คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ประจาปีการศึกษา 2560
เว็บไซต์ : http://www.agri.rmutsb.ac.th
1. กาเนิดสถาบัน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้เกิดขึ้นจากการรวมของคณะวิชาพืชศาสตร์
คณะวิ ช าสั ต วศาสตร์ คณะวิ ช าประมง คณะวิ ช าเทคโนโลยี ก ารอาหาร และคณะวิ ช าเกษตรกลวิ ธ าน
ซึ่งจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เริ่มแรกก่อตั้งเป็นโรงเรียนประถม
วิ ส ามั ญ เกษตรกรรม เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2478 ณ ต าบลท่ า วาสุ ก รี อ าเภอกรุ ง เก่ า จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ต่อมาได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนเกษตรกรรม โดยขยายรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 4
มาเรียนต่อวิชาชีพเกษตรกรรมชั้นต้นอีก 2 ปี
- พ.ศ. 2481 ย้ายที่ตั้งโรงเรียนจากตาบลท่าวาสุกรี อาเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปอยู่ที่แห่งใหม่
ที่หมู่ที่ 8 ถนนป่าโทน ตาบลประตูชัย อาเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- พ.ศ.2483 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเกษตรกรรมอยุธยา รับนักศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียนต่อ
อีก 2 ปี และอบรมเพิ่มเติมอีก 1 ปี
- พ.ศ. 2487 โรงเรียนได้ขยายการศึกษา เปิดรับนักเรียนเกษตรกรรมชั้นกลางขึ้นอีกแผนกหนึ่ง โดยรับช่วง
นักเรียนที่จบหลักสูตรเกษตรกรรมชั้นต้น 2 ปี มาเรียนต่ออีก 3 ปี มีสิทธิ์เทียบเท่ากับนักเรียนที่จบหลักสูตรครู
หรือ ม.6 สมัยนั้น
- พ.ศ. 2504 เปิดรับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาเกษตรกรรมชั้นกลาง มาเรียนต่ออีก 3 ปี เป็นหลักสูตร
ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม (ม.ศ.6 แผนกเกษตรกรรม)
- พ.ศ. 2508 ขยายการศึกษาไปถึงชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม (ปวส.เกษตรกรรม)
วิชาเอกพืชศาสตร์ ในปีแรก และวิ ชาเอกสัตวศาสตร์ในปีต่อมา เป็นหลักสูตร 2 ปี โดยรับผู้ที่จบประโยค
อาชีวศึกษาชั้ นสูงเข้าเรี ยนต่อ และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัย เกษตรกรรม สัง กัดกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อ วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา

- พ.ศ. 2518 วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา ได้โอนไปสังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ซึ่ ง เป็ น กรมที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ ใ นกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ วิ ท ยาลั ย เป็ น วิ ท ยาเขตเกษตร
พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งปรับปรุงหลักสูตร ม.ศ. 6 แผนกเกษตรกรรม เป็นหลักสูตร ปวช.
- พ.ศ. 2520 ย้ายสถานที่ตั้งวิทยาเขตมาจัดการเรียนการสอนที่ตาบลหันตรา ในระยะแรก ขณะที่อาคาร
สถานที่ ยัง ไม่ แ ล้ วเสร็ จ สมบู ร ณ์ ได้ใ ช้ สถานที่ เ ดิ ม ที่ ตาบลประตู ชั ย เป็น ชั้ น เรี ยนบางชั้ น และเป็น สถานที่
ปฏิ บัติ ง านฟาร์ม บางส่ว น รวมทั้ งบ้ านพัก อาจารย์ พ.ศ. 2529 เริ่ม จั ด การศึก ษาในลั ก ษณะโพลิเ ทคนิ ค
(polytechnique) โดยเปิดสอนหลักสูตร ปวส. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ในคณะวิชาเครื่องกล (เดิมใช้
ชื่อคณะวิชาเกษตรกลวิธาน) เปิดสอนหลักสูตร ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร ในคณะวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
และจัดตั้งคณะวิชาประมงโดยแยกออกจากคณะวิชาสัตวศาสตร์ เพื่อเปิดหลักสูตร ปวส. ประมง
- พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญา และได้รับ
พระราชทานนามใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยที่วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ได้สังกัดอยู่ในสถาบัน
นี้ด้วย และได้เปลี่ยนชื่อวิทยาเขตเป็น วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา ยังคงจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปวช. และ ปวส. แต่ได้ป รับปรุงโครงสร้างหลักสูต รใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายขยายการศึกษาถึง ระดั บ
ปริญญา และเปิดสอนหลักสูตร ปวส. การจัดการธุรกิจเกษตรขึ้นเป็นปีแรกและแห่งแรกในสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
- พ.ศ. 2531 วิ ทยาเขตพระนครศรี อยุ ธยา หัน ตรา ได้ รับ อนุ มัติ ให้ เปิ ดสอนในระดับ ปริ ญ ญาเป็น ปีแ รก
โดยเปิ ดสอนหลักสู ตร วิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาพื ชศาสตร์ วิชาเอกพืช ไร่ สัง กัด คณะเกษตรศาสตร์
บางพระ เป็นหลักสูตร วท.บ. 4 ปี โดยศึกษาที่วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา 2 ปี และย้ายไปศึกษาที่
คณะเกษตรศาสตร์บางพระ อีก 2 ปี
- พ.ศ. 2533 วิทยาเขตได้รับอนุมัติเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร เพิ่มขึ้นอีก 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตร 4 ปี ซึ่งกาหนดให้
2 ปีแรก ศึกษาที่วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา และ 2 ปีหลังให้ไปศึกษาที่คณะเกษตรศาสตร์บางพระ
- พ.ศ. 2541 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญ ญาตรีเทียบเข้าศึกษา (2 ปีต่อเนื่อง) โดยรับผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาระดับ ปวส. เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี โดยเทียบหน่วยเรียนเข้ ากับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
(วท.บ. 4ปี) เปิดสอน 5 หลักสูตร คือ วท.บ. พืชศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ และวิชาเอกพืชสวน วท.บ.สัตวศาสตร์
วท.บ.การบริหารธุรกิจเกษตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตร วท.บ.ประมง ในปี
การศึกษาเดียวกันนี้ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา ได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ทุกสาขาที่ได้รับอนุมัติแล้วที่วิทยาเขตฯ ตลอด 4 ปี โดยนักศึกษาไม่ต้องย้ายสถานที่เรียน แต่ยังคงอยู่ในสังกัด
ของคณะเกษตรศาสตร์บางพระ

- พ.ศ. 2542 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเทียบเข้าศึ กษา (2ปีต่อเนื่อง) สาขาเกษตรกลวิธาน
(วท.บ. เกษตรกลวิธาน) โดยรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขา ช่างกลเกษตร ปวส. เกษตรกรรม ช่างกลเกษตร, ปวส. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หรือเทียบเท่า
- พ.ศ. 2544 วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุ ณภาพจากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ใบรั บ รองเลขที่ QMS 01132/383 ส าหรั บ ขอบข่ า ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หลักสูตร 2 ปี และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน พ.ศ. 2545 วิทยาเขตฯ ได้ ขออนุมัติ เปิด สอนภาคบ่า ย ในระดับ ปวส. 5 สาขาวิช า คื อ สาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร สถาบันฯ ได้พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2545 และเปิดรับนักศึกษาได้ในปี
การศึกษา 2546 พ.ศ. 2547 วิทยาเขตฯ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรี (4 ปี) เพิ่ม 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- พ.ศ. 2547 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO9001:2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ใบรับรองเลขที่ QMS
04364/924 สาหรับ 4 ขอบข่าย ได้แก่ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) การบริการวิชาการแก่สังคม การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการแก่สังคม และงานสนับสนุนเฉพาะด้านบริหารงานวิจัย
- พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
สุวรรณภูมิ โดยรวม 4 หน่วยงาน คือ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าด้วยกัน และมี 6 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุต สาหกรรมเกษตร คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะบริห ารธุร กิจ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2. ขนาดพื้นที่: 707 ไร่
แปลง 1
แปลง ๒
แปลง ๓
แปลง ๔

