
      เดือนเมษายน 2558 

งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เลขท่ี 2 พหลโยธิน 87 ซอย2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 02-9922408 

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร “คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน า                                          

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการเกษตร ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล” 

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ                                                                          

9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7 เทิดไท้องค์วิศิษฎศิลปินสริินธร                                                                                           

เมื่อวันที่ 2  เมษายน 2558   ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และนักศึกษาต่างชาติโครงการแลกเปลี่ยน 

ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรสีิรินธร                                                                                                      

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ลานอนันนต์รังสรรค์ มทร.ธญับรุี  

 นิทรรศการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7 เทิดไท้องค์วศิิษฎศิลปินสิรินธร                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2557 

รับมอบเกียรติบตัรและเข็มเชิดชูเกียรติแกข่้าราชการดีเด่น ประจ าปี 2557 เนื่องในวนัข้าราชพลเรือน ประจ าปี 2558                                       

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ตึกสนัติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล                                                                                                                               

และทั้งนี้ คณะผู้บริหาร บุคลากร ถือโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินด ี ณ ห้องประชุมอนิทนิล 2 อาคารส านักงานคณบด ี

       รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2557  

มทร.ล้านนา 

จัดประชุมสัมมนาวิชาการในการน าเสนอผลการด าเนินงาน 

โครงการยกระดับคณุภาพชีวติของหมู่บ้าน ชุมชน 60 หมูบ่้าน 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา                                                      

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558                                                                                     

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบดี  

 มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาวิชาการ 

 

ประชุมผู้บริหารคณะ 

เพื่อหารือจัดตั้งศนูย์ความเป็นเลิศทางการเกษตร 

และเตรียมแผนเสนอของบประมาณประจ าปี 2559                         

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558                                                                          

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

 ประชุมผู้บริหารคณะ 



 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวทิยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานตไ์ทย ศูนย์รังสิต                                      

พิธีท าบุญ สรงน้ าพระพุทธรูป และกิจกรรมรดน้ าขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย                                    

ที่แสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ และเพื่อความเป็นสิรมิงคล                                                                                                                                                                                     

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558  ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ศูนย์รังสิต 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมงานราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย รดน้ าขอพรอดีตอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย                                           

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558                                                                                                                                                                                           

ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุร ี

ร่วมงานราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย  

 

ผู้บริหารคณะและหัวหน้าแผนกงานฟาร์ม  

ร่วมประชุมหารอืแนวทางการพฒันางานฟาร์มของคณะ                                     

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558                                                                                           

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานฟาร์มของคณะ                               



 

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพย์สิน 

และผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ร่วมประชุมหารือ การพฒันารายได้งานฟาร์ม กับผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีการเกษตร                           

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุมอินทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบดี  

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21  

รองอธกิารบดี ฝ่ายพัฒนานักศกึษา มทร.ธัญบุรี นายวิรัช  โหตระไวศยะ เป็นประธานเปิด  และบรรยายพิเศษ 

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง การให้ความรู้และเทคนิคในการให้ค าปรึกษาแกน่ักศึกษายุคใหม่  พร้อมกนันี้                            

อาจารย์ธงชาติ พิกุลทอง อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบรุี                                                                                   

และคุณมนตรี  ใจสีงาม รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจริญโภคภณัฑว์ิศวกรรม จ ากัด                                                                     

ร่วมบรรยายหัวข้อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาในดวงใจของนักศึกษารุน่ใหม่                                                                                                                

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุมอนิทนิล 1 อาคาร 70 ป ีเกษตรปทุมธานี  

 

สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  

พบปะหารอืผู้บริหารคณะ ในการจัดอบรมหลกัสูตร                    

การพยาบาลเฉพาะ ทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 

โดยมีพยาบาลจากทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม 

ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อ านวยความสะดวกให้นักศึกษาเข้าฝึกงาน                                       

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558  

สถาบันธัญญารักษ์พบปะหารือผู้บริหารคณะ 

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา  



 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประชุมหารือและตรวจเยี่ยม 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทาง การพัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสตัว์  

และสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร                              

 คณบดีประชุมหารือและตรวจเยี่ยมสาขาต่างๆ 

 

