 2556             
ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

 
       

 

 

 
 
 
 
 
 ความร่วมมือในประเทศ  

 

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและสังคมกับประธานกรรมการหอการค้าจังหวัด 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการและสังคม ระหว่างมหาลัยวิทยาลัยกับนายวรชัย ชูชัยศรี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี                
ณ มหาวิทยาลัย 
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3.ด้านการพัฒนานักศึกษา 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 371  คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2555  ครั้งที่ 27  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556  ช่วงเช้า  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

 

 

 

 

  จัดซ้อมย่อยบัณฑิต เพ่ือรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2555  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 
2556 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) และซ้อมย่อยรวมบัณฑิต เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

     

 
 
 
 
 
 

 
โครงการสหกิจศึกษา  และฝึกงานสถานประกอบการ 

 

โครงการอบรมปฐมนิเทศ นักศึกษาสหกิจ  

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพ่ือเตรียมความพร้อมไปฝึกงานระบบสหกิจ ในสถานประกอบการ 
ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 
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โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ส าหรับฝึกงานสถานประกอบการ 
   

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ส าหรับโครงการสหกิจศึกษา ประเทศอินโดนีเซีย   

ผศ.ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้โอวาทและสร้างก าลังใจให้กับนักศึกษา ออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับทุนการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 5 คน ตั้งแต่
วันที่ 24 พฤษภาคม 2556-15 ตุลาคม 2556 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ณ มหาวิทยาลัย State Politechnik of 
Jember และมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย ในปีการศึกษา 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  

คณาจารย์เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการ บริษัทและฟาร์มต่างๆ ที่นักศึกษาเข้า 
ฝึกสหกิจ เพ่ือติดตามประเมินผล พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ และแก้ปัญหาการ
ฝึกสหกิจของนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 

 

 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาวิชาการ 

นักศึกษาในแต่ละสาขาเข้าร่วมสัมมนาสหกิจศึกษา เพ่ือรายงานผลการออกสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 
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นักศึกษาเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา     

ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที ่2/2556 

ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ประธานในพิธีมอบรางวัล สหกิจศึกษาดีเด่น เมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ห้องเมธาวี อาคารวิทยบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี 

 

 

 
 
 
 

 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

 

ประเทศอินโดนีเซีย 

นักศึกษา จาก STATE POLYTECHNIC OF JEMBER MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE   
และ  Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG) ประเทศอินโดนีเซีย    เข้าศึกษาในสาขาต่างๆของ
คณะ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่สถานทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าพบปะ ตรวจเยี่ยมและสอบถามความเป็นอยู่ของนักศึกษา 

โครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี
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ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Guangxi Vocational and Technical Institute of Industry 
สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผศ.ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้โอวาทและสร้างก าลังใจให้กับนักศึกษาที่จะ

ไปศึกษาดูงานและฝึกอบรม ณ Guangxi vocational and Technical Institute of industry (GVTll) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 1 
มิถุนายน 2556 จ านวน 9 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
ประเทศเกาหลี 

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี ศึกษาดูงานในคณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
เป็นไปตามความร่วมมือ และเป็นประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรม
เป็นการเปิดโลกทัศน์สู่สากล เมื่อวันที่ 21 มกราคม และ 12 กรกฎาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
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โครงการเพชรราชมงคลธัญบุรี  

ตัวแทนนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 4  จ านวน 2 คน คือ น.ส.กมลวรรณ ทับโต สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และ นายพิเชษฐ์ สุขรื่น สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าร่วมโครงการ 
นักศึกษาดีเด่น โครงการเพชรราชมงคลธัญบุรี ประจ าปีการศึกษา 2555  ส่งนักศึกษาไปเรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในต่างประเทศ (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 17- 21 สิงหาคม 2556 

 

 

 

 
 

 
งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  “ราชมงคล      สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                
โดยจัดเป็นโครงการนิทรรศการ“เปิดบ้านราชมงคล” แยกออกเป็น 7 สาขา จ านวน 10 โครงการ เมื่อวันที่ 18 - 
20 มกราคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือปลูก
ฟังและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่จ าเป็นในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคม ตลอดจน
ส่งเสริมให้นักศึกษาด าเนินชีวิตตามระบบประชาธิปไตย และหลีกเลี่ยงสารเสพติด ปลอดภัยจากสิ่งยั่วยุ อบายมุข 
เพ่ือให้นักศึกษาด ารงชีวิตอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการสานสัมพันธ์สันทนาการสร้างสรรค์สามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้นำ 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์สันทนาการ สร้างสรรค์สามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้น า ปี
การศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2556 โดยมี อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา วิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง การพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกร เพ่ือเป็นความรู้ให้แก่ผู้น า
นักศึกษาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมปลูกฝังผู้น า 
 

 

 

 

 

 
โครงการปฏิญาณตนและลงนามค าสัญญาลงบนใบโพธิ์ทอง 

ผู้น านักศึกษาจากองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปฏิญาณ
ตนและลงนามค าสัญญาลงบนใบโพธิ์ทองที่จะใช้หล่อพระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยฯ ว่าจะไม่รับน้องรุนแรง ใน
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราและบุหรี่ในสถานศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
เทศบาลเมืองนครรังสิต และโรงเรียนธัญบุร ีประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแผนโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา
สุราและบุหรี่ในสถานศึกษาร่วมกัน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 
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กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต ส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติด  

สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต เข้าให้
ความรู้และวิธีการป้องกันลดละและเลิกเสพสุรา - บุหรี่ แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

 

 

 
 
 
 

สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตให้ความรู้
เรื่องยาเสพติดแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคาร 70 เกษตรปทุมธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ าเภอธัญบุรี ตรวจสารเสพติด 

