
ปักษ์หลัง เดือนพฤศจิกายน 2557 

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 

                                                                                                       

 

 

 

 

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าร่วมประกวดจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “ดนตรีในสวน” 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถ และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร                    

ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสติ  ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2557 จ านวน 2 ทีม                                                                       

ผลการแขง่ขัน ประเภทประชาชนทั่วไป ได้รับรางวัลรองชนะเลศิ อันดับที่ 1 ประเภทอุดมศกึษา ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ อันดบัที่ 1                                                          

และเข้าเฝ้ารับประทานรางวัล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  

 เข้าร่วมประกวดจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “ดนตรีในสวน”  

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2557  

เพื่อทบทวนแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 

และสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่าย ปี 2559 (งบลงทุน) 

พร้อมทั้งเตรียมการจัดงาน RT 

และเตรียมงานเทิดพระเกียรติเนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา                               

5 ธันวามหาราช                                                                                                        

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557  ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2557   



  

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมงานกอล์ฟการกุศลประจ าปี 2557                                          

จัดโดย ชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี                                                                                    

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557                                                                                                                                                                                            

กอล์ฟการกุศลประจ าปี 2557  

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารของคณะ  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร   RMUTT PROGRESS 

ติดตามและทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี                                                                                                       

เมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557   ณ แคนทารี โฮเต็ล กบินทร์บุร ีจังหวัดปราจีนบุรี  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RMUTT PROGRESS  

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี                                              

จัดงาน “ราชมงคลธญับุรนีัดพบสถานประกอบการ 57” 

 โดยมีบริษัทร่วมออกบูทรบัสมัครงานกว่า 100  บรษิัท                                        

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557                                                                      

ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี   

ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 57   



 

 
 

สมาคมศิษย์เก่า วิทยาเขตปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

จัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน ท่ีปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

เพื่อเตรียมแผนการจัดงาน “80ปี เกษตรปทุม”                             

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557                                                                       

ณ ห้องอนิทนิล 3 อาคารส านักงานคณบด ี

 

สมาคมศิษย์เก่า วิทยาเขตปทุมธานี เตรียมแผนการจัดงาน “80ปี เกษตรปทุม”                              

 

 

 

 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมอบรม หลักเกณฑ์การเบกิค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ                        

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  ณ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุร ี

          อบรมหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินรัตน์ แกว้ศรีงาม หัวหน้าแผนกห้องสมดุ 

พร้อมด้วยบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตกิาร                                                                    

เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลเพือ่ก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว                  

จัดโดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557                                                                       

ณ  ส านักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว                   



รายการตะลอนข่าว ไทยรัฐทีวี                           

ถ่ายรายการและสมัภาษณ์ ผศ.ภูรนิทร์ อัครกุลธร 

เกี่ยวกับพิพิธภณัฑบ์ัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

และสัมภาษณ์ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์ค า กลุ่มชุมชน ต าบลหลักหก 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากบัว การเก็บไหลบัว 

แกงส้มบัวกระด้ง                                                                              

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2557                                                                                                     

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

 

รายการข่าวขน้รับอรุณ สถานีโทรทัศน์ Nation TV                             

สัมภาษณ์ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์ค า 

อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร และกลุ่มชุมชนสตรหีลักหก 

เกี่ยวกับผลิตภณัฑแ์ปรรูปอาหารจากบัว                                                  

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557                                                                             

ณ สถานีโทรทัศน์ Nation Channel บางนา  

 ถ่ายท ารายการ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากบัว  

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการตัดสนิ การแข่งขนัทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                                                                                                                                    

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557                                                                                                                                                                                         

ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  

กรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์  



 

 

 

 

 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมการทดสอบระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (E-office) ส าหรับผู้ปฏิบัตงิาน                                                                    

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557                                                                                                                                                                                          

ณ  อาคารฝึกอบรม ส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุร ี

ประชุมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทดสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (สัมภาษณ)์ เพื่อเข้ารบัการคดัเลือกเป็นพนกังานมหาวิทยาลัย             

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557                                                                                                                                                                         

ณ อาคารส านักงานคณบดี  

 สัมภาษณ์คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย              

 
 

คณะกรรมการคัดเลือกนักศกึษา เข้ารับทุนการศึกษา 

ประเภททุนท่ัวไป ประจ าปีการศกึษา 2557                                   

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557                                                                 

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบดี  

 

 

คัดเลือกนักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา  



 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จัดสัมมนาสหกิจศึกษาแกน่ักศกึษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้ผ่านการฝึกสหกิจศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2557              

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557                                                                                                                                                                                       

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1 อาคาร 70 เกษตรปทุมธานี  

 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จัดสัมมนาสหกิจศึกษา 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมแปรรปูผลิตผลเกษตร 

ศึกษาการเกบ็รักษาผลิตผลเกษตรในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ            

ในรายวิชา การจัดการหลังการเกบ็เกี่ยวพืชสวน 

เพื่อให้นักศกึษาทราบถึงวิธีการเกบ็รักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ  

