
          ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2557 

งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

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

         วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร   “ คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นน าของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร ”  

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

  

 

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี                            

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557                                                                                                                                                                                              

ณ บริเวณหน้าอาคารส านักงานคณบด ี

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  

อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

พร้อมผู้บริหาร และนักศกึษา  เขา้ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  

เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ  ณ ห้องประชุมเมธาวี  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี   

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557                               

      บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 



 
 

ผู้บริหารของคณะ เข้าร่วมพิธถีวายพระพร 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และมอบรางวัลการแข่งขนัวาดภาพระบายสี 

โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่                                                                 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557                                                                                 

ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี และคณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านงานบริการวิชาการรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                                               

เมื่อวันที่ 3-7 สิงหาคม 2557                                                                                                                                                                                                

ณ สาธารณรัฐเกาหลี  

            โครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านงานบริการวิชาการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

      พิธีถวายพระพรและมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายส ี 

 

 

 

               

ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                              

เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาต ิ“The International Conference on Asian Food Security (ICAFS) 2014 ”                                                                                                

เมื่อวันที่  21-22 สิงหาคม 2557                                                                                                                                                                                         

ณ Grand Copthorne Waterf ront Hotel ประเทศสิงคโปร ์

 ประชุมวิชาการนานาชาติ “The international Conference on Asian Food Security” 



 
 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเขา้ร่วม                                                                                                                                             

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1  เรื่อง “การวิจัยสถาบันเพื่อการพฒันาองค์กรสู่ความย่ังยืน”                               

Institutional Research for Sustainable Organization Development                                                                                                    

เมื่อวันที ่ 4-5 สิงหาคม 2557                                                                                                                                                                                 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร ์จังหวัดขอนแก่น                                                                                                  

 

 

คณะผู้บริหาร  University of Jember  ประเทศอินโดนีเซีย  

พบผู้บริหารคณะ เพื่อหารอืแนวทางประสานความร่วมมือ                    

ทาง MOU  และตรวจเยี่ยมนักศกึษา                                                                        

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557                                                                            

ณ อาคารส านักงานคณบด ี

 คณะผู้บริหาร  University of Jember  ประเทศอินโดนีเซีย พบผู้บริหารคณะ  

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 

 

การประชุมคณาจารย์  เพื่อเตรียมความพร้อม                                      

ในการจัดแผนการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2557                                                                                                    

  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2557                                                                                    

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 3  อาคารส านักงานคณบดี  

 ประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 



 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกบัสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม               

จัดหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “การจัดการสุขลักษณะที่ด(ีGMP) และการขออนุญาตผลิตอาหารตามกฎหมาย” 

ภายใต้โครงการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก                                                                              

โดยมีอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม                                                                                                                                                               

เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557                                                                                                                                                                                       

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

การจัดการสุขลักษณะที่ดี(GMP)และการขออนุญาตผลิตอาหารตามกฎหมาย  

 
 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร 

“การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร”                           

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557                                                                                      

ณ โรงแรม MY HOTEL CMYK 

 

อบรมหลักสูตร การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร 

 

 

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จัดสัมมนาสหกิจศึกษา               

แก่นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 ที่ได้ผ่านการฝึกงานและสหกิจศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2556                                                                     

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557                                                                         

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 

สัมมนาสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  



 

 

 

 

 

 

 

รองอธกิารบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด เข้าร่วมการประชุมรองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบดี คณะทคโนโลยกีารเกษตร(ศูนย์รงัสิต) 

           ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2557   เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทกุคน 

สามารถปรบัตัวเข้ากบัการจัดการเรียนการสอน สถานที่เรียน และเพื่อนร่วมสาขาได้โดยเร็ว                                                                                                   

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557                                                                                                                                                                                          

ณ ห้องสตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มทร.ธญับุร ี

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 

 

บุคลากร เข้าร่วมอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม                                                         

ส าหรับ “สมาชิก NTU”  ประจ าเดือน สิงหาคม 2557                                       

หัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อ  ผลสัมฤทธิ์ในการท างาน”                                                                                                                                       