มหาวิทยาลัย มีนโยบาย เตรียมความพร้อม ด้านการคุกคามภัยยาเสพติด จึงได้จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
อ าเภอธัญบุรี เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะนักศึกษา เพ่ือหาสารเสพติด โดยมีนักศึกษาของคณะ ให้ความร่วมมือเป็น
จ านวนมาก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ อาคารโภชนาคาร 
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สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติด 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี บรรยายสรุปผลการ

จัดกิจกรรมคัดกรองสารเสพติดให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.อ านาจ ศิลวัตร 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง และ
หน่วยงาน” ให้แก่พยาบาลสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสถาบันบ าบัดรักษาฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขา
เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 

 

 

  

คัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 

จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุน  ประจ าปีการศึกษา 2556  โดยคณะกรรมการคัดเลือก
นักศึกษา พิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภทเงินสนับสนุนทั่วไป  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556     
ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 
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รับมอบทุนการศึกษา 

คุณสรรพ์ บุญเจริญ บัณฑิตกิตติมศักดิ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ส านักงานคณบดี 
 

 

 

 

แนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง แนะแนวการเข้า
ศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท เอก ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี 
 

 

 

 

 

โครงการนัดพบสถานประกอบการ 

นัดพบสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จัดงานราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ โดยมีสถาน
ประกอบการร่วมงานเกือบ 200 บริษัท เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เลือกสถานประกอบการในการท างาน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก 
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย 
 

 
 
คณะจัดให้มีกิจกรรมแนะแนวตลาดแรงงาน  บริษัทชั้นน า

ของประเทศไทย เข้ารับสมัครงานพร้อมทั้งสัมภาษณ์นักศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารโภชนาคาร 2545 
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งานเลี้ยงศิษย์เก่า  

สาขาประมง จัดงาน “33 Anniversary Fishery” เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์ ศิษย์เก่า รุ่น
พ่ี รุ่นน้อง และนักศึกษาปัจจุบัน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ อาคารโภชนาคาร 
  

 

       

 

 

งานคืนสู่เหย้าพืชศาสตร์ เกษตรปทุม  

นักศึกษาสาขาการผลิตพืช จัดงานคืนสู่เหย้าพืชศาสตร์ เกษตรปทุม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557                
ณ อาคารโภชนาคาร 2545 
 
 
 
 
 
 
 

 

COWBOY WALK RALLY      

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม Walk Rally เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิก เมื่อวันที่ 7- 8 ธันวาคม 2556 ณ ฮอลิเดย์ ปาร์ค เขาใหญ่รีสอร์ท จ.นครราชสีมา 
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 4. การจัดการศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา  
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรด าเนินการโครงการพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
 
โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
 

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับบุคลากร 
 

คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเตรียมรับตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2556 
     

 

 

 

 

 
 

 

ประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” 

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจ าปีการศึกษา 
2556 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย เข้าประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของคณะ เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารส านักงานคณบดี  
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การตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับคณะ 

รับตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) และเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 

 
 

 

 

 

ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับมหาวิทยาลัย 
ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เข้าประเมิน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที ่8-10 กรกฎาคม 2556 

 

 

 

 

 

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 

 รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดี  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
 

ด้านการพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ ์นวัตกรรมและงานสรา้งสรรค์บน
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Creativity) 
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1. โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพ 
 
 

ประชุมวิชาการนานาชาติ (ICERD) ประเทศกัมพูชา 

ผู้บริหาร และอาจารย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง The 4 International 
Conference on Environmental and Development (ICERD) พร้อมศึกษาดูงาน ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศ
กัมพูชา ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2556 
 

 

 

 
 
 

โครงการสัมมนาเทคโนโลยีการสกัดแยกสารด้วยเทคนิค Supercritical Fluid 

จัดโครงการสัมมนาเทคโนโลยีการสกัดแยกสารด้วยเทคนิค Supercritical Fluid Extraction ให้กับ
อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา Dr.Rolf Schlake เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล มทร.ธัญบุรี 
 
 
 
 
  

 
 
 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนักวิจัยหน้าใหม ่

อาจารย์ปิยะภรณ์ จิตรเอก ผู้วิจัย เรื่อง “การศึกษาการใช้สารอินทรีย์บางชนิดเพ่ือปลูกอินทรีย์ในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์” จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนักวิจัยหน้าใหม่  ให้กับบุคลากร นักศึกษาของคณะ และผู้สนใจ
ทั่วไป เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี
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2. ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 

 
 

ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับ น.ส.กฤติกา 
ศรีแดน และนางสาววัลย์ลิกา สมบัติมี นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี  

ท าการศึกษาแบคทีเรียที่มีผลต่อสีและรสชาติในการดองผัก โดยเลือกศึกษาเชื้อ Lactobacillus 
plantarum ซึ่งเป็นแบคทีเรียจากพวกแบคทีเรียกรดแลคติกผลิตเอนไซม์ย่อยสลายสารอาหารต่างๆ ผลการศึกษา
พบว่า ผักที่ดองด้วยกล้าเชื้อ Lactobacillus plantarum จะมีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของผักกาดดอง โดยมีความ
เป็นกรดด่างไม่เกิน 4.5 ซึ่งตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.284/2547) สีของผักดองที่ได้มีสีเขียวอม
เหลือง  

เมื่อตรวจนับแบคทีเรียกรดแลคติกซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ พบว่าแบบกล้าเชื้อ L . plantarum 
M29 พบมีแบคทีเรียชนิดดังกล่าวมากกว่าแบบดั้งเดิม รวมทั้งแบบ Backslopping และเมื่อทดสอบด้านประสาท
สัมผัสกับผู้บริโภค ก็พบว่าผู้บริโภคพอใจและยอมรับผักกาดเขียวปลีที่ดองด้วยกล้าเชื้อ L . plantarum M29 มาก
ที่สุด เนื่องจากเชื้อจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ท าให้ผักดองมีรสชาติที่ดีข้ึน รับประทานได้ทันที  

