
 

คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก UNTAG BANYUWANGI 
ประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปล่ียนนักศึกษา           
และงานด้านวิชาการ  เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2556                           

             ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2556 

                                                       

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี ศึกษาดูงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรม เป็นการเปิดโลกทัศน์สู่สากล                                         

เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2556  

 

 

 คณบดี อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร                       
ร่วมงานประกวดแพะ  แกะ สระบุรี คร้ังที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 -26 มกราคม 2556   

ณ ลานประกวดโคนม อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี                                                         
และในคร้ังนี้ คณบดีและคณาจารย์ของคณะฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

"ผู้ทรงคุณประโยชน์แก่วงการแพะ แกะ ปี 2555 "  

 

 

นักศึกษาเกาหลี เข้าศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร   “ คณะเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ชัน้น าของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร ”  

ผู้บริหาร อาจารย์และนักศกึษาจาก UNTAG BANYUWANGI ประเทศอินโดนเีซีย ศึกษาดูงาน 

งานประกวดแพะ แกะ จังหวัดสระบุรี 

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

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



 

  ผู้บริหาร และอาจารย์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ัง 4                                                              

เร่ือง  The 4 International Conference on Environmental and       
Development (ICERD) พร้อมศึกษาดงูาน ณ เมอืงเสยีมเรียบ 

ประเทศกัมพูชา ระหว่างวนัที่ 19-20 มกราคม 2556 

 

คณะผู้บริหารจาก National Polytechnic Institute of Cambodia 
จากประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                   

เมื่อเร็วๆนี ้

 

ผศ.ดร.อ านาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
น าทีมผูบ้ริหารคณะฯ ขอพรจากท่านอธิการบดี และ ผู้บริหาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี                       
เนื่องในโอกาสวันขึน้ปใีหม่ 2556  

 

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศกึษา คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
และสมาคมศิษย์เก่าเกษตรวิทยาเขตปทุมธานี 

ร่วมท าบุญตกับาตรอาหารแหง้ เนือ่งในวันขึ้นปใีหม่ 2556                      
ณ อาคารส านักงานคณบด ี

คณะผู้บริหาร จากประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

                                 ประชุมวิชาการนานาชาติ (ICERD) ประเทศกัมพูชา 

สวัสดีปีใหม่อธิการบด ี

ท าบุญตักบาตร 



 

คณะผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน    
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมงานวันคืนสู่เหย้า 

จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2556                                
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

 นายนที  ใยบัว นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
รับรางวัลโครงการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม                                     

เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย                                                                   
(ราชมงคล สร้างคนสู่งานเช่ียวชาญเทคโนโลยี 2556)                                              
เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย  

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                          
จัดนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย                                           
(ราชมงคล สร้างคนสู่งานเช่ียวชาญเทคโนโลยี 2556 )                                              

ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2556                                                                     
ณ  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                            

 

 

 

 

งานคืนสู่เหย้ามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  

นักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร รับรางวัลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  

จัดนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

 

ผศ.ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น                                                                

และน.ส.จ าเนียร นาคเลิศ  นายแช่ม โพธ์เย็น                
รับรางวัลข้าราชการดีเด่น                      

เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย                                                               
(ราชมงคล สร้างคนสู่งานเช่ียวชาญเทคโนโลยี 2556)                                        
เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

 



 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์    
เพื่อการผลิตไซเลนคุณภาพสูง แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในเขตอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

และกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2555                                                      
ณ คณะวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเบเกอร่ีเชิงพาณิชย์ 
แก่กลุ่มเกษตร หมู่ที่ 12 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี                                         

ระหว่างวันที่ 7- 9 สิงหาคม 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร 
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรร่ีได้อย่างมีคุณภาพและน าความรู้ 

ทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการผลิตและจ าหน่ายเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง) ให้กับกลุ่มเกษตรกร OTOP 

จังหวัดตราด(สละลอยแก้ว) และบุคคลทั่วไป                                                          
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2555                                    

ณ อาคารปฏิบัติการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 

 

 

 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเบเกอรร่ีเชิงพาณิชย์ 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักและผลไม้ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักและผลไม้                           

เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกร OTOP จังหวัดตราด                                       
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม และ วันที่  14 - 15 กรกฎาคม 2555  

โดยการน าหลักการเทคโนโลยี มาใช้กับส่ิงเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

                รายงานผลโครงการบรกิารวิชาการ ประจ าปีการศึกษา2555     


