
      เดอืนธนัวาคม 2558 

งานประชาสมัพนัธ์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 

วสัิยทัศน์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร “คณะเทคโนโลยกีารเกษตรเป็นองค์กรนักปฏิบัตมิอือาชีพ 
สามารถสร้างนวตักรรมด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรในระดบัประเทศและก้าวสู่สากล”  

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ เข้าร่วมการแข่งขนัจดัสวนหย่อมเฉลมิพระเกยีรต ิ

เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษาในวนัที ่5 ธันวาคม 2558 

โดยทมีรากแก้ว(ภูมทิศัน์ปทุม 25) ได้รับรางวลัรองชนะเลศิ ประเภทอุดมศึกษา                                                                                                             

และ ทมี Lamoon flower  ได้รับรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบัที ่1 ประเภทประชาชนทัว่ไป                                                                                

ทมีภูมทิศัน์ สรรสร้าง ได้รับรางวลัชมเชย ประเภทประชาชนทัว่ไป ทมี Feeling Form ได้รับรางวลัชมเชย ประเภทประชาชนทัว่ไป                    

เมือ่วนัที ่1 – 7 ธันวาคม 2558                                                                                                                                                                                              

ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต   

การแข่งขนัจัดสวนหย่อมเฉลมิพระเกยีรติ  



คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร พร้อมด้วย สมาคมศิษย์เก่าวทิยาเขตปทุมธานี 

จดัพธีิถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช                                                    

เมือ่วนัที ่2 ธันวาคม 2558                                                                                                                                                                                                             

ณ  อาคารส านักงานคณบด ี 

    พธีิถวายพระพร เน่ืองในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

       

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่4/2558  เพือ่รายงานผลการตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ                     

ประจ าปีการศึกษา 2557 และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558                                             

พร้อมทั้งพจิารณางบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร ปี 2559 และงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560                                                                                                                                                                                

เมือ่วนัที ่1 ธันวาคม 2558  

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่4/2558 

 

อาจารย์ของคณะ เข้าร่วมการน าเสนอผลงานทางวชิาการระดบันานาชาต ิ                                                                                                                

ในงาน International Conference on Science, Engineering                                       

and Environment                                                                                                               

เมือ่วนัที ่19 - 21 พฤศจกิายน 2558                                                                                                                                                                                    

ณ เมอืงทสึ ประเทศญี่ปุ่ น  

 น าเสนอผลงานทางวชิาการระดับนานาชาติ                             



 

คณะผู้บริหาร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

เข้าร่วมพธีิจุดเทยีนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมถวายสัตย์ปฏญิาณเพือ่เป็นข้าราชการทีด่แีละพลงัของแผ่นดนิ                                                            

เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม                                                                                             

เมือ่วนัที ่3 ธันวาคม 2558                                                                                                                                                                                               

ณ ลานอนนันต์รังสรรค์  มทร.ธัญบุรี  

 พธีิจุดเทยีนถวายพระพรชัยมงคล 

 

โครงการ “การพฒันาทกัษะด้านภาษาและความเข้าใจในสังคมพหุวฒันธรรม”                                                                                           

ระหว่างวนัที ่10 - 30 พฤศจกิายน 2558  พร้อมทั้งพธีิมอบใบประกาศนียบัตรให้กบันักศึกษาอนิโดนีเซียทีส่ าเร็จการศึกษา จ านวน 3 คน                                                                            

เมือ่วนัที ่11 ธันวาคม 2558                                                                                                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

 โครงการ การพฒันาทกัษะด้านภาษาและความเข้าใจในสังคมพหุวฒันธรรม 

 

ประชุมผู้บริหาร ระดบัรองคณบด ีหัวหน้าสาขาวชิา หัวหน้าสาขา 

ประธานหลกัสูตร และหัวหน้าแผนกแผนงานและโครงการ 

เพือ่เตรียมความพร้อมขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอาหาร                              

เมือ่วนัที ่9 ธันวาคม 2558                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมผู้บริหารเพือ่เตรียมความพร้อมขับเคลือ่นยุทธศาสตร์เกษตรอาหาร 



 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่9/2558 เพือ่ปรับปรุงตวัช้ีวดัแผนพฒันาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