ส าหรับผู้ที่สนใจการท าผักกาดดอง ด้วยวิธีการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่            
โทร. 08-3090-8821 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
 

ด้านการเสรมิสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน และสังคม บนพื้นฐานความรู้ 
(Community) 
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1. โครงการราชมงคลสร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมโครงการจัดนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  “ราชมงคล       สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”  และโครงการเปิดบ้านราชมงคลนิทรรศการ OPEN 
HOUSE โดยมีกิจกรรม นิทรรศการ ผลงานวิชาการ  แยกออกเป็น 7 สาขา จ านวน 10 โครงการ เมื่อวันที่ 18 -20  
มกราคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในสวนบัว  “มทร.ธัญบุรี สร้างสรรค์วิชาการ สร้างงานสู่สังคม” เมือ่วันที่ 18 
- 20 มกราคม 2556 อาทิ เดินแฟชั่นโชว์ ดนตรีในสวนบัว ประกวดอาหารจากบัวหลวง และประกวดภาพถ่ายบัว
ในรั้วราชมงคล 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2. โครงการประกวดบัวสาย 
 

จัดการประกวดบัวสายในงานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “มทร.ธัญบุรี 
สร้างสรรค์วิชาการ สร้างงานสู่สังคม” วันที่ 18 - 20 มกราคม 2556 อาทิ บัวฝรั่ง บัวผัน บัวหลวง 
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3. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

แผนกบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ส ารวจความพร้อมอาจารย์ในสาขาวิชา สาขา พร้อมกับส ารวจชุมชนเป้าหมาย ในเขตล าลูกกา และน ามา
จัดท าแผนในการให้บริการวิชาการ จัดฝึกอบรมโครงการ จ านวน 3 โครงการย่อย ดังนี้  

1. การเพาะเห็ด  
2. การท าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ  
3. การท าสารสกัดชีวภาพไล่แมลง 

 

การเพาะเห็ด 

 

การท าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 

 

 

การท าสารสกัดชีวภาพไล่แมลง 

 

 

 

 

4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน จังหวัดปทุมธานี 

แผนกบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย มุ่งเน้นในการให้บริการวิชาการด้านวิชาการความรู้จาก
อาจารย์ในสาขาวิชาและสาขา จึงได้มีการส ารวจความต้องการในการให้บริการทางวิชาการ มาเป็นระยะๆ ตาม
ระดับ โดยให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการออกส ารวจพ้ืนที่เป้าหมาย พบปะ เพ่ือให้เห็นความต้องการของชุมชนที่
แท้จริงเพ่ือค้นหาปัญหา มาเป็นโจทย์ในการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง  สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะน ามาซึ่ง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในภารกิจของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยใน
ปีงบประมาณ 2556 ได้มีจัดการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและชุมชนที่สนใจ  
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โครงการพัฒนาอาชีพในชุมชน จัดขึ้นทุกๆปี และในปีงบประมาณ 2556 ได้น าปัญหานั้นๆ ตอบโจทย์ให้
ชมุชน จากการได้ส ารวจความต้องการของชุมชนหนองเสือ และชุมชนลาลูกกา ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญากับด้านวิชาการร่วมกันกับอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือให้ได้รับประโยชน์
มากที่สุดส่งผลให้เกิดโครงการพัฒนาอาชีพในชุมชน อันประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังนี้  

1. ดินผสมและปุ๋ยหมักชีวภาพ  
2. การแปรรูปผักผลไม้  
3. การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลา  
4. การเพาะเห็ดเพื่อการค้า  
5. การจัดการฟาร์มแพะเบื้องต้น  

 
 
 
 
ดินผสมและปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 
 
 
 

 
    การแปรรูปผักผลไม้ 

 
 
 
 
การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลา 
 

 
 
 

          การเพาะเห็ดเพื่อการค้า   
 

 
 
 
 
การจัดการฟาร์มแพะเบื้องต้น 
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 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบอ่ืนๆ  
 

โครงการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2556 โดยมีอาจารย์
ผู้สอน และบุคลากรประสานงาน พร้อมใช้สถานที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของ
นักศึกษา การฝึกปฏิบัติแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่างวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2556 และช่วงที่ 2 วันที่ 8 - 11 
ตุลาคม 2556 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าเยี่ยมชมดูงาน   

คณะอาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าเยี่ยมชมคณะ และรับฟังแนะแนวการเข้า
ศึกษาต่อในสายเกษตร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี 
 

 

 

 

 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ร่วมกับเทศบาลต าบลหลักหก เข้าฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลหลักหก อ าเภอเมืองปทุมธานี  
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โครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 โครงการ 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้เพ่ิมมูลค่า 

กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ่ า  
หมู่ 18  ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา  จงัหวัดปทุมธานี 
 
 
 

 
 

         
        วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระช้าขาว  
         หมู่ 9 ต าบลบ้านบ่อ  อ าเภอเมือง  จงัหวัดสมุทรสาคร 

 

 

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 โครงการ 
 

หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม้ 
และการใช้ประโยชน์จากดอกบัวในอาหารเพื่อ
เพ่ิมมูลค่า/หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารจากบัว 
 

กลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6  
    ต าบลหลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 

 

หมู่บ้านต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริมสมุนไพร 

กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ่ า  
  หมู่ 18  ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา  จงัหวัดปทุมธานี  

 

 

หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะปิอนามัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระช้าขาว  
หมู่ 9 ต าบลบ้านบ่อ  อ าเภอเมือง  จงัหวัดสมุทรสาคร  
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โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า 
ตามที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปี2556 เพ่ือด าเนินการ
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 โครงการ และโครงการคลินิกเทคโนโลยี 2 โครงการ ซึ่ง
รับผิดชอบโดย ผศ.อัญชลินทร์  สิงหค์ า อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 
 

 

 

 
 
