
      เดอืนกรกฎาคม 2558 

งานประชาสมัพนัธ์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 

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

วสัิยทัศน์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร “คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เป็นคณะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพช้ันน า                                          

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี และนวัตกรรมทางการเกษตร ในระดบัประเทศและก้าวสู่ระดบัสากล” 

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ พร้อมคณะ เข้าพบคณบด ีและผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

เพือ่ปรึกษาและน าเสนอบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ในเร่ืองต่างๆ                                                                                                             

เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2558                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

 ปรึกษาและน าเสนอบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ผู้บริหารคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร 

ร่วมแสดงความยนิดกีบั ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท ีภู่รอด 

ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบด ี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

 ร่วมแสดงความยนิดีกบั ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท ีภู่รอด 



 

 

 

 

สโมสรนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิารผู้น านักศึกษา 

เพือ่จดักจิกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์                                                                

เมือ่วนัที ่8 - 10 กรกฎาคม 2558                                                                                    

ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก 

 โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการผู้น านักศึกษา เพือ่จัดกจิกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์   

 

 

 

 

คณะครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนวดัรังสิต เข้าศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                      

เกีย่วกบับัว การแปรรูปบัว เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนมทีกัษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

และให้ได้รับการพฒันาความรู้นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน                                                                                                                        

เมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 2558 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวดัรังสิตเข้าศึกษาดูงานคณะ 

 โครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ 2558 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ 

คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร เป็นประธานเปิด 

“โครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาต ิ2558”                                       

ระหว่างวนัที ่6 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที ่16 สิงหาคม 2558 

โดยจดัส่งนักศึกษาไปแลกเปลีย่นและฝึกประสบการณ์                                            

ณ ประเทศอนิโดนีเซีย                                                                    

เมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 2558                                                                                  

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี



 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการ                                                            

“พฒันาบุคลกิภาพผู้ปฏบิัตงิานบริการภายใน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี”                                             

เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2558                                                                           

ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี 

 

 โครงการ “พฒันาบุคลกิภาพผู้ปฏบัิติงานบริการภายใน มทร.ธัญบุรี 

 

บุคลากรของคณะเข้าร่วมโครงการ                                                                    

“การคดิเชิงวเิคราะห์เพือ่ประโยชน์ในการท างาน 

หลกัสูตรการคดิเชิงวเิคราะห์เพือ่การแก้ปัญหา และการตดัสินใจ”                                                              

เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2558                                                                           

ณ ห้องประชุม มทร.ธัญบุรี 

 

โครงการ “การคดิเชิงวเิคราะห์เพือ่ประโยชน์ในการท างาน  

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนบัสนุน คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                              

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ (E-Office)                                                                                                                             

เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 2558                                                                                                                                                                                            

ณ อาคารศูนย์บริการความรู้ (CKC)  

 อบรมการใช้ระบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Office)                           



  

ดร.วชัิย พยคัฆโส 

รองอธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจดัการทรัพย์สิน 

ของมหาวทิยาลยั เพือ่พจิารณาการด าเนินงานของศูนย์ปฏบิัตกิาร 

ทางการเกษตร เพือ่สุขภาพ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร คร้ังที ่1/2558                            

เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2558                                                                                                                                                                                         

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

ประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลยั  

รองศาสตราจารย์จุฑาทพิย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บรรยายให้ความรู้เร่ือง แนวทางการจดัการร้าน (Farmer Shop) แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะ 

เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัตกิารทางการเกษตรเพือ่สุขภาพ 

ในการฝึกปฏบิัตนิกัศึกษาจดัหารายได้ในงานบริการวชิาการและจ าหน่ายผลผลติเกษตรปลอดสารของคณะ และเกษตรกร                                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2558                                                                                                                                                                                           

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 แนวทางการจัดการร้าน (Farmer Shop)  

โครงการ   “การเสริมสร้างศักยภาพการท างานเป็นทมี”                                  

 

บุคลากรของคณะเข้าร่วมโครงการ   

“การเสริมสร้างศักยภาพการท างานเป็นทมี”                                                              

เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2558                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุม มทร.ธัญบุรี 



 

นักศึกษาระดบั ปวช. คหกรรมฐานวทิยาศาสตร์ 

วทิยาลยัอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ฝึกปฎบิัตกิาร การสกดัไคตนิ 

และเจลาตนิจากเกลด็ปลาช่อน  

การพฒันาผลติภณัฑ์อาหารจากปลาช่อน                                           

โดยม ีผศ อญัชลนิทร์  สิงห์ค า เป็นผู้ควบคุมโครงงาน                   

เมือ่วนัที ่21-22 กรกฎาคม 2558                                                                     

ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ศูนย์รังสิต 

 นักศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เข้ามาฝึกปฏบัิติการ  

 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ สอบปัญหาพเิศษ                       

ประจ าภาคฤดูร้อน 2557                                                                                       

เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2558 

 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ สอบปัญหาพเิศษ                        

 

การประชุมสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่8/2558    

เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2558                                                                                            

ณ ห้องประชุมมงัคลอบุล มทร.ธัญบุรี 

 

 ประชุมสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่8/2558     

 

Dr.OKUBO,Masayoshi ศาสตราจารย์จากมหาวทิยาลยัโกเบ ประเทศญี่ปุ่ น 

ร่วมหารือกบัผู้บริหารคณะ ด้านการวจิยั การแลกเปลีย่นบุคลากร 

และนกัศึกษา ระหว่างคณะเทคโนโลยกีารเกษตร กบัมหาวทิยาลยัโกเบ 

เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2558                                                                                        

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ศาสตราจารย์จากมหาวทิยาลยัโกเบ ประชุมหารือกบัผู้บริหารคณะ  



 

 

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยกีารเกษตร เป็นตวัแทน มอบองค์พระพรุิณ 

แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ 

คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

เพือ่ไว้เป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์และนกัศึกษา                                               

 มอบองค์พระพรุิณ  

ถวายเทยีนพรรษา ประจ าปี 2558 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาของคณะ  เข้าร่วมถวายเทยีนพรรษา ประจ าปี 2558                                                                                   

เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2558                                                                                                                                                                                          

ณ วดัหว่านบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

 

ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 

“การบริหารงบประมาณเพือ่ขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมาย”                                                                                                                       

เมือ่วนัที ่27 - 28 กรกฎาคม 2558                                                                                                                                                                                              

ณ ซีววิ รีสอร์ท พทัยา จ.ชลบุรี 

               สัมมนาเชิงปฏบิัติการ “การบริหารงบประมาณเพือ่ขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมาย” 



 
 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558                                                                               

เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2558                                                                                                                                                                                             

ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558                                

 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมพธีิบายศรีสู่ขวญั นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558                                                                               

เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2558                                                                                                                                                                                             

ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 

พธีิบายศรีสู่ขวญั นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558  

โครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558                                                                                                                                            

เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2558                                                                                                                                                                                          

ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารส านักงานอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี 

โครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  



 
 

 

 

 

 

                      

 

 สารแสดงความขอบคุณ 


