
          ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2556  

 

คณะกรรมการคัดเลอืกนกัศึกษา เข้ารับทนุการศกึษา                                 
ประจ าปีการศึกษา 2556  เมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 2556                                            

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี  

งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

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

 

 

         วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร   “ คณะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ชั้นน าของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร ”  

 

คณะอาจารย์และนักศกึษาจาก Guangxi Vocational and Technical Institute 
of Industry สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 11 คน 

เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นประสบการณ์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556                     
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศนูย์รังสิต  

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

นายผดุง ล้ิมเจริญรัตน์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ 

เย่ียมชมผลงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

และเทคโนโลยีการผลิตระดับชุมชน ในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า                       

หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้น าผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงในคร้ังนี้ด้วย                                                                         

เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2556  ณ มทร.ธัญบุรี 

 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ เยี่ยมชมผลงาน 

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าศึกษาดูงานคณะ 

คัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา 



          คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ   

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  
มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา  และพิธีมอบเนคไท  

เข็มติดปกเส้ือส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556                                
เม่ือวันที่ 9  สิงหาคม 2556                                                                                        

ณ บริเวณหน้าอาคารส านักงานคณบดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 19 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
จัดงานสบืสานวฒันธรรมไทย คร้ังที่ 19                                   

เมื่อวันที่ 9  สงิหาคม 2556                                             
ณ บริเวณหน้าอาคารส านักงานคณบดี  

โดยมกีิจกรรมการแข่งขัน  การท าขนมบัวลอย  
หุงข้าวธญัพืช  จัดสวนถาด จัดไม้สด 
เขียนตามค าบอก ขบัร้องเพลงพื้นบ้าน  
การแข่งขันกีฬาพื้นบา้นและ ส้มต าลีลา                                    
พร้อมทั้งมีการแสดงของนักศกึษาต่างชาติ   

การประกวดธดิาผ้าไทย  
และแข่งขันวงดนตรีลูกทุง่ลปิซิงก ์

 

 

ผู้บริหารและบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ร่วมพิธีถวายพระพรและปลูกต้นไม้  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ                                                        

เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2556                                                                                    
ณ  มทร.ธัญบุรี 



 

อาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และงานของ มทร.ล้านนา 

เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง 

โครงการตามพระราชด าริและการท างานกับชุมชน                       

ในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่  เม่ือวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2556   

 

 

 
 

คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมงานเลี้ยง                 

“ด้วยรัก  และ ผูกพนั” รองศาสตราจารย์ ดร.น ายทุธ  สงค์ธนาพิทกัษ์          

 “ด้วยรัก และ ยินดี” รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ                                                                          

เมื่อวันที่ 13 สงิหาคม 2556  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 

ร่วมงานเลี้ยงของมหาวิทยาลัย 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ศึกษาดูงาน มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และงานของมทร.ล้านนา  

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ                                    

เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2556                                                             

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี

                                      

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงาน                                

และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะ ประชุมหารือเตรียมงาน               

ประชุมวิชาการนานาชาติ Icerd  คร้ังที่ 5                                                                                                          

เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2556                                                                                                

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี

 ประชุมหารือเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Icerd ครั้งที่ 5  



 

 

 

 

 

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธญับุรี 

พร้อมคณะผู้บริหาร  เข้ารับฟังปญัหา อุปสรรค  และการพัฒนาคณะ 

จากคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวนัที่ 26 สิงหาคม 2556              

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี  

อธิการบดีและCEO เยี่ยมชมคณะ 

งาน 33 ปี Anniversary Fishery   

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ าเภอธัญบุรี ตรวจสารเสพติด  

 

                                      

 

                                                                                  

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                                       

ส่งนักศึกษาไปเรียนรู้และ                                                

เสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศ ( ไต้หวัน )                                                                              

ระหว่างวันที่ 17- 21 สิงหาคม 2556                                                                                                                                                       

โดยมี น.ส.กมลวรรณ   ทับโต และ นายพิเชษฐ์   สุขร่ืน 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม  

สาขาประมง  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                          
จัดงาน “33 Anniversary Fishery” 

เพื่อเชือ่มความสัมพันธ์ระหว่าง  อาจารย์  ศษิยเ์ก่า รุ่นพี่ 
รุ่นน้อง และนักศึกษาปัจจุบัน                                 

เมื่อวันที่ 24 สงิหาคม 2556  ณ อาคารโภชนาคาร 

 

 มหาวิทยาลัย มีนโยบาย เตรียมความพร้อม 
ด้านการคุกคามภัยยาเสพติด จึงได้จัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

อ าเภอธัญบุรี เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะนักศึกษา เพื่อหาสารเสพติด 
โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความร่วมมือจ านวนมาก 

เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2556  ณ อาคารโภชนาคาร                                                                    

เพชรราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน   



 

 
 

ส านักงานสถิติแห่งชาติเข้า ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ                           

เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากนักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา 

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย             

เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2556   ณ  ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบดี 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ เข้าด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ                            

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุรา และบุหรี่ในสถานศึกษา   

                            

สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต เข้าให้ความรู้และวิธีการป้องกันลด ละ 

และเลิกเสพสุรา - บุหร่ี แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร                           

เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2556  ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต)  

                                                                              

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 27 ประจ าปีการศกึษา 2555                                                 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  ระหว่างวันที่ 4- 6  พฤศจิกายน 2556             

ก าหนดการฝกึซ้อมบัณฑิตคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                                                         

วันฝึกซ้อมย่อยของคณะ  วันพุธที่ 30 ตลุาคม 2556 ณ อาคารโภชนาคาร 2555                                                    

วันฝึกซ้อมย่อยรวม : วนัพฤหัสบดทีี่ 31 ตุลาคม 2556  เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุม มทร.ธญับุรี                                  

วันฝึกซ้อมใหญ่ :  วันอาทิตย์ที่ 3  พฤศจิกายน 2556 (เช้า) จุดรายงานตัว ณ สวท. มทร.ธัญบุรี 

วนัรับพระราชทานปริญญาบตัร : วนัพธุที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ชว่งเชา้ จ านวนบณัฑิต ๓๗๑ คน 

 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 2555 