เยี่ยมชมผลงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการผลิต  

นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ เยี่ยมชมผลงานวิจัยและ
พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการผลิตระดับชุมชน ในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า หนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้น าผลิตภัณฑ์
ร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัย 
 

  

 

 
 

 

หยาดน้ าจากฟ้า วิถีปราชญ์ตามรอยพระบาท น าเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน  

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพ่ือการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ใน
งาน"หยาดน้ าจากฟ้า วิถีปราชญ์ตามรอยพระบาท น าเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน" เมื่อวันที่ 20-22 
กันยายน 2556 ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ กรุงเทพฯ 
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ศึกษาดูงาน มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ และการท างานกับชุมชน 

 อาจารย์และบุคลากร  เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และ
งานของ มทร.ล้านนา เพ่ือสนับสนุนโครงการหลวง โครงการตามพระราชด าริและการท างานร่วมกับหน่วยงาน
ราชการ ในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2556 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
 

ด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น  
และสิ่งแวดลอ้ม (Culture) 
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1.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 

นักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว 

คณะนักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน และบุคคลภายนอก เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ โดยผศ.ภูรินทร์  อัครกุญธร   อาจารย์ประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ 
 

 

 

 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้งด้านพืชสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์บัว 
เพ่ือเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน และบุคคลภายนอก ได้ร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมการอบรมสัมมนาที่เกี่ยวเนื่องกับบัว ทั้งยังสามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่เว้นวัน
วันหยุดราชการ  
 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ถ่ายท ารายการโทรทัศน์  และสารคดี  

 ผศ.ภูรินทร์  อัครกุญธร   อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวรายการทั้งทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์ นิตยสารและวารสาร เกี่ยวกับสายพันธ์บัวชนิดต่างๆ และดูแลบ ารุงรักษา ในพิพิธภัณฑ์บัว 
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2. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา 

การแสดงวัฒนธรรมของนักศึกษาอินโดนีเซีย 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประจ าชาติ ของนักศึกษาอินโดนีเซีย ในงานวันสืบ
สานวัฒนธรรมไทย' 56 ครั้งที่ 19  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555  ณ บริเวณลานหน้าอาคารส านักงานคณบดี  
 

 

 
 
 
 
 
  

 นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการเปิดประตูสู่อาเซียน กับนักศึกษาไทยของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านวิชาการและ
ด้านวัฒนธรรม กับนักศึกษาในวิชาชีพเดียวกันของประเทศอาเซียน เมื่อ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาเขตหันตรา มทร.สุวรรณภูมิ 

 

มอบโล่แก่องค์กรนักศึกษา 

 รศ.ดร.น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบโล่และประกาศ
เกียรติคุณ แก่คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ในพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2556   
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2556  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
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เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มทร.
ธัญบุรี และสโมสรนักศึกษาคณะ ประจ าปีการศึกษา 2556  

 

 

สโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 เพ่ือร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ 
สามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้น า ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

3. โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 กิจกรรมวิชาการ 

    แนะแนวนักศึกษา 

จัดกิจกรรมแนะแนวนักศึกษา ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 – 20 มกราคม 2556        
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

 
 

พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าและนักศึกษาทางด้านการจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพ 

    จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าและ
นักศึกษาทางด้านการจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพ เพ่ือพัฒนาศิษย์
เก่าและสร้างเสริมแนวความคิดการพัฒนาตนเองเป็นผู้น ารุ่นใหม่ใน
การพัฒนาองค์กรต่อไป และให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพร้อมใน
การออกสู่ตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง
ประชุมอินทนิล 1  
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ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา อ าลาสถาบัน 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอ าลา
สถาบัน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 
ได้พิจารณาตัดสินใจต่อการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพที่บัณฑิต
ใหม่สนใจ เพ่ือสามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างมั่นคง เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 

 

 

 กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 

โครงการบัวน้ าเงินเกมส์ ครั้งที่ 23  

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “บัวน้ าเงินเกมส์ ครั้งที่ 23” ระหว่างวันที่ 
7 - 14 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย 
 

 

กิจกรรมการแข่งขันผู้น าเชียร์ กองเชียร์และขบวนพาเหรด กีฬาบัวน้ าเงินเกมส์ 
 

 

 

 

 
 

พระพิรุณเกมส์ 2556 และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนักศึกษา 

จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “พระพิรุณเกมส์” ระหว่างวันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือเชื่อมความสามัคคีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 
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การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย 

ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจ าปี 2556 ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณหน้าอาคาร
ส านักงานคณบดี สร้างความสนุกสนานให้กับผู้แข่งขันและผู้ชม พร้อมทั้งอนุรักษ์กิจกรรมการแข่งขันพ้ืนบ้านไทย 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

“เยาวชนไทยใจอาสา ” 

รายการ The one เข้าถ่ายท ารายการและสัมภาษณ์                   
นายธีรพัฒน์ วงษ์ขยาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาประมง เยาวชนไทยใจ
อาสา เป็นอาสาสมัครศูนย์เหยี่ยวเวหาปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 
 

 
โครงการ “รักษ์ป่าชายเลน” 

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ 
“รักษ์ป่าชายเลน” เมื่อวันที่ 28 - 29 กันยายน 2556             
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี  

 

 

โครงการเทคโนโลยีการเกษตร สานสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนา มาตรฐาน 5 ส    

กิจกรรม “เทคโนโลยีการเกษตร สานสัมพันธ์ ร่วมใจพัฒนา 
มาตรฐาน 5ส” พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบคณะเพ่ือรับการเปิดภาคเรียน เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 
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โครงการจิตอาสา และสัมมนากรรมการสโมสร 

นักศึกษาสโมสรคณะ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ เมื่อ
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2556 ณ วัดบ้านหมาก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  และ วธิดารีสอร์ท  จ.นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมนันทนาการ 
 

