
          ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2556  

                               

     คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมอบรม SAR 
เพื่อเตรียมรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555                                 

ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี                                                    
ระหว่างวันที่ 7  – 10 พฤษภาคม 2556 

                                                                                                                       

งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

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

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร   “ คณะเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ชัน้น าของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร ”  

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                              

จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร        

    ระยะที่ 1 เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2556                                                                                           
ณ  ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี                                                             

และระยะที่ 2                                                                                                           
เม่ือวันที่ 20- 21 พฤษภาคม 2556                                                                                                                                                                                

ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก                                                    
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสุตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร                            
พร้อมทั้งพัฒนาและปรับย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 3 หลักสูตร                                                       

 

 

อบรม SAR  

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 



                   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด โดยมีคณาจารย์และบุคลากร 
ร่วมกันท าความสะอาดบริเวณวัด                                                                        
เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2556                                                                                           

ณ วัดเทียนถวาย ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี  

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม Big cleaning Day จิตอาสาพัฒนาคณะฯ 
เม่ือวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 ร่วมกันท าความสะอาดคณะฯ                        
และพิพิธภัณฑ์บัว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์                                                            
ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2556                                                                                         

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี                                        
และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2556                                           
ณ  แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 

                                 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์                    
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2556                                                                                
ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี   

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชา (ประจ าปี 2556 ) 

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด 

 กิจกรรมBig cleaning Day จิตอาสาพัฒนาคณะฯ  



                 

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จัดการสอบวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษา                                               

ก่อนส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555                                                                               

ณ อาคาร 70 ปีเกษตรปทุม  เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 

 

สาขาการผลิตพืชจัดสัมมนาการฝึกงานในสถานประกอบการ 
หลังจากที่นักศึกษากลับจากฝึกงานในสถานประกอบการภาคฤดูร้อน                      

เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2556                                                                                           
ณ ห้องประชุม   อาคารส านักงานคณบดี 

      

 

     สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร                                                
จัดสัมมนาการ ฝึกงานในสถานประกอบการ 

หลังจากที่นักศึกษากลับจากฝึกงานในสถานประกอบการภาคฤดูร้อน                       
เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2556                                                                                           

ณ ห้องประชุม   อาคารส านักงานคณบดี 

      

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สอบสัมภาษณ์นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที่ผ่านการสอบในระบบ (Admissions กลาง) ประจ าปีการศึกษา 2556           

เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2556                                                                                                  

ณ ห้องประชุม  มทร.ธัญบุรี 

สอบสมัภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ Admissions  

สอบปัญหาพิเศษสาขาเทคโนโลยีภูมทิัศน ์

การสัมมนาการฝึกงานในสถานประกอบการ (ฝึกงานภายนอก) 



  
ผศ.ดร.อ านาจศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ให้โอวาทและสร้างก าลังใจให้กับนักศึกษา ที่จะไปศึกษาดูงานและฝึกอบรม ณ 
Guangxi vocational and Technical Institute of industry (GVTll) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555                                                  
ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556   จ านวน 9 คน                                   

ณ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 

ผศ.ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ให้โอวาทและสร้างก าลังใจให้กับนักศึกษา 

ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประเทศอินโดนีเซีย 
โดยได้รับทุนการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 5 คน ต้ังแต่วันที่ 24 

พฤษภาคม 2556-15 ตุลาคม 2556 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ณ มหาวิทยาลัย State 
Politechnik of Jember และมอบประกาศนียบัตร 

แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการสานสัมพันธ์สันทนาการ 
สร้างสรรค์สามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้น า ปีการศึกษา 2556                                                            

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2556  โดยมี อาจารย์วิรัช  โหตระไวศยะ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยากรบรรยาย                                           

เร่ือง การพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกร 

เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้น านักศึกษาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

 

 

 

 

                               

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีที่ 3 
เพื่อเตรียมความพร้อมไปฝึกงานระบบสหกิจ ในสถานประกอบการ ประจ าปี 2556                  

เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม  อาคารส านักงานคณบดี                         

การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ปี2556 

นักศึกษาเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ปฐมนิเทศนักศึกษาไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โครงการสานสัมพันธส์ันทนาการ 



 

 
                รายงานผลโครงการบรกิารวิชาการ ประจ าปีการศึกษา2555   

ฝึกอบรมอาชีพเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบเกษตรอนิทรยี ์

   แผนกบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  
มุ่งเน้นในการให้บริการวิชาการด้านวิชาการความรู้จากอาจารย์ในสาขาวิชาและสาขา  
จึงได้มีการส ารวจความต้องการในการให้บริการทางวิชาการ มาเป็นระยะๆ ตามระดับ   

โดยให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการออกส ารวจพื้นที่เป้าหมาย พบปะเพื่อให้เห็นความต้องการของ 
ชุมชนที่แท้จริงเพื่อน าปัญหามาเป็นโจทย์ในการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง 

ส่ิงเหล่านี้ล้วนแล้วจะน ามาซ่ึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการ 
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในภารกิจของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้มีจัดการฝึกอบรม 

โครงการพัฒนาอาชีพในชุมชน ขึ้นทุกๆปีและในปกีารศึกษา  2556                                                                                                                                                       
ไดน้ าปญัหานัน้ๆ   ตอบโจทย์ใหชุ้มชน  ไดรั้บประโยชนใ์หม้าก ที ่สุด                                                                                                                        

ส่ง ผลให ้เกิด  โครงการพฒันาอาชีพในชุม ชน  อันประกอบดว้ย  5 โครงการย่อย ดงันี ้ 

            1. ดินผสมและปุ๋ยหมักชีวภาพ 

            2. การแปรรูปผักผลไม้ 

            3. การเพาะเล้ียงและขยายพันธ์ุปลา 

            4. การเพาะเห็ดเพื่อการค้า 

            5. การจัดการฟาร์มแพะเบื้องต้น 

              แผนกบริการวิชาการ  ได้ส ารวจความต้องการของชุมชนหนองเสือและชุมชนล าลูกกา 
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและความรู้ด้านภูมิปัญญากับวิชาการด้านวิชาการ 
ที่อาจารย์ใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต 84 หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ                
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ส ารวจความพร้อมอาจารย์ในสาขาวิชา สาขา พร้อมกับส ารวจชุมชนเป้าหมาย ในเขตล าลูกกา 
และน ามาจัดท าแผนในการให้บริการวิชาการ จัดฝึกอบรมโครงการ จ านวน 3 โครงการย่อย ดังนี้ 

            1. การเพาะเห็ด     

            2. การท าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ   

            3. การท าสารสกัดชีวภาพไล่แมลง  

โครงการพัฒนาอาชีพในชุมชน   



 