ณ อาคาร CKC มทร.ธัญบุรี  ศูนย์รังสิต 

อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  ส าหรับ “สมาชิก NTU” ประจ าป ี2557                                           



 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                      

เมื่อวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 โดยมีอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ 

ร่วมฟังสรุปผลการจัดท าหลักสูตร                                                                                                 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557                                                                                                                                                                        

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  

อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร 

ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2556                                                              

เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557                                                                                           

ณ  ห้องประชุมมังคลอบุล  มทร.ธัญบุร ี

         การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2556                               

       โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                        

 

 

ประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว 

“แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร”ี 

พร้อมกบับรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการศึกษาของ มทร.ธญับุรี                              

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557                                                                                              

ณ ห้องประชุมคณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม                             

ประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว  



 

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมปลูกป่า เพือ่รักษาส่ิงแวดล้อม                                                        

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหลง่อาหาร และที่อยู่อาศัยของสตัว์ปา่                                                                                                                                                                   

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557                                                                                                                                                                                                   

ณ เขาสลักพระ จ.กาญจนบุร ี

ปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
 

 

 

กิจกรรมสานสัมพันธ์สนัทนาการ สร้างสรรค์สามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้น า ปีการศึกษา 2557                                                    

เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้น าที่ดีของคณะ และมหาลัย                                                                                                                                                                                                            

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2557                                                                                                                                                                                       

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

กิจกรรมสานสัมพันธ์สันทนาการ สร้างสรรค์สามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้น า  

 
 

สัมมนาคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

เมื่อวันที่ 2-4  สิงหาคม 2557  

เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ                                                       

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                      

และหลบุพญารีสอร์ท บ้านวังดง้                                               

ต.ลาดหญ้า อ.เมือง  จ.กาญจนบุร ี

สัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 



 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารของคณะ เข้าอบรมในหลักสูตร “ทักษะ 3 A สู่การเป็นมืออาชีพชั้นสูง”                                                                                         

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557                                                                                                                                                                                                

ณ โรงแรมอัมมารี บูเลอวาร์ด สุขมุวิท  ซอย 5 

                อบรมหลักสูตรทักษะ 3 A สู่การเป็นมืออาชีพช้ันสูง                        

 
 

นางรุ่งอรณุ ศรีเครือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

เข้าอบรมหลักสูตรการวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 32 

เมื่อวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557                                                                                       

ณ   สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์                   

หลักสูตรการวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 32 

 
 

 

ผู้บริหารของคณะ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย 

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ  

และพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา                         

มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ                                                                                

เมื่อวันท่ี  11-14 สิงหาคม 2557                                                                                     

ณ ประเทศมาเลเซีย 

 คณะผู้บริหารของคณะ ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย 



 

 

นักศึกษาใหม่ของคณะ เข้าร่วมพธิีท าบุญตักบาตร      

ประจ าปีการศึกษา 2557                                                                            

เพื่อความเป็นสิริมงคลในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป                                      

  ณ ลานอนันต์รังสรรค ์ มทร.ธัญบุร ี                                                     

เมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2557 

                            พิธีท าบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปน็ประธานในพิธีไหว้ครู  

ประจ าปีการศึกษา 2557 พร้อมกบัมอบโลแ่ละประกาศนียบัตร  แกก่รรมการบริหารองค์การนกัศึกษา สภานักศึกษา  

และประธานชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2556                                                                                                                                                    

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม มทร.ธญับุรี  

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู 

เพื่อให้นักศกึษาใหมแ่สดงความกตัญญูกตเวที เคารพต่อคณาจารย์ของคณะฯ และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

วิถีความเป็นไทยที่มีความกตัญญตู่อครูอาจารย์                                                                                                                                                  

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  ณ อาคารโภชนาคาร 2545                                                                                                                                                                          

พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศกึษา 2557  



 
 

คณาจารย์และบุคลากร 

เข้าร่วมอบรมโครงการพฒันาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุน่ที่ 2                                                                        

เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557                                                                                       

ณ อาคารฝึกอบรม ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี 

 

โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล  

 

 

 

 

กิจกรรมโครงการรับนอ้งใหมแ่ละประชุมเชียร์ เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ อาคารโภชนาคาร 2545                                   

โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมละลายพฤติกรรม และหลอมรวมใจ กิจกรรม WE Are A.G.R(วิถีแห่งเรา วิถแีห่งเทคโนฯเกษตร) 

กิจกรรมลอดซุ้ม และกิจกรรมสานสัมพันธ์ รวมเป็นหนึง่เทคโนฯเกษตร  

กิจกรรมโครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2557  

 

กิจกรรมโครงการ ประกวดดาว เดือน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

เพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาที่มีความสามารถเป็นทูตกิจกรรมและประชาสัมพันธ์คณะ                                                                                                                               

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557                                                                                                                                                                                           

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

โครงการ ประกวดดาว เดอืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 



 
 

คณบดีเข้าร่วมประชุมสัมมนา                                                                             

เรื่อง นโยบายการสนองงานในเบือ้งพระยุคลบาท 9 มทร. 

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา                                                     

ร่วมกับตัวแทน 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                                                             

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557                                                                                 

             9 มทร.ร่วมหารือ นโยบายการสนองงานในเบื้องพระยุคลบาท 

 

 

พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิส์ิทธิ์ประจ าคณะฯ                 

ประจ าปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศกึษาใหม่                                                    

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557                                                                                       

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศนูย์รังสิต) 

พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าคณะฯ  

 
 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าแผนกงานฟาร์ม  
ประชุมหารือร่วมกัน 

ในการบริหารจัดการงานฟารม์ของคณะ                         
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557                                                                       

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

 

ประชุมหารือบริหารจัดการงานฟาร์มของคณะ 

 

 

โครงการเทคโนโลยีการเกษตรสานสัมพันธ์                    

ร่วมใจพัฒนามาตรฐาน 5 ส.                           

เพื่อจัดระเบียบภายในหน่วยงานและสาขา ในคณะให้สะอาดเรียบร้อย                                                                   

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557                                                                                       

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศนูย์รังสิต) 

เทคโนโลยีการเกษตรสานสัมพันธ์ ร่วมใจพัฒนามาตรฐาน 5 ส. 



 

 

                   นางสาวแอนนา ตระกูลอารีย์  นางจินดา สร้อยประดิษฐ และนางสาวภัทรวดี ตรีสุขี ผู้ปฏบิัติหน้าท่ีสารบรรณ                  

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร“การบริหารงานเอกสารและการจัดเกบ็เอกสารเพื่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ”                                            

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม MY HOTEL CMYK  จัดโดย สถาบัน MOTIVATIONAL TRAINING INSTITUTE 

เป็นการอบรมที่ มุ่งเน้นขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร การจัดประเภทเอกสาร และ work shop กรณศีึกษาปญัหาและข้อผิดพลาดท่ีพบบ่อย 

ในการจัดเก็บเอกสาร  ความจ าเป็นและเป้าหมายของการบริหารงานเอกสาร และองค์ประกอบส าคญัของการบริหารงานเอกสาร  

ประโยชน์ท่ีได้จากการอบรม  ได้รู้วิธีการจัดเก็บเอกสารทีถู่กตอ้ง รู้วิธีการแยกประเภทเอกสาร การจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ 

การแบ่งล าดับความส าคัญของเอกสาร และรู้วธิีการท าป้ายติดแฟม้ที่เป็นมาตรฐานสากล 

 ความรู้ท่ีน าไปใช้ สามารถน าเอกสารมาจัดให้เป็นระเบียบ แยกเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ ท าให้ง่ายในการค้นหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลที่ได้จากการอบรม 

 
 

ดร.จรัญ ลิขิตรัตนพร รองคณบดฝ่ีายวิชาการและวิจัย 

เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 / 2557               

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557                                                                             

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพทัลุง 

ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 / 2557                

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดฝึกอบรมหลักสูตร 

“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนสมรรถนะ” 

โดยมีบุคลากรของคณะระดับ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เข้าร่วมอบรม                    

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนสมรรถนะ”  


