
          ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2556  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

จัดโครงการสัมมนาเทคโนโลยีการสกัดแยกสารด้วยเทคนิค                               

Supercritical Fluid Extraction  

ให้กับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย                                 

วิทยากรโดย  Dr.Rolf Schlake ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา                       

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556  ณ ห้องประชุมรัตตอบุล มทร.ธญับรุี  

งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

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

 

 

         วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร   “ คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นน าของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร ”  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธพีระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555                                                                                           

บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 371 คน เข้ารบัพระราชทานปริญญาบัตร                                                                                            

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556                                                                                                                                                                                       

ณ หอประชมุใหญ่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                        

 

 

 

 

                               

 

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

โครงการสัมมนาเทคโนโลยีการสกัดแยกสารด้วยเทคนิค Supercritical Fluid 



 

 
 

          สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จัดสัมมนาสหกิจศึกษาแกน่ักศกึษา 

ที่ได้ผ่านการฝึกงานระบบสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556                              

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556                                                                                          

ณ อาคาร 70 เกษตรปทุมธานี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รงัสติ)  

สัมมนาสหกิจศึกษา สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

 

คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เข้าร่วมงานประชมุวิชาการนานาชาติ 

“การประกันคณุภาพการศึกษา” ประจ าปีการศึกษา 2556 

 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556                                                           

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชมุไบเทคบางนา กรุงเทพฯ  

สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตใหค้วามรู้เรื่องยาเสพติดแกน่ักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2556                                      

ณ อาคาร 70 เกษตรปทุมธานี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รงัสติ)  

 ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มทร.ธัญบุรี 

เข้าประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                                      

เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน 2556                                                                              

ณ  อาคารส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสติ)  

กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต 

ประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” 



 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “พระพิรณุเกมส”์ ระหว่างวันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2556                                                                              

ณ สนามกีฬาคณะเทคโนโลยีการเกษตร   มทร.ธัญบรุี (ศูนย์รงัสิต)  เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างนักศึกษา                    

     พระพิรุณเกมส์ 2556 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เข้ารับโล่รางวัลคณุภาพ ประจ าปีการศึกษา 2555 จาก ดร.สุเมธ แยม้นุ่น 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อประกาศเกยีรติคุณ 

ให้แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ 

ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ) ระดบัดมีาก                   

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี  

 การประชุมวิชาการประจ าปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 5 

 

 

นางสาวพรรณปพร  โภคัง หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธญับรุี 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจ าปีจิตตปัญญาศกึษา ครั้งที่ 5                                                      

ในหัวข้อเรื่อง “ภาวะผู้น า จิตวิญญาณ และการพฒันามนุษย”์                                                  

จัดโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสภาบนัอาศรมศิลป์ 

และส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)                                                                                 

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556                                                                                                               

ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร  

รางวัลคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2555 



 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ ศิลวัตร 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร บรรยายพิเศษ                                           

หัวข้อเรื่อง  “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง และหน่วยงาน”                                         

ให้แก่ พยาบาลสถาบันบ าบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

พร้อมฟังผลสรุปการคัดกรองสารเสพติดของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556                                                                                      

ณ สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี        

   การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองและหน่วยงาน 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th ICERD)                            

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556                                                                                      

ณ ห้องประชุม  อาคารส านักงานคณบดี  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรมการคณะฯ                                                    

เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลกรดีเด่น ประจ าปี 2556                                   

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556                                                                   

ณ ห้องประชุม  อาคารส านักงานคณบดี  

 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

เพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร                 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556                                                                                                

ณ ห้องประชุม  อาคารส านักงานคณบดี  

ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลกรดีเด่น ประจ าปี 2556 

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหาราย The 5th ICERD 



 

              รศ.ดร.ประเสริฐ    ปิ่นปฐมรัฐ 

อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร 

องค์การนักศึกษา และสภานกัศึกษา                                                             

บันทึกเทป ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2556                                                                                

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556                                                                                       

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  

            บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวาคม 2556 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ               

อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร 

องค์การนักศึกษา และสภานกัศึกษา                                                               

บันทึกเทป ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2556                                                         

 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556                                                                                       

ณ อาคารวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

            คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมฉลองและ 

แสดงความยินดีแก่ผู้ไดร้ับพระราชทานปริญญากติติมศกัดิ์  

ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร                                                                              

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556  

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ  อธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บรหิาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                            

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


