
ปักษ์แรก เดือน กันยายน 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 

  

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้บรหิารและคณาจารย์จาก Savannakhet University สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

เข้าศึกษาดูงานของคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับทักษะการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ และหารอืความร่วมมอื 

ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาการศึกษา และทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                  

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557  

ผู้บริหารและคณาจารย์จาก Savannakhet University เข้าศึกษาดูงานของคณะ  

 

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

และการแปลงแผนยุทธศาสตร์สูก่ารปฎิบัติให้มปีระสิทธภิาพ 

และสอดคลอ้งต่อการพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                

เมื่อวันที่ 9 - 11 กันยายน 2557                                                                                          

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  



 
 

 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2557 

เพื่อพิจารณาร่างหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะ 

พร้อมทั้งพิจารณาผลการด าเนินงานคณะ ในปีงบประมาณ 2557 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557                                                                                

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบดี  

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

ศึกษาการใช้กล้องจุลทรรศน์ 

เพื่อให้สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง 

ในรายวิชาจุลชีววิทยาของสัตว์ ผู้สอนโดย อาจารย์สุวดี อิสรายุวพร  

 

 ศึกษาการใช้กล้องจุลทรรศน์  

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2557  

 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารศัตรูพืชอย่างย่ังยืน(ภาคปกติ)   

เข้าสอบหัวขอ้และเค้าโครงวิทยานิพนธแ์ละสอบประมวลความรู้                 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557                                                                                         

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

 นักศึกษาปริญญาโท สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ศึกษากระบวนการงอกของข้าวกล้อง 

และแปรรูปผลิตภณัฑ์จากข้าวกลอ้งงอก 

ในรายวิชาเทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ์                                        

ผู้สอนโดย อาจารย์ ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์  

 ศึกษากระบวนการงอกของข้าวกล้อง และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอก  



 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 

เข้าร่วมพิธบีวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 

พระสยามเทวาธิราช พระพรหม ศาลพระภูมิ 

และองค์เทพเกตแุก้วสุรินทร์ภรณ ์                                                                               

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557                                           

ณ มทร.ธัญบุรี                                                                                                                                          

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 

เข้าร่วมพิธีมอบรางวลัราชมงคลสรรเสริญ 

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม                                                                    

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557                                                                               

ณ โรงภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มทร.ธญับรุ ี

 พิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ 

พิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลท่ี 5 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าทุนการศกึษา 

เพื่อสมทบทุนการศึกษาใหก้ับนกัศึกษา ท่ีมีความประพฤติดี 

แต่ขาดแคลนทุนทรพัย์                                                                                  

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557                                                                                  

ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัตกิาร 13 ชั้น  มทร.ธัญบรุ ี

 พิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา                      

เข้าร่วมงานราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ น้อมส านึกในพระมหากรุณาธคิุณ                          

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557                                                                                                   

ณ สนามกีฬากลาง มทร.ธญับุร ี

 

งานราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 



 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ และ เสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศ (สาธารณรัฐสิงคโปร์ )                 

โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  นายกาณฑ์  พิษณุวัฒนา นางสาวปาริชาติ  ศรีเกลื่อน                                                     

และนางสาวสภุีวรรณ  อยู่กระโทก  เข้าร่วม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

เมื่อวันที่ 8 - 11 กันยายน 2557                                                                                                                                                                                  

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  

 เพชรราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ 

 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศกึษา 

ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ                                      

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557                                                                                     

ณ หอประชมุ มทร.ธัญบรุี                                  

 บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ                                

 

การสอบสัมภาษณ ์เข้าศึกษาระดบัปริญญาตรี (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                  

เมื่อวันที่ 13  กันยายน  2557                                                                                                

ณ อาคารเรียนรวม และปฏบิัติการ13 ชั้น  มทร.ธญับุรี                                  

               

 สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา)  



 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ                                                                                                         

“การเขียนเอกสารประกอบการสอน เพื่อเสนอขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)”                                                                 

เมื่อวันที่ 2 - 3 กันยายน 2557                                                                                                                                                                                             

ณ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มทร.ธัญบุร ี

 การเขียนเอกสารประกอบการสอน เพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

นางสาวคีตภัค จอมพงษ์ นกัศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "BORNEO YOUTH LEADERSHIP 

CONFERENCE 2014" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาไดพ้ัฒนาตนเอง 

เป็นผู้น าด้วยความน่าเชื่อถือ เรียนรู้การท างานร่วมกันอย่างมปีระสิทธิภาพ 

และเรียนรูศ้ิลปวฒันธรรมจากตัวแทนของประเทศสมาชิกต่างๆ                    

เมื่อวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557                                                                                      

ณ ประเทศมาเลเซีย  

 โครงการ "BORNEO YOUTH LEADERSHIP CONFERENCE 2014"  

การประชุม ASEAN DEAN OF AGRICULTURE FORUM  

ในหัวข้อ "บทบาทของสภาคณบดีสาขาการเกษตรต่ออุดมศึกษาไทย" 

และพธิีลงนามความร่วมมือทางวชิาการระหว่างสภาคณบดี 

สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย                                                                  

กับ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา                                                                                              

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา                                                                          

เมื่อวันที่ 2 - 5 กันยายน 2557 

 ประชุม ASEAN DEAN OF AGRICULTURE FORUM   



 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ร่วมงานโครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อประกนัคุณภาพกิจกรรม นักศึกษา 9 มทร.                                                                               

และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย                                                                                                                                                                  

เมื่อวันที่ 1 - 4 กันยายน 2557                                                                                                                                                                                

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา  

 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย                               

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกบักรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการคัดสรร กิจกรรมการส่งผลิตภณัฑ์ 
เพื่อเข้ารับการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)                                                                                                     

โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าว                                                                                                                                                                                      

เมื่อวันที่ 4 - 6 สิงหาคมคม 2557  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ทุ่งมหาเมฆ)  

ประชุมโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ศึกษาการท าแยมและน้ าสับปะรดพร้อมดื่ม 

เพื่อให้นักศกึษาเรียนรู้วิธกีารแปรรูปผักและผลไม้ที่มีอยู่ล้นตลาด 

ส่งผลให้ราคาตกต่ า ในรายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปผัก และผลไม ้

ผู้สอนโดย อาจารย์ ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร  

การท าแยมและน้ าสับปะรดพร้อมดื่ม  


