
      เดอืนมีนาคม 2559 

งานประชาสมัพนัธ์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 

เลขท่ี 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธาน ี12130 โทรศพัท์ 02-5921955 ต่อ 2029 

วสัิยทัศน์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร “คณะเทคโนโลยกีารเกษตรเป็นองค์กรนักปฏิบัตมิอือาชีพ 
สามารถสร้างนวตักรรมด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรในระดบัประเทศและก้าวสู่สากล”  

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 

ฝ่ายวชิาการและวจิยัจดัโครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา                                                                                           

ได้รับเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกว ิผู้อ านวยการส านักประกนัคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี                               

บรรยายหัวข้อเร่ือง ความส าคญัการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อองค์กร 

และเทคนิคการเกบ็รวบรวมข้อมูลการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร แต่ละองค์ประกอบ                                                                    

เมือ่วนัที ่7 มนีาคม 2559                                                                                                                                                                                                        

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา  

กจิการฟาร์มไก่ไข่ จาก ประเทศมาเลเซีย เข้าแนะน าบริษัท 

 

บริษัท HENRITEX(M) SDN.BHD กจิการฟาร์มไก่ไข่ 

จากประเทศมาเลเซีย เข้าแนะน าบริษัท 

เพือ่รับนกัศึกษาฝึกงานและฝึกสหกจิ และรับสมคัรงาน                                       

เมือ่วนัที ่7 มนีาคม 2559                                                                         

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 



อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนฝร่ังเศสนานาชาต ิกรุงเทพฯ (Lycee Francais International de Bangkok)                                                  

ศึกษาดูงานระบบการจดัการฟาร์มเลีย้งสัตว์ สาขาสัตวศาสตร์                                                                                                                                                                    

เมือ่วนัที ่7 มนีาคม 2559  

 ศึกษาดูงานระบบการจัดการฟาร์มเลีย้งสัตว์  

 

 

 

 

บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) ศูนย์การเรียนรู้สีคิว้                                                                              

เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ เพือ่รับเข้าฝึกสหกจิศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                               

เมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2559                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 สัมภาษณ์นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่1 และปีที ่3 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ เข้าปรับปรุงภูมทิศัน์ภายในอาคารวทิยาลยัการแพทย์แผนไทย                                  

เพือ่ฝึกทกัษะปรับปรุงภูมทิศัน์ภายในวทิยาลยัฯ                                                                                                                                                                         

เมือ่วนัที ่5 มนีาคม 2559                                                                                                                                                             

ควบคุมดูแลโดยมนีายพงศกร สุขแสงแก้ว  

 ปรับปรุงภูมทิศัน์ภายในวทิยาลยัการแพทย์แผนไทย  



 

 

คณบดแีละผู้บริหารคณะ ร่วมแสดงความยนิดกีบั ดร.อนิทริา  ลจินัทร์พร 

อาจารย์ประจ าสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”                                                  

เมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2559                                                                                                           

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

แสดงความยนิดี 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่2/2559 เพือ่เร่งรัดการจดัซื้อครุภณัฑ์และการใช้จ่ายเงนิ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

พร้อมทั้งแจ้งเตรียมการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของบุคลากร และแจ้งตดิตามการด าเนินงานวชิาการและงานนักศึกษา                       

เมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2559                                                                                                                                                                                                  

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่2/2559  

 อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์                              
 

 

 

 

 

 

คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์                                                                                                 

จดัโดย สถาบันพฒันาการด าเนินการต่อสัตว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ และส านกังานณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิคร้ังที ่9                                       

เมือ่วนัที ่10 - 11 มนีาคม 2559                                                                                                                                                                                           

ณ  ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์ มทร.ธัญบุรี  



 
 

การแข่งขนักอล์ฟการกศุล จดัโดยสมาคมศิษย์เก่าวทิยาเขตเกษตรปทุมธานี(วษป.) 

