
      เดอืนตุลาคม2558 

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 

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่1 - 3 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ ร่วมกนัปรับภูมทิศัน์ และจดัสวนบริเวณสังเวชนียสถาน วดัปัญญานันทาราม 

โดยน าความรู้ทีเ่รียนมาใช้ปฏิบัตงิานจริง สมกบัการเป็นบณัฑตินกัปฏิบตั ิ                                                                                                                                                           

ระหว่างเดอืน สิงหาคม - ตุลาคม 2558 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยภูมทิศัน์ ร่วมกนัปรับภูมิทศัน์ และจัดสวน 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง(SAR)ของคณะ                                                                                     

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR)                                                                                     

และผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ี ระดบัคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 เพือ่ช้ีแจงสร้างความเข้าใจ                                                                                   

เมือ่วนัที ่6 ตุลาคม 2558                                                                                                                                                                                                       

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 



 

 

ผู้บริหารของคณะ เฝ้ารับเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เสดจ็พระราชด าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดพุทธอุทยานสังเวชนียสถานจ าลอง                   

กบั ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกตพุระพุทธเมตตา                                                                                                                                                  

ณ วดัปัญญานันทาราม ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี                                                                                                                                            

เมือ่วนัที ่7 ตุลาคม 2558                                                                                                                                                 

ซ่ึงนักศึกษาสาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ ร่วมกนัจดัเตรียมสถานที ่ปรับภูมทิศัน์ และจดัสวน  

 

 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  

 

       

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการควบคุมและประสานงานสหกจิศึกษา และฝึกงานในสถานประกอบการ ของคณะ  เพือ่ช้ีแจงรายละเอยีดต่างๆ 

เกีย่วกบัการฝึกงานและสหกจิศึกษาของนักศึกษา                                                                                                                                                       

เมือ่วนัที ่8 ตุลาคม 2559                                                                                                                                                                                                      

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานครบด ี

ประชุมคณะกรรมการควบคุมและประสานงานสหกจิศึกษา  

 

นาย ณฤพล พลแสงทอง นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร                                                         

ได้รับคดัเลอืกเป็นตวัแทน 1 ใน 3 ของนกัศึกษา มทร.ธัญบุรี                                                                   

เข้าร่วมโครงการ Youth Model ASEAN Conference 2015 

เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาในอาเซียนได้แลกเปลีย่นความรู้และแบ่งบนัประสบประการณ์ทีด่ใีห้แก่กนัและกนั 

และทีส่ าคญัคอืสร้างความสัมพนัธ์ให้แก่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน                                                                                                                      

เมือ่วนัที ่4 - 8 ตุลาคม 2558                                                                                                                                                                                                     

ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์  

 โครงการ Youth Model ASEAN Conference 2015  



 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วทิยา ทวนุีช อาจารย์สาขาการผลติพชื 

เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตร Workshop on Soil &Water Conservation              

and Dry-land Faming for Developing Count จดัโดย The International 

Exchange Center of Yangling Agricultural Hi-Tech Industries Demon-

stration Zone เมือ่วนัที ่25 สิงหาคม ถึง วนัที ่15 กนัยายน 2558                                       

ณ เมอืง Yangling ประเทศสาธารารณรัฐประชาชนจนี  

 ฝึกอบรมหลกัสูตร Workshop on Soil &Water Conservation  and Dry-land Faming for Developing Count  

 

       

คณบด ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ                        

เข้าร่วม โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย  

สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่2 

เมือ่วนัที ่11-13 ตลุาคม 2558 

ณ โรงแรม ซีไพน์ หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ์  

 โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่2 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาผลติพชื ศึกษาดูงานอ่าวคุ้งกระเบน 

จงัหวดัจนัทบุรี                                                                                                                     

และศึกษาดูงานที ่มทร.ตะวนัออก  วทิยาเขตจนัทบุรี                                                                                                                                                      

เมือ่วนัที ่12 - 13  ตุลาคม 2558 

 

 สาขาผลติพชื ศึกษาดูงานอ่าวคุ้งกระเบน  



 

 

 

 

 

โครงการวจิยั “การพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่ยกระดบัสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา”  ปีที2่                                                                                                                                                              