พื้นที่ 213 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
พื้นที่ 250 ไร่ 0 งาน 30 ตารางวา
พื้นที่ 112 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา
พื้นที่ 131 ไร่ 13 งาน 60 ตารางวา

๓. ที่ตั้ง/ที่อยู่ทางไปรษณีย์:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชี ย ตาบลหัน ตรา อาเภอพระนครศรี อยุ ธ ยา จั ง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา
รหัสไปรษณีย์ 13000

4. ระยะทาง:
จากศูนย์นนทบุรี ถึง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จากศูนย์สุพรรณ ถึง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จากศูนย์วาสุกรี ถึง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

59
65
4.8

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

๕. หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ระดับปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

6. จานวนคณาจารย์: 72 คน
๗. จานวนเจ้าหน้าที่: 30 คน
8. จานวนนิสิต:
ระดับปริญญาตรี

927 คน

9. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร: ผศ.ดร.อานาจ ศิลวัตร
10. รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน: ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย: ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง
รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: ผศ.ต่อวุฒิ จามั่น
11. ผู้ช่วยคณบดี:
ผศ.วสุ สันติมิตร
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนา
ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา
อาจารย์เรวัต พูลสุข
ผู้ช่วยคณบดีด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ
อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการพิเศษ

12. คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร:
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน
รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผศ.วชิรา สารฤทธิ์
อาจารย์ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว
น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง
ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
นางวัชรีกุล รัตนานุภาพ
นายธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี
ผศ.กรรณิกา โพธิ์สามต้น
น.ส.ณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์ หัวหน้าสานักงานคณบดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1๓. คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร:
ผศ.ดร.อานาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน
ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
ผศ.ต่อวุฒิ จามั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผศ.วสุ สันติมิตร ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนา
ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา
อาจารย์เรวัต พูลสุข ผู้ช่วยคณบดีอาคารสถานที่และยานพาหนะ
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ
อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการพิเศษ
อาจารย์สาโรจน์ ยิ้มถิน หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
อาจารย์ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
ผศ.วชิรา สารฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์
อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์
อาจารย์วรรภา วงษ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
น.ส.ณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์ หัวหน้าสานักงานคณบดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

14. ทาเนียบคณบดี:
พ.ศ.2550 – พ.ศ.2554
พ.ศ.2555 – พ.ศ.2558
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน

ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์
ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์
ผศ.ดร.อานาจ ศิลวัตร

15. โปรแกรมการศึกษา:
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ปี 2557
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ต่อเนื่อง)

16. ปฏิทินการศึกษา (2560-2561)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เริ่มเรียนตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ.2559 – ธันวาคม พ.ศ.2560
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2560
เริ่มเรียนตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2561 – พฤษภาคม พ.ศ.2561
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
เริ่มเรียนตั้งแต่ พฤษภาคม พ.ศ.2561 – กรกฎาคม พ.ศ.2561
ตรวจสอบปฏิทินรายละเอียดที่: http://www.register.rmutsb.ac.th/th/index.php
17. ภาษาสาหรับการเรียนการสอน: ภาษาไทย

