
          ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2556  

อาจารย์ปิยะภรณ์   จิตรเอก                                                                                                     

ผู้วิจัยเรื่อง “การศึกษาการใช้สารอินทรีย์บางชนิดเพือ่ปลูกอินทรีย์ในระบบไฮโดรโปนิกส์” 

จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนักวิจัยหน้าใหม่                                                           

ให้กับบุคลากร นักศกึษาของคณะ และผู้สนใจทั่วไป                                                                                   

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 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 ”  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกบั มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนกัศึกษาระดับปรญิญาตรี 

ชุดวิชาการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2556 
โดยมีอาจารย์ผู้สอน และบุคลากรประสานงาน พรอ้มใช้สถานที่ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธญับุรี เพื่อฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะของนักศกึษา 
การฝึกปฏบิัติแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่างวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2556                

และช่วงท่ี 2 วันที่ 8 - 11 ตุลาคม 2556  

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

จัดพิธีแสดงความขอบคณุ ผศ.ดร.กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ 

เนื่องจากขอลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 11 ตลุาคม 2556                                      

ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 มุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กลอยใจ เชยกล่ินเทศ         

         คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ มสธ. ฝึกปฎิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช  

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนักวิจัยหน้าใหม่ 
 



                   

คุณสรรพ์   บุญเจริญ 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2556 ณ ส านักงานคณบดี  

 

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมอาจารย์                  

เพื่อเป็นการประชมุประจ าปี และแจ้งข่าวสารการด าเนินงานของคณะ                                          

พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ                                                                            

เมื่อวันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2556                                                                           

ณ ห้องประชุม  อาคารส านักงานคณบดี  

ประชุมอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มอบทุนการศึกษา 

 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ในแต่ละสาขาเข้าร่วมสัมมนาสหกิจศึกษา 

เพื่อรายงานผลการออกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ปีการศกึษา 2556                               

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556                                                                                   

ณ ห้องประชุม  อาคารส านักงานคณบดี  

 สัมมนาการฝึกสหกิจศึกษา  



 
 

เจ้าหน้าท่ีสถานทูตสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย เข้าพบปะ 

ตรวจเยี่ยมและสอบถามความเปน็อยู่ของนักศกึษา                                             

โครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย                                                                

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556                                                                                           

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี  

สถานทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าพบปะนักศึกษาอินโดเนียเซีย 

 

สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จัดสอบวิทยานิพนธ์นกัศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช จ านวน 2 ราย                                      
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556                                                                                        

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี

 สาขาการผลิตพืช สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จัดประชุมกรรมการบริหารคณะฯ                             

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556                                                                          
ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี  

 ประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 



 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีจัดพิธีถวายบังคม  

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556                                                                                                   

ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕  มทร.ธัญบุร ี

                   พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช 

 

นางอาริยา   ปิ่นทอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนานกัศึกษา และนายอุดร  ธุรกิจ 

เจ้าหน้าท่ีอาคารสถานที่ของคณะ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกบัการจัดการศึกษา 

และบริการส าหรบันักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ร่วมกบั 

กองพฒันานักศึกษา มทร.ธญับรุี เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2556                                  

ณ ศูนย์บริการนกัศึกษาพิการ DSS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูยร์ังสิต   

คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการน านโยบาย 

เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                          

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556                                                                                  

ณ โรงภาพยนตร์ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  

 ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน    

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมบุคลากรสายสนบัสนุน 

เพื่อเป็นการประชมุประจ าปีแจ้งข่าวสารการด าเนินงานของคณะ 

และสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556                                                                                          

ณ ห้องประชุม  อาคารส านักงานคณบด ี

การประชุมเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายของ มทร.ธัญบุรี 

ดูงานศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 



 
 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดซ้อมย่อยบัณฑิต 

เพื่อรับพระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2555                                     

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556  ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รงัสิต) 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดซ้อมย่อยรวมบณัฑิต                                      

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556  ณ หอประชุม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

              ซ้อมย่อยของบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ร่วมกับสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทาง 

การศึกษา ประจ าปี 2556 เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                              

หัวข้อ “Organizational Excellence towards ASEAN Community”  โดยมี 

ผศ.ดร.เจริญ  เจริญชัย  เข้าร่วม  เมื่อวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2556                                                                                 

ณ ส านักงาน CPSC  กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลิปปหนิส์  

 อบรม คลาวด์คอมพิวติ้งพัฒนาศักยภาพการท างาน 

 

 

บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม 

โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน                  

หัวข้อเรื่อง คลาวด์คอมพิวติ้งที่บคุลากรขององค์กรต้องเรียนรู้                                         

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556                                                                                                

ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบรุ ี

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 