เมือ่วนัที ่17 ตุลาคม 2558                                                                                                                                                                                        

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

การพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่ยกระดับสมรรถนะ   

 

 

 

 

 

น.ส.พ.ธนิต อยู่ในศีล กรรมการผู้จดัการ บริษัทไบโอเวลธ์ จ ากดั เข้าประชุมหารือกบัคณาจารย์ของคณะฯ 

ในการศึกษาเพือ่หาคุณสมบัตแิละความส าคญัของมะรุมต่ออาชีพการเกษตร                                                                                                              

เมือ่วนัที ่ 16 ตุลาคม 2558                                                                                                                                                                                                  

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

กรรมการผู้จัดการ บริษัทไบโอเวลธ์ จ ากดั เข้าประชุมหารือกบัคณาจารย์ของคณะฯ  

 

 

 

 

 

ประชุมแผนกงานฟาร์มต่างๆในศูนย์ปฏิบตักิารทางการเกษตรเพือ่สุขภาพ COE (Center of Excellence)                                                                                            

เมือ่วนัที ่14 ตุลาคม 2558                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมแผนกงานฟาร์มต่างๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม และ นายทองม ีเหมาะสม เข้าร่วมงานการประกวดแนวปฏบิัตทิีด่ ี"KM-RMUTT" คร้ังที ่1 

ได้รางวลัชมเชย                                                                                                                                                                                                      

เมือ่วนัที ่21 ตุลาคม 2558                                                                                                                                                                                                   

ณ ห้องวคิตอเรีย มทร.ธัญบุรี        

 ประกวดแนวปฏิบัติทีด่ี "KM-RMUTT" คร้ังที ่1  

 

คณบด ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ 

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของคณะ                                                       

อาจารย์ และนักวทิยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัตกิาร 

สาขาสัตวสาสตร์                                                                             

เมือ่วนัที ่21 ตุลาคม 2558 

 

 

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของคณะ  

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่7/2558  
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่7/2558 

เพือ่พจิารณางบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรรประจ าปี 2559 

พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน 

และประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของคณะ                                                                                                                    

เมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2558                                                                                 

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี



 
 

       

 

 

 

ผู้บริหารคณะพร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมพธีิถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาจุฬาลงกรณ์ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวนัปิยมหาราช                                                                                                          

เมือ่วนัที ่22 ตุลาคม 2558                                                                                                                                                                                                

ณ ลานพระบรมรูปรัชการลที ่5 มทร.ธัญบุรี 

 วนัปิยมหาราช                               

 

ผู้บริหารของคณะ ร่วมประชุมหารือ 

เตรียมความพร้อมในการด าเนินงานปรับปรุง  

และพฒันาส่ิงก่อสร้างภายในคณะ                                                              

เมือ่วนัที ่ 22 ตุลาคม 2558                                                                                        

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

 งานก่อสร้าง 

ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที ่เข้าร่วมอบรมวธีิการใช้งานห้องเรียนต้นแบบ (SMART Classroom)                                                                  

เมือ่วนัที ่22 ตุลาคม 2558                                                                                                                                                                                                  

ณ ห้องอบรม อาคาร CKC  

 อบรมวธีิการใช้งานห้องเรียนต้นแบบ (SMART Classroom)                                



 

ผู้อ านวยการส่วนงบประมาณ 7 และคณะจากส านักงบประมาณ และผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี                                                             

เข้าเยีย่มชมภารกจิของคณะ และวทิยาลยัการแพทย์แผนไทย                                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่29 ตุลาคม 2558                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุมวทิยาลยัการแพทย์แผนไทย  

                ผู้อ านวยการส่วนงบประมาณ 7 และคณะจากส านักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมภารกจิของคณะ  

 

 

  

อาจารย์พศิาล ตนัสิน และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์                                                                                                         

เข้าปรับแต่งภูมทิศัน์ร้านค้า OTOP SHOWCASE ภายในท าเนียบรัฐบาล                                                                                                             

เมือ่วนัที ่ 28 ตุลาคม 2558  

 ปรับแต่งภูมิทศัน์ร้านค้า OTOP SHOWCASE ภายในท าเนียบรัฐบาล                               

 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557                    

เมือ่วนัที ่28 ตุลาคม 2558                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  



 

 

 

 

 

 

นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ จ านวน 4 คน เข้าร่วมแข่งขันทกัษะทางสัตวศาสตร์                                                                                                    

ในงาน The ASEAN Animal Science Student Professional Skill Competition                                                   

จดัโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวยีง อ.เมอืง จ.นครราชสีมา                                                    

และได้รับรางวลัที ่2 และที ่3 ในทกัษะการประกอบสูตรอาหารสัตว์ และรางวลัที ่3 ทกัษะการตดัสินแพะ                                                                                           

เมือ่วนัที ่22 - 24 กนัยายน 2558  

 ร่วมแข่งขันทกัษะทางสัตวศาสตร์ 

 

 

 

 

คณาจารย์ของคณะเข้าร่วมงานประชุมวชิาการ  “การพฒันาบัวให้เป็นพชืเศรษฐกจิ คร้ังที ่12”                                                         

เมือ่วนัที ่29 ตุลาคม  2558                                                                                                                                                                                                

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

การพฒันาบัวให้เป็นพชืเศรษฐกจิ คร้ังที ่12 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

ศึกษาการลวกวตัถุดบิ blanching                 

ในรายวชิาเทคโนโลยกีารแปรรูปอาหาร 1 เพือ่ให้นักศึกษา 

ศึกษาวธีิการลวกวตุัดบิก่อนเข้ากระบวนการแปรรูปอาหาร  

ปัจจยัทมีผีลต่ออุณหภูมแิละเวลาในการลวกวตัถุดบิ 

และวธีิทดสอบกจิกรรมเอนไซม์ในวตัถุดบิภายหลงัการลวก                   

ผู้สอนโดย ผศ.อญัชลนิทร์ สิงห์ค า และนายชานนท์ สิงห์ทอง  

ศึกษาการลวกวตัถุดิบ blanching                  



 
 

       

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ฝึกจูงแพะ 

ในรายวชิาการประกวดและตดัสินสัตว์                                                                   

ผู้สอนโดย อาจารย์อมร อศัววงศานนท์ 

 ฝึกจูงแพะ  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ น าเสนอผลงานการออกแบบ                                                                                                          

ในรายวชิา แนวคดิในการออกแบบและการน าเสนอผลงานการออกแบบ                                                                                                                                     

ผู้สอนโดย อาจารย์วรีะยุทธ นาคทพิย์  

 

 
น าเสนอผลงานการออกแบบ  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ สอบโครงร่างปัญหาพเิศษ                             

เมือ่วนัที ่22 ตุลาคม 2558  

สอบโครงร่างปัญหาพเิศษ  

     

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาประมง ศึกษาระบบเลอืดปลา 

ในรายวชิาโรคปลา เพือ่ให้นักศึกษา ศึกษาระบบการไหลเวยีน 

และช่ือของอวยัวะ และเส้นเลอืดทีเ่กีย่วกบัระบบเลอืดของปลา 

ผู้สอนโดย ดร.กติตมิา วานิชกูล  

 ศึกษาระบบเลอืดปลา  



 
 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาการผลติพชื 

ฝึกปฏิบัตกิารเพาะเห็ดฟางแบบกองเตีย้ 

ในรายวชิาการผลติเห็ด ผู้สอนโดย ผศ.วทิยา ทวนุีช  

 ฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตีย้  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 และ นักศึกษาอนิโดนีเซีย สาขาการผลติพชื 

ฝึกปฏิบัตกิารเพาะเมลด็กล้วยไม้ 

ในรายวชิาการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื                                                         

ผู้สอนโดย ผศ.ดร.ปิยะวด ีเจริญวัฒนะ  

ฝึกปฏิบัติการเพาะเมลด็กล้วยไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการช่ัวโมงท ากนิ ทาง Thai PBS สัมภาษณ์สด ผู้ช่วยศาสตราจารย์อญัชล ีสวาสดิ์ธรรม                                                        

อาจารย์สาขาการผลติพชื คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เร่ือง น า้ผึง้ไทยและเทคโนโลยกีารผลติแยมน า้ผึง้                                                               

เมือ่วนัที ่30 ตุลาคม 2558                                                                                                                                                                                                

ณ สถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส (Thai PBS)  

รายการช่ัวโมงท ากนิ ทาง Thai PBS สัมภาษณ์สด  


