
          ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2556  

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ                                    

เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2556                                                                               

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 

งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เลขท่ี 2 พหลโยธิน 87 ซอย2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 02-9922408 

 

 

         วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร   “ คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นน าของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร ”  

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                       
เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2556                                                                                                     

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี  

 

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงินรางวัล                                           

เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2556                                                                          

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 

       ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงินรางวัล  

         ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  



 

บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

และคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ 

หน่วยเลือกตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)                                     

ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี                                                                          

เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2556  

 

 

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                          

จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต 

ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556                                                  

เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2556                                                              

ณ ห้องประชุม  อาคารส านักงานคณบดี 

ประชุมการจัดงานเกษียณ 

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยคณะได้จัดอบรม 2 โครงการคือ                                         

โครงการพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน และการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ 

และโครงการพัฒนาทักษะการสือ่สารทางด้านภาษาอังกฤษ  

โดยมีนักศึกษาและบุคลากร ให้ความสนใจและเข้าร่วม                                                  

ณ อาคาร CKC  ศูนย์รังสิต  

 

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจเยี่ยมนักศึกษาสหกิจ                                    

มหาวิทยาลัย   Politeknik  Negeri Jember                                            

และ UNTAG BANYUWANGI                                                     

เมื่อวันท่ี 7 - 11 กันยายน 2556                                                                                             

ณ ประเทศอินโดนีเซีย                                         

  ตรวจเยี่ยมนักศึกษาสหกิจ ณ ประเทศอินโดนีเซีย 



 

    

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                        

จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ                                             

เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2556 ณ อาคารโภชนาคาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)                                          

 

 

 
 

คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร 

ซึ่งจัดโดยชมรมพุทธศาสตร์ฯ มทร.ธัญบุร ี เมื่อวันที่ 18  กันยายน 2556                                            

ณ อาคารส านักงานคณบด ี (ศูนยร์ังสิต)  

ร่วมท าบุญตักบาตร ชมรมพุทธศาสตร์ 

              งานวันราชมงคลน้อมเกล้า ประจ าปี 2556 และพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ 
 

                                      

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานวันราชมงคลนอ้มเกล้า ฯ 
โดยมีพิธีบวงสรวงสิง่ศักดิ์สิทธิบ์ริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 

พระสยามเทวาธิราช พระพรหม ศาลพระภูมิ และองค์เทพเกตุแก้วสุรินทร์ภรณ ์
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา 

และพธิีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ  แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม                   
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556                                                                                          

ณ โรงภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ                                 

เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2556                                                                               
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร  

 

           มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2556                         



 

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

ในงาน"หยาดน้ าจากฟ้า วิถีปราชญ์ตามรอยพระบาท 

น าเศรษฐกิจพอเพียงสูป่ระชาคมอาเซียน" เมื่อวันที่ 20-22 กนัยายน 2556                     

ณ  MCC Hall   The Mall บางกะปิ กรุงเทพฯ  

            หยาดน้ าจากฟ้า วิถีปราชญ์ตามรอยพระบาท น าเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน  

 

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร                               

จัดโครงการ “รักษ์ป่าชายเลน”                                                        

เมื่อวันที่ 28 - 29 กันยายน 2556                                                                 

ณ ศูนย์ศกึษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

จังหวัดจันทบุรี        

         นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการ 

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 3 

ในพื้นที่ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท้ัง 6 แหง่ 

ทั่วประเทศ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการพิเศษ                                           

เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556                                                                                                                                                            

ณ  ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซอ้นอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                    

จังหวัดฉะเชิงเทรา    

            โครงการคา่ยเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ ( RDPB  Camp )รุ่นที่ 3 

 
 

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                              

จัดการแสดงเพลงพื้นบ้าน งานเกษียณอายุราชการ 

ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน                                                                                     

เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2556                                                                                                

ณ ศูนย์ศกึษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดจันทบุรี                                                                                                               

การแสดงเพลงพื้นบ้าน 

                      โครงการ “รักษ์ป่าชายเลน” 



 

 
 