โครงการสานสัมพันธ์สันทนาการสร้างสรรค์สามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้นำ ปีการศึกษา 2556 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์สันทนาการ 
สร้างสรรค์สามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้น า ปีการศึกษา 2556 ระหว่าง
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2557 
 

 
 
 

 
 โครงการเกษตรสัมพันธ์ เชิงสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงอบายมุข  

        กิจกรรม “เกษตรสัมพันธ์รับน้องสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยง
อบายมุข” เพ่ือรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556                 
เมื่อวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2556 ณ อาคารโภชนาคาร  
 
 

 
ประกวดดาวดาว – เดือน 2013  

กิจกรรม Belleving in ourself Freshy Night 2013 
(ความเชื่อในตัวตน สู่ความเป็นสากลแห่งอาเซียน) เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2556 ณ อาคารโภชนาคาร เพ่ือค้นหาดาวเดือน               
ของคณะฯ 
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ประกวดเฟรสชี่มหาวิทยาลัย     

นักศึกษาของคณะ เข้าร่วมงาน Freshy Night 2013 ประจ ามหาวิทยาลัย 
เพ่ือค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 6 - 7 
กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

    

  

          ภาพบรรยากาศ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเฟรสชี่มหาลัย 

 

 

บรรยากาศ งานเลี้ยงอ าลาสถาบัน  ของแต่ละสาขา เพ่ือแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา สร้างความประทับใจที่ดี รู้สึกรักและผูกพันต่อสถาบัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมาน
สามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 กิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับบัณฑิตที่
พึงประสงค์  ในศตวรรษที ่21   

       จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ในศตวรรษท่ี 21 ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัย  
 

 
 

   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา2556 
กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2556  

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี 
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                         พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย  

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจ าปีการศึกษา 2556  
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

 

   

 

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

          กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจ าปีการศึกษา 2556                              
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ อาคารโภชนาคาร 

 
 

 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและอ าลาสถาบัน  

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ อาลาสถาบัน” ส าหรับนักศึกษาที่
ก าลังจะส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 เพ่ือเตรียมความพร้อม
ออกท างานในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  
ณ บริเวณลานหน้าอาคารสานักงานคณบดี 

 

 

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 19 

จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจ าปี 2556  ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณหน้า
อาคารส านักงานคณบดี  โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน การท าขนมบัวลอย หุงข้าวธัญพืช จัดสวนถาด จัดไม้สด เขียน
ตามค าบอก ขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านและ ส้มต าลีลา พร้อมทั้งมีการแสดงของนักศึกษา
ต่างชาติ การประกวดธิดาผ้าไทย และแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งลิปซิงก์ 
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กิจกรรมโครงการนิทรรศการและเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนสู่ถนนวัฒนธรรมไทย 

เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2556 สโมสรนักศึกษาคณะเข้าร่วม
จัดโครงการเผยแพร่วัฒนธรรม เพ่ือสืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย ณ ลานอนันต์รังสรรค์   
 
 
 
กิจกรรมเผยแพร่ การแสดงเพลงพ้ืนบ้าน 

 

ขับร้องเพลงพื้นบ้านในงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจ าปี 
2556  ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณหน้าอาคาร
ส านักงานคณบดี   

 

 

สโมสรนักศึกษา จัดการแสดงเพลงพื้นบ้าน ร่วมงานเกษียณอายุ
ราชการ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2556 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุร ี

 

 

โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 

พิธีบายศรีสู่ ขวัญนักศึกษาใหม่  ในกิจกรรมปฐมนิ เทศ               
ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมรินล
อุบล มทร.ธัญบุรี 

 

 

บายศรีสู่ขวัญอ าลาสถาบัน  

กิจกรรม “พิธีบายศรีสู่ขวัญ” ส าหรับนักศึกษาท่ีก าลังจะ
ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 
ณ บริเวณลานหน้าอาคารสานักงานคณบดี 
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โครงการถวายเทียนพรรษา 

จัดกิจกรรมโครงการถวายเทียน
พรรษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ วัดรังสิต 
ต าบลหลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

  

 

 
 
 
ตักบาตรนักศึกษาใหม่    
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมในพิธีตักบาตรน้องใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2556 ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2556 
 

 

 
 
4. กิจกรรมเสริมสร้างศิลปวัฒนธรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ ลานอนันตรังสรรค์ 
มทร.ธัญบุรี 
 

 
 
โครงการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรม 
ผู้บริหารคณะเข้าร่วมกลุ่มท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการสร้างเครือข่าย
งานวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม
รินลอุบล มทร.ธัญบุรี 
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งานสืบสานสงกรานต์ไทย เกษตรปทุมธานี 

           กิจกรรมสืบสานสงกรานต์ไทย โดยจัดให้มีการถวาย
ภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ สรงน้าพระพุทธรูปและรดน้ าขอพรจาก
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ผู้อาวุโส เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ 
อาคารส านักงานคณบดี                     
 

 

 

ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย   

     คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงาน “ราชมงคลสืบสาน
สงกรานต์ไทย” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมรินลอุบล 
มทร.ธัญบุรี 

 

วันราชมงคลน้อมเกล้าฯ  

  มหาวิทยาลัย จัดงานวันราชมงคลน้อมเกล้าฯ โดยมีพิธี
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระสยามเทวาธิ
ราช พระพรหม ศาลพระภูมิ และองค์เทพเกตุแก้วสุรินทร์ภรณ์ เพ่ือ
เป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และพิธี
มอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ โรงภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน     

 
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จดังานมุทิตาจิตแด่
ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
 

 

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556  ณ อาคารโภชนาคาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  
 
 

 



128 
 

  
 

 

มุทิตาจิต ผศ.ดร.กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ  

นักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมจัดพิธีแสดงความขอบคุณ 
ให้แด่ ผศ.ดร.กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556              
ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี 
 

  
 

 

 
พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2556 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

