
เดือนธันวาคม 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 

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช                                                        

พิธีมอบทุนการศกึษา และมอบเนคไท เข็มติดปกเสื้อ ให้กับนกัศึกษาช้ันปีที่ 1                                                                                                                                    

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557                                                                                                                                                                                             

ณ ลานบริเวณหน้าอาคารส านกังานคณบดี                                                                                                        

 พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 
 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 5/2557 

เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ 2557 

และแนวทางการขบัเคลื่อนนโยบาย/กลยุทธ์ ในปีงบประมาณ 2558                                                                                                             

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557                                                                                 

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบดี  

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2557 



 

  

ผศ.ดร.อ านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร น าทีมผู้บริหารคณะ เข้าสวัสดีปีใหมอ่ธิการบดี 

และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558   

 ผู้บริหารคณะเข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี  

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมงานวนัราชมงคลสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 (งานเลี้ยงปีใหม่)                                                                              

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557   ณ หอประชุม มทร.ธญับุร ี

 งานวันราชมงคลสัมพันธ์ ครั้งที่ 13  

 

 

 การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการไปรบัเลือกเป็น ก.พ.อ.                    

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557                                                                              

หน่วยเลือกตั้ง อาคารส านักงานคณบดี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                 

 

 การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการไปรับเลือกเป็น ก.พ.อ. 



 
 

คณาจารย์และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมประชมุวิชาการนานาชาติ 

“การประกันคณุภาพการศึกษา” ประจ าปี 2557                                                               

จัดโดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557                                                                                                    

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา  

ประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจ าปี 2557  

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา                           

เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งท่ี 5”                                                                                                                                                                                

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557                                                                                                                                                                                            

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 

 

 

 

 

ประชุมบุคลากรสายสนับสนนุ เพื่อรับทราบก าหนดการ ในการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ปี 2558 

และรายละเอียดงานราชมงคลสัมพันธ์ ครั้งที่ 13                                                                                                                                                                     

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องอนิทนิล 3 อาคารส านักงานคณบดี  

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 



 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดซ้อมย่อยบัณฑิต                                       

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557                                                                                             

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดซ้อมย่อยรวมบณัฑิต                    

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557                                                                                                                                                                                                 

ณ หอประชมุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดซ้อมใหญ่บณัฑิต                             

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557                                                                                                                                                                                             

ณ หอประชมุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครัง้ที่ 28 ปีการศกึษา 2556                                                                                             

บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 305 คน  ปริญญาตรี 303 คน  ปริญญาโท 2 คน                                                                                                                        

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557                                                                                                                                                                                              

ณ หอประชมุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556 



 

 

 

 

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศและอ าลาสถาบัน”  ประจ าปี 2557  ช่วงเช้าจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ                                      

“สัมภาษณ์งานอย่างไร จึงจะได้งานและเสริมบุคลิกภาพสู่การท างานอย่างมืออาชีพ”  โดย คุณธเนศ สิริสุวรรณกิจ                                                                                             

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี                                                                                                                                         

ช่วงเย็น งานพิธีบายศรีสูข่วัญ บรเิวณหน้าองค์พระพิรณุทรงนาค และงานเลี้ยงอ าลาสถาบัน                                                                                                                                                                                        

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557  ณ อาคารโภชนาคาร 2545                                                                                                                                                                                         

โครงการ "ปัจฉิมนิเทศและอ าลาสถาบัน" ประจ าปี 2557 

โครงการประกวดมารยาทไทย 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามกีิริยามารยาทที่งดงาม 

มีความเข้าใจในเรื่องมารยาทของสังคมไทย 

และเพื่อส่งเสรมินโยบายสถานศกึษา 3D                    

ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย                                                                                                      

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557                                                                                                 

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1 อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี  

 โครงการประกวดมารยาทไทย  

 

 

เครือเบเทาโกร เข้ารับคัดเลือก พร้อมสัมภาษณน์ักศกึษา                                                                                 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557                                                                                                       

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี  

เครือเบเทาโกร เข้ารับคัดเลือก พร้อมสัมภาษณ์นักศึกษา   



  

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาประมง เข้าร่วมวิชาสัมมนาทางประมง 

เพื่อศึกษาข้อมลูเกี่ยวกับประมงทีน่ักศึกษามีความสนใจ 

การสัมมนาเป็นการรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ 

และการแปลจากบทความภาษาองักฤษ 

เพื่อน ามาเเลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณภ์ายในสาขาวิชา                                  

เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2557                                                                                              

ณ ห้อง ปม.201 อาคารประมง  

โครงการสัมมนาทางประมง  

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลติพืช 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการผลิตพืช ประจ าปี 2557                           

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557                                                                                        

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบดี  

 โครงการสัมมนาทางวิชาการผลิตพืช ประจ าปี 2557 

 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สอบโครงร่างปญัหาพิเศษ 

ในรายวิชาปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เพื่อเปน็แนวทาง 

และปรบัปรุงข้อมลูในการท าปญัหาพิเศษของสาขาเทคโนโลยีภูมทิัศน์ 

ผู้สอนโดย อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์                                                        

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557                                                                                   

ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

               นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 สาขาเทคโนโลยีภูมทิัศน์ สอบโครงร่างปัญหาพิเศษ  

