
เดือนมกราคม 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 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกบัชมรมพุทธ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมตกับาตรอาหารแห้ง ปล่อยนก ปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558                                                                                                                                                                                          

ณ บริเวณหน้าอาคารส านักงานคณบดี  

 กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ 

 

ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมอบรม                                                                

“การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2557 ของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน”    

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558                                                                      

ณ โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  คอนเวนชั่น 

 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 



 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2558 

“โครงการพฒันาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรสู่การเปน็ศูนยก์ารเรียนรู้และบูรณาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร”                                    

ช่วงเช้า บรรยายโดย ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เรื่อง การผลติบณัฑติสู่การเป็นนักปฏิบัตมิืออาชีพ 

และการสร้างโมลเดลเชิงลึกบัณฑตินักปฏิบัติ                                                                                                                                                     

ช่วงบ่าย บรรยายโดย อาจารย์อรรจน์  สีหะอ าไพ   เรื่อง “การท างานเป็นทีมอย่างมีความสุข เพื่อน าไปสู่การจัดการสมัยใหม”่                                                                                                                                                                                

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558                                                                                                                                                                                                        

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 

 

“โครงการพฒันาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรสู่การเปน็ศูนยก์ารเรียนรู้และบูรณาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร”                                 

ศึกษาดูงาน ณ เรนฟอเรสฟาร์ม  เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.พิษณุโลก ศึกษาดูงานฐานการเรียนรูภ้าคปฏิบัติงานฟาร์ม 

และด้านการบริหารจัดการ การเกษตรด้วยเทคโนโลยี มทร.ล้านนา วิทยาเขตน่าน  และศึกษาดูงาน  ไร่บุญรอด จ.เชียงราย                                                                                                                  

ระหว่างวันที่ 7 -10 มกราคม 2558                                                                                                                                                                                 

ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงราย  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2558  

 ระหว่างวันที่ 7 -10 มกราคม 2558  

 วันที่ 6  มกราคม 2558  



 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร มทร.ธญับุรี กราบสักการะพระพุทธพริิยมงคล และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์                                                                                    

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558    

 

 

 

 

 

 

พิธีท าบุญ พระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์                                                                                                    

ถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์                                                                                                                                            

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558  ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี เปิดโครงการสมัมนาผู้ปกครองนกัศึกษา “มหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองนักศกึษา ร่วมด้วยช่วยพัฒนา”                                                          

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารส านักงานอธกิารบดี  

 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 



 

การประกวดแข่งขันผลติผลเกษตรประเภทข้าวหอมปทุม(ปทุมธานี 1) ประจ าปี 2558 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ                                                                                                                                                                                

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558                                                                                                                                                                                                

ณ หอประชมุ มทร.ธัญบรุ ี

 

การประกวดแข่งขันผลิตผลเกษตรประเภทข้าวหอมปทุม(ปทุมธานี 1)  

 

 

 

การประกวดแข่งขันผลติผลเกษตรชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทไกแ่จ้  

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ                                                                                                                                                                              

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558                                                                            

ณ หอประชมุ มทร.ธัญบรุ ี

 

 

การประกวดแข่งขันผลิตผลเกษตรชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทไก่แจ้                              



 

 

งานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวจัิยของอาจารย์และนกัศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                                                                                            

ระหว่าวันท่ี 18 - 20  มกราคม 2558    ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

 

 

 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 



พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และนักศกึษา ประจ าปี 2557                       

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี                                                                                              

บุคลากรดีเด่นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สายวิชาการ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ                                           

ล าดับที่ 1 สัตวแพทย์หญิงรุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ ล าดับที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี เจริญวัฒนะ                                                     

สายสนับสนุน กลุม่ที่ 1 ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ ล าดับที่ 1 นางยุพดี จวงมาลา                                                                 

กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้างชั่วคราว  ล าดับที่ 3 นางอนงค์  จุลวงษ์  และศษิย์เก่าดีเด่น สมาคมศษิย์เก่า มทร.ธัญบุรี นายขุนศรี  ทองย้อย  

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ท่าน นายสมบัติ นิ่มเงิน นายสันติ  พิณเสนาะ และนายบญุส่ง  พวงเงินสกุล 

 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจ าป ี2557                        

 

 

ผู้บริหารของคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดหอเกียรติยศราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala Thanyaburi Hall of Fame)                                                  
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558                                                                                                                                                                                             

ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

พิธีเปิดหอเกียรติยศราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala Thanyaburi Hall of Fame)                                



  

 

 

 

 

 

 

สัมมนาอาจารย์แนะแนว เรื่องแนะแนวการศึกษาตอ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                                                                      

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมรนิลอบุล อาคารส านักงานอธิการบดี  

สัมมนาอาจารย์แนะแนว  

 
 

 

 

 

 

 คณาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษา ของคณะ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมร าลกึในมหากรุณาธิคณุ                

และท าความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                                                                                                                                 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558  ณ ห้องประชุมรนิลอบุล อาคารส านักงานอธิการบดี  

            บริจาคโลหิตเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ                 

 

 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์จัดประชุมอาจารย์ ในสาขา                               

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557                                                                                            

ณ ห้องอนิทนิล 2 อาคารส านักงานคณบดี  

ประชุมสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพสัตว์ 



 

 

รายการเกษตรสร้างชาติ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี MCOT ถา่ยท ารายการ พร้อมสัมภาษณ์ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์ค า 

อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และกลุม่ชุมชนสตรีหลักหก เกี่ยวกับผลติภัณฑ์แปรรูปอาหารจากบัว                                                        

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558                                                                                                                                                                                              

ณ ต าบลหลักหก จ.ปทุมธาน ี

รายการเกษตรสร้างชาติ ถ่ายท ารายการ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากบัว 

คณะอาจารย์ จาก Universitas 17 Agustus 1945 Banyawangi เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องปฏบิัติการของคณะ 

และเย่ียมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวนัที่ 21-23 มกราคม 2558 

พร้อมทั้งน านักศกึษามาแลกเปลี่ยนเข้าศึกษาที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2557-2558 เป็นระยะเวลา 1 ปี                                    

จ านวน 3 คน สาขาการผลิตพืช 1 คน และสาขาประมง 2 คน  

 Universitas 17 Agustus 1945 Banyawangi เข้าเยี่ยมชมคณะ 

 
 

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น านกัศึกษาและเจ้าหน้าท่ี 

เข้าเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ของคณะ                                                        

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558  

 

 

นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ของคณะ 



 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เป็นประธานเปิดงานสมัมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง 

"เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ด้วยเครื่อง Spray Dryer และFalling 

Film Evaporator" เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558                                                 

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย                                           

บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จ ากัด 

คณบดีเป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

ครั้งที่ 1/2558 เพื่อทบทวนแผนพฒันาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน 

ฉบับปรับปรงุปี 2558 และรายงานผลการด าเนินงาน ในไตรมาสแรก  

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558                                                                                                          

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2558  

 
 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยฯ 

เข้าประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ ศิลวัตร)                                                   

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 



 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการแข่งขนักีฬาบัวน้ าเงินเกมส์ ครั้งที่ 24                                                                                                               

ระหว่างวันที่ 24 - 31 มกราคม 2558                                                                                                                                                                                                 

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 กีฬาบัวน้ าเงินเกมส์ ครั้งที่ 24   

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรจากประเทศกัมพูชา จ านวน 13 คน น าโดย หน่วยงาน ERECON JAPAN เข้าเยี่ยมชม                                                                          

และดูงานแปลงผัก ไฮโดรโปนิกส ์ และฟาร์มเห็ดของคณะ                                                                                                                                          

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558  

เกษตรกรจากประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมคณะ 


