
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 

งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

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

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร “คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน า                                          

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการเกษตร ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล” 

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

 

 

 

ประชุมบุคลากรของคณะ เพื่อรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งข่าวสารกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการในระยะเวลาอนัใกลน้ี ้

พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณแดค่ณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ศิลวัตร                               

เนื่องในโอกาสท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่คณบดี  ในวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2558                                                                                                                                                                                        

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2558                                                                                                                                                                                          

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธาน ี

 ประชุมบุคลากรของคณะ  

 

จัดปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย 

เพื่อแจ้งแนวการปฏบิัติงาน 

และกฎระเบียบข้อบงัคับที่เกี่ยวขอ้งให้ได้ทราบ                                      

เมื่อวันที่  3 กุมภาพนัธ์ 2558                                                                              

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

 

 ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  



 

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเดนิการกุศล 

“ราชมงคลธญับุรีสมัพันธ”์                                          

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2558                                                       

ณ มทร.ธัญบุร ี

 

 

 ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ยินดีต้อนรบั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผ่ือน ผู้ช่วยอธิการบดี 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                       

ตั้งแต่วันที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป  

 

ยินดีต้อนรับ  

 

 

 

 

 

 

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี ร่วมกับผู้บริหารคณะ จัดการประชุมเตรียมความพรอ้มในการจัดงาน 80 ปี คืนสู่เหย้าเกษตรปทุม 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558                                                                                                                         

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน 80 ป ีคืนสู่เหย้าเกษตรปทุม  



 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผ่ือน ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เข้าสักการะสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ประจ าคณะ                                                                                                                                                                       

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าคณะ                              

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2558 

เพื่อติดตามเร่งรัดผลการด าเนินงาน 

พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในงานด้านการเรียนการสอน                              

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2558                                                                                      

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2558  

 

 

 

 

 

 

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผ่ือน ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก าหนดการประชุมบุคลากรของคณะ                     

เพื่อแจ้งข่าวสาร กิจกรรมการด าเนินงานภายในของคณะฯ                                                                                                                                                           

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558                                                                                                                                                                                           

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธาน ี

ประชุมบุคลากรของคณะ 



  

 

          

 

 

      

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Office)                             

เมื่อวันที่ 9 และ12 กุมภาพันธ์ 2558                                                                                                                                                                              

ณ CKC ศูนย์รังสิต  

 อบรม E-office 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนา และส่งเสริมงานด้านอาชีวศึกษาในระหว่างภูมภิาคเอเชีย                         

(Colombo Plon Staff college: CPSC) เพื่อพัฒนาศกัยภาพการใช้ภาษาอังกฤษให้แกบุ่คลากรของ มทร.ธัญบุรี 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ภาษา                                                                                                                                                           

เมื่อวันที่ 12 - 16 มกราคม 2558                                                                                                                                                                                        

ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัตกิาร 13 ชั้น มทร.ธัญบุร ี

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 

 

 ดร.ชุมพล  พรประภา  ประธานคณะกรรมการพฒันานกัศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 

มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในโครงการ  

“คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรบัระบบบนัทึกกิจกรรมนักศึกษา”                      

โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มอบแก่คณะ                   

เมื่อวันที่  3 กุมภาพนัธ์ 2558  

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 



 

 

 

 

 

นายกสมาคมศิษย์เก่า คุณขุนศรี ทองย้อย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีแด่ท่านคณบดี 

ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ และแสดงความขอบคุณแด่ท่าน ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผ่ือน ผู้ช่วยอธิการบดี 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช่วงท่ีผ่านมา พร้อมทั้งส่งมอบงาน ผลการด าเนินงาน                                                        

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558                                                                                                                                                                                            

ณ อาคารส านักงานคณบดี                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บรหิาร คณาจารย์ และนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธบีวงสรวงพระพิรุณ 

เพื่อจัดสร้างองค์พระพิรณุจ าลอง ส าหรับให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเช่าสักการะบูชา                                                                           

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  

พิธีบวงสรวงพระพิรุณ  

 

 

 

 

 

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาเคมี ชั้นปีที่ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี   เข้าศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดงูาน  

แสดงความยินดีแด่ท่านคณบดี  



 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผ่ือน ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ร่วมกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เข้าตรวจดูครุภัณฑ์ของคณะ ที่จะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอนได ้

