
      เดอืนสงิหาคม 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 

 

รองคณบดฝ่ีายพฒันานกัศึกษา 

เข้าร่วมพธีิเปิดศูนย์ประสานงานรับน้องใหม่ 

เป็นหน่วยงานทีรั่บร้องเรียนเกีย่วกบัการรับน้องใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2558                                                                   

เมือ่วนัที ่3 สิงหาคม 2558                                                                         

ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี 

 พธีิเปิดศูนย์ประสานงานรับน้องใหม่  

 

คณะกรรมการโครงการร้าน Farmer shop ร่วมประชุมกบัรองศาสตราจารย์จุฑาทพิย์  ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์                                                

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เพือ่หารือวางแผนธุรกจิโครงการร้าน Farmer Shop by  RMUTT                                      

เมือ่วนัที ่3 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

วางแผนธุรกจิโครงการร้าน Farmer Shop by  RMUTT 



คณาจารย์ของคณะ  เข้าร่วม “โครงการอบรมการจดัการเรียนการสอนแบบ CDIO รุ่นที ่4”                                                                              

เมือ่วนัที ่3 - 7 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                              

ณ ห้อง 305 อาคารเรียนรวมและปฏิบัตกิาร มทร.ธัญบุรี 

 โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO รุ่นที ่4 

อบรมหลกัสูตรการพฒันา E-Book  
 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมอบรม หลกัสูตรการพฒันา E-Book                                                                                           

ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign                                                                                                                                                                               

เมือ่วนัที ่3 – 5 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                            

 ณ  ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

โครงการการแต่งกายผ้าไทย ตามวถิไีทย 

                 

 

 

 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการการแต่งกายผ้าไทย ตามวถิีไทย                                                                           

เพือ่สืบสานมรดกแห่งความเป็นไทย แต่งกายแบบไทย เช่ือมโยงภูมปัิญญา อนัทรงคุณค่าให้สอดคล้องกบัวถิีชีวติปัจจุบัน จากวนัแม่ถึงวนัพ่อ  



 

 

 

 

 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558                                                                                                                                                 

เพือ่ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน ได้ทราบระเบียบข้อบงัคบั หลกัสูตร ระบบการเรียนการสอน                          

แนวทางการปรับตวัให้เข้ากบัส่ิงแวดล้อมของคณะ และมหาวทิยาลยั การใช้ชีวติในร้ัวมหาวทิยาลยัอย่างมคีวามสุข                                                                                                                                                                                         

เมือ่วนัที ่5 สิงหาคม 2558   ณ ห้องประชุมรินลอบุล มทร.ธัญบุรี  

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558                               

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่5/2558   เพือ่พจิารณาผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัภารกจิเร่งด่วน รอบ 9 เดอืน 

พร้อมทั้งพจิารณาค าเสนอของบลงทุนทีด่นิส่ิงก่อสร้าง งบประมาณประจ าปี 2560                                       

และเตรียมความพร้อมส าหรับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558                                                                                                                                                                                                                        

เมือ่วนัที ่4 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่5/2558    

พธีิบายศรีสู่ขวญั 

                 

พธีิบายศรีสู่ขวญั เพือ่ความเป็นสิริมงคล แก่นักศึกษาใหม่ 

และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในหมู่นักศึกษา                                    

เมือ่วนัที ่5 สิงหาคม 2558                                                                                  

ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี  

 



 
 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร น านกัศึกษาช้ันปีที ่1 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบตั ิณ พพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

เพือ่ให้นักศึกษาได้ลองลงมอืปฏบิตัจิริง และได้เรียนรู้พระราชประวตั ิและพระราชกรณียกจิต่าง ๆ 

ด้านการเกษตรของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงพระองค์ทรงค้นคว้าทดลองโครงการส่วนพระองค์ขึน้มากมาย                                         

เมือ่วนัที ่6 - 8  สิงหาคม 2558                                                                                                                             

 นักศึกษาช้ันปีที ่1 ศึกษาดูงานและฝึกปฏบัิติ พพิธิภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรติฯ  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

เข้าศึกษาดูงานแผนกอมิมูนและซีรัมวทิยา ณ สถาบันสุขภาพสัตว์ 

เพือ่ให้นักศึกษามคีวามรู้ความสามารถ 

ในการท าแลป็ตรวจโรคแท้งตดิต่อเบือ้งต้น ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ                                              

ผู้ควบคุมดูแล อาจารย์สุวด ีอสิรายุวพร  

 นักศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพสัตว์  



 
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของแต่ละสาขา เพือ่เตรียมความพร้อมก้าวสู่การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 