ชิงถ้วยเกยีรตยิศ รศ.ดร.ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ อธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                                                            

และ ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                                                                        

เมือ่วนัเสาร์ที ่12  มนีาคม 2559                                                                                                                                                                                          

ณ สนามกอล์ฟ ธัญญะกอล์ฟคลบั  อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธาน ี

 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล  

 

 

 

 

 

นักศึกษาของคณะเข้าร่วมงานราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 59 (ตลาดแรงงาน)                                                                                  

เมือ่วนัที ่15 -16 มนีาคม 2559                                                                                                                                                                                            

ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 

 

 

สอบคดัเลอืกนกัศึกษาใหม่ (สอบตรง) ประจ าปีการศึกษา 2559                                                                                                                              

เมือ่วนัที ่12 - 13 มนีาคม 2559                                                                                          

ณ อาคารเรียนรวม 13 ช้ัน  มทร.ธัญบุรี 

 

สอบคัดเลอืกนักศึกษาใหม่ (สอบตรง) ประจ าปีการศึกษา 2559 

นัดพบสถานประกอบการ 59 



 

ดร.วสิิทธ์ิ ล้อธรรมจกัร ผู้ช่วยอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี 

พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ                                                       

ร่วมประชุมหารือด้าน “ยุทธศาสตร์เกษตรและอาหาร”                                                                          

ร่วมกบั น.สพ.โกวทิย์ นิธิชัย ผู้เช่ียวชาญทางด้านโคนม 

ขององค์การส่งเสริมกจิการโคนนมแห่งประเทศไทย                                

เมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2559                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 

 

 

 

 

 

รายการสุขสโมสร ช่วงสวนสุขใจ ช่อง 3 Family ช่อง 13 ถ่ายท ารายการและสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูรินทร์ อคัรกลุธร 

อาจารย์ประจ าสาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร เกีย่วกบัพพิธิภัณฑ์บัว และอาจารย์พศิาล ตนัสิน 

อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ เกีย่วกบัการจดัสวนในพืน้ทีล่กัษณะต่างๆ การเลอืกชนิดของพชื และการดูแลรักษา                               

เมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2559   

รายการสุขสโมสร ถ่ายท ารายการและสัมภาษณ์อาจารย์ของคณะ 

ยุทธศาสตร์เกษตรและอาหาร 

บุคลากรของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร เข้าร่วมกจิกรรม Intercultural Talks                                                                                                   

กบัอาจารย์ Courtney Laine Swager จากประเทศสหรัฐอเมริกา จดัโดยคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 

เพือ่ให้บุคลากรสามารถส่ือสารโต้ตอบภาษาองักฤษได้อย่างมัน่ใจ และมปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้                                                                                                

เมือ่วนัที ่16 และ 23 มนีาคม 2559                                                                                                                                                                                     

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

กจิกรรม Intercultural Talks 



 

โครงการส่งเสริมกจิกรรมพฒันานักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 D                                                                        

เพือ่รณรงค์การพฒันาจติใจ การปลูกจติส านึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ 

วธีิป้องกนัและปฏบิัตตินให้ห่างไกลยาเสพตดิ                                                                                                                                                       

เมือ่วนัที ่19 และ 22 มนีาคม 2559                                                                                                                                                                                             

ณ วดัปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  และ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์  มทร.ธัญบุรี                                                                                                                                                

 โครงการส่งเสริมกจิกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 D                                  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลงังาน 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร และวทิยาลยัการแพทย์แผนไทย 

เพือ่ช้ีแจงการใช้พลงังานไฟฟ้าของมหาวทิยาลยั และคณะฯ 

พร้อมทั้งแจ้งรายละเอยีดการจดักจิกรรมอนุรักษ์พลงังาน 

ของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนกัศึกษา                                                       

เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2559                                                                                     

ณ ห้องประชุมอนิทนลิช้ัน 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 

การเลอืกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนกัศึกษา สมาชิกสภานกัศึกษา 

และสโมสรนกัศึกษา                                                                                               

เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2559                                                                                                                                                                                               

ณ อาคารโภชนาคาร 2545 ศูนย์รังสิต                                                                          

และ ช้ัน 8 อาคารคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ธัญบุรี  

การเลอืกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา  

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลงังาน 



 
 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เข้าศึกษาดูงาน                     

ณ ศูนย์อนุรักษ์แมวไทย จงัหวดัสมุทรสงคราม                     

เพือ่ให้นักศึกษามคีวามรู้ ได้เห็น ได้สัมผสัอย่างใกล้ชิด 

เกีย่วกบัแมวไทยพนัธ์ุแท้ และประวตัขิองแมวไทย 

ได้ตรงกบัการเรียนทฤษฎ ี                                                                        

ในรายวชิาการจดัการฟาร์มสุนขัและแมว                                           

ควบคุมดูแลโดย อาจารย์อมร อศัววงศานนท์  

 ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์แมวไทย  

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาประมง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนและศูนย์วจิยัและพฒันาประมงชายฝ่ังจนัทบุรี 