สวัสดีปีใหม่ผู้อาวุโส 

ผศ.ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดี น าทีมผู้บริหาร สวัสดีปีใหม่
และขอพรจากท่านอธิการบดี พร้อมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 

 
งานวันราชมงคลสัมพันธ์ ครั้งที1่2 

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานวันราชมงคล
สัมพันธ์ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัย 
 

 
 

ร่วมแสดงความยินดี 
คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี  

แด ่รองศาสตาจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้รับการเลือกเป็นผู้สมควร
ด ารงต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 
20 มิถุนายน 2556 ณ อาคารส านักงานอธิการบดี 
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ร่วมงานเลี้ยงของมหาวิทยาลัย 

คณะผู้บริหารและบุคลากร  เข้าร่วมงานเลี้ยง “ด้วยรัก
และผูกพัน” รองศาสตราจารย์ ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ “ด้วย
รักและยินดี” รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เมื่อวันที่ 
13 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

 

 

 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วม
ฉลองและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ที่
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร 

 
 

ท าบุญตักบาตร ชมรมพุทธศาสตร์ 

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร จัดโดยชมรมพุทธ
ศาสตร์ฯ มทร.ธัญบุรี เป็นประจ าทุกวันพุธ ณ อาคารส านักงานคณบด ี 
 

 

ท าบุญตักบาตรอาหารแห้ง รับพรปีใหม่ 2556    
พิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา  
และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556 ณ คณะทคโนโลยีการเกษตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
 

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล     
(Care, Commitment, Competency, Communication and 

Collaboration) 
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1. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสู่ประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน โดยเข้าเยี่ยมชม
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย               
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน ของบุคลากรทั้ง 2 
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 -27 เมษายน 2556  

 

 

 โครงการพฒันาบุคลากร สาขาวชิา (ประจ าปี 2556 )  

 

โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช            
และภูมิทัศน์ ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคาร
ส านักงานคณบดี และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อม
ของอาจารย์เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2556             
ณ แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุร ี

 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สัตว์ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุมอาคาร
ส านักงานคณบดี  
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2. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ 

จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาทักษะ
การสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ  โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเข้าร่วม  ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2556 ณ 
สถาบันสอนภาษา Inlingua 

 

 

 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน และการ
สื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมีนักศึกษาและบุคลากร ให้ความสนใจและเข้าร่วม  ระหว่างวันที่ 23 - 30 
กรกฎาคม 2556 ณ อาคาร CKC ศูนย์รังสิต 
 

 

 

 

 
 
 

 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2556 เพ่ือส่งเสริมและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หัวข้อ 
“Organizational Excellence towards ASEAN Community” โดยมี ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย เข้าร่วม เมื่อวันที่ 
20 - 26 ตุลาคม 2556 ณ ส านักงาน CPSC กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
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3. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/สัมมนาของบุคลากร 
 
 

โครงการอบรมหลักสูตร The Supervisory Grid นักบริหารทีมงาน 
หัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร                    

The Supervisory Grid นักบริหารทีมงาน ระหว่างวันที่ 5 – 7 
กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ จังหวัด
นครปฐม 

 

 
 
 

 
 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพการทางานบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการท างาน
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน หัวข้อเรื่อง “คลาวด์คอมพิวติ้งที่
บุคลากรขององค์กรต้องเรียนรู้” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 จัดโดย
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี 

 

 

การประชุมวิชาการประจ าปี จิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 5 

นางสาวพรรณปพร โภคัง หัวหน้าส านักงานคณบดี เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการประจ าปี จิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง “ภาวะ
ผู้น า จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์” จัดโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
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โครงการจิตอาสา  

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด โดยมีคณาจารย์และบุคลากร 
ร่วมกันท าความสะอาดบริเวณวัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556            
ณ วัดเทียนถวาย ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

 

 

กิจกรรม Big cleaning Day จิตอาสาพัฒนาคณะฯ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 ร่วมกันท าความสะอาดคณะ และ
พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 

 

4. โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเทิดทูนสถาบันสูงสุดของชาติ 
 

พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จัดพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2556 ณ ลานหน้าอาคารส านักงานคณบดี 

 

 

 

 

 

พิธีเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    

ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี 5 ธันวามหาราช
เทิศไท้องค์ราชันมิ่งขวัญของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556              
ณ ลานอนันตรังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษา และพิธีมอบเนคไท เข็มติดปกเสื้อส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2556 ณ บริเวณหน้าอาคารส านักงานคณบด ี
      

 
 

 

 

 

ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2556 ณ มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 
 

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
2556 ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 มหาวิทยาลัย 
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บันทึกเทปถวายพระพร 

 รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร 
องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวาคม 2556 เมื่อวันที่ 19,29 พฤศจิกายน 
2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และอาคารวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 
 

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์

 
 
 
 
 

 
 
 

กอล์ฟการกุศลราชมงคล  

        ชมรมกอล์ฟราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล 
ประจ าปีการศกึษา 2556 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ณ สนามเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟคอร์ส จ.ปทุมธานี 
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เดิน-ว่ิงการกุศล “ราชมงคลธัญบุรี” 

ร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงานเดินวิ่งการ
กุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557              
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 
 

5. บริหารจัดการ 
 

            โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานสารบรรณ 
 

ส านักงานคณบดี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเขียน
หนังสือราชการและระบบงานสารบรรณ  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 
ณ ห้องประชุมคณะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบงานสารบรรณคณะ 

  

 

โครงการอบรมความเสี่ยง 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือประเมิน
สถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อองค์กร เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 
     

 
 
 

การประชุมเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน                                      
ในการน านโยบาย เพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่ เป้าหมายของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556             
ณ โรงภาพยนตร์ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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การจัดประชุมภายในคณะ 
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
จัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เป็น

ประจ าทุก 3 เดือน เพ่ือรายงานผลด าเนินของคณะและ
รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ  ณ 
ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 

