
      เดอืนกนัยายน 2558 

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 

 

ผู้บริหารคณะ ประสานความร่วมมอื และจดัท าหลกัสูตร  Dual Degree Program กบัสถานศึกษาในประเทศอนิโดนีเซีย 

เข้าร่วมการสัมมนานานาชาตเิร่ือง "International Conference on Food, Agriculture and  Natural Resources (FANRes 2015)" 

และร่วมลงนามในการสร้างเครือข่ายทางวชิาการ  (Network Declaration)                                                                                                               

เมือ่วนัที ่28  สิงหาคม – 2 กนัยายน 2558  

ร่วมลงนามในการสร้างเครือข่ายทางวชิาการ (Network Declaration) 

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากประเทศอนิโดนีเซีย 
 

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ อาจารย์และนกัศึกษา                

จาก Politeknik Negeri Jember ประเทศอนิโดนีเซีย                    

โดยในปีการศึกษา 2558 มนีกัศึกษาจาก Politeknik Negeri Jember 

จ านวน 9 คน มาร่วมแลกเปลีย่นความรู้ ในสาขาการผลติพชื 

และสาขาสัตวศาสตร์ ของคณะ ในปีการศึกษา 2558                              

เมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2558                                                                                        

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 



คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                   

น าโดย รศ.ดร.วรางคณา   สมพงษ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ และคณะ 

ได้เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                              

ระดบัหลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 

สาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2557                                                                                

เมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                                                                                                        

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร 

                                             

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน   น าโดย ดร.ยงศักดิ์  ขจรผดุงกติต ิ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประธานกรรมการ และคณะ ได้เข้าตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน   ระดบัหลกัสูตร วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร   ประจ าปีการศึกษา 2557                                                                                                                                     

เมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                                  

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล อนงค์พรยศกลุ 

ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ และคณะ ได้เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                                 

ระดบัหลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาประมง ประจ าปีการศึกษา 2557                                                                                              

เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                                 

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาประมง 



 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน น าโดย รศ.ดร.อญัชล ีจาละ 

ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ และคณะ 

ได้เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื 

ประจ าปีการศึกษา 2557                                                                                                                                          

เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื 

 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                                                 

น าโดย รศ.ดร.สุคนธ์ช่ืน ศรีงาม ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประธานกรรมการ และคณะ ได้เข้าตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ประจ าปีการศึกษา 2557                                                                                                                     

เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร   

 โครงการพฒันาส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ การตัดสินใจ 

 

โครงการพฒันาส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่การบริหารจดัการและการตดัสินใจ ภายในคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

โดยได้รับเกยีรตจิากวทิยากร รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นลิสุข จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                    

บรรยายหัวข้อ “สารสนเทศสนับสนุนการท างาน  เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานในหน่วยงานราชการ”                                           

คุณมณฑล วงศ์ธนโรจน์ จากบริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ บรรยายหัวข้อ “สารสนเทศกบัการบริหารในองค์กร”                                                                                                           

ผู้อ านวยการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ อาจารย์นิต ิวทิยาวโิรจน์ บรรยายหัวข้อ “ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ” 

และนางสาวมทัธนา ก้อนสันทดั บรรยายหัวข้อ“การเข้าใช้งานระบบต่างๆของมหาวทิยาลยั”                                                                                                                                                        

เมือ่วนัที ่8 - 9 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                          

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี และอาคารศูนย์บริการความรู้ (CKC)  



 
 

       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ 

คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร และผู้บริหารคณะ                                            

เข้าร่วมประชุมกบัผู้น าชุมชน โครงการจดัตั้งวทิยาเขตปราจนีบุรี 

เพือ่พฒันาพืน้ที ่สร้างคน สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น 

อุตสาหกรรมแก่จงัหวดัปราจนีบุรี  เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2558 

และชาวบ้านร่วมลงคะแนนเสียงเพือ่จดัตั้ง วข.ปราจนีบุรี มทร.ธัญบุรี                                                                                                                                                          

เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                  

ณ ต าบลบ่อทอง อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจนีบุรี 

 โครงการจัดตั้ง มทร.ธัญบุรี วทิยาเขตปราจีนบุรี 

 

สาขาการผลติพชื จดัพธีิไหว้ครู  เพือ่ให้นักศึกษาแสดงความกตญัญูกตเวท ี

และเคารพต่อคณาจารย์                                                                                             

เมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2558                                                                                             

ณ อาคารปฏบิัตกิารพชืศาสตร์ 2 

 

 

คณะผู้บริหารจดัการประชุมเพือ่พจิารณาจดัท าข้อมูลการด าเนินงาน 

ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2556) 

และวเิคราะห์ศักยภาพของคณะ ณ ปัจจุบัน                

และทีต้่องการเพิม่เตมิในช่วง 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560-2574)                                                           

เมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมจัดท าข้อมูลการด าเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ปี 

พธีิไหว้ครูสาขาการผลติพชื 



 

คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมเสวนาวชิาการ “ยกระดบัสหกรณ์ เดนิหน้า สู่อาเซียน”                                                                      

และร่วมจดับูธแสดงสินค้าของคณะ ในงานประกาศเกยีรตคุิณนกัสหกรณ์ และสหกรณ์ทีม่คุีณค่าแห่งปี 2558                                                                                                            

เมือ่วนัที ่11 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                                         

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน        

 เสวนาวชิาการ ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน 

 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื 

สอบวทิยานิพนธ์                                                                                                                                

เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2558                                                                          

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 

  นักศึกษาปริญญาโท สอบวิทยานิพนธ์                                                                       

คณะอาจารย์และนักเรียน ระดบัมธัยมศึกษา ช้ันปีที ่6 

โรงเรียนประเทอืงทพิย์วทิยา เข้าเยีย่มชมการเรียนการสอนและส่ือทางการศึกษาของคณะ เพือ่แนะแนวการศึกษาต่อในสายเกษตร                

เมือ่วนัที ่11 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                                  

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

โรงเรียนประเทอืงทพิย์วิทยา เข้าเยีย่มชมคณะ 



 

ผู้บริหารคณะ และนักศึกษาเข้าร่วมพธีิเปิดการแข่งขันกฬีา  Freshy Day 2015                                                                                                      

เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                             

ณ สนามกฬีากลาง มทร.ธัญบุรี  

 พธีิเปิดการแข่งขันกฬีา  Freshy Day 2015                                  

 

นางสาวชไมพร  ติง่ตระกูลชัย  และนายศิลป์  สายทพิย์  ดาวเดอืนคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                                 

เข้าร่วมประกวด RMUTT Freshy Boy & girl 2015                                                                                                                                              

เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                              

ณ หอประชุม  มทร.ธัญบุรี  

RMUTT Freshy Boy & girl 2015  

 

ผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะ เข้าเยีย่มชมโรงงาน และนิเทศนกัศึกษา                    

ณ บริษัท ไมตีอ้นิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั                                                                               

เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2558  

เยีย่มชมโรงงาน บริษัท ไมตีอ้นิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั                                                         

 

ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมพธีิเปิดโลกกจิกรรม  

เพือ่เชิญชวนให้นักศึกษาสมคัรเข้าร่วมชมรม ในสังกดั มทร.ธัญบุรี                                                                   

เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2558                                                                                                             

ณ หอประชุม  มทร.ธัญบุรี  

พธีิเปิดโลกกจิกรรม มทร.ธัญบุรี  



 

คณะผู้บริหารของคณะ เข้าร่วมพธีิไหว้พระพุทธพริิยมงคล บวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที ่5 และส่ิงศักดิ์สิทธิ ภายในมหาวทิยาลยั 

เพือ่ความเป็นสิริมงคล เนื่องใน “วนัราชมงคล”                                                                                                                                                      

เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2558     

 

                                                                                                                                                                                            

คณะผู้บริหาร และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมพธีิ “ราชมงคลธัญบุรีน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ”                                         

เนื่องในวนัพระราชทาน “ราชมงคล”                                                                                                                                                                      

เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                                

ณ หอประชุม  มทร.ธัญบุรี  

พธีิราชมงคลธัญบุรีน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

คณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมพธีิแสดงมุทติาจติผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2558                                                            

คณะมผู้ีเกษียณ 3 ท่าน นางอนงค์ จุลวงษ์   นายสมชาย พนัธ์ุหว้า  และนายเบียบ  หงษ์ทอง                                                                             

เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                              

ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  

พธีิแสดงมุทติาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2558 

วนัพระราชทาน “ราชมงคล”                                                                                                                                                                       



 

สมาคมศิษย์เก่าวทิยาเขตปทุมธานี จดัพธีิท าบุญเลีย้งพระ พธีิเปิดป้ายส านักงานสมาคมศิษย์เก่าวทิยาเขตปทุมธานี 

และประชุมเครือข่ายตวัแทนศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น เพือ่สร้างความสามคัคแีละความสัมพนัธ์อนัดงีามระหว่างศิษย์เก่า                                           

เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                               

ณ ส านักงานสมาคมศิษย์เก่าวทิยาเขตปทุมธานี และห้องประชุมอนิทนิล 1 อาคาร 70 เกษตรปทุมธานี  

พธีิเปิดป้ายส านักงานสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี 

 

รายการเทีย่งเกษตร ช่อง 7 และรายการเกษตรพนัล้าน PSI 76 สัมภาษณ์และถ่ายท า ผศ.ดร.อญัชล ี สวาสดิ์ธรรม 

อาจารย์ประจ าสาขาการผลติพชื เร่ือง น า้ผึง้ไทย และเทคโนโลยกีารผลติแยมน า้ผึง้                                                                                                                                      

เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                                           

ณ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต 

 รายการเทีย่งเกษตร ช่อง 7 และรายการเกษตรพนัล้าน เข้าสัมภาษณ์ 

 

ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะส้ัน 

ส าหรับหน่วยงานและบุคคลภายนอก 

ทีจ่ะด าเนินงานภายในศูนย์ปฏิบตักิารทางการเกษตรเพือ่สุขภาพ                                                                                                                            

เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 

 ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะส้ัน 



 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่6/2558 

เพือ่ก าหนดแนวปฏบิัต ิ              

และวธีิการประเมนิผลการประเมนิข้าราชการ คร้ังที ่2 

พร้อมทั้งประกาศแจ้งกรอบหลกัเกณฑ์ในการบริหารงานด้านต่างๆ 

และก าหนดตวัช้ีวดัความส าคญัและค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2559 

เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                                 

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่6/2558 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เกษตรและอาหารในอนาคตของ มทร.ธัญบุรี”                                                                 

จากท่านวสิิทธ์ิ ล้อธรรมจกัร ผู้ช่วยอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี                                                                                                                                                               

เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                                                    

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ยุทธศาสตร์เกษตรและอาหารในอนาคตของ มทร.ธัญบุรี 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี จดัอบรมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลงังาน คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

ในด้านการประเมนิประสิทธิภาพการใช้อาคารและแนวทางการอนุรักษ์พลงังาน                                                                                                  

เมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 อบรมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลงังาน 



มุทติาจติ และงานเลีย้งเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2558                                                                                                                          

คณะมผู้ีเกษียณ 3 ท่าน นางอนงค์ จุลวงษ์   นายสมชาย พนัธ์ุหว้า  และนายเบียบ  หงษ์ทอง                                                                                                                                                                

เมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                          

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

งานมุทติาจิต และงานเลีย้งเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2558 

 

 

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนกัศึกษาของคณะ   เข้าร่วมพธีิ “สวดมนต์เฉลมิพระเกยีรต”ิ                                                                                         

ถวายเป็นพระราชกศุล แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว                                                                                                                                                                        

เมือ่วนัที ่23 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุมรินลอุบล  มทร.ธัญบุรี 

 พธีิสวดมนต์เฉลมิพระเกยีรติ 

 

 

 

 

คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์   วรรณสุทธ์ิ                                              

เข้าร่วมการประชุมสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่10/2558                                                                                                  

เมือ่วนัที ่23 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุมมงัคลอบุล มทร.ธัญบุรี 

ประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที ่10/2558 



 

 

 

 

 

บริษัท ไมท์ตี ้อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั ซ่ึงเป็นผู้ผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑ์เคร่ืองปรุงรส เพือ่ใช้ในผลติภณัฑ์อาหาร เช่น เบเกอร่ี เคร่ืองดืม่ 

สารเพือ่สุขภาพ ผลติภณัฑ์เนือ้สัตว์ ซุป และอาหารขบเคีย้วต่างๆ น าโดยคุณวสันต์ รัตนานุภาพ กรรมการผู้จดัการ                                    

และคุณบุญส่ง พจนสุวรรณชัย ประธานกรรมการฝ่ายปฏบิัตกิาร บริษัทมหาราช ฟู้ด จ ากดั 

ร่วมหารือปรึกษาความร่วมมอืทางด้านงานวจิยักบัอาจารย์ของคณะ ทั้งทางด้านเบเกอร่ี เนือ้สัตว์ อาหารสัตว์ เคร่ืองดืม่ การพฒันาผลติภัณฑ์ 

รวมทั้งการพฒันาด้านกลิน่รสของอาหาร ในความร่วมมอืกบัอาจารย์ทีม่คีวามถนัดแต่ละด้าน                                                                             

เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2558                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

บริษัท ไมท์ตี ้อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั ปรึกษาความร่วมมือกบัคณะ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

ร่วมกบัศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหติ 

นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทัว่ไป เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิ

และแสดงความจงรักภกัด ี                                         

แด่สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินนีาถ                                     

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  83 พรรษา                                                                                                 

เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2558                                                                                  

ณ ห้องประชุมรินลอุบล  มทร.ธัญบุรี 

สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต  

ประชุมคณะกรรมการ 

จดัการประชุมวชิาการระดบัชาตวิทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

ระหว่างสถาบนั ASTC 2016                                                             

(ระหว่าง วทิยาลยัการแพทย์แผนไทย กบั คณะเทคโนโลยกีารเกษตร)                                                                       

เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2558                                                                                

ณ วทิยาลยัการแพทย์แผนไทย  

การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวชิาการระดับชาติ ASTC 2016  



 

    คณะผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี และผู้บริหารคณะ 

เข้าร่วมถวายทุนการศึกษา 

ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัรกมัพูชา 

ด้านการศึกษา ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ประจ าปี 2558                                                                                                 

เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2558                                                                                                                 

ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจติรลดา 

 ถวายทุนการศึกษา ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจักรกมัพูชา  

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาการผลติพชื ฝึกการใช้กล้องระดบั                                

ในรายวชิาทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติพชื                                                                                                  

ผู้สอนโดย ว่าทีร้่อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วชัรินทร์รัตน์  

 

 

ฝึกปฏบิัติการเพาะแคลลสัจากฟักทอง 

 

นักศึกษาช้ันปีที4่ และนกัศึกษาอนิโดนีเซีย 

ฝึกปฏิบัตกิารเพาะแคลลสัจากฟักทอง 

ในรายวชิาการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื                                    

ผู้สอนโดย ผศ.ดร.ปิยะวด ีเจริญวัฒนะ  

 

 

ฝึกการใช้กล้องระดับ 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาการผลติพชื 

ฝึกปฏิบัตกิารเลีย้งเนือ้เยือ่เห็ดบนอาหารวุ้น พ ีด ีเอ 

ในรายวชิาการผลติเห็ด                                                            

ผู้สอนโดย ผศ.วทิยา ทวนุีช                                     

ฝึกปฏิบัติการเลีย้งเนือ้เยือ่เห็ด 



 

 

 

ดร.อนิทริา ลจินัทร์พร ดร.นนัทร์ชนก นันทะไชย                                               

และ ดร.ปาลดิา ตั้งอนุรัตน์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ                                                                    

ณ  มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 

อาจารย์สุภาพร  ร่มโพธ์ิไทร  อาจารย์ประจ าสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ                                                                                                                                                         

ณ  ส านักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บางกระดี ่

 

  

ดร.วรินธร  พูลศรี อาจารย์ประจ าสาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร 

ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ                                                                                   

ณ บริษัท อาหารสากล จ ากดั(มหาชน)  

 

 

 

ดร.จรัญ ลขิิตรัตนพร อาจารย์ประจ าสาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร 

ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ                                                                                                     

ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ ากดั 

 โครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการเพือ่เสริมสร้างความรู้และทกัษะทางวชิาชีพ 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร 



 

 

 

สพ.ญ.พชรธร   สิมกิง่  อาจารย์ประจ าสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ ณ บริษัท กรีนสเปซ จ ากดั 

                                                                                              

 สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ ณ โรงพยาบาลสัตวแพทย์ 4 

                                                                                                               

อาจารย์สุวด ี อสิรายุวพร อาจารย์ประจ าสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  

ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ   ณ ส านักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บางกระดี ่                                                                                                               

 

อาจารย์อมร  อศัววงศานนท์  อาจารย์ประจ าสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์                                                                 

ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ ณ  ฟาร์มสุนขั เอเอ เคนเนล (AA Kennel)  

 

 

ดร.กติตมิา  วานิชกูล รัตน์ อาจารย์ประจ าสาขาประมง ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ                                                                                   

ณ มหาวทิยาลยัเกษตรเศษสตร์ (บางเขน)  

 

 

ดร.ศุภมาศ  ศรีวงค์พุก อาจารย์ประจ าสาขาประมง ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ             

ณ บจม.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (ฟาร์มอโยธยา)  

  

 

ดร.พฒันพงษ์ ทดัทา อาจารย์ประจ าสาขาสัตวศาสตร์ ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ                                        

ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อสีาน จ ากดั 

 โครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการเพือ่เสริมสร้างความรู้และทกัษะทางวชิาชีพ 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์และวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 



 

 

ว่าทีร้่อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วชัรินทร์รัตน์ 

อาจารย์ประจ าสาขาการผลติพชื 

ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ                                        

ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทนัสมยั                             

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์การเกษตร จ ากดั  

อาจารย์เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกลุแก้ว อาจารย์ประจ าสาขาการผลติพชื 

ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ                                                                                                 

ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์(ก าแพงแสน)  

 

ดร.สวสัดิ์ พมิพ์สุวรรณ อาจารย์ประจ าสาขาการผลติพชื 

ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ                                                                                              

ณ ปัลลดา โบรมเีลยีด์ การ์เด้น   

 

 

อาจารย์ไตรภพ  บุญธรรม และอาจารย์อรรถวทิย์ แสงศรีจนัทร์ 

อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ                                    

ณ บริษัท อสิ ดไีลท์ จ ากดั  

 

 

 

อาจารย์บุญญาพร บุญศรี  อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

ได้เข้าฝึกอบรมในสถานประกอบการ                                                     

ณ บริษัท กรีนสเปซ จ ากดั 

 โครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการเพือ่เสริมสร้างความรู้และทกัษะทางวชิาชีพ 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชืและภูมิทศัน์ 