เพือ่ศึกษาระบบการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ัง ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน และศึกษาดูงานในห้องปฏบิัตกิารของกรมประมง 

ในรายวชิาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ัง                                                                                                                                                      

ควบคุมดูแลโดย อาจารย์จริาพร กลุค า อาจารย์สมงิ จ าปาศรี และดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พกุ  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาประมง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พฒันาเทคโนโลยอีาหารสัตว์น า้  และศูนย์วจิยัถ่ายทอดเทคโนโลยปีลาสวยงาม 

และพรรณไม้น า้ คณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน                                                                                      

ในรายวชิาโภชนศาสตร์สัตว์น า้                                                                                                                                                                     

ควบคุมดูแลโดย ดร.กติตมิา วานชิกูล  

สาขาประมง ศึกษาดูงาน  



 

ฝ่ายพฒันานักศึกษาและสโมสรนกัศึกษา จดังานสืบสานวฒันธรรมไทย คร้ังที ่22  เพือ่ส่งเสริมให้นกัศึกษา คณาจารย์ 

บุคลากรและประชาชนทัว่ไปได้เห็นคุณค่าและความส าคญัของการสืบสานงานประเพณแีละวฒันธรรมไทยให้มคีวามภาคภูมใิจ                                   

ในการเข้าร่วมกจิกรรมและประพฤตปิฏิบัตติามแบบแผนวฒันธรรมอนัดงีามของชาต ิโดยมกีจิกรรมการแข่งขนัการก่อเจดย์ีทราย 

การประดษิฐ์ว่าวไทย การสานโมบายปลาตะเพยีน การสานพดั การท าขนมครก การตอบปัญหาเกีย่วกบัศิลปะและวฒันธรรมทางการเกษตร 

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันการฝัดข้าว กจิกรรมการประกวดธิดาผ้าไทย 

และกจิกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งลปิซิงก์คอนเทสท์                                                                                                                                       

เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2559                                                                                                                                                                                         

ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร(ศูนย์รังสิต)  

 กจิกรรมงานสืบสานวฒันธรรมไทย คร้ังที ่22  

 

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์คดัเลอืกนักศึกษาใหม่ 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2559                                      

เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2559                                                                                   

ณ อาคารเรียนรวม 13 ช้ัน  มทร.ธัญบุรี 

 

 

การสอบสัมภาษณ์คดัเลอืกนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559  



 

อาจารย์และเจ้าหน้าทีข่องคณะ เข้าร่วมอบรมโครงการบริหารความเส่ียงภายในมหาวทิยาลยั ระยะที ่1                            

จดัโดยส านักประกนัคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                                                   

เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2559                                                                                                                                                                                             

ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัตกิาร 13 ช้ัน มทร.ธัญบุรี 

 โครงการบริหารความเส่ียงภายในมหาวิทยาลยั ระยะที ่1  

สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ์  น านักศึกษาช้ันปีที ่3  สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์   เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกนัพษิสุนขับ้า 

ประจ าปี 2559  จดัโดยเทศบาลต าบลหลกัหก จงัหวดัปทุมธานี เพือ่ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า                                                            

เมือ่วนัที ่23 มนีาคม  2559 ถึง 1  เมษายน 2559                                                                                                                                                                         

ณ วดันาวง  จงัหวดัปทุมธานี                                                 

โครงการรณรงค์  ป้องกนัพษิสุนัขบ้า ประจ าปี 2559   

ศูนย์สหกจิศึกษาและทวภิาคเีครือเบทาโกร เข้าบรรยายลกัษณะกจิการ  และสัมภาษณ์นักศึกษา เพือ่เข้าฝึกปฏบิัตงิานสหกจิศึกษา                    

เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2559                                                                                                                                                                                                                     

ณ ห้องประชุม 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

เครือเบทาโกร เข้าสัมภาษณ์นักศึกษา  


