
      เดอืนพฤศจกิายน 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 

ร่วมแสดงความยนิดีกบันายณฤพล พลแสงทอง 

ผู้บริหารคณะ  ร่วมแสดงความยนิดกีบั   นายณฤพล พลแสงทอง 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

ได้รับคดัเลอืกเป็นตวัแทน 1 ใน 3  ของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี 

เข้าร่วมโครงการ Youth Model ASEAN Conference 2015 

เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาในอาเซียนได้แลกเปลีย่นความรู้และแบ่งบนั 

ประสบประการณ์ทีด่ใีห้แก่กนัและกนั และทีส่ าคญัคอืสร้างความสัมพนัธ์ 

ให้แก่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน                                                                      

เมือ่วนัที ่4 - 8 ตุลาคม 2558                                                                                             

       ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

หารือ เตรียมการประชุมคณะกรรมการ ในการจดัการประชุมวชิาการระดบัชาตวิทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างสถาบนั ASTC 2016                                  

เมือ่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2558                                                                                                                                                                                          

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

หารือ เตรียมการประชุมวชิาการระดับชาติวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน 



 

ประชุมอาจารย์ประจ าสาขาวชิาเทคโนโลยผีลติสัตว์และวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

และรายงานสรุปผลการฝังตวัในสถานประกอบการของคณาจารย์ประจ าสาขาวชิา                                                                                              

เมือ่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2558                                                                                                                                                                                                 

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมอาจารย์ประจ าสาขาวชิาเทคโนโลยผีลติสัตว์และวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  

ประชุมเชิงปฏบิัตกิาร การเป็นผู้ประกอบการ 

ภายใต้โครงการวจิยัการพฒันาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพือ่ 

ยกระดบัสมรรถนะการแข่งขัน ผ่านกลไกสถาบันการศึกษา ปีที ่2 

โดยมรีองศาสตราจารย์ จุฑาทพิย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการ 

สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ให้เกยีรตมิาให้ความรู้                                                                            

เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2558                                                                         

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี       

ประชุมเชิงปฏบัิติการ “การเป็นผู้ประกอบการ”  

 

คณะผู้บริหารของ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวนั                        

เข้าเยีย่มชมคณะและหารือความร่วมมอื แลกเปลีย่นนักศึกษาและอาจารย์                                                                                                                                                                          

เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2558  

 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยไต้หวนั เข้าเยีย่มชมคณะ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าทีส่ารบรรณของคณะ เข้าร่วมอบรมโครงการสารบรรณ และการจดบันทกึรายงานการประชุม รุ่นที ่2                                                                                                        

เมือ่วนัที ่5 - 6 พฤศจกิายน 2558                                                                                                                                                                                      

ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมช้ัน 6 ส านักงานอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี  

 โครงการสารบรรณและการจดบันทกึรายงานการประชุม รุ่นที ่2 

 

 

 

 

 

สาขาประมง จดังาน FISHERY MEMORIES' 35 (ความทรงจ าแต่หนหลงัทุ่งรังสิต)                                                         

และรวบรวมรายได้ส่วนหนึ่ง เพือ่เป็นทุนการศึกษาแก่คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เป็นเงนิ 30,000 บาท                                                                                                                   

โดยม ีผศ.จนัทร์เพญ็ ชัยมงคล รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน เป็นผู้รับมอบ                                                                                                                                                    

เมือ่วนัที ่7 พฤศจกิายน 2558                                                                                                                                                                                            

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

 FISHERY MEMORIES' 35 (ความทรงจ าแต่หนหลงัทุ่งรังสิต)  

โครงการ “การพฒันาทกัษะด้านภาษาและความเข้าใจในสังคมพหุวฒันธรรม” 