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านก าปัง จ.นครราชสีมา                     

เข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์บัว จ านวน 65 คน                                                           

เมื่อวันอังคาร ท่ี 10 กันยายน 2556 

 

 

 

รายการสถานีสีเขียว ‘ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว’                          

สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถ่ายท ารายการ                                                                                         

เมื่อวันศุกร์ ท่ี 13 กันยายน 2556                                                                       

 

ภญ.ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

น าคณะผู้วิจัย จาก Wuhan botanical garden เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย 

ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน                                                         

เข้าเย่ียมชม พิพิธภัณฑ์บัว จ านวน 9 คน                                                                       

เมื่อวันศุกร์ ท่ี 27 กันยายน 2556 

โรงเรียนบ้านก าปัง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              

ประจ าปี2556 เพื่อด าเนินการโครงการหมู่บ้านแมข่่ายวิทยาศาสตรแ์ละ 

เทคโนโลยี 3 โครงการ และโครงการคลินิกเทคโนโลยี 2 โครงการ  

รับผิดชอบโดย ผศ.อัญชลินทร์  สิงค์ค า อาจารย์ประจ าสาขา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

            โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์บัว  

                                         พิพิธภัณฑ์บัว 

 
                                                  

ถ่ายท ารายการสถานีสีเขียว        



 

               รายงานผลโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ2556   
ฝึกอบรมอาชีพเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบเกษตรอนิทรยี ์

โครงการพัฒนาอาชีพในชุมชน   
 

 
 แผนกบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  

มุ่งเน้นในการใหบ้ริการวิชาการดา้นวิชาการความรู้จากอาจารย์ในสาขาวิชาและสาขา  
จึงได้มีการส ารวจความต้องการในการให้บรกิารทางวิชาการ มาเป็นระยะๆ ตามระดับ   

โดยให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการออกส ารวจพื้นที่เป้าหมาย พบปะเพื่อให้เห็นความต้องการของ 
ชุมชนที่แท้จริงเพื่อน าปญัหามาเป็นโจทย์ในการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง 

สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะน ามาซึ่งกระบวนการในการให้บริการวิชาการ 
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในภารกิจของ คณะเทคโนโลยีการเกษตรในปงีบประมาณ 2556                                                                                                                                                        

จึงได้มีจัดการฝึกอบรมใหก้ับเกษตรกรและชุมชนที่สนใจ ดังนี้                                                                     
โครงการพัฒนาอาชีพในชุมชน จัดขึ้นทุกๆปี  และในปงีบประมาณ 2556                                                          

ไดน้ าปญัหานัน้ๆ   ตอบโจทยใ์หช้มุชน   เมือ่ ไดร้บัประโยชนใ์หม้าก ที ่สดุ   สง่ ผลให ้เกดิ                                                                                                                                                                                                                                                          
1. โครงการพฒันาอาชพีในชมุ ชน  อนัประกอบด้วย  5 โครงการยอ่ย  ดังน้ี 

                      1. ดินผสมและปุ๋ยหมักชีวภาพ 

                      2. การแปรรูปผักผลไม ้

                      3. การเพาะเลี้ยงและขยายพนัธุ์ปลา 

                    4. การเพาะเห็ดเพื่อการค้า 

                                     5. การจัดการฟาร์มแพะเบือ้งต้น 

              แผนกบริการวิชาการ  ได้ส ารวจความต้องการของชุมชนหนองเสือและชุมชนล าลูกกา 
ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปญัญากับด้านวิชาการร่วมกบั 
อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 

 

                   2.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต 84 หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ                
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนนิการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ส ารวจความพร้อมอาจารย์ในสาขาวิชา สาขา พร้อมกบัส ารวจชุมชนเป้าหมาย ในเขตล าลูกกา 
และน ามาจัดท าแผนในการให้บรกิารวิชาการ จัดฝึกอบรมโครงการ จ านวน 3 โครงการย่อย ดังนี ้

                      1. การเพาะเห็ด     

                      2. การท าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   

                                        3. การท าสารสกัดชีวภาพไล่แมลง  

 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต 84 หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ  