เป็นกจิกรรมวชิาการทีส่่งเสริมลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ ให้นกัศึกษาได้รู้ข้อมูลด้านการจดัการศึกษา การจดักจิกรรมของสาขา 

และเพือ่ให้นักศึกษา ได้ปรับตวัเข้ากบัการเรียนการสอน พร้อมทั้งเข้าร่วมกจิกรรมสร้างความสามคัคี 

 

 

 

 

 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของแต่ละสาขา 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์และวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  

สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  สาขาประมง  

สาขาสัตวศาสตร์ 

สาขาการผลติพชื สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมการเกษตร   



 

 

 

 

 

ประชุมคณาจารย์ เพือ่เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2558 และแจ้งข่าวสารการด าเนินงานของคณะฯ                                                        

เมือ่วนัที ่11 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณาจารย์  

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

พร้อมด้วย สมาคมศิษย์เก่า วทิยาเขตปทุมธานี 

จดัพธีิเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชินนีาถ 

เนื่องในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี                               

เมือ่วนัที ่11 สิงหาคม 2557                                                                                     

ณ บริเวณหน้าอาคารส านักงานคณบด ี                                                   

คณะผู้บริหาร 

และนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

ร่วมจุดเทยีนชัยถวายพระพร 

สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา                          

12 สิงหามหาราชินี                                                 

 

 พธิีเทดิพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชินีนาถ  

เมือ่วนัที ่11 สิงหาคม 2557                                                   

ณ สนามกฬีา   มทร.ธัญบุรี                                              

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี จดัพธีิไหว้ครู                                                 

โดยม ีผู้บริหารคณะ เข้าร่วมพธีิไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2558                                     

เมือ่วนัที ่13 สิงหาคม 2558                                                                                              

ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 

พธีิไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2558                               



 

รศ.ดร.ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ 

อธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

ให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนพระราชทาน  

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 

ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัรกมัพูชา                         

เมือ่วนัที ่13 สิงหาคม 2558                                                                                           

ณ ห้องประชุมมงัคลอบุล มทร.ธัญบุรี 

 พธีิตักบาตรอุปกรณ์การศึกษา 

 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาช้ันปีที ่1 

เข้าร่วมพธีิตกับาตรอุปกรณ์การศึกษา                                                           

เมือ่วนัที ่14 สิงหาคม 2558                                                                                    

ณ ลานอนนัต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี 

 

นักศึกษาทุนพระราชทาน   

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ส่งนกัศึกษา                                        

เข้าร่วม “โครงการนกัศึกษาฝึกงานนานาชาต ิ2558”                            

เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที ่16 สิงหาคม 2558                          

ณ ประเทศอนิโดนีเซีย  เพือ่ให้นกัศึกษาไปแลกเปลีย่นความรู้ 

และฝึกประสบการณ์                          

โครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ 2558 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาสัตวศาสตร์ ฝึกปฏิบตักิารเจาะเลอืดแพะ แกะ 

เพือ่น าไปตรวจโรคบรูเซลโลซิส ในรายวชิาการผลติแพะและแกะ 

ผู้สอนโดย อาจารย์ชาตชิาย โยเหลา ร่วมกบัสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาต ิ

เมือ่วนัที ่14 สิงหาคม 2558  

 

ฝึกปฏิบัติการเจาะเลอืดแพะ  



 
 

       

 

 

 

 

โครงการ “สานสัมพนัธ์รวมใจเป็นหนึ่งเทคโนฯเกษตร” 

เพือ่สร้างความสามคัคใีนการท ากจิกรรมร่วมกนัเป็นทมี สร้างความรัก 

ความผูกพนัธ์ ระหว่างเพือ่น พี ่น้อง และเพือ่ให้นักศึกษาใหม่ 

มแีนวทางและแนวคดิในการด าเนินชีวติอย่างถูกต้องในร้ัวมหาวทิยาลยั                                                                                                               

เมือ่วนัที ่15 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                              

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

 โครงการ “สานสัมพนัธ์รวมใจเป็นหน่ึงเทคโนฯเกษตร” 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                                       

น าโดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ 

และคณะ ได้เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                                          

เมือ่วนัที ่17 สิงหาคม 2558                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาสัตวศาสตร์  

 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ 

เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวชิาการ                                                                                       

หัวข้อ “วฒันธรรมไทย ประเพณ ีภูมปัิญญา 

ความงดงามทีสั่งคมมองข้าม”                                                                                                                                                                                                               