18. การรับเข้าศึกษา (ปีการศึกษา 2560)
ตรวจสอบช่วงเวลาได้ที่ http://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/
การรับสมัครแบบ TCAS (รับผู้จบ ม.6 เรียน ป.ตรี)
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 9 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 10 เมษายน 2561
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (ผ่าน ทปอ.)
วันที่ 9 – 13 เมษายน 2560
รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions
วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
วันที่ 7 - 22 มิถุนายน 2561
การรับสมัครของมหาวิทยาลัย
ผู้จบ ปวช. เรียนต่อ ป.ตรี 4 ปี และผู้จบ ปวส. เรียนต่อ ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
รอบที่ 1 โควตาวิชาการ กีฬาความสามารถพิเศษ
วันที่ 1 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560
รอบที่ 2 รับตรงวิชาการ
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 9 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2560
รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป เพิ่มเติม 1
วันที่ 23 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2561
รอบที่ 5 รับตรงทั่วไป เพิ่มเติม 2
วันที่ 7 – 22 มิถุนายน 2561

ทุนการศึกษา:
-

ทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ทุนการศึกษา แบบต่อเนื่อง
ทุน มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
ทุน สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 7
ทุนการศึกษา แบบให้เปล่า (เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์)
ทุน บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จากัด
ทุน สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา
ทุน นายพงษ์เทพ ฉัตรเพ็ชร (ศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา)
ทุน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
ทุน วัดพนัญเชิงวรวิหาร
ทุน วัดอโยธยา
ทุน มูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม
ทุน วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทุน นักศึกษากิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา

19. การเดินทางสู่มหาวิทยาลัย:
รถตู้รังสิต-อยุธยา-อ่างทอง (สายเอเชีย)
รถตู้หมอชิต-สายเอเชีย-สุพรรณบุรี, อ่างทอง, สิงห์บุรี

20. ชีวิตนอกห้องเรียนในมหาวิทยาลัย:
กีฬาและนันทนาการ – สนามฟุตบอล กรีฑา/สนามเทนนิส/โรงยิม/เส้นทางเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
สโมสร/ชมรม
1. สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2. ชมรมปันยิ้มให้ชนบท
3. ชมรมพลังใจ
4. ชมรมอนุรักษ์พันธุ์พืช
5. ชมรมโลตาแลค
6. ชมรมวิชาการ Food tech
7. ชมรม Food tech อาสาเกษตรอยุธยา
กิจกรรม/โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1. โครงการฝังตัวในสถานประกอบการ
2. โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills และทักษะในการทางาน

3. โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความสาเร็จในการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
4. โครงการสร้างเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
5. โครงการการจัดงานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
6. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
7. โครงการครูมืออาชีพ
8. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
9. โครงการจัดทาจุลสารเกษตรหันตรา
โครงการบริการวิชาการ
1. โครงการต่อยอด MOU เพื่อพัฒนาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงด้านเกษตรอาหาร
2. โครงการเป็นที่ปรึกษาปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการเป็นที่ปรึกษาและให้คาปรึกษาการวิจัย
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน
4. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ กลุ่ม SME ด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
6. โครงการสืบสานวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
โครงการศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นาความสุข
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านรูปแบบนิทรรศการอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค
โครงการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะฯ ประจาปีการศึกษา 2560
2. ประชุมผู้บริหารพบปะนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
3. โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. โครงการหว่านกล้าดานา
5. โครงการปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู ประจาปีการศึกษา 2560
6. Big Cleaning Day
7. ประชุมกิจกรรมประกวด Agrihuntra Freshy 2017
8. โครงการข้าวรวงใหม่ (เกษตรอยุธยา รุ่นที่ 85)
9. โครงการ Agrihuntra Freshy 2017
10. โครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ครั้งที่ 2
11. โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาวะผู้นา

12. โครงการขับขี่ปลอดภัย
13. โครงการอบรม Food Safety
14. โครงการเกษตรอาสา
15. โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษา

21. ความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กร/ในประเทศ/ต่างประเทศ:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีความร่วมมือกับองค์กร สถาบัน มหาวิทยาลัยทั้ง
ในและต่ า งประเทศ ความร่ ว มมื อ ต่ า งๆ ก็ ร วมถึ ง สาขาวิ ช าทั้ง หมดของคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ดังนี้
สถานประกอบการ
1. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จากัด
2. ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จากัด
3. บริษัท กรีนออร์แกนิค ฟาร์ม จากัด
4. บริษัท มหาราช ฟู้ด จากัด
5. บริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
6. บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จากัด
7. บริษัท โรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์ จากัด
หน่วยงานราชการ
1. องค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว
สถาบันการศึกษา
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบางปะหัน
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอุทัย
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางบาล
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียน
บางซ้ายวิทยา
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนลาดงาประชาบารุง
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองน้าส้มวิทยาคม

11. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาคลีวิทยา
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ
โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
โรงเรียนบางปะอิน

ต่างประเทศ
1. Central Luzon State University (CLSU)
2. National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)
3. Bogor Agricultural University
4. Universitas Padjadjaran
5. Faculty of Engineering and Computer science universitas Bakrie

22. งานฟาร์ม:
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง(แปลง 3)
- งานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลา
- งานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
- งานฟาร์มเพาะเลี้ยงกบ
- งานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและอาหารสัตว์น้าวัยอ่อน
สาขาวิชาพืชศาสตร์(แปลง 1 และ แปลง 4)
- งานพืชไร่
- งานพืชสวน
- งานฟาร์มเห็ด
- งานปฐพีวิทยา
- งานอารักขาพืช
- งานส่งเสริมการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(แปลง 4)
- งานโรงสีข้าว
สาขาวิชาสัตวศาสตร์(แปลง 2)
- งานฟาร์มสุกร
- งานฟาร์มสัตว์ปีก
- งานฟาร์มโคเนื้อ-โคนม

- งานฟาร์มแพะแกะ
- งานผลิตอาหารสัตว์
- งานคลินิกและสุขภาพสัตว์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(แปลง ๒)
- งานแปรรูปผลิตภัณฑ์
- งานการผลิตน้าผลไม้และเครื่องดื่ม
- งานวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ
- ร้านกรีนคาเฟ่
23. บริการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ: ห้อง I GREEN อาคาร 1 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

24. การบริการด้านปฐมพยาบาล/สุขภาพ:
มีห้องปฐมพยาบาลตั้งอยู่ที่อาคาร 28 (กองพัฒนานักศึกษา) ให้บริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ -วันศุกร์
ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากหอพักนักศึกษามากนัก(ประมาณ 1 กิโลเมตร) ในกรณี
ฉุกเฉินรุนแรง มหาวิทยาลัยมีรถรับส่งสถานพยาบาลใกล้เคียงตลอด 24 ชั่วโมง
25. อาคารและสถานที่: อาคารหลัก 8 หลัง
สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
อาคาร 9, 17, 18
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
อาคาร 7
สาขาวิชาพืชศาสตร์
อาคาร 2
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
อาคาร 25
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาคาร 19, 25

26. ผลงานของคณะที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และรางวัล (ข้อมูล ณ วัน ที่ 28
เดือนมีนาคม พ.ศ.2560):
การจดอนุสิทธิบัตร
รางวัลระดับนานาชาติ

1 ผลงาน
1 ผลงาน

27. แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง:
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี(ทุ่งหันตรา) ตลาดน้าอโยธยา วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดพนัญ เชิงวรวิหาร วัดมหาธาตุ พระราชวังบางปะอิน วัดหน้าพระเมรุ วัดไชยวัฒนาราม วัดท่าการ้อง
ศูนย์ศิลปาชีบางไทรฯ วังช้าง ตลาดน้าคลองสระบัว ฯลฯ

28. การสื่อสารกับเรา:
เว็บไซต์ http://www.agri.rmutsb.ac.th
สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 0 3570 9096
โทรสาร: 0 3570 9096
อีเมล์: agrihuntra@hotmail.com

29. อัลบั้มภาพ: https://www.facebook.com/pg/agrihuntraa/photos/?tab=albums

