
      เดือนพฤษภาคม 2558 

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 

ประชุมผู้บริหารคณะ เพื่อจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2559 พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานงบประมาณ 2558 

และอนุมัติผลการเรียนของนักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2/2557                                                                                                                           

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558                                                                                                                                                                                       

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมผู้บริหารคณะ  

 

ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

เข้าร่วมโครงการก ากบัติดตามผลการน านโยบาย 

และแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี ไปสู่เป้าหมาย 

ครั้งที่ 2/2558 รอบ 6 เดือน                                                                            

ณ รอยัล ริเวอรแ์คว รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี                                

เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 

 สัมมนา ติดตามนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มทร. ธัญบุรี  



 

 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศกึษา เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างจิตส านึกด้านอนุรกัษ์พลงังาน                                             

RMUTT SAVE ENERGY Green University เพื่อให้ทราบถงึสถานการณพ์ลังงาน                                          

และแนวทางการอนรุักษพ์ลังงานอย่างง่ายๆ ท่ีใครๆก็ท าได้                                                                                                                                                                                                        

เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2558                                                                                                                                                                                  

ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุร ี

 โครงการอบรมการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พลังงาน  

 

คณาจารย์ของคณะ 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการนวตักรรมการสอน รุ่นที่ 2                 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558                                                                            

ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวมและปฏบิัติการ มทร.ธญับุร ี

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน รุ่นที่ 2                  

 

คณาจารย์ของคณะ 

เข้าร่วมโครงการอบรมพฒันาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ส าหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี                                                   

เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม  2558                                                      

จัดโดย กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ                                                         

ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุร ี

    โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  



 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่าย                

ทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                      

ระหว่างวันที่ 23 -24 เมษายน 2558                                                                                     

ณ โรงแรมแคนทารี จ.พระนครศรีอยุธยา 

 โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรบุคคล มทร.ธัญบุรี  

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มทร.ธญับุร ี                                                          

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม  2558                                                                                                                                                                            

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

การเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ 

ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

และเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

(เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทศัน์)                                               

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558                                                                         

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี

 การเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะ  

 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มทร.ธัญบุรี  



 

      

    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนกัศึกษาของคณะ เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบนั ครั้งที่ 3” (ASTC) 

ภายใต้สาระส าคัญ “วิทยาศาสตรเ์พื่อความสุข: จากงานวิจัยพื้นฐานสู่การค้าเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืนในอนาคต”                                                               

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558                                                                                                                                                                                 

ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3”  

 

 

ผู้บริหารของคณะ 
เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้ปฏิบตังิาน 

ด้านพัฒนานักศกึษา                                                                        
เมื่อวันที่  27-29 พฤษภาคม 2558                                                                                   

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา  

 โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา                                                       

ฝึกทักษะการเลี้ยงผึ้งโพรง และย้ายรังชันโรง   
 

 

นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาการผลิตพชื  ฝึกทักษะการเลี้ยงผ้ึงโพรง 

และย้ายรังชันโรง  ในรายวิชาการเลี้ยงผ้ึง                                                        

ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม 



 

คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมโครงการ “Enhancing Leadership Skills Through Effective Oral Communication Skills” 

เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษใหก้ับคณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี มทร.ธัญบุรี                                                                                                        

เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2558                                                                                                                                                                                   

ณ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบรุี  

 โครงการ “Enhancing Leadership Skills Through Effective Oral Communication Skills”  

คณาจารย์ของคณะ  เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย”                                 

ภาคปฏิบตัิ (กิจกรรมที่ 2) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความวิจัยต้นฉบับ (Manuscript) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ                                         

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558                                                                                                                                                                                                                                      

ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จ.พระนครศรีอยธุยา  

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย” 

ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558                               

ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมคลงัก๊าซเขาบ่อยา จ.ชลบุรี 

ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมสถาบนัก าเนิดวิทย์ 

และสถาบันวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีวิทยสิริเมธี บริษัท ปตท. จ.ระยอง                                                            

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  

 ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 2/2558  



 

โครงการ “ส่งเสริมและสนบัสนุนการเข้าร่วมประกวด และแขง่ขนัทางด้านวิชาชีพ” ประจ าปี 2558   

โดยมีกิจกรรมการแข่งขันการพูดในที่ชุมชนภาคภาษาอังกฤษ การแข่งขันการแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ 

กิจกรรมการแขง่ขนัการตอบปัญหาทางเทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันการแสดงผลงานภาคบรรยาย 

และกิจกรรมการแขง่ทักษะปฏิบตัิทางวิชาชีพเฉพาะแต่ละสาขา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมประกวด และแข่งขันทางด้านวชิาชีพ”  



 
 

 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี 

เปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

“เพชรราชมงคลธัญบรุ”ี                                                  

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558                                               

ณ ห้องประชุมเมธาวี มทร.ธัญบรุี 

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา “เพชรราชมงคลธัญบุรี”    

 

 

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา (สอบตรง)                                                

ประจ าปีการศึกษา 2558 (เพิม่เติม)                                                                     

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558                                                                                      

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี

 

 

 

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา (สอบตรง) ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ศึกษาดูงานและฝกึปฏิบตัิงานด้านอิมมูนและซรีั่มวิทยา                                                         

ณ สถาบนัสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์  เมื่อวันที่ 20 และ 22 เมษายน  2558 ในรายวิชาภมูิคุ้มกนัวิทยา 

เพื่อให้นักศกึษามีความรู้ความสามารถ ในการน าความรู้จากทฤษฎทีี่ได้เรียนในรั้วมหาวิทยาลัย                                                       

ไปปฏิบตัิจริงในห้องแลบ็ที่ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                    

ผู้สอนโดย อาจารย์สุวดี อิสรายุวพร 

ศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์   



 

 

 

 

 

 

ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประธานเปิดงานปฐมนิเทศ                           

นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ  ปีการศึกษา 2557                                                                                                                  

โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพ็ญระพี  ทองอินทร์ นักวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร                                           

บรรยายเรื่อง ฝึกงานอย่างไรให้ได้งาน                                                                                                                                                                 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558                                                                                                                                                                                        

ณ  ห้องประชุม อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธาน ี

 

 

สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกนัปญัหายาเสพติด แก่นักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                               
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558                                                

ณ อาคาร 70 ปี  เกษตรปทุมธานี  

                กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติด แก่นักศึกษา  

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ  ปีการศึกษา 2557                                                                                                

 

ส านักสิ่งแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร 
จัดโครงการอบรมวิชาการปลูกและตกแตง่ต้นไม้ ส าหรบัประชาชน               
โดยมี ดร.สวัสดิ์  พิมพ์สุวรรณ และอาจารย์เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกลุแก้ว 

อาจารย์สาขาการผลิตพืช                         
เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏบิตัิ เรื่อง การขยายพันธุพ์ืช  

และการปลูกไม้ผล                                                                             
เมื่อวันที่ 9-11 และ 16 พฤษภาคม 2558                                                           
ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพนิี  

 อบรมการขยายพันธ์ุพืช และการปลูกไม้ผล                                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการ “สัมมนาคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ปีการศึกษา 2558” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจในระบบงานพัฒนานักศกึษา ประกนัคณุภาพนักศกึษา และกิจกรรมนักศึกษา 

และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ                                                                                                                                                                         

เมื่อวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2558                                                                                                                                                                                  

ณ ซันไรส์รีสอร์ท    อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  

 สัมมนาสโมสรนักศึกษา 

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                 

จัดกิจกรรม โครงการ “ชวนกันท าดี ร่วมกันท าความสะอาดวัด”  

เพื่อปลูกฝังจิตส านึกใหน้ักศกึษารูจั้ก การมีจิตสาธารณะ 

และการท าประโยชน์ให้กับสังคม                                                      

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558                                                                      

ณ วัดหินกอง  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ์

โครงการ “ชวนกันท าดี ร่วมกันท าความสะอาดวัด”     

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ทัศนศึกษา                                              

ณ อุทยานแห่งชาตนิ้ าตกเอราวณั จ.กาญจนบุรี 

ในรายวิชาการจัดการพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ 

และรายวิชาการออกแบบและจัดสร้างสวนน้ า                                                   

เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558                                     

เพื่อให้นักศกึษาได้มีโอกาสศึกษาธรรมชาติ 

แนวคิดทางวิชาการกับสภาพจริงที่ได้พบเห็นในการศึกษา 

และเพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์ให้กับนักศึกษา                                 

ผู้สอนโดย อาจารย์พิศาล ตันสิน 

 ทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ าตกเอราวัณ                                 



 

รุ่นน้องของแต่ละสาขา จัดงาน Bye Nior เพื่อแสดงความยินดีกับว่าท่ีพี่บัณฑิต  

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 

 

 

 

 

 

 งาน Bye Nior  

สาขาประมง สาขาสัตวศาสตร์ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

สาขาการผลิตพืช 

วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 


