
          ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2557 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 2/2557                                             

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

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

 

         วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร   “ คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นน าของประเทศด้านเทคโนโลยีการเกษตร ”  

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 ประจ าป ี2557 

 

 

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ และสาขาสัตวศาสตร์ 

ร่วมกับส านกังานปศุสตัว์จังหวัดปราจีนบุรี 

และเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย 

จัดการประกวดแพะในงานปศุสัตว์ทับลานแอนด์คาวบอยไนท์ ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2557                                                                                       

ณ เดอะเวโรน่าทับลาน  จังหวัดปราจีนบุรี  

                      การประกวดแพะ งานปศุสัตว์ทับลานแอนด์คาวบอยไนท์ ครั้งที่ 1 

คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

เข้าร่วมโครงการศกึษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน                                              

ในรูปแบบการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการท างาน                                                 

(Work-integrated Learning : WiL)                                                                         

เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพนัธ์ 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน 



ประชุมคณะกรรมการ การจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) 

 

การประชุมคณะกรรมการ การจดัการความรู้ภายในองคก์ร (KM)  

ครั้งที่ 2/2557                                                                                                

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557                                                                               

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบดี  

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ                                                          

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557                                                                               

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบดี  

 

 ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ                      

 

สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                        

จัดโครงการสัมมนาทางการผลิตพืช                                                          

“สัมมนาแห่งความรู้ ร่วมสร้างปญัญาทางวิชาการ”                                                                             

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                         

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบดี  

 

จัดการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สขุภาพสัตว์                          

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                      

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบดี  

 

โครงการสัมมนาทางการผลิตพืช 

    เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา  



โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช 

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและนิทรรศการทางวิชาการ                                         

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                  

ณ บริเวณหน้าอาคารส านักงานคณบดี                                                    

 

 

โครงการ “กิจกรรมแข่งขนักีฬาพื้นบ้านไทย”  โดยมีการแข่งขันวิง่กระสอบ  ขี่ม้าส่งเมือง และปิดตากินผลไม้                                                                                                                                                      

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                                                                                                                        

ณ บริเวณหน้าอาคารส านักงานคณบดี                                                                                                                                              

                   โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 20  โดยมีการแข่งขัน  การท าขนมบัวลอยเบญจรงค์  หุงข้าวนพรตัน์ธญัพืช  

จัดสวนหย่อมผักสวนครัว จัดดอกไม้สดไทย การท าบายศรีปากชาม การต าน้ าพรกิกะปิ  การประกวดเทพบุตรผ้าไทย  

และแข่งขันวงดนตรีลกูทุ่งลิปซิงก์คอนเทสท์                                                                                                                                                         

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                                                                                                                            

ณ บริเวณหน้าอาคารส านักงานคณบด ี 

    โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย 

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 20 



 
 

การประชุมบุคลากรสายสนบัสนนุ 

เพื่อแจ้งข่าวสารใหบุ้คลากรได้รบัทราบและสร้างความเข้าใจร่วมกนั  

ในการจัดโครงการพฒันาบุคลากร                                                                

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556                                                                                    

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 3  

                       ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน  

 

 

 กิจกรรมตลาดนัดแรงงาน  โดยมีสถานประกอบการ                                

และนกัศึกษาให้ความสนใจ เข้าร่วมจ านวนมาก                                                               

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557                                                                         

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

ตลาดนัดแรงงาน 

 

 

โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพ ศกัยภาพ ศิษย์เก่าและนักศกึษา สู่โลกอาชีพ”                                                                    

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1  อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 

 

 

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบัน” 

ส าหรับนักศึกษาที่ก าลงัจะส าเร็จการศึกษาปกีารศึกษา 2556 

เพื่อเตรียมความพร้อมออกท างานในสถานประกอบการ                                                                    

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                 

ณ บริเวณลานหน้าอาคารส านกังานคณบดี  

โครงการปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบัน 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ศักยภาพ ศิษย์เก่าและนักศึกษา สู่โลกอาชีพ 



 
 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศกึษาฝึกงานในสถานประกอบการ                                          

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                      

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1   อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 

 

 

 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศกึษาสหกจิศึกษา                                                           

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                      

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1  อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธาน ี 

                                                                                                                                                                             

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                               

จัดงาน “ราชมงคลธญับุรี นัดพบสถานประกอบการ 57” 

โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 200 บริษัท                                        

เมื่อวันที่ 12-13 กมุภาพนัธ์  2557                                                                           

ณ หอประชมุ มทร.ธัญบรุี  

“ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 57” 

 

 

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสหกิจศึกษา 

หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  เพื่อเสริมความรู้ 

สมรรถนะทักษะและเจตคติที่จ าเป็นส าหรับการท าหน้าที่คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

รวมถึงการแลกเปล่ียนความรู้และท ากิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล                                                       

 เมื่อวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                                          

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

http://www.agr.rmutt.ac.th/?p=19395


 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม “พีธีบายศรีสู่ขวญั”  ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556                                                                        

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                                                                                                                        

ณ บริเวณลานหน้าอาคารส านกังานคณบดี  

                 พีธีบายศรีสู่ขวญั 

 

สภาคณบดีสาขาการเกษตรแหง่ประเทศไทย                            

จัดการประชุม ครั้งที่ 1/ 2557                                                     

โดยมี รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

ประธานสภาคณบดีฯ เป็นประธานการประชุม                         

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557                                                                        

ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                   

 

 

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่วมโครงการอบรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการ                                                              

เพื่อการพฒันาอาจารย์ และคณะ  สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                                                              

เมื่อวันที่ 24-27 กมุภาพนัธ์ 2557   ณ โรงแรมอโมร่า จ.เชียงใหม่ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/ 2557  



 

รุ่นน้องของแต่ละสาขา จัดงาน Bye Nior                                                                                      

เพื่อแสดงความยินดีกับว่าท่ีพี่บัณฑิต                                                                                                                                                      

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต) 

 

 

 

 

 

            Bye  Nior  

สาขาประมง สาขาการผลิตพืช 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาสัตวศาสตร์ 

 
 

 

สาขาการผลิตพืช                                                                  

จัดงาน งานคืนสู่เหย้าพืชศาสตร์ เกษตรปทุม                                                                            

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2557                                                                         

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

งานคืนสู่เหย้าพืชศาสตร์ เกษตรปทุม 