เพือ่ให้นักศึกษาได้มโีอกาสเรียนรู้และแลกเปลีย่นด้านภาษาและวฒันธรรม 

และส่งเสริมความเป็นนานาชาตแิละเตรียมความพร้อม  

เข้าสู่พหุวฒันธรรมอาเซียน                                                                         

ระหว่างวนัที ่10 - 30 พฤศจกิายน 2558                                                              

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 โครงการ “การพฒันาทกัษะด้านภาษาและความเข้าใจในสังคมพหุวฒันธรรม”  



มอบทุนการศึกษา 

 

ว่าทีเ่รืออากาศตรีพงษ์ศักดิ์ โกสุม                                

ศิษย์เก่าสาขาสัตวศาสตร์ วทิยาเขตปทุมธานี 

มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

จ านวนเงนิ 10,000 บาท                                                                                                  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ เจริญชัย 

อาจารย์สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร เข้าร่วมประชุม 

International Seminar on Biological Science                                         

จดัโดย Department of Biology, Faculty of Mathematics and 

Natural Sciences, University of Sumatera Utara (USU), Medan - 

Indonesia ซ่ึงทางผู้จดัได้เชิญผู้ที่เคยรับทุน DAAD ของเยอรมนี 

เข้าร่วมการประชุมคร้ังนีร่้วมด้วย                                                           

เมือ่วนัที ่17 ตุลาคม 2558                                                                                       

ณ Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention                 

ประชุม International Seminar on Biological Science 

                                

 

 

 

ดร.จรัญ  ลขิิตรัตนพร อาจารย์ประจ าสาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร 

รับทุนจากกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองสาธารณรัฐประชาชนจนี โดยสถาบัน Chinese Academy of Agricultural Sciences 

(CAAS) เป็นผู้จดัการฝึกอบรมนานาชาต ิในช่ือ “2015 International Training Workshop on High Efficient                                                  

Plant Factory Technology” เป็นเทคโนโลยกีารผลติพชืแบบอุตสาหกรรม ทีใ่ช้โรงเรือนปลูกพชืแบบปิด ใช้แสงเทยีมด้วยหลอด LED 

ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน สามารถผลติพชืได้เป็น10เท่าของการปลูกแบบเดมิทีข่นาดพืน้ทีเ่ท่ากนั 

หรือสามารถท าให้พชืเจริญเตบิโตได้เร็วกว่าปกต ิ2 เท่า และใช้ระบบปลูกพชืไม่ใช้ดนิ                                                                                        

เมือ่วนัที ่12 - 31 ตุลาคม 2558 ณ กรุงปักกิง่  

 อบรมนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 



 

 

 

 

 

รศ.ดร.ประเสริฐ  ป่ินปฐมรัฐ  อธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                             

เป็นตวัแทนอญัเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน   ถวาย ณ วดัเสนหา อ.เมอืง จ.นครปฐม                                                                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2558 

 

 พธีิถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  

พธีิฉลององค์กฐินพระราชทาน  

 

พธีิฉลององค์กฐินพระราชทาน โดยม ีรศ.ดร.ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ                     

อธิการบด ีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพธีิ                                       

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่                                                                                                           

เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2558                                                                                                             

ณ อุโบสถ์วดัเสนหา พระอารามหลวง จ.นครปฐม  

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที4่ และนกัศึกษาแลกเปลีย่นอนิโดนีเซีย สาขาการผลติพชื                                                                                            

ดูงานฟาร์มกล้วยไม้ แอร์ออร์คดิส์ จงัหวดันครปฐม                                                                                                       

ในรายวชิาการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื                                                                                                                                                                     

ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปิยะวด ีเจริญวฒันะ  

ศึกษาดูงานฟาร์มกล้วยไม้ แอร์ออร์คิดส์  



 
 

การแข่งขนักฬีาภายในคณะ “พระพรุิณเกมส์” 2558                                                                                                                                      

ระหว่างวนัที ่9 - 15 พฤศจกิายน 2558                                                                                                                                                                              

ณ สนามกฬีาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) โดยมคีณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ นักศึกษา 

และสมาคมศิษย์เก่า เข้าร่วมการแข่งขนั 

 