ผู้สอนโดย อาจารย์ ดร.วรินธร พูลศร ี 

 ศึกษาการเก็บรักษาผลิตผลเกษตรในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ             

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จ ากัด                                     

เข้ารับสมัครงาน  และสัมภาษณน์ักศึกษาปี 4                                                              

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557                                                                    

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี

 บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จ ากัด เข้ารับสมัครงาน 



 

   

สอบสัมภาษณน์ักศกึษาใหม่ (ประเภทโควต้าพิเศษ) เพื่อเข้าศกึษาต่อระดับปริญญาตรี                                                         
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2558                                                                                                                                                                                                    

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557                                                                                                                                                                                     
ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัตกิาร 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี  

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (ประเภทโควต้าพิเศษ) 

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

ศึกษาการฉีดวัคซีนในสุนขั 

ตามรายวิชาโรคและการสขุาภิบาลสุนัขและแมว 

เพื่อให้นักศกึษาฝึกปฏิบัตกิารฉีดวัคซีนในสัตว์                     

ผู้สอนโดย อาจารย์ สพ.ญ.พชรธร สิมกิ่ง  

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์ 

ศึกษาการตรวจการตั้งท้องในโคนม และการรีดนมโค  

ในรายวิชา การผลิตโคนม 

เพื่อให้นักศกึษามีประสบการณ์ในการตรวจท้อง และรีดนมโค                                                                                

ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วฒันะ  

ศึกษาการตรวจการตั้งท้องในโคนม และการรีดนมโค 

ศึกษาการฉีดวัคซีนในสุนัข  



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกบัคณาจารย์และนกัศึกษา 

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ท่ีได้รับรางวัลจากประกวดจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “ดนตรีในสวน” ประเภทอุดมศึกษา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดบัที่ 1 รบัถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกมุาร และประเภทประชาชนทั่วไป 

ได้รับรางวัลรองชนะเลศิ อันดบัที่ 1 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  

 คณบดีร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักคึกษาภูมิทัศน์ 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ ศิลวัตร 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                   

ร่วมแสดงความยินดีกบันายณฤพล พลแสงทอง นักศกึษาช้ันปีที่ 3 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                        

ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10                                           

ผู้เข้าร่วมโครงการ ASEAN YOUTH SUMMIT 2015  

ร่วมแสดงความยินดี 

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ ศึกษาการรีดน้ านมแพะด้วยมอื                                  

ในรายวิชา การผลิตแพะและแกะ เพื่อให้ได้น้ านมแพะที่สะอาด ถูกต้องตามหลกัวิชาการ 

และปราศจากกลิ่นไมพ่ึงประสงค ์                                                                                    

ผู้สอนโดย อาจารย์ชาติชาย โยเหลา                                                                                             

 

ศึกษาการรีดน้ านมแพะ ด้วยมือ 



 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ศึกษาดูงาน 

                                                                                                       

 

 

 

 

นักศึกษาชั้นปทีี่ 2 สาขาเทคโนโลยภีูมิทัศน ์ศึกษาดูงาน อาคารนทิรรศการสัตว์น้ าและการพัฒนาตลาดเก่าเพื่อการท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม                    

ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และตลาดร้อยปี สามชุก จงัหวัดสุพรรณบุรี ในรายวชิาแนวคิดและการน าเสนอผลงานการออกแบบภูมทิัศน ์                                           

เพื่อเพิม่พูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และแนวคิดในการออกแบบโครงการ 

และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสประสานแนวคิดทางวชิาการกับสภาพจริงที่ไดพ้บเหน็ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่                                         

ผู้สอนโดย อาจารย์เทวญั นันทวงศ ์ 

                                                                                                       

 

 

 

 

นักศึกษาชั้นปทีี่ 2 สาขาเทคโนโลยภีูมิทัศน ์ศึกษาเรื่องการจัดสวนในขวดแก้ว และแนวคิดในการใช้พชืพรรณ                                                     

ในรายวิชา แนวคิดและการน าเสนอผลงานภูมทิัศน ์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตกแต่งในเชงิภูมทิัศน์ 

เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ บรรยายพเิศษโดย คุณธนุศักด์ิ  สุขุมารินทร์  (ศษิย์เก่าสาขาเทคโนโลยีภูมทิัศน์ รุ่นที่ 1)                    

ในรายวิชาของ อาจารย์เทวญั นันทวงศ์ 

ศึกษาเรื่องการจัดสวนในขวดแก้ว  

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์                                

ศึกษาดูงาน อุทยานแห่งชาติภูหนิร่องเกล้า จังหวัดพิษณุโลก 

ในรายวิชาการจัดการพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อให้นักศกึษาได้ศกึษาจากสถานที่จริง 

เพื่อประกอบการฝึกปฏิบตัิในการวางแผนและการออกแบบ                 

เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2557                                                                 

ผู้สอนโดย อาจารย์พิศาล ตันสิน 

ศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติภูหินร่องเกล้า  



 พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธพริิยมงคล พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                            

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557   ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                                                                                                                                                           

 

 

 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 


