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คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร

1. การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค รวดเร็ว

2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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3. การสร้างโอกาสของอาหารสุขภาพ / การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

4. การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร
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อัตลักษณ์ (Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

“องค์กรนักปฏิบัติมืออาชีพด้านนวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร”

A     Agriculture & Agricultural Industry

G     Green Faculty

R      Research & Innovations
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มี 3 สาขาวิชา 

http://www.agr.rmutt.ac.th/?attachment_id=21531
http://www.agr.rmutt.ac.th/?attachment_id=21531
http://www.agr.rmutt.ac.th/?attachment_id=18479
http://www.agr.rmutt.ac.th/?attachment_id=18479
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เป้าหมายในการพฒันาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 

ด้านนวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านนวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
ที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0

มั่นคง (อาหาร) มั่งคั่ง (เกษตรกร SME) ยั่งยืน (สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร)
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ของชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0

และมหาวิทยาลัยในก ากับ
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชพีและ
เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

เป้าหมายของประเทศ
- Precision Agriculture
- Vertical Agriculture
- Sustainable Agriculture 
- Agricultural Innovation 

- Bio Technology
- Healthy Food
- Food Innovation 
- Postharvest Technology
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ

สนับสนุนบุคลากร /นักศึกษาให้มโีอกาส
เข้าร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้/ฝึกอบรม  

กับหน่วยงานต่างประเทศ
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพือ่ตอบสนอง
คุณภาพชีวิตทีย่ั่งยืนของชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่

1.  พัฒนาศักยภาพของชุมชน
2.  จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดลอง
3.  ให้ความรู้และบรกิารทดสอบมาตรฐานกับบุคคลภายนอก
4.  แหล่งศึกษาด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษส์ืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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Nutritional Vegetables 
Innovative Production

“Agro-food Innovation for Value Added”

Nutritional Milk & Meats 
Innovative Production

“Food Innovative and Safety”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพองค์กร
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในก ากับ
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โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพชืและภูมิทัศน์

“Nutritional Vegetables Innovative Production”

Project Challenges:

GAP
Smart 
Farm

Research & 
Innovation

Zero 
Waste

Human 

Resource 
Development

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis96qM44LUAhUMppQKHYwsBosQjRwIBw&url=http://www.uwindsor.ca/engineering/dailynews/2015-03-25/greenhouse-water-use&psig=AFQjCNEJFAAZMtlZgIwR0V9i1a1IvAlxHA&ust=1495515839190053
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis96qM44LUAhUMppQKHYwsBosQjRwIBw&url=http://www.uwindsor.ca/engineering/dailynews/2015-03-25/greenhouse-water-use&psig=AFQjCNEJFAAZMtlZgIwR0V9i1a1IvAlxHA&ust=1495515839190053
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRxM_ClIzYAhXFs48KHag6CKIQjRwIBw&url=https://www.gofundme.com/aquaponicsvanuatu&psig=AOvVaw36OTr90JDQ8Mx-9vyyub9h&ust=1513431954518064
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRxM_ClIzYAhXFs48KHag6CKIQjRwIBw&url=https://www.gofundme.com/aquaponicsvanuatu&psig=AOvVaw36OTr90JDQ8Mx-9vyyub9h&ust=1513431954518064
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWmuSxlYzYAhXLqo8KHQlcBGEQjRwIBw&url=https://inhabitat.com/6-urban-farms-feeding-the-world/&psig=AOvVaw3L6d4JP5Ljyi1CXDb0Wmuy&ust=1513432288512169
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWmuSxlYzYAhXLqo8KHQlcBGEQjRwIBw&url=https://inhabitat.com/6-urban-farms-feeding-the-world/&psig=AOvVaw3L6d4JP5Ljyi1CXDb0Wmuy&ust=1513432288512169
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj17ef65YzYAhWHvY8KHVZXCKUQjRwIBw&url=https://medium.com/@nonquizz/thai-agricultural-produce-market-9176dd67a813&psig=AOvVaw02q-ktUHSGNA6f8pdITQct&ust=1513454055323864
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj17ef65YzYAhWHvY8KHVZXCKUQjRwIBw&url=https://medium.com/@nonquizz/thai-agricultural-produce-market-9176dd67a813&psig=AOvVaw02q-ktUHSGNA6f8pdITQct&ust=1513454055323864
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โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