 พระพรุิณเกมส์ 2558 



 
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่8/2558 เพือ่พจิารณาแบบประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

และพจิารณาประกาศของกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ พ.ศ.2558                                                                                                

เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2558                                                                                                                                                                                        

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี จดัอบรมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลงังาน คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

ในด้านการประเมนิประสิทธิภาพการใช้อาคารและแนวทางการอนุรักษ์พลงังาน                                                                                                 

เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 ณ ห้องประชุมอนิทนิล 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 อบรมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลงังาน  

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่8/2558  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารและอาจารย์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์                                                                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่18 พฤศจกิายน 2558 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงานฟาร์ม 



 

รศ.ดร.ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ 

อธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี และนายนุกูล แซ่ล ี

นายกสมาคมระหว่างประเทศเพือ่คุณค่ามนุษย์(ประเทศไทย) 

ร่วมลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการและบริการจดัการ 

“ศูนย์การเรียนรู้เกษตรยัง่ยนื”                                                                         

เมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2558                                                                                       

ณ ห้องประชุมมคัลอบุล มทร.ธัญบุรี 

 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ 

รศ.ดร.ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ 

อธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

เป็นประธานและบรรยายเร่ือง “นโยบายการบริหารและพฒันา  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี”                         

และมอบวุฒบิัตรแก่ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วม 

 การอบรมโครงการพฒันาสมรรถนะผู้บริหาร                                                                                                                                                    

เมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2558                                                                           

ณ ห้องเมธาว ี มทร.ธัญบุรี  

มอบวุฒิบัตร  การอบรมโครงการพฒันาสมรรถนะผู้บริหาร 

          

  อาจารย์ของคณะ เข้าร่วมการน าเสนอผลงานทางวชิาการระดบันานาชาต ิ                                              

ในงาน International Conference on Science,                                                         

Engineering and Environment                                                                                                                             

เมือ่วนัที ่19 - 21 พฤศจกิายน 2558                                                                                                                                                                                   

ณ เมอืงทสึ ประเทศญี่ปุ่ น  

 น าเสนอผลงานทางวชิาการระดับนานาชาติ   ณ ประเทศญีปุ่่น                        

 

บุคลากรของคณะ                                                                                                      

เข้าร่วม “โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัตกิาร เพือ่พฒันางานด้านพสัดุ”                                                                                         

เมือ่วนัที ่20 - 22 พฤศจกิายน 2558                                                                                             

ณ สักภูเดอืน รีสอร์ท จงัหวดันครราชสีมา 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพือ่พฒันางานด้านพสัดุ 



 

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เข้าถ่ายท าวดิทีศัน์                                                         

เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                                                                                                        

เมือ่วนัที ่17 - 19 พฤศจกิายน 2558 

 ถ่ายท าวดิีทัศน์  

 

ผู้บริหาร อาจารย์และนกัศึกษา ของคณะ                                 

เข้าร่วมในงาน “ราชมงคลลอยประทปีตามวถิี สู่นทเีมอืงธัญญะ”                      

เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน                                                                                

ณ ลานอนนัต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี 

ราชมงคลลอยประทปีตามวถิี สู่นทเีมืองธัญญะ 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร จดัการเรียนการสอน ตามโครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา                                                                      

จากประเทศอนิโดนีเซีย ประจ าปีการศึกษา 2558 

โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา                                



 

สัมภาษณ์ชีวติในวยัเรียน และความส าเร็จในชีวติของศิษย์เก่ารุ่นที ่1 คุณประวงิ โป๊บุญมา                                                                                 

เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2558                                                                                                                                                                                          

ณ ต าบลวงัขนาย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  

 สัมภาษณ์ศิษย์เก่ารุ่นที ่1   

 

คณะกรรมการคดัเลอืกนักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2558                                                                                                       

เมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน 2558                                                                       

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี

คณะกรรมการคัดเลอืกนักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ร่วมกบัสมาคมระหว่างประเทศเพือ่คุณค่าความเป็นมนุษย์ (IAHV)                        