 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือพัฒนาผลการ
ด าเนินงานของคณะ ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 

  

  

 

 

 

 

ประชุมอาจารย์ และบุคลากรของคณะ 

ประชุมคณาจารย์  

จัดประชุมคณาจารย์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
จัดแผนการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 เป็น
ประจ าทุกภาคการศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี

 

 

 

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน     

จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ และแจ้งข่าวสารการด าเนินงาน
ของคณะ พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ า ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 
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ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงินรางวัล 

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์จัดสรรเงินรางวัล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ ห้อง
ประชุม อาคารส านักงานคณบดี      
 
 
 
 
 

ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2556 

จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2556 เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม อาคาร
ส านักงานคณบดี 

 
 

 
ประชมุคณะกรรมการ ด าเนนิงานก่อสร้าง 

จัดประชุมคณะกรรมการ ด าเนินงานก่อสร้าง ฟ้ืนฟูคณะ 
ร่วมกับผู้รับเหมา เมือ่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 
อาคารส านักงานคณบดี  

 

 
                             

ประชุมเตรียมการจัดงานเกษียณ 

จัดให้การประชุมคณะกรรมการ เพ่ือเตรียมการจัดงานแสดง
มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 
ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 
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ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน 

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือ
เตรียมความพร้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชุมหารือเตรียมงาน ประชุมวิชาการนานาชาติ Icerd ครั้งที่ 5 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงาน และผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจ าคณะ พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะ ประชุมหารือเตรียมงาน ประชุมวิชาการนานาชาติ Icerd ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 
20 และ25 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี

 
 
 
 

 
 
 
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยในมุมมองของ สมศ. สกอ. 
และมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา” 

คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
“การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยในมุมมองของ สมศ. สกอ. และมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา” วันอังคารที่ 18 
มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุร ี
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เครือข่ายสภาคณบดีสาขาเกษตร 

คณบดีเข้าร่วมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสภาคณบดีสาขา
เกษตร และเข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ตามก าหนดการประชุม 2 เดือนครั้ง 

 

 

 

 

 

ประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี 

คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเข้าประเมิน ผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ ศิลวัตร) ครบรอบ 2 ปี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม อาคาร
ส านักงานคณบด ี

 

 

 

 
 

อธิการบดีและCEO เยี่ยมชมคณะ 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้า
รับฟังปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาคณะ จากคณบดีและผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี
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ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของคณะ 

คณบดีรับรายงานตัวพร้อมทั้งให้ โอวาทข้อแนะน าแก่
อาจารย์ใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาประมง  
ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม และน.สพ.ธนิต แสงเทียนชัย สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ อาคาร
ส านักงานคณบด ี 

 

เลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ 

จัดการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ ประเภทกรรมการ
จากคณาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม
อินทนิล 2 อาคารส านักงานคณบดี 

 

 

 

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
และคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ มหาวิทยาลัย 

บุคลากรร่วมใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ หน่วยเลือกตั้งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2556 

 

 
ศึกษาดูงานศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS  

บุคลการของคณะ เข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา และบริการสาหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา 
ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 
ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต 
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ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
นโยบายด้านระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ  

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ประชาคม  ทุกระดับภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร อย่างต่อเนื่อง  

2. สนับสนุนการพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การตัดสินส าหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย ทั้งหน่วยงานด้านการสอนและหน่วยงานสนับสนุน ที่อยู่ภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  

3. สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสภาพทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมมีระบบบริหารความเสี่ยง
ต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา  

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในคณะในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและการ
น าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงงาน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ผศ.ดร.อ านาจ   ศิลวัตร   ประธานกรรมการ  
ดร.จรัญ   ลิขิตรัตนพร  กรรมการ  
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์  กรรมการ  
สพ.ญ.ดร. ปภาภัสสร ์ ศรีมหาคุณวงศ์ กรรมการ  
นางสาวพรรณปพร โภคัง  กรรมการ 
ผศ.วารินทร์  คอเหลี่ยม กรรมการ 
ผศ.วิทยา  ทวีนุช  กรรมการ  
ผศ.ประดิษฐ์   ค าหนองไผ่  กรรมการ  
ผศ.การันต ์ ชีพนุรัตน์ กรรมการ  
นายวีระยุทธ  นาคทิพย์ กรรมการ  
นายพิศาล  ตันสิน   กรรมการ  
ผศ.นิยม  บัวบาน  กรรมการ  
ว่าที่ร้อยโท ดร.เสถียร โปกุล  กรรมการ 
นางสุวดี  อิสรายุวพร กรรมการ 
ดร.กิตติมา  วานิชกูล  กรรมการ 
ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า  กรรมการ 
ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย กรรมการ 
ดร.พนิดา  บุษปฤกษ์ กรรมการ 
นางสาวจ าเนียร  นาคเลิศ  กรรมการ 
นางอาริยา  ปิ่นทอง  กรรมการ 
นางรุ่งอรุณ  ศรีเครือ  กรรมการ 
นางกรุณา  ตั้งฤทัยวรรณ เลขานุการ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา 
ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2556 

 
ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมนิ ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน   
ด้านคุณภาพบัณฑิต   
๑.บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๔.๗๒ ดีมาก 
๒.คณุภาพของบัณฑติปรญิญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ๔.๖๓ ดีมาก 
๓.ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๕.๐๐ ดีมาก 
๔.ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - - 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
๕.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่ ๑.๘๔ ต้องปรับปรุง 
๖.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ๕.๐๐ ดีมาก 
๗.ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ๕.๐๐ ดีมาก 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
๘.ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจยั  

๕.๐๐ ดีมาก 

๙.ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
๑๐.การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ดี 
๑๑.การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๕๒ ดีมาก 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   
๑๒.การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน - - 
๑๓.การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๔.การพัฒนาคณาจารย ์ ๒.๘๕ พอใช้ 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
๑๕.ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  ๓.๖๖ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์   
๑๖.ผลการพัฒนาตามอัตลักษณส์ถาบัน 
     ๑๖.๑ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์
     ๑๖.๒ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์  