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  

ตรวจดูครุภัณฑ์ของคณะ  

 

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จ ากดั(มหาชน) 

เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ชั้นปีท่ี 3 

เพื่อคัดเลือกเข้าปฏบิัติงาน ในโครงการสหกิจศึกษา                                                

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558                                                                                             

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน)เข้าสัมภาษณ์นักศึกษา 

 

 

 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมความรูก้ารประกันคณุภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 3  

การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการประกนัคุณภาพการศกึษาในระดบัคณะ 

ตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประกนัคุณภาพที่ สกอ. ก าหนด และเพือ่ความเข้าใจการจัดเตรียมแผนงานข้อมลู                                          

และระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับการประกันคณุภาพ ระดับอดุมศึกษาที่ สกอ. ก าหนด                                                                             

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2558                                                                                                                                                                                      

ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 โครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา  



 

 

 

 

 

 

ทีมรายการสถานีนวตักรรม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ถ่ายท ารายการ สัมภาษณ ์อาจารย์พิศาล ตันสิน                      

อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ และนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ในเรื่องการจัดสวนแบบแนวตัง้                                                                      

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558                                                                                                                                                                                         

ณ อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธาน ี

 

 

 

 

 

รายการเท่ียงเกษตร  สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 เข้าถา่ยท ารายการ และสัมภาษณ์อาจารย์พิศาล ตันสนิ                                         

อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ และนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ในเรื่องการจัดสวนแบบแนวตัง้                        

การเลือกไม้มงคลในการจัดตกแตง่อาคาร และเสริมดวงชะตา                                                                                                                                                                                             

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทมุธานี                                                                                                                                                                                        

ช่อง 7 เข้าถ่ายท ารายการ เกี่ยวกับการจัดสวนแบบแนวตั้ง  

รายการเกษตรท าเงิน สัมภาษณ์อาจารย์พิศาล ตันสนิ  
 

รายการเกษตรท าเงิน สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ Mcot                                

ถ่ายท ารายการ สัมภาษณ์อาจารย์พิศาล ตันสิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธญับุรี และประธานชมรมผู้ผลิต ไม้ดอกไม้ประดับ 

นนทบุรี ซึ่งทางคณะฯ ส่งเสริมการปลูกไม้ตลาด (ไม้มงคล) ณ ตลาดสมบัติบรุี 

และวิถีเกษตรพอเพียง คลองสี่                                                                                 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 

รายการสถานีนวัตกรรม ช่อง 11 เข้าถ่ายท ารายการ การจัดสวนแบบแนวตั้ง  



  

 

 

 

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เกษตรกรอ าเภอหนองเสือ จ .ปทุมธาน ีกับนักศกึษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 

เพื่อให้นักศกึษาปฏิบัตกิารท าน้ าข้าวกล้องงอกเพื่อสขุภาพ ด้านการเรียนการสอน ของสาขาเทคโนโลยีการอาหาร                                            

น าโดย ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ และทีมงานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เกษตรกรอ าเภอหนองเสือ  

 
 

 

 

 

 

แลกเปลี่ยนความรู้ สวนกล้วยไม้ และแปลงข้าวไลน์เบอร์รี่อนิทรีย์ ณ อ าเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี  

เพื่อน าความรู้มาบูรณาการกับงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 30 คน                                                          

น าโดย ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์และทีมงานบริการวิชาการ มีดร.บณุฑริกา ทองดอนพุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ 

เพื่อต่อยอดด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยด้วย 

                  แลกเปลี่ยนความรู้  

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาประมง 

ศึกษาการเลี้ยงปลากะพงขาว ในน้ าที่มีความเค็มต่างกัน 

มีความเค็ม 5 ,10,15,20,25 และ 30 ppt   

เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต การรอดตาย 

ในรายวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง                                           

ผู้สอนโดย อาจารย์จิราพร กุลค า และอาจารย์สมิง จ าปาศรี 

ศึกษาการเล้ียงปลากะพงขาว ในน้ าที่มีความเค็มตา่งกัน  



 

 

 

 

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ศึกษาดูงาน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร 

และหน่วยวิจัยและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

และศกึษาดูงานด้านกระบวนการผลิตขวดแก้วและกระบวนการผลติผลิตภณัฑ์เครื่องดืม่ให้พลงังาน M150 บริษัท โอสถสภา จ ากัด 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2558 เพื่อเพิ่มพนูความรู้ 

และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการท่ีจะน าความรู้จากการศึกษาดูงานนี้ไปใช้ประโยชน์ 

ในรายวิชาการจัดการสุขาภบิาลและความปลอดภัยอาหาร หลักการวิเคาระห์อาหาร                                          

ผู้สอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลินทร์ สิงห์ค า  

นักศึกษาชั้นปีที่  3 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  ศึกษาดูงาน  

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการผลติพืช  ศึกษาดูงาน  

และเย่ียมชมกระบวนการผลติ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด  

โรงงานหนองแค จังหวัดสระบรุี   เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาการปลูกกาแฟ 

เพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม 

และศกึษาการผลิตพืชสมุนไพรในการท าเครื่องเทศปรุงอาหาร                  

ผู้สอนโดย ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน ์

 

 

ฝ่ายพัฒนานักศกึษา จัดงานเลี้ยงนักกีฬา “กีฬาบัวน้ าเงินเกมส์” 

เพื่อเลี้ยงขอบคุณนกักีฬา นักศึกษาที่เข้าร่วม แขง่ขนัประกวดกองเชียร์ 

ขบวนพาเหรด และนักศึกษาช่วยงาน                                                                                                 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558                                                                                             

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

งานเล้ียงนักกีฬา “กีฬาบัวน้ าเงินเกมส์” 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการผลิตพืช  ศึกษาดูงาน   



นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ศึกษาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และเกบ็รักษาอาหาร  

ในรายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 

เพื่อฝึกปฏิบตัิการแปรรูปอาหาร(น้ าข้าวและธัญพืชพร้อมดื่ม)และเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอาหาร 

ในระหว่างการเกบ็รักษาที่สภาวะต่างๆ                                                                                                                                                                  

ผู้สอนโดย อาจารย์ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท ์

ศึกษาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และเก็บรักษาอาหาร   

เย็บกระชังเพื่อใช้ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า                

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประมง 

ท าการเย็บกระชังเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า               

เพื่อฝึกทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพทางงานประมง 

ในรายวิชาทักษะวิชาชีพทางประมง 2                                          

ผู้สอนโดย อาจารย์สมิง จ าปาศรี อาจารย์จิราพร กุลค า                                              

และอาจารย์ ดร.ศุภมาศ ศรีวงศพ์กุ 

 

 

 

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาประมง ศกึษาความหลากหลายของแพลงกต์อนพืช ในระบบนิเวศน้ าจืด และทะเล                                           

ในรายวิชาแพลงกต์อนวิทยา                                                                                                                                                                              

ผู้สอนโดย อาจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม 

 ศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช  



 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ศึกษาการประกอบกรงเลี้ยงสัตว์                         

ในรายวิชาวิชาการจัดการฟาร์มสนุัขและแมว 

เพื่อให้นักศกึษามีความรู้ความสามารถในการประกอบกรงสัตว์ 

และเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ                                                                                                   

ผู้สอนโดย อาจารย์อมร อัศววงศานนท์ 

 

ศึกษาการประกอบกรงเลี้ยงสัตว์  

 

นายณฤพล พลแสงทอง นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10                               

ผู้เข้าร่วมโครงการ ASEAN YOUTH SUMMIT 2015 (โครงการเรียนภาษาอังกฤษฟรี ของนกัศึกษา มทร.ธัญบุร)ี                                            

และเดินทางไปศกึษาดูงาน และสมัมนาค่ายยุวชนอาเซียน  ณ กรุงมนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปนิส์                                                                    

ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2558 

ASEAN YOUTH SUMMIT 2015 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาประมง ขดุลอก ทางระบายน้ าออก 

ของบอ่เลี้ยงปลา เพื่อฝึกทักษะ 

และประสบการณ์ในวิชาชีพทางงานประมง 

ในรายวิชาทักษะวิชาชีพทางประมง 1                                            

ผู้สอนโดย อาจารย์ ดร.บุญฑริกา ทองดอนพุ่ม                                  

อาจารย์ ดร.กิตติมา วานิชกูล  และ ผศ.สมใจ เปรมสมิทธ์ 

ขุดลอก ทางระบายน้ าออก ของบ่อเล้ียงปลา  


