
          ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2557 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภานกัศึกษา คณะกรรมการบริหารองคก์ารนักศึกษา                                            

และนายกสโมสรนักศกึษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557                                                                                                            

ณ อาคารโภชนาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

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

 

         วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร   “ คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นน าของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร ”  

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา  

 

 
 

ผศ.ดร.อ านาจ   ศิลวัตร                                                                                          

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร น าทีมผู้บริหารคณะฯ                       

เข้าสวัสดีปีใหม่                                                                                               

อธิการบดี และผู้บรหิารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557  

                สวัสดปีีใหม่ 2557 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                         

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 1/2557                                             

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557                                                                                             

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบดี  

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2557 



ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงาน The 5th ICERD 

                                                   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรยีมความพร้อม                                                             

จัดการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ครั้งที่ 5                         

(The 5th ICERD)                                                                  

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557                                                            

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบงั 

แนะแนวการเข้าศึกษาตอ่ ระดับปริญญาโท - เอก ประจ าภาคเรียนที่ 1                   

ปีการศึกษา 2557 ให้กบันักศึกษาชั้นปีที่ 4 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                           

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557                                                                                              

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธาน ี 

 

 แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557 

 

 คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร                   

เข้าร่วมงานเดินวิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ”์                                                    

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557                                                                                           

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี  

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อสรปุการเตรียมพรอ้ม 

การจัดงานการประชมุวิชาการนานาชาติ (The 5th ICERD)                          

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557                                                                                                         

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบดี  

 

งานเดินวิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” 

ประชุมคณะกรรมการสรุปการเตรียมพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 



 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกบัสถาบนัวิจัยและพฒันา 

มทร.ธัญบุรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (The 5th Interna-

tional Conference on Environmental and Rural Development) 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี 

เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวนัที่ 18-19 มกราคม 2557                   

ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธญับุร ี

งานเลี้ยงรับรองคณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICERD และสวัสดีปีใหม่บุคลากรในคณะฯ                                                                                 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธกิารบดี เป็นประธานในพธิี                                                                                                 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557   ณ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รงัสิต)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ร่วมศึกษาดูงาน สวนกล้วยไม้ มานิตย์การ์เด้นท์ พร้อมชมทิวทัศน์ ริมฝ่ังแมน่้ าน้ าเจ้าพระยา 

และเย่ียมชมตลาดน้ าอโยธยา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 ณ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

                              งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th ICERD 

                    งาน Cowboy night (The 5th ICERD) 

ศึกษาดูงาน 



 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิต  งานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                   

“สร้างสรรค์วิชาการ สร้างงานสู่สงัคม” อาทิ นิทรรศการการเลี้ยงแพะอาชีพทางเลือกของเกษตรกรรายย่อย                                               

นิทรรศการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นิทรรศการอนุรกัษ์พนัธุ์ไก้แจ้ นิทรรศการผลงานของการออกแบบภูมิทัศน์                      

และการสาธติการตรวจสอบการปนเปื้อนและสารพษิตกค้างในอาหาร/ผัก ผลไม้ เป็นต้น โดยมีนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมจ านวนมาก                                                                                                                                                                                              

เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2557  ณ บริเวณหอประชมุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

                       งานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

                                                                                                       คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ท าคุณประโยชน์และบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2556  

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวนัสถาปนามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย     

ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ดร.ณรงค์   ชูชีพ  

ผู้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดบัมหาวิทยาลัย                              

สายวิชาการ / (ข้าราชการ)  ผศ.ประดิษฐ์   ค าหนองไผ่                              

สายวิชาการ / (ลูกจ้างชั่วคราว)  นายจิระเดช  มณีรัตน์                          

สายสนับสนุน / (ข้าราชการ)  นางอาริยา  ปิ่นทอง                            

สายสนับสนุน / (ลูกจ้างประจ า)  นางสมพร  ห่วงรักษ์                            

ศิษย์เก่าดีเด่น  คุณปัญญา  สิงห์ธวัช 

ผู้ท าคุณประโยชน์และบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เข้าร่วมในพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม                                             

“พหุลักษณ์ในสันตภิาพวฒันธรรมไทย”                                                                                        

ในงานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย                                                

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557                                                                                          

ณ ลานบัวเหลก็ บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่  

ถนนสายวัฒนธรรม “พหุลักษณ์ในสันติภาพวัฒนธรรมไทย” 



 

  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “การประกนัคุณภาพการศึกษาส าหรบัจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับรายบุคคล”                            

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวี ผู้อ านวยการส านักประกนัคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี บรรยายให้ความรู้                                                                                         

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมอนิทนิล 3 อาคารส านักงานคณบดี  

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพสัตว ์และสาขาสตัวศาสตร์ เข้าร่วมงานการประกวดแพะ-

แกะสระบุรี ครั้งที่ 6 ในงานมหกรรมโคนมแห่งชาติ โดย ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ ไดร้ับมอบโล่ห์ผู้ทรงคุณค่าแห่งวงการแพะแกะ 

การประกวดแพะแกะ รุ่นแพะแกะน่ารักแสนรู้ รับรางวัลชนะเลศิ โดย น.ส.กนกวรรณ ใจทน และ นส.สาวิตรี ดีขุนทด                            

รับรางวัลชมเชย โดย น.ส.โสรยา สุขสงวนศลิป์, น.ส.ปารวตี วันหวัง, น.ส.ธนัชพร อังสงคราม และน.ส.สุธาทิพย์ เมืองใหญ่                                                            

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ณ ลานประกวดโคนม (อสค.) จ.สระบรุี  

     การประกวด แพะ-แกะสระบุรี ครั้งที่ 6 

การประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับรายบุคคล 

 

บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่วมอบรมหลักสตูร 

การก้าวสู่การเป็นเลขานุการผู้บรหิารมืออาชีพ ในยุคเศรษฐกิจอาเซียน                 

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2557                                                                                                            

ณ ห้องประชุม คณะบริหารธรุกิจ มทร.ธัญบุร ี

 ก้าวสู่การเป็นเลขานุการผู้บริหารมืออาชีพ ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 