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

สอบปัญหาพิเศษ ในรายวิชาปัญหาพิเศษ เพื่อเป็นแนวทาง 

และปรบัปรุงข้อมลูในการท าปญัหาพิเศษ                                                      

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557                                                                                      

ณ อาคารปฏบิัติการเทคโนโลยีการอาหาร 2  

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร สอบปัญหาพิเศษ 



 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการผลิตพืช ศึกษาดูงานสวนพันธ์ุไม้ตระกูลปาล์ม 

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้นสภาพจริง ในการผลิตพันธ์ุไม้ เชิงการค้า               

ได้แก่ การปลูก การดูแลรักษา การจ าหน่าย ตลอดจนการจัดการแรงงาน 

และแนวทางการท านายแนวโน้มของพันธุ์ไม้ ที่คาดว่าจะได้รับความนิยม 

ในการจัดสวนด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้ระยะเวลาปลูกไม่ต่ ากว่า 3 ปี  

ซึ่งเป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต 

เป็นสวนปาล์มประดับและแก้วเจ้าจอม ของคุณกมลรัตน์ เนียมทอง 

อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ในรายวิชาการจัดการสถานเพาะช า                                                                          

ผู้สอนโดย อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ พิมพ์สุวรรณ                                                                                                                                                                                                                           

ศึกษาดูงานสวนพันธุ์ไม้ตระกูลปาล์ม 

 

 

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพสัตว์ ศึกษาดูงานด้านอิมมูนและซี่รั่มวิทยา ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานเก่ียวกับภูมิคุ้มกันของสัตว์ต่อเชื้อโรค การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว์ด้านอิมมูนและซีรั่มวิทยา 

ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตราฐานสากล 

และเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสประสานแนวคิดทางวิชาการกับสภาพจริงที่ได้พบเห็นในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ช่วยเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ในรายวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ผู้สอนโดย อาจารย์สุวดี อิสรายุวพร  

 ศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  

 

คณาจารย์และนักศึกษาชัน้ปีที่ 4  สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 

เข้าเยี่ยมชม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

สาขาโรงงานอาหารส าเร็จรูปหนองจอก เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิต 

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ตั้งแต่เริ่มตน้จนสิ้นสุดกระบวนการผลิต นอกจากนี้ 

นักศึกษายังได้ทดสอบชิมผลติภณัฑ์ที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ 

ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณก์ารเย่ียมชมในครั้งนีอ้ยา่งเต็มที่ 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 

ในรายวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์                                   

ผู้สอนโดย อาจารย์สุภาพร  ร่มโพธิ์ไทร                        

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์  ค าหนองไผ่  

ศึกษาดูงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน)  



 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประมง ศกึษาเรื่องการจัดครบีส าหรับถ่ายภาพเชิงวิทยาศาสตร์ และศึกษาอวัยวะภายในของปลา 

เพื่อให้นักศกึษาสามารถจัดครีบส าหรับถ่ายภาพเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อแสดงลักษณะสณัฐานวิทยาของปลา 

และสามารถจ าแนกอวัยวะภายในของปลาในกลุ่มปลากระดกูแข็งได้ ผู้สอนโดย อาจารย์ ดร.บุณฑรกิา ทองดอนพุ่ม  

ศึกษาเรื่องการจัดครีบส าหรับถ่ายภาพเชิงวิทยาศาสตร์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์ศึกษาการตรวจเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว 

ในรายวิชาพยาธิวิทยา เพื่อให้นักศึกษา 

ศึกษารูปร่างและขนาดของเม็ดเลอืดแดง และเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด                                                                               

ผู้สอนโดย อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ์  

 ศึกษาการตรวจเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์ ศึกษาการคัดเลือกไก่ไข่  ในรายวิชา การผลิตสัตว์ปีก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ                           

ผู้สอนโดย ว่าท่ีร้อยโท ดร.เสถียร โปกุล  

ศึกษาการคัดเลือกไก่ไข่ 



 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมแปรรปูผลิตผลเกษตร 

ศึกษาการใช้หลักการแช่เยือกแข็งในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

และการศึกษาอตัราการคืนตัวของผลิตภัณฑ์อบแหง้ ในรายวิชา 

เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางการเกษตร 1                                        

ผู้สอนโดย อาจารย์ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์  

ศึกษาการใช้หลักการแช่เยือกแข็งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

ศึกษาการประกวดและตัดสนิแพะ                           

ในรายวิชาการประกวดและตัดสนิสัตว์ 

เพื่อฝึกให้นักศกึษามีความสามารถในการน าแพะเข้าประกวด 

และเป็นผู้ตัดสินแพะ                                                                                  

ผู้สอนโดย อาจารย์อมร อัศววงศานนท์ 

ศึกษาการประกวดและตัดสินแพะ  

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ศึกษาการถ่ายเทมวลสารในแครอท 

ในรายวิชาหลักวิศวกรรมส าหรบัอุตสาหกรรมเกษตร  เพื่อใหน้ักศกึษา ศึกษาการถ่ายเทมวลสารในแครอท 

และเพื่อศึกษาการลดความชื้นระหว่างกระบวนการออสโมติก ดีไฮเดรชั่น                                                                                                              

ผู้สอนโดย อาจารย์ ภัทรภร  ภควีระชาติ 

ศึกษาการถ่ายเทมวลสารในแครอท  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฟาร์มเห็ด 


