
      เดอืนกุมภาพนัธ์ 2559 

งานประชาสมัพนัธ์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 

เลขท่ี 2 พหลโยธิน 87 ซอย2 ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธาน ี12130 โทรศพัท์ 02-5921955 ต่อ 2029 

วสัิยทัศน์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร “คณะเทคโนโลยกีารเกษตรเป็นองค์กรนักปฏิบัตมิอือาชีพ 
สามารถสร้างนวตักรรมด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรในระดบัประเทศและก้าวสู่สากล”  

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

โครงการพฒันาบุคลากรสายวชิาการ ประจ าปี 2559                               

โครงการพฒันาบุคลากรสายวชิาการ                                                        

โดยได้รับเกยีรตจิาก รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                                                 

ให้ความรู้ ในหัวข้อ “หลกัการจดัการเรียนการสอน แบบ Project base learning”                                                                                                                               

เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2559                                                                                                                                                                                           

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพฒันาบุคลากรสายวชิาการ                                                             

เมือ่วนัที ่27-29 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทนัสมยั                     

ข้าว-ปลา-ปาล์ม (เครือเจริญโภคภัณฑ์) จงัหวดัก าแพงเพชร 

และงานวนัเกษตรแห่งชาต ิ“คนไทยใจเกษตร”                                                

ณ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ จงัหวดัเชียงใหม่ 

สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพฒันา 

และเพิม่ศักยภาพในด้านการเรียน การสอน งานวจิยั 

รวมไปถึงบริการวชิาการ เพือ่น าไปสู่การพฒันาองค์กร 

(Emotional Fitness) ประจ าปีงบประมาณ 2559                                                             

เมือ่วนัที ่11 - 13 กมุภาพนัธ์ 2559                                                                                                                                                                                   

ณ จงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัตราด 



 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่1/2559  เพือ่รายงานการเบิกจ่ายเงนิไตรมาสแรก พร้อมทั้งจดัท าแผนพฒันาการเรียนการสอน 

และจดัท าแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัหลกัสูตร                                                                                                                                       

เมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2559                                                                                                                                                                                           

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่1/2559  

 

อาจารย์สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์  น าเสนอประสบการณ์ 

การฝังตวัในสถานประกอบการ ตามแผนพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ                                                        

เมือ่วนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 2559                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุม อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 

อาจารย์สาขาการผลติพชื                                             

น าเสนอประสบการณ์ การฝังตวัในสถานประกอบการ 

ตามแผนพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ                                                                                                                    

เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2559                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องเรียนรวม พ.2202 อาคารปฏิบัตกิารพชืศาสตร์ 2 

น าเสนอประสบการณ์ การฝังตัวในสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการ การจดัการความรู้ 

เพือ่ขอความคดิเห็น หัวข้อองค์ความรู้ 

ด้านการเรียนการสอน และด้านวจิยั                                                                                      

เมือ่วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2559                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 

อาคารส านักงานคณบด ี

ประชุมคณะกรรมการ การจัดการความรู้  



 

ผู้บริหารคณะ 

สร้างขวญัและก าลงัใจให้กบันกัศึกษาทีป่ระสบอุบัตเิหตุ                                     

จากการเตรียมงานกฬีาบัวน า้เงนิเกมส์ คร้ังที ่25                                                            

เมือ่วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2559                                                                                                

ณ อาคารส านักงานคณบด ี 

 

ผู้บริหารคณะ สร้างขวญัและก าลงัใจ 

ผู้บริหารคณะร่วมแสดงความช่ืนชมยนิดกีบั   

นายวุฒิชัย แจ่มใส นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาการผลติพชื 

ผู้เข้าร่วมการประกวดเรียงความ                                     

“ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ”                      

และได้รับเกยีรตบิตัร จากนายกรัฐมนตรี 

ซ่ึงจดัโดยกรมประชาสัมพนัธ์ ส านักนายกรัฐมนตรี                           

เมือ่วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2559                                                                                        

ณ อาคารส านักงานคณบด ี 

 ผู้บริหารคณะร่วมแสดงความช่ืนชมยนิดี 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษา ร่วมงานเลีย้งขอบคุณนักกฬีา " Thanks party buanamnguen games"  

จากการแข่งขันกฬีาบัวน า้เงนิเกมส์ คร้ังที ่25                                                                                                                                                       

เมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2559                                                                                                                                                                                                    

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

งานเลีย้งขอบคุณนักกฬีา “Thanks party”  



 

เลอืกตั้งกรรมการประจ าคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจ า คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

เมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2559                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 

 เลอืกตั้งกรรมการประจ าคณะ  

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร ร่วมหารือแนวทางขับเคลือ่น “ยุทธศาสตร์เกษตรและอาหารในอนาคตของ มทร.ธัญบุรี”                                               

โดยมท่ีานวสิิทธ์ิ   ล้อธรรมจกัร ผู้ช่วยอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี เป็นประธาน                                                                                                           

เมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2559                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ยุทธศาสตร์เกษตรและอาหารในอนาคตของ มทร.ธัญบุรี 

บุคลากรของคณะ 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏบิตักิารมาตรฐาน 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (WIL) 

ตามนโยบายและวตัถุประสงค์ของกองทุน 

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพใหม่                                                                                                    

เมือ่วนัที ่11-12 กมุภาพนัธ์ 2559                                                                  

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  

โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการมาตรฐานการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (WIL)  



 

 

โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพและสหกจิศึกษา เพือ่เป็นการให้ความรู้และเตรียมความพร้อม 

ให้กบันักศึกษาทีจ่ะออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพในภาคการศึกษาที ่3/2558 และนักศึกษาออกปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา                               

ในภาคการศึกษาที ่1/2559                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ได้ท าบนัทกึความร่วมมอื (MOU)                                                                                                                  

กบัทาง National Pingtung University of Science and Technology ทาง National Pingtung University of Science and Technology 

ส่งนักศึกษาจ านวน 2 คน (ระดบัปริญญาเอก และระดบัปริญญาตรี )                             

เพือ่มาแลกเปลีย่นประสบการณ์และศึกษางานวจิยัของทางสาขาประมง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

ทางสาขาประมงจงึจดัการบรรยายพเิศษโดย Ya-Li Shiu ซ่ึงเป็นนกัศึกษาปริญญาเอกจาก National Pingtung University of Science and 

Technology ทีม่คีวามเช่ียวชาญเกีย่วกบัสารอาหารในสัตว์น า้ (Nutrition) ในหัวข้อเร่ือง Probiotics in Aquaculture 

ให้กบันักศึกษาสาขาประมงช้ันปีที ่4 ในรายวชิาโภชศาสตร์สัตว์น า้                                                                                                                     

เมือ่วนัที ่15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559                                                                                                                                                                                      

ณ ห้อง ปม. 102  

 บรรยายพเิศษ เร่ือง Probiotics in Aquaculture   

โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพและสหกจิศึกษา 



 

การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ คร้ังที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2559                                                                              

เพือ่ส่งเสริมการเป็นบัณฑิตนกัปฏิบัต ิและเตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขัน 9 มทร.                                                                                                                                                             

เมือ่วนัพุธที ่24 กมุภาพนัธ์ 2559  

 
การแข่งขันทกัษะทางวชิาการ คร้ังที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2559  

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ เลอืกตั้งกรรมการสวสัดกิารข้าราชการ  มทร.ธัญบุรี                                                                                           

เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอนิทนิล 3 อาคารส านักงานคณบด ี

เลอืกตั้งกรรมการสวสัดิการข้าราชการ 



 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ศึกษาการประกวดสุนัข                                                                                                                         

ในรายวชิาการจดัการฟาร์มสุนขัและแมว                                                                                                                                                            

ผู้สอนโดย อาจารย์อมร อศัววงศานนท์                                                                                                                                                                                

ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต                                                                                                                                          

ศึกษาการประกวดสุนัข                                

นักศึกษาช้ันปีที ่2 และ 3 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

เตรียมพืน้ทีแ่ละปรับภูมทิศัน์ เพือ่รับเสดจ็สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกมุารี เป็นการส่วนพระองค์ ณ สระเกบ็น า้พระราม 9 

ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี                          

โดยมอีาจารย์พศิาล ตนัสิน                                                   

และนายพงศกร สุขแสงแก้ว ควบคุมดูแล  

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ เตรียมพืน้ที่และปรับภูมิทศัน์  

 

โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                 

ได้รับเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกว ิผู้อ านวยการส านักประกนัคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี                                      

บรรยายหัวข้อเร่ือง ความส าคญัการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อองค์กร 

และเทคนิคการเกบ็รวบรวมข้อมูลการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ แต่ละองค์ประกอบ                                                                                                                                                                                                        

เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2559                                                                                                                                                                                           

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา                             


