
      เดอืนมิถุนายน 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 

 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่1/2558 

เพือ่พจิารณาสรุปผลการด าเนินหลกัสูตร ปีการศึกษา 2557 

และพจิารณาให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558                                                                                                                   

เมือ่วนัที ่8 มถุินายน 2558                                                                                                       

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่1/2558 

ดร.วชัิย พยคัฆโส รองอธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ร่วมหารือทบทวนภารกจิ                                              

การจดัท า RE-Set ตามนโยบาย Reprofile ของสภา มทร.ธัญบุรี 

เพือ่ทบทวนแผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ให้เกดิตวัช้ีวดัใหม่ในปี 2559      

เมือ่วนัที ่5 มถุินายน 2558                                                                                           

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน  

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่4/2558 

เพือ่ตดิตามผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2557 

และตดิตามผลการด าเนินหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557                   

เมือ่วนัที ่2 มถุินายน 2558                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่4/2558  



 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ  คณบด ีพร้อมด้วยอาจารย์ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

คร้ังที ่7/2558 เมือ่วนัที ่24 มถุินายน 2558                                                                                                                                                                         

ณ ห้องประชุมมงัคลอบุล มทร.ธัญบุรี  

 ประชุมสภา มทร.ธัญบุรี คร้ังที ่7/2558 

ผศ.ดร.สมหมาย ผวิสอาด รองอธิการบด ีเป็นประธานในพธีิเปิดการประชุม “สวพ.พบนกัวจิยัใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ” 

และลงนามรับทุน พร้อมกบับรรยายพเิศษเร่ือง “แผนพฒันาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ”                                                                                                    

เมือ่วนัที ่16 มถุินายน 2558                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี 

 สวพ.พบนักวจิัยใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

 

สมาคมศิษย์เก่าวทิยาเขตปทุมธานี                                                   

จดัพธีิเทวาภิเษก องค์พ่อพระพรุิณประทานพรลูกเกษตร                                                        

เมือ่วนัที ่21 มถุินายน 2558                                                                                      

ณ ลานพระพรุิณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

 

 พธีิเทวาภิเษก องค์พ่อพระพรุิณประทานพรลูกเกษตร  



 

แลกเปลีย่นเรียนรู้ โครงการวจิยั เร่ือง 

การพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ 

เพือ่ยกระดบัสมรรถนะการแข่งขนัผ่านกลไกสถาบันการศึกษา ปีที ่2 

โดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ 

หัวหน้าโครงการภายใต้ช่ือโครงการ 

“การขบัเคลือ่นการพฒันาการสหกรณ์และการค้าทีเ่ป็นธรรม ระยะที ่8”                                                   

ร่วมกบั รองศาสตราจารย์จุฑาทพิย์ ภัทราวาท 

ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                                                                                                   

เมือ่วนัที ่2 มถุินายน 2558  ณ ห้องประชุมอนิทนิล 2 

 การพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ ปีที ่2 

ประชุมสมาคมศิษย์เก่าวทิยาเขตปทุมธานี คร้ังที ่1/2558 เพือ่แนะน าคณะกรรมการสมาคม ทีป่รึกษากติตมิศักดิ์และทีป่รึกษา 

เพือ่ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของสมาคม พร้อมกนันี ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ 

คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร และกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  มอบดอกไม้แสดงความยนิดแีก่นายกสมาคม นายขุนศรี ทองย้อย 

เมือ่วนัที ่14 มถุินายน 2558                                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องอนิทนิล 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมสมาคมศิษย์เก่าวทิยาเขตปทุมธานี คร้ังที ่1/2558 

 

คณาจารย์และบุคลากรของคณะ 

เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ตรวจสอบภายใน 

ประจ าหน่วยงาน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                

เมือ่วนัที ่15 - 16 มถุินายน 2558                                                             

ณ โรงแรม โคซ่ี บีช จงัหวดัชลบุรี 

  



 

 

ผู้บริหารคณะ ร่วมแสดงความยนิดแีด่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อญัชลนิทร์  สิงห์ค า 

อาจารย์ดเีด่นสาขาการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2557 

ด้านบริการวชิาการ (ระดบัด)ี    

จากสภาคณบดสีาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย                                                                     

เมือ่วนัที ่10 มถุินายน 2558 

 อาจารย์ดีเด่นสาขาการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2557  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร  ประชุมหารือและตรวจเยีย่ม 

เพือ่รับทราบปัญหาอุปสรรค เสนอแนะแนวทางการพฒันาสาขาการผลติพชื และสาขาภูมทิศัน์                                                                                      

เมือ่วนัที ่3 มถุินายน 2558                                                                                                                                                                                              

ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

 

 

คณาจารย์และบุคลากรของคณะ 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสหกจิศึกษานานาชาต ิ

เมือ่วนัที ่10 - 12  มถุินายน 2558                                    

ณ โรงแรมคลาสสิค คามโิอ 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  

 โครงการฝึกอบรมสหกจิศึกษานานาชาติ  

 คณบดีประชุมหารือ ตรวจเยีย่มสาขาการผลติพชื และสาขาภูมทิศัน์ 



 
     

 

 โครงการพฒันาการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร์การผลติบัณฑิตนักปฏบัิติ 

การใช้ e-learning ในการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณะฯ  

 

คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิารการจดัการความรู้                                                                                                       

หัวข้อเร่ือง “การใช้ e-learning ในการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณะ”                                                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่29 พฤษภาคม 2558                                                                                                                                                                                         

ณ อาคารศูนย์บริการความรู้ (CKC) 

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรจดัโครงการ 

“พฒันาการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร์                 

การผลติบณัฑตินักปฏิบตั ิ(Hand on)”                                                                                             

เมือ่วนัที ่20 - 22 มถุินายน 2558                                                                                                                                                                                        

ณ บลูมารีน รีสอร์ท จงัหวดัเพชรบุรี      



 

 

คณาจารย์ของคณะเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร 

การเขียนเอกสารประกอบการสอน                     

เพือ่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ (รองศาสตราจารย์)                                                 

เมือ่วนัที ่ 19 มถุินายน 2558                                                                                                 

ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี 

 การเขยีนเอกสารประกอบการสอน เพือ่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ(รศ.)                                    

 

คณาจารย์ของคณะเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร 

การเขียนเอกสารประกอบการสอน                   

เพือ่ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)                                                 

เมือ่วนัที ่ 18 มถุินายน 2558                                                                               

ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี 

การเขยีนเอกสารประกอบการสอน เพือ่ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ(ผศ.) 

 

บุคลากรของคณะ 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการจดัการความรู้                     

หัวข้อเร่ือง “การเขียนหนังสือราชการ”                                                                   

เมือ่วนัที ่30 มถุินายน  2558                                                                                              

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 การเขยีนหนังสือราชการ 

 

คณาจารย์ของคณะ             

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการจดัการความรู้ หัวข้อเร่ือง                       

“เทคนิคการเขียนโครงการวจิยัและตพีมิพ์ผลงานวจิยัระดบัชาติ”                       

เมือ่วนัที ่3 เมษายน  2558                                                                                      

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

เทคนิคการเขยีนโครงการวจิัยและตีพมิพ์ผลงานวจิัยระดับชาติ 



 
 

 

 

 

 

                      

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีมส าหรับสมาชิก NTU  การบริหารจดัการสมยัใหม่ ประจ าปี 2558 

เร่ือง  คุณธรรม และจริยธรรมในการท างาน บรรยายโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (วดัสร้อยทอง)                                                                

เมือ่วนัที ่4 มถุินายน 2558                                                                                                                                                                                                

ณ อาคารศูนย์บริการความรู้ (CKC) 

 โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทยีมส าหรับสมาชิก NTU 2558 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการ 

“การพฒันาคู่มอืเพือ่การปฏิบัตงิานทีม่ปีระสิทธิภาพ ”                              

เมือ่วนัที ่4 มถุินายน 2558                                                                                        

ณ ห้องประชุม ส านักงานอธิการบด ี มทร.ธัญบุรี 

 

การพฒันาคู่มอืเพือ่การปฏบัิติงานทีม่ปีระสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการการคดิเชิงวเิคราะห์ข้อมูล เพือ่ประโยชน์ในการท างาน รุ่นที ่1                                                                       

เมือ่วนัที ่9 มถุินายน 2558                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุม มทร.ธัญบุรี 

โครงการการคดิเชิงวเิคราะห์ข้อมูล เพือ่ประโยชน์ในการท างาน รุ่นที ่1                                   



 
 

 

 

 

 

                      

นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลธัญบุรี 2558 เดนิทางไปเรียนรู้ประสบการณ์                                                                                                               

ณ สาธารณรัฐฟิลปิปินส์                                                                                                                                                                                         

เมือ่วนัที ่4 - 7 มถุินายน 2558 

 โครงการเพชรราชมงคลธัญบุรี 

 

 

 

 

รองคณบดฝ่ีายพฒันานกัศึกษา พร้อมด้วยนายกสโมสรนกัศึกษา และสมาชิกสภานกัศึกษา  

เข้าร่วมโครงการสัมมนาพฒันาศักยภาพผู้น านักศึกษา ปีการศึกษา 2558                                                                                                            

เมือ่วนัที ่11 - 13 มถุินายน 2558                                                                                                                                                                                     

ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท  จงัหวดันครนายก 

โครงการสัมมนาพฒันาศักยภาพผู้น านักศึกษา ปีการศึกษา 2558                                

 

รองอธิการบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                             

นายวรัิช โหตระไวศยะ ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิด 

โครงการฝึกอบรมผู้น าเพือ่พฒันาศักยภาพ                                 

และเสริมสร้างการรัก และเห็นคุณค่าในตนเอง                                                                                                      

เมือ่วนัที ่3 - 5 มถุินายน 2558                                                                                      

ณ เดอะ โกลเด้นท์ฮิลล์ รีสอร์ท จงัหวดันครนายก  

โครงการฝึกอบรมผู้น าเพือ่พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการรัก และเห็นคุณค่าในตนเอง                                 



 
 

 

 

 

 

                      

 

 ขอขอบคุณ 



 
 

 

 

 

 

                      

 

 COE 