เลือกตั้งสมาชิกสภานักศกึษา และคณะกรรมการบริหารองคก์ารนักศึกษา มทร.ธัญบุรี และสโมสรนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร                      

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 08.00 - 15.00 น.   ณ หน่วยเลือกตัง้ ศูนย์รังสิต อาคารโภชนาคาร 2545                                                     

และหน่วยเลือกตั้ง มทร.ธญับุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องสมดุ ชั้น 7 

เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา  



 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลประชาธปิัตย์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก(dt) ฟรี                                                                           

ส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ ครบ 5 รอบ                                                       

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558                                                                                                                                                                                               

ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธาน ี

 

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ และสาขาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมงาน “เทศกาลแพะดี  เมืองสี่แคว” 

จัดโดยชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะ เมืองสี่แคว และส านักงานปศุสัตว์นครสวรรค์  โดยได้เข้าร่วมประกวดแพะแฟนซี  

ผลการแขง่ขันนักศกึษาสาขาสตัวศาสตร์  รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลศิ อันดบัที่ 1                                                                          

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอไพศาลี  อ าเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค ์

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการผลติพืช ศึกษาดูงาน                         

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด  

เพื่อศึกษาการใช้งานและการบ ารงุรักษา รถแทรกเตอร์ 

เครื่องด านา เครืองเกี่ยวนวดข้าว เครืองยนต์เล็ก 

เพื่อการผลิตพืช ในรายวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร 

ผู้สอนโดย ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน ์

 

ร่วมงาน “เทศกาลแพะดี  เมืองสี่แคว” 

ศึกษาดูงาน บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก 



 

 

 

 

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคพิษสนุัขบ้า 

กับเทศบาลต าบลหลกัหก เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ความสามารถ การจับบังคับสตัว์ พฤติกรรมของสุนัขและแมว ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

ผู้ควบคุมดูแลโดย อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์ ศรมีหาคุณวงศ ์

 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์                                

อบรมการอาบน้ า - ตัดแต่งขนสนุขั                                                    

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ จากการท าวิจัยหลักสูตรฝึกอบรม 

ของบณัฑิตปรญิญาโทสาขาการวจัิยและพัฒนาหลักสูตร  

ในรายวิชาการจัดการฟาร์มสุนขัและแมว                                                               

ผู้สอนโดย อาจารย์อมร อัศววงศานนท์ 

อบรมการอาบน้ า - ตัดแตง่ขนสุนัข 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ศึกษาการผลิตผ้ึงเพศผู้  เพื่อเตรียมการผลิตนางพญา ในรายวิชาการเลี้ยงผ้ึง                            

ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 

ศึกษาการผลิตผึ้งเพศผู้   

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  



นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์ ศึกษาการผลิตอาหารโคนม ในรายวิชาวิจัยทางสัตวศาสตร์  เพื่อท าอาหารหยาบ ปรุงแต่ง 

โดยน าเศษเหลือจากข้าวโพด มาปรุงแต่ง เพื่อปรับปรุงคุณภาพอาหารโคนม (อาหารหยาบ)                                                                         

ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ 

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการผลติพืช                    

ท าการทดสอบความหวาน ด้วย Brix Refractometer 

เพื่อวัดค่าปริมาณน้ าตาลในผลไมบ้างชนิด  ในรายวิชาไม้ผล      

ผู้สอนโดย อาจารย์เยาวรัตน์  วงศ์ศรีสกลุแก้ว 

ทดสอบความหวาน ด้วย Brix Refractometer  

ศึกษาการผลิตอาหารโคนม  

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์                                       

สอบประมวลผลวิชาปัญหาพิเศษ                                                                                         

รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557                                                                                                   

เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2558                                                                                                

ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธาน ี

                สาขาเทคโนโลยภีูมิทัศน์ สอบประมวลผลวิชาปัญหาพิเศษ                             

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ศึกษาพฤตกิรรมความหนืดของคาร์โบไฮเดรตด้วยเครื่อง RVA                                          

ในรายวิชา Principle of Food                                                                                

ผู้สอนโดยอาจารย์ ดร.นวพร  ลาภส่งผล 

ศึกษาพฤติกรรมความหนืดของคาร์โบไฮเดรตด้วยเครื่อง RVA                                 