“Nutritional Milk & Meats Innovative Production”

Project Challenges:

Safety 
Products

Smart 
Farm

Research & 
Innovation

Zero 
Waste

Human 

Resource 
Development

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz8sHD2YzYAhUJOo8KHVA9DNIQjRwIBw&url=http://firescreekcenter.com/from-organics-to-aquaponics-the-growing-interest-in-sustainable-agriculture/&psig=AOvVaw1WisAQK810AKuxZj5Px-tH&ust=1513450614420610
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz8sHD2YzYAhUJOo8KHVA9DNIQjRwIBw&url=http://firescreekcenter.com/from-organics-to-aquaponics-the-growing-interest-in-sustainable-agriculture/&psig=AOvVaw1WisAQK810AKuxZj5Px-tH&ust=1513450614420610
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โดย  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

“Food Innovative and Safety”

Project Challenges:

Food 
Standards

Research & 

Innovation
- Value added

- Functional
- Healthy & Wellness

Human 

Resource 
Development

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi78K635IzYAhXFQY8KHdz_DhQQjRwIBw&url=http://www.langtonsmithhealth.com/wellness-food-and-vitamin-test/&psig=AOvVaw1UCvKo3JA9j2HqnHNCdcZj&ust=1513453622371381
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi78K635IzYAhXFQY8KHdz_DhQQjRwIBw&url=http://www.langtonsmithhealth.com/wellness-food-and-vitamin-test/&psig=AOvVaw1UCvKo3JA9j2HqnHNCdcZj&ust=1513453622371381
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH0JOm5ozYAhWIPI8KHbPiDpMQjRwIBw&url=https://www.rawganiq.com/product-category/organic-superfoods/?orderby=popularity&psig=AOvVaw02q-ktUHSGNA6f8pdITQct&ust=1513454055323864
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH0JOm5ozYAhWIPI8KHbPiDpMQjRwIBw&url=https://www.rawganiq.com/product-category/organic-superfoods/?orderby=popularity&psig=AOvVaw02q-ktUHSGNA6f8pdITQct&ust=1513454055323864
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY5Ka254zYAhWJwI8KHZfPBgoQjRwIBw&url=https://www.pinterest.co.uk/helsia2208/baby-food-ideas/&psig=AOvVaw3TUkO7eP7WXef_op6NyZv2&ust=1513454390274191
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY5Ka254zYAhWJwI8KHZfPBgoQjRwIBw&url=https://www.pinterest.co.uk/helsia2208/baby-food-ideas/&psig=AOvVaw3TUkO7eP7WXef_op6NyZv2&ust=1513454390274191
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 Working on: ปีงบประมาณ 2561:

เพิ่มศักยภาพให้บุคลากรในด้าน
ต่างๆ (seminar/training)

ปรับปรุงระบบ 
Greenhouse

พัฒนาโรงเรอืนพชืและสัตว์อัจริยะ 
(smart farm models) 

โรงเรือน
สัตว์ทดลอง

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านต่างๆ

ระบบผลิตพืช และ packing 
house แบบ GMP

ขยายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ

สร้างเครือขา่ยกับสถาน
ประกอบการเพื่อส่งนักศึกษา
ฝึกงานทั้งในและต่างประเทศปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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 Future needs and supports:

1. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน (ISO 17025)

2. การลงทุนด้านเครื่องจักรและครุภัณฑ์เพื่อการ
ผลิตที่ได้มาตรฐาน 

3. การพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนและ
งานวิจัยสู่ระดับสากล

4. การพัฒนาคณะฯเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ในเมือง)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ขอบคุณค่ะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร


