
      เดอืนพฤษภาคม 2559 

งานประชาสมัพนัธ์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 

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

วสัิยทัศน์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร “คณะเทคโนโลยกีารเกษตรเป็นองค์กรนักปฏิบัตมิอือาชีพ 
สามารถสร้างนวตักรรมด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรในระดบัประเทศและก้าวสู่สากล”  

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร เป็นประธานเปิด 

และปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นวตักรรมระบบน า้ส าหรับงานภูมิทัศน์ จัดโดยชมรมวชิาชีพภูมิทศัน์ 

ส านักพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม                                     

เมื่อวนัที ่2 – 4 พฤษภาคม 2559                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนิล 3 อาคารส านักงานคณบดี  

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นวตักรรมระบบน า้ส าหรับงานภูมิทัศน์ 

 

บริษัท HENRITEX(M) SDN.BHD กจิการฟาร์มไก่ไข่                

จากประเทศมาเลเซีย                         

ให้ข้อมูลการรับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ 

และวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จ านวน 4 คน เพือ่ฝึกสหกจิศึกษา 

เมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2559                                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 รับสมคัรนักศึกษาเพือ่ฝึกสหกจิศึกษาต่างประเทศ 



 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดัการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างสถาบัน คร้ังที ่4 (ASTC)                      

เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2559                                                                                                                                                                                              

ณ วทิยาลยัการแพทย์แผนไทย 

 ประชุมคณะกรรมการASTC 

 

ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื 

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ(อพ.สธ.)                                      

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร คร้ังที ่1/2559                                                                                               

เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2559                                                                           

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

  ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื 

ประชุมกรรมการยุทธศาสตร์เกษตรอาหาร เพือ่เตรียมประชุม 9 มทร.                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2559                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมกรรมการยุทธศาสตร์เกษตรอาหาร 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่4/2559 

เพือ่ตดิตามการด าเนินงาน 

และเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียน                                                 

เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2559                                                                        

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่4/2559  



 

 

เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบลบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ เข้าเยีย่มชมการปลูกพชืไม่ใช้ดนิ (Hydroponics) ของคณะ                                              

เมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2559  

เยีย่มชมการปลูกพชืไม่ใช้ดิน (Hydroponics) 

 

สมาคมศิษย์เก่าวทิยาเขตปทุมธานี จดัการประชุมสามญั 

เมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม 2559                                                                     

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธาน ี

ประชุมสามญัสมาคมศิษย์เก่า  

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่1/2559 เพือ่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการเบิกจ่ายเงนิ ปีงบประมาณ 2559 

ไตรมาส 2 รวมถึงพจิารณาผลงานวชิาการและแผนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม กจิกรรมนักศึกษา ประจ าปี 2559                                                   

เมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 2559                                                                                                                                                                                         

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่1/2559  



 

 

 

 

 

 

ดร.สวสัดิ์ พมิพ์สุวรรณ อาจารย์สาขาการผลติพชื พร้อมด้วยนักศึกษา เป็นวทิยากรให้ความรู้ เร่ืองการขยายพนัธ์ุพชื                                     

เมือ่วนัที ่21 - 22 พฤษภาคม 2559                                                                                                                                                                                          

ณ ส านักงานส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 การขยายพันธ์ุพชื                                

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร ช่วยกนัจดัภูมทิศัน์ บริเวณ  อบต.บ่อทอง                                                                                                        

ณ อบต.บ่อทอง จ.ปราจนีบุรี  

 จัดภูมิทศัน์ อบต.บ่อทอง 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 ได้รับเกยีรตจิาก ดร.เศกศักดิ์ เชยชม นักพฒันาธุรกจิอาวุโส 

ส านักจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)                                                       

บรรยายเร่ือง ส่ิงควรรู้ในการฝึกงาน                                                                                                                                                                                            

เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2559                                                                                                                                                                                                                                             

ณ อาคาร 70ปี เกษตรปทุมธาน ี

 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ดร.วสิิทธ์ิ ล้อธรรมจกัร ผู้ช่วยอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี 

พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ                                                       

ร่วมประชุมหารือด้าน “ยุทธศาสตร์เกษตรและอาหาร”                                                                

เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2559                                                                             

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 

ยุทธศาสตร์เกษตรและอาหาร 

โครงการวางระบบและกลไกการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี  
 

 

 

 

 

ส านักประกนัคุณภาพการศึกษา จดัโครงการวางระบบและกลไกการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี 

ของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                                             

ระดบัหลกัสูตร รุ่นที ่2 (ระดบัปริญญาตรี) ให้กบัคณะ                                                                                                                             

เมือ่วนัที ่ 26  พฤษภาคม 2559                                                                                                                                                                                          

ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัตกิาร  13  ช้ัน มทร.ธัญบุรี 



 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ตวับ่งช้ีระดบัคณะ และระดบัหลกัสูตร                              

เพือ่หารือการตรวจ ตดิตามประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2558                                                                                                                                                                    

เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2559                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร และวทิยาลยัการแพทย์แผนไทย 

เจ้าภาพร่วมจดัการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างสถาบัน ASTC 2016 คร้ังที ่4                                                                                                                       

เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2559                                                                                            

ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

แจ้งวฒันะ  

ประชุมวชิาการระดับชาติ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ASTC 2016 คร้ังที ่4                                 

ประชุมคณะกรรมการ ASTC 2016 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและวทิยาลยัการแพทย์แผนไทย จดัประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมวชิาการระดบัชาตวิทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างสถาบัน ASTC 2016                                                                                       

เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 



 

นักศึกษาช้ันปีที ่1 สาขาการผลติพชื ทดสอบสมรรถนะ ประจ าปีการศึกษา 2558                               

การทดสอบสมรรถนะการท าปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกอง                                                                                                                                                 

และ การทดสอบสมรรถนะการใช้ระบบสารสนเทศโปรแกรมค าแนะน าการจดัการดนิและปุ๋ ยรายแปลง                                                                   

เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2559  

นักศึกษาช้ันปีที ่1 สาขาการผลติพชื ทดสอบสมรรถนะ 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ สัมมนาปัญหาพเิศษ 

เพือ่แลกเปลีย่นความรู้ด้านภูมทิศัน์                                                                

เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2559                                                                                                 

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

สัมมนาปัญหาพเิศษ 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เข้าร่วมโครงการท าหมนัสุนัขและแมว เพือ่เรียนรู้การเป็นพยาบาลสัตว์ 

และฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ                                                                                                                                          

ในรายวชิา ศัลยศาสตร์สัตว์                                                                                                                                                                                     

ควบคุมโดย สพ.ญ. ดร.พชรธร  สิมกิง่  

 โครงการท าหมันสุนัขและแมว 



 
 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาการผลติพชื ศึกษาดูงานการผลติกล้วยไม้                         

ณ แอร์ออร์คดิแอนด์แลบ็ จ. นครปฐม                                           

ในรายวชิาการผลติกล้วยไม้                                                                           

ควบคุมดูแลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จนัทร์เพญ็ ชัยมงคล  

ศึกษาดูงานการผลติกล้วยไม้ 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาการผลติพชื ศึกษาดูงาน การผสมเกสรเมล่อน                                                                                                                       

ณ บริษัทเกษตรอนิทรีย์ อ. สามโคก จ. ปทุมธานี                                                                                                                          

ในรายวชิาหลกัปรับปรุงพนัธ์ุ                                                                                                                                                                     

ควบคุมดูแลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อญัชล ีสวาสดิ์ธรรม  

ศึกษาดูงาน การผสมเกสรเมล่อน 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 และปี 4 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ ศึกษาดูงานเพือ่เสริมทกัษะ ณ อุทยานแห่งชาตแิก่งกระจาน หน่วยบ้านกร่าง พะเนินทุ่ง 

และน า้ตกทอทพิย์ ในรายวชิาการออกแบบและจดัสร้างสวนน า้และวชิาการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ                                                     

ควบคุมดูแลโดย อาจารย์พศิาล ตนัสิน  

ศึกษาดูงานเสริมทกัษะทางภูมิทศัน์ 



 
 

รุ่นน้องของแต่ละสาขา จดังาน Bye Nior เพือ่แสดงความยนิดกีบัว่าทีพ่ีบ่ัณฑิต                                                                                                  

ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

งาน Bye Nior 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร สาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร 

สาขาสัตวศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

สาขาเทคโนโลยภูีมิทัศน์ 