จดัประชุมเสวนาเชิงวชิาการ เร่ือง ประเทศชาตจิะก้าวไกลด้วยเกษตรกรไทยเข้มแข็งและยัง่ยนื                                                                                 

เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2558                                                                                                                                                                                       

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี  

ประชุมเสวนาเชิงวชิาการ เร่ือง ประเทศชาติจะก้าวไกลด้วยเกษตรกรไทยเข้มแข็งและยัง่ยนื 



 

กทกัษะการแปรรูปอาหารโดยการใช้ความร้อน  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

ฝึกทกัษะการแปรรูปอาหารโดยการใช้ความร้อน (การแปรรูปอาหารกระป๋อง) 

ในรายวชิาเทคโนโลยกีารแปรรูปอาหาร 1                                                               

ผู้สอนโดย ผศ.อญัชลนิทร์ สิงห์ค า และนายชานนท์ สิงห์ทอง  

 

ฝึกทกัษะการแปรรูปอาหารโดยการใช้ความร้อน  

                                       

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาการผลติพชื ฝึกปฏิบัตกิารแปรรูปเห็ด 

ในรายวชิาการผลติเห็ด                                                                        

ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา ทวนุีช  

 

ฝึกปฏิบัติการแปรรูปเห็ด ในรายวชิาการผลติเห็ด  

 

 

บุคลากรของคณะ                                                                                                                 

เข้าร่วม “โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัตกิารเพือ่การพฒันางานด้านการเงนิ”                          

เมือ่วนัที ่28 - 30 พฤศจกิายน 2558                                                                                                 

ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา 

 

ฝึกทกัษะการแปรรูปอาหารโดยการใช้ความร้อน  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่การพฒันางานด้านการเงิน 

ฝึกปฏิบัติวธีิการเปิดก้อนเช้ือเห็ด   

                                       

นักศึกษาช้ันปีที3่ สาขาการผลติพชื ฝึกปฏิบัตวิธีิการเปิดก้อนเช้ือเหด็  

ในรายวชิาการผลติเห็ด                                                                      

ผู้สอนโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา ทวนุีช 



 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 และนักศึกษาแลกเปลีย่นอนิโดนีเซีย สาขาการผลติพชื ดูงานเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื                                                                            

ณ กองส่งเสริมอารักขาพชืและจดัการดนิปุ๋ ย กรมส่งเสริมการเกษตร ในรายวชิาการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื                                                          

ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวด ีเจริญวฒันะ  

ดูงานเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื                                    

ดูงานเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื 

นักศึกษาสาขาการผลติพชื ช้ันปีท ี3 ศึกษาดูงานผู้ประกอบการฟาร์มเห็ดและการผลติเช้ือเห็ดฟาง ณ ฟาร์มเห็ดบัวทอง-บัวขาว 

อ าเภอบางบัวทอง และศึกษาดูงาน ผู้ประกอบการฟาร์มเห็ดวสิาหกจิชุมชน ณ ฟาร์มเห็ดโพธ์ิทอง อ าเภอบางบัวทอง จงัหวดันนทบุรี 

ในรายวชิาการผลติเห็ด ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วทิยา ทวนุีช  

 ศึกษาดูงานผู้ประกอบการฟาร์มเห็ดและการผลติเช้ือเห็ดฟาง  

          

                                

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 และนักศึกษาแลกเปลีย่นอนิโดนีเซีย สาขาการผลติพชื                                                                                        

เข้าศึกษาดูงานฟาร์ม Salad Station  มนีบุรี กรุงเทพมหานคร                                                                                             

ในรายวชิาการปลูกพชืไม่ใช้ดนิ ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จนัทร์เพญ็ ชัยมงคล  

 ศึกษาดูงานฟาร์ม Salad Station   



 

          

                                

 

 

 บริการวชิาการ 


