
          ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2556  

                               

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร                                          
เร่ือง การเขียนหนังสือราชการและระบบงานสารบรรณ                          

เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน  2556                                                                              
ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานสารบรรณของคณะ 

งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

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

ประสานความร่วมมือ University of Jember ประเทศอินโดนีเซีย 

 

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร   “ คณะเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ชัน้น าของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร ”  

 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับผู้บริหาร                          
The University of Jember ประเทศอินโดนีเซีย 

หารือแนวทางประสานความร่วมมือ                                                                             
เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2556                                                                                               

ณ ห้องประชุม  อาคารส านักงานคณบดี 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร “การเขียนหนังสือราชการ และระบบงานสารบรรณ” 

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

                               

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   คัดเลือกและส่งแพะเข้าประกวด                                      
“งานแพะแห่งชาติ คร้ังที่ 10” เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2556                                      

ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล                                                   
รองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ประเภทแฟนซี 

 “งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 10” 



                   

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมในพิธีตักบาตรน้องใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2556   ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี                      

เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2556 

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมต้อนรับ 
อาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย State Politecnid of Jember และ UNTAG 

ประเทศอินโดนีเซีย โดยในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาจาก                                            
State Politecnid of Jember จ านวน 12 คน และ UNTAG จ านวน 2 คน 

ได้รับทุนเข้าเรียนในสาขาต่างๆของคณะเทคโนโลยีการเกษตร                              
เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 

 

 

 

พิธีตักบาตรน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556 

 ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากประเทศอินโดนีเซีย 

 

คณะอาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าเย่ียมชมคณะ  
และรับฟังแนะแนวการศึกษาต่อในสายเกษตร                                              

เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2556                                                                                                
ณ ห้องประชุม อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี 

 

 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รับรายงานตัวพร้อมทั้งใหโ้อวาทข้อแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
ดร.บุณฑริกา  ทองดอนพุ่ม อาจารย์สาขาประมง และ น.สพ.ธนติ  แสงเทียนชัย 

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556                                  
ณ  อาคารส านักงานคณบดี 

 

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าเยี่ยมชมดูงาน 

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 



 

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 

และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อม                   

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม                                                    

เม่ือวันที่ 24-25 มิถุนายน 2556                                                                                          

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ร่วมกับสถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี                                        

เทศบาลเมืองนครรังสิต และโรงเรียนธัญบุรี 

ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงและวางแผนโครงการป้องกัน 

แก้ไขปัญหาสุราและบุหร่ีในสถานศึกษาร่วมกัน เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2556         

ณ ห้องประชุม  อาคารส านักงานคณบดี  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราและบุหรี่ในสถานศึกษา 

ประชุมคณาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณาจารย์                                                    

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแผนการจัดการเรียนการสอน                    

ปีการศึกษา 2556                                                                                                                      

เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2556                                                                                                    

ณ ห้องประชุม  อาคารส านักงานคณบดี  



 

คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร                        
ร่วมแสดงความยินดี แด่ รองศาสตาจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ 

ที่ได้รับการเลือกเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                             

เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2556                                                                                        
ณ อาคารส านักงานอธิการบดี  

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจ าปีการศึกษา 2556 
เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ อาคารโภชนาคาร 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                       
จัดกิจกรรม “เทคโนโลยีการเกษตร สานสัมพันธ์ ร่วมใจพัฒนา มาตรฐาน 5ส”                          

พัฒนาพื้นที่โดยรอบคณะเพื่อรับการเปิดภาคเรียน                                                   
เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2556  

 

 

 

 

    

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จัดพิธีสักการะและบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประจ าปีการศึกษา 2556 เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2556                                                    
ณ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

“พิธีไหว้คร”ู คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2556 

 ร่วมแสดงความยินดี  

เทคโนโลยกีารเกษตร สานสัมพันธ์ ร่วมใจพัฒนา มาตรฐาน 5ส 

   พิธีสักการะและบวงสรวงสิง่ศักดิ์สิทธิ์ประจ าคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  



    

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม Belleving in ourself Freshy Night 2013 
(ความเช่ือในตัวตน สู่ความเป็นสากลแห่งอาเซียน)                                                     
เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2556   ณ  อาคารโภชนาคาร                                                                                                           

เพื่อประกวดดาวดาว - เดือนของคณะฯ 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                       
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ                                                                                               

และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556                                                     
 เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2556                                                                                                

ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

                               

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                                      
จัดกิจกรรม “เกษตรสัมพันธ์รับน้องสร้างสรรค์ หลีกเล่ียงอบายมุข”                 

เพื่อรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556 เม่ือวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2556                                    
ณ  อาคารโภชนาคาร  

             ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2556   

Belleving in ourself Freshy Night 2013 

เกษตรสัมพันธ์รับนอ้งสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงอบายมขุ  



    

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกลุ่มท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี              

โครงการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2556        
ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี  

 

รศ.ดร.น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี 
เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่อาจารย์ผู้ผ่านการอบรม               
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการเรียนการสอน                              

เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี  
โดยมี อาจารย์จิรเดช มณีรัตน์ และ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ 

เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

 

คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                     
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

เร่ือง “การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยในมุมมองของ สมศ. สกอ. 
และมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา” 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556                                                                                          

 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี 

 

 

 

 

                               

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 
จัดพิธีมอบโลป่ระกาศเกียรติคุณ                               

การใช้ส่ือการสอนออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2555                                                                          
เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี            

โดยอาจารย์สมิง   จ าปาศรี ได้รับรางวัล พัฒนาเนือ้หาดีเด่น 
ห้องเรียนออนไลน ์

       มอบวุฒิบัตรแก่อาจารย์ผูผ้่านการอบรมโครงการพัฒนาความรูแ้ละทักษะกระบวนการเรียนการสอน 

กลุ่มท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม จัดโครงการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรม 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 

http://www.photo.rmutt.ac.th/archives/16242
http://www.photo.rmutt.ac.th/archives/16169
http://www.agr.rmutt.ac.th/?p=11829