เมือ่วนัที ่17 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี 

วฒันธรรมไทย ประเพณ ีภูมิปัญญา ความงดงามทีสั่งคมมองข้าม 



 
 

       

คณะกรรมการของคณะ พจิารณาคดัเลอืกนักศึกษา                                                             

รับทุนการศึกษา “ทุนเพชรบัวสวรรค์” ประจ าปีการศึกษา 2558                                        

เมือ่วนัที ่17 สิงหาคม 2558                                                                                       

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารส านกังานคณบด ี

 คัดเลอืกนักศึกษา รับทุนการศึกษา “ทุนเพชรบัวสวรรค์” 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  คร้ังที ่2/2558  เพือ่รายงานการใช้จ่ายเงนิ รายงานผลการด าเนินงานวาระเร่งด่วน                    

ประจ าปีงบประมาณ 2558 ผลการจดัท า Reset Reprofile เสนอแผนปฏบิัตริาชการประจ าปี 2559 

รวมถึงพจิารณาอนุมตัผิลการเรียนนักศึกษา ก าหนดหน้าทีอ่าจารย์ประจ าหลกัสูตร ก าหนดกรอบการสนับสนุนการเสนอผลงานทาวชิาการ 

ณ ต่างประเทศ การลงทะเบียนงานวจิยัทีใ่ช้งบอืน่ และการจดักจิกรรมนักศึกษาในเดอืนสิงหาคม                                                                                               

เมือ่วนัที ่18 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                           

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  คร้ังที ่2/2558                                                                                                 

 

นักศึกษาของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรม และสอบมาตรฐานสากล หลกัสูตร ทกัษะทางด้านคอมพวิเตอร์                                                                      

The Internet and Computing Core (IC3)   ณ อาคารอบรม ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

หลกัสูตร ทกัษะทางด้านคอมพวิเตอร์   



 
 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนชายบ้านอุเบกขา และคณะ เข้าแนะน าศูนย์ฝึกอบรมฯ และหารือแนวทางการท าความร่วมมอื 

ในการพฒันาหลกัสูตรการจดัอบรม กบัผู้บริหารคณะ                                                                                                                                            

เมือ่วนัที ่20 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                                 

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา หารือแนวทางการท าความร่วมมือกับคณะ  

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาประมง ตอีวนเพือ่คดัเลอืกพ่อแม่พนัธ์ุปลานิลและปลาตะเพยีน 

เพือ่น ามาเพาะด้วยวธีิการผสมตามธรรมชาตใินปลานิล และเพาะโดยการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ซูพรีเฟกซ์ในปลาตะเพยีน 

และผสมเทยีมปลาตะเพยีน ในราชวชิาการเพาะพนัธ์ุปลา ผู้สอนโดยอาจารย์สมงิ จ าปาศรี และดร.ศุภมาส ศรีวงค์พุก        

คัดเลอืกพ่อแม่พนัธ์ุปลานิล และปลาตะเพยีน  

 

ผศ.สพ.ญ รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

นัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

เพือ่ขอบคุณทีร่่วมกนัจดักจิกรรมทีผ่่านมาด้วยด ี

และเน้นย า้เร่ืองรับน้อง ให้ช่วยกนัดูแลไม่ให้มกีารรับน้องรุนแรง 

พร้อมทั้งให้จบการรับน้องประชุมเชียร์ ภายในวนัที ่23 สิงหาคม 2558                                                                                                                   

เมือ่วนัที ่20 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  



 

 

พธีิสักการะและบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจ าคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2558                                                                              

เพือ่เป็นสิริมงคลแก่นกัศึกษาใหม่                                                                                                                                                                            

เมือ่วนัที ่20 สิงหาคม 2558  

 พธีิสักการะและบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจ าคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2558                                

พธีิไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2558 

เพือ่ให้นักศึกษาใหม่แสดงความกตญัญูกตเวท ี                               

และเคารพต่อ คณาจารย์ของคณะฯ 

และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานศิลปวฒันธรรม 

และวถิีความเป็นไทยทีม่คีวามกตญัญูต่อครูอาจารย์                                                              

เมือ่วนัที ่20 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                             

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

พธีิไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

 

 

 

 

กจิกรรม Big Cleaning Day เพือ่จดัระเบียบภายในคณะฯ ให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม                                                                                        

เมือ่วนัที ่20 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                             

ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต  

กจิกรรม Big Cleaning Day  



 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                          

น าโดย น.สพ.ดร.สมคัร สุจริต 

ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ และคณะ 

ได้เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                              

ระดบัหลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)   

สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ประจ าปีการศึกษา 2557 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                              

เมือ่วนัที ่21 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์                          

 

 

 

 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา ให้กบันักศึกษาช้ันปีที ่1                                                                                                           

ในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม ของในหลวง”  บรรยายโดย คุณนเรศ แสงอรุณ                                                                                                   

เมือ่วนัที ่23 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                               

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา                              

 

กจิกรรมโครงการ “Freshy AGR the Star of The Dream”                                                                                                                                         

โดยในการประกวด นายศิลป์ สายทพิย์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์  ได้รับรางวลั Freshy boy                                                                                                                                              

นางสาวชไมพร ติง่ตระกูลชัย นักศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ได้รับรางวลั Freshy girl                                                    

เมือ่วนัที ่23 สิงหาคม 2558   ณ  อาคารโภชนาคาร 2545                                                                                                                                                                                     

 กจิกรรมโครงการ “Freshy AGR the Star of The Dream”  



 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษา เข้าร่วมพธีิปิด กจิกรรมรับน้องใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2558                                                 

เมือ่วนัที ่23 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                               

ณ  อาคารส านักงานอธิการบด ี

 พธีิปิด กจิกรรมรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558    

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาการผลติพชื ฝึกปฏิบัตกิารท าก้อนเช้ือเห็ด ในรายวชิา การผลติเห็ด                                                                      

ผู้สอนโดย ผศ.วทิยา ทวนุีช  

ฝึกปฏิบัติการท าก้อนเช้ือเห็ด  

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาการผลติพชื สัมมนาฝึกงานภายนอก                                                                                                                                             

ณ ห้อง ฉพ.1403 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ 

สาขาการผลติพชื สัมมนาฝึกงานภายนอก 



 
 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน น าโดย รศ.ดร.อญัชล ีจาละ ผู้ทรงคุณวุฒมิหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 

และคณะ ได้เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาการผลติพชื                   

ประจ าปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                                                                                                                                              

เมือ่วนัที ่24 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาการผลติพชื  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2558 โดยได้รับเกยีรตจิาก คุณณัชตพิงศ์ อูทอง ผู้อ านวยการส านักสหกจิศึกษา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี บรรยายพเิศษ ในหัวข้อเร่ือง “กระบวนการสหกจิศึกษา และเทคนิคการเลอืกสถานประกอบการ”                                 

เมือ่วนัที ่25 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2558  

            คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                                             

น าโดย รศ.ดร.สุรวชิ วรรณไกรโรจน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ และคณะ 

ได้เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 

วทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์                     

ประจ าปีการศึกษา 2557                                                       

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                                    

 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์  

เมือ่วนัที ่26 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                                      
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี                                                                              



 

 

คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ 

เข้าร่วมโครงการการพฒันาเวบ็บลอ็กและเวบ็ไซต์ส่วนบุคคล                                                                            

เมือ่วนัที ่26 - 28  สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                         

 ณ  ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม 

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

โครงการพฒันาศักยภาพ บุคลกิภาพ ศิษย์เก่าและนักศึกษา ทางด้านการจดัองค์กรอย่างมอือาชีพ โดยได้รับเกยีรตจิากวทิยากร                              

คุณสมชาย สินมา เจ้าของธุรกจิ และรองประธานหอการค้า จงัหวดัสุราษฎร์ธานี                                                                                          

คุณบุญส่ง พจนสุวรรณชัย รองกรรมการบริษัทและทีป่รึกษา บริษทั MIGHTY INTERNATIONAL                                                              

คุณเดชนะ นะท ี   ผู้ช านาญการอาวุโส ส านักทรัพยากรบุคคล กลุ่มธุรกจิพชืครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์                                                                               

และคุณสันต ิพณิเสนาะ ผู้จดัการทัว่ไป ฝ่ายบริหาร บริษัท นิตโตะ เดนโกะ แมททเีรียล (ประเทศไทย) จ ากดั                                                                                         

เมือ่วนัที ่31 สิงหาคม 2558                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

โครงการพฒันาศักยภาพ บุคลกิภาพ ศิษย์เก่าและนักศึกษา 

 

ผู้บริหารคณะ พร้อมด้วยตวัแทนนักศึกษา 

ร่วมแสดงความยนิดกีบัอาจารย์พรทพิย์ ตนัตวิงศ์  

ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวทิยาลยัการแพทย์แผนไทย 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

ร่วมแสดงความยินดี 

โครงการการพฒันาเวบ็บล็อกและเวบ็ไซต์ส่วนบุคคล 