พร้อมทั้งจดัท าค าเสนอขอครุภัณฑ์เงนิรายได้ ปีงบประมาณ 2560 และรายงานสถานะงานวจิยั                                                                             

เมือ่วนัที ่15 ธันวาคม 2558                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่9/2558  

 

ประชุมอาจารย์ เพือ่แจ้งข่าวสาร กจิกรรมการด าเนนิงานภายในของคณะฯ                                                                                                          

เมือ่วนัที ่15 ธันวาคม 2558                                                                                                                                                                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมอาจารย์  

 

จดัอบรมเจ้าหน้าทีห้่องปฏิบัตกิาร ในหัวข้อ “ข้อก าหนดและการจดัระบบ ISO/IEC 17025”                                                                                 

เมือ่วนัที ่14 ธันวาคม 2558                                                                                                                                                                                                           

ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์บริการความรู้ (CKC)  

 ข้อก าหนดและการจัดระบบ ISO/IEC 17025 



 

จดัอบรมบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อ การพฒันาบุคลากรในการให้บริการด้วยจติอาสาเพือ่พฒันาองค์กร                                                     

เมือ่วนัที ่21 ธันวาคม 2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 อบรมบุคลากรสายสนับสนุน  

 

รศ.ดร.ณฐา คุปตษัเฐียร ผู้ช่วยอธิการบด ี

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ น า Professor Dr.Yuichi ANADA จาก 

Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่ น 

เข้าเยีย่มชมคณะเทคโนโลยกีารเกษตร โดยม ีดร.ลลติา ศิริวฒันานนท์ 

และอาจารย์ปิยะภรณ์ จติรเอก ให้การต้อนรับ 

และพาเยีย่มชมโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์                                                                                                                                           

เมือ่วนัที ่18 ธันวาคม 2558  

เยีย่มชมคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  

วนัสังคมสุขใจ คร้ังที ่2 
 

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร เข้าร่วมงานและออกบูธแสดงสินค้าของคณะ ในงาน “วนัสังคมสุขใจ คร้ังที ่2”                    

จดัโดย มูลนิธิสังคมสุขใจร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน ระหว่างวนัที ่18 -19 ธันวาคม 2558                                                                            

ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ (สวนสามพราน) อ.สามพราน จ.นครปฐม  



 

 

 

 

 

 

 

 

      โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยกีารเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2558                             

เมือ่วนัที ่23 - 26 ธันวาคม 2558                                                                                                                                                                                        

ณ จงัหวดัเพชรบุรี ชุมพร และสุราษฎร์ธานี  

 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

จดังานราชมงคลสัมพนัธ์ คร้ังที ่14                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่28 ธันวาคม 2558                                                                                                                                                                                             

ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  

 ราชมงคลสัมพนัธ์ คร้ังที ่14                               



 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ คณบด ี

พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมงาน เกษตรบางพระแฟร์ 58 

เทดิพระเกยีรตอิงค์ภูมพิลมหาราชา ร่วมใจพฒันาสู่ AEC                                                                                                                                

เมือ่วนัที ่4 ธันวาคม 2558                                                                                                                                                                                               

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

 เกษตรบางพระแฟร์ 58  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาการผลติพชื  ศึกษาดูงานการปลูกเมล่อน ณ บริษัทเกษตรอนิทรีย์จ ากดั และสวนเกษตรกรผู้ปลูกพชือนิทรีย์ 

ในรายวชิากฏีวทิยาทางการเกษตร  ผู้สอนโดย ผศ.ดร.อญัชล ี สวาสดิ์ธรรม 

 ศึกษาดูงานการปลูกเมล่อน  

 

ดร.สวสัดิ์ พมิพ์สุวรรณ อาจารย์สาขาการผลติพชื                                   

พร้อมด้วย นายวุฒิชัย แจ่มใส  นกัศึกษาช้ันปีที ่4  สาขาการผลติพชื 

เป็นวทิยากรฝึกอบรม เร่ือง การขยายพนัธ์ุพชืเบือ้งต้น  รุ่นที ่2                     

เมือ่วนัที ่28-29 พฤศจกิายน 2558                                                                            

ณ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

การขยายพันธ์ุพชืเบือ้งต้น  รุ่นที ่2                      