 
๕.๐๐ 
๔.๖๐ 

 
ดีมาก 
ดีมาก 

๑๗.ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม   
๑๘.ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ  
     ๑๘.๑ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี ๑ ภายในสถาบัน 
     ๑๘.๒ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี ๒ ภายนอกสถาบัน  

 
๕.๐๐ 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 
ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๕๒ ดีมาก 
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย > ๓.๕๑  
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ข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา 
 
จุดแข็งของคณะ 
 1. การเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ท าให้บัณฑิตมีงานท าถึง 94.5 เปอร์เซ็นต์ 

2. มีห้องปฏิบัติการจ านวนมากครบทุกสาขา ท าให้นักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติจริงตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 

 3. มีการผลิตอาหารแปรรูป และท าเป็นเชิงธุรกิจที่ประสบความส าเร็จได้อย่างดี 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
เร่งพัฒนาคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  

 

ข้อเสนอแนะ 
ควรท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มีการประเมินรายปี โดยน าไปใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ

ด้วย  
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมนิ ระดับคุณภาพ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  4.00 ด ี
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4.10 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 4.00 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ 3.00 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 3.00 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ  5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 4.00 ด ี
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 3.00 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.00 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู ้ 3.00 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตดัสินใจ  4.00 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 3.00 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00 ด ี
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 4.00 ด ี

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 4.22 ดี 
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คณะกรรมการตรวจประเมินระดับสาขาวิชา 
ผศ.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
ผศ.ผจนา สุนทรานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
นายสุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
ผศ.ดร.สุกัญญา แสงเดือน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  กรรมการ 
ดร.สมบูรณ์ ธีรวิสิฐพงศ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  กรรมการ 
นางสาวนฤมล แสนเสนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      กรรมการและเลขานุการ 

 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ 
รศ.ดร.ลิลลี ่ กาวีต๊ะ  ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
ผศ.สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์ คณะศิลปศาสตร์    กรรมการ 
ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการและเลขานุการ 
นางมาลัย ตุ้มเรืองศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การก าหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจ าปีไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผลการด าเนินงานและไม่เชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์  (แผนปฏิบัติงาน 4 ปี) 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. คณะฯ ควรปรับปรุงและก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติงานประจ าปีทีเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย อีกทั้ง น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ มาทบทวนแผนกลยุทธ์ และ
แผนการด าเนินงาน 

 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ความร่วมมือในการบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนมีน้อย 
2. จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการจัดท าผลงานเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้พัฒนาตามกรอบ TQF 
4. นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันด้านทักษะทางวิชาชีพจ านวนน้อย 
5. คณะฯ ขาดการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการวัดความส าเร็จพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ
นักศึกษา “จิตอาสา เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม” รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม
ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายยังมีจ านวนน้อย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรส่งเสริมความร่วมมือการบริหารหลักสูตรกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเชิญ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเข้าร่วมในการประเมินหลักสูตรหรือวิพากย์หลักสูตร 
2. สนับสนุนและส่งเสริม ให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
3. ควรพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามรอบระยะเวลาตาม กรอบ TQF  
4. สร้างระบบและกลไกในการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาชีพ 
5. คณะฯ  ควรก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการวัดความส าเร็จพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาให้
ชัดเจน  รวมทั้งเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1 – 
ปี 4 
 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ควรเพิ่มกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีการวางแผนและการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและสรุปผลโครงการอย่างถูกต้องครบถ้วน 

 

องค์ประกอบท่ี  4  การวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติมีจ านวนน้อย 
2.ขาดการประชาสัมพันธ์แนวทางการน าเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย 
3. ห้องปฏิบัติการวิจัยยังขาดอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ช่วยในการวิจัย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนและมีมาตรการที่จะท าให้มีการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน  
2. มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการน าเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย 
โดยการเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่และหาแหล่งที่จะน าเสนอผลงาน 
3. ส่งเสริมการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 

 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ขาดการติดตามผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ควรติดตามผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ขาดการแสดงผลการด าเนินงานที่ชัดเจนจากโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่
ชมุชน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ให้ชัดเจนที่ แสดงถึงการเกิดประโยชน์ในแง่ศิลปวัฒนธรรมและสร้างคุณค่าแก่ชุมชน 

 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ในประเด็นการผลิตบัณฑิต และการวิจัย 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสร้างความเข้าในกันทั่วทั้งองค์กรด้านการจัดการความรู้โดยอาจต้องมีวิทยากรด้านการจัดการความรู้
มาเป็นวิทยากรสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการจัดการความรู้ การก าหนดประเด็นความรู้ต้องเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น เทคนิคการวิจัยที่เชื่อมโยงกับการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จนสามารถตกผลึกความรู้ เผยแพร่ แล้วจึงส่งต่อความรู้ให้กับบุคคลเป้าหมาย 

 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินยังไม่มีความชัดเจน มีเฉพาะรายรับจากงบประมาณ แต่ไม่พบรายจ่ายตามแผนกลยุทธ์ 
ที่ก าหนดไว้ มีเพียงกลยุทธ์ทางการเงิน 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยน าแผนกลยุทธ์ของคณะมาเป็นฐานคิดในการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน อีกทั้งควรพิจารณาถึงแหล่งงบประมาณที่จะได้มาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการให้
ได้ตามแผนงานและตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ของคณะที่ได้ก าหนดไว้ 

 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การปรับปรุงการด าเนินงานยังไม่สามารถท าให้มีผลการพัฒนาการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการติดตามการปรับปรุงผลการด าเนินงานเป็นระยะ โดยน าตัวบ่งชี้ของทั้งแผนงานประจ าปีและแผนกล
ยุทธ์มาร่วมพิจารณาวัดความส าเร็จ 
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