
      เดอืนมกราคม 2559 

งานประชาสมัพนัธ์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี

เลขท่ี 2 พหลโยธิน 87 ซอย2 ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธานี 12130 โทรศพัท์ 02-5921955 ต่อ 2029 

วสัิยทศัน์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร “คณะเทคโนโลยกีารเกษตรเป็นองค์กรนักปฏบิตัมิืออาชีพ 
สามารถสร้างนวตักรรมด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรในระดบัประเทศและก้าวสู่สากล”  

จดหมายขา่ว 
  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

งานเกษตรสัมพนัธ์                                                                                     

อาจารย์และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมงานเกษตรสัมพนัธ์ เน่ืองในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่  2559                                                         

เมือ่วนัที่ 7 มกราคม 2559  ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี                                                                                   

 

ผู้บริหารจากสํานักงบประมาณ และผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี 

เข้าเยีย่มชมภารกจิของคณะ 

และวทิยาลยัการแพทย์แผนไทย                                       

เมือ่วนัที่ 8 มกราคม 2559                                            

ณ ห้องประชุมวิทยาลยัการแพทย์แผนไทย  

สํานักงบประมาณ และผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี เข้าเยีย่มชมภารกจิของคณะ  



 

 

 

 

ทมีงานรายการ U-station เข้าถ่ายทาํการเรียนการสอนของสาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์และวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เพือ่แนะนําคณะ 

และมหาวทิยาลยั ประกอบในรายการ “ตวิเข้มเติมเตม็ความรู้” ซ่ึงจะเผยแพร่ออกอากาศทางช่อง ETV และ NBT                                        

เมือ่วนัที่ 13 มกราคม 2559 

รายการ U-station เข้าถ่ายทาํการเรียนการสอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์   วรรณสุทธ์ิ คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร นําทีมผู้บริหารคณะ  เข้าสวสัดปีีใหม่อธิการบด ี

และผู้บริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี เน่ืองในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 2559                                                             

เมือ่วนัที่ 11 มกราคม 2559  

 สวสัดปีีใหม่ 

ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมเสวนา 

การเกษตรทนัสมยัเพือ่ความยัง่ยนืในสังคม AEC 

ในวนัที่ 22 มกราคม 2559  

ณ Auditorium ช้ัน 16 อาคาร CP All Academy 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์  

เสวนาการเกษตรทนัสมัยเพือ่ความยัง่ยนืในสังคม AEC 



 

พธีิมอบโล่ประกาศเกยีรตคุิณ ประจําปี 2558   เมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2559                                                                                           

ณ  หอประชุม มทร.ธัญบุรี                                                                                                                       

รางวัลบุคลากรดีเด่น สายวชิาการ กลุ่มที่ 1 ผศ.อญัชลนิทร์  สิงห์คาํ                                                                                                

สายสนับสนุน กลุ่มที่ 1 คุณจินดา   สร้อยประดษิฐ                                                                                                         

กลุ่มที ่2 คุณชัยรัตน์ คาํประกอบ                                                                                                            

รางวัลนักวจิัยดเีด่น ประเภทนักวจิัยทีนํ่าผลงานวจิัยไปสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                                       

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รศ.ดร.อญัชล ี สงวนพงษ์                                                                                                            

ด้านการนําเสนอผลงาน หรือบทความในการประชุมวชิาการ ผศ.ดร.รัชตา ทนวทูิวตัร และผศ.สมใจ เปรมสมทิธ์                                                            

และผู้ทาํคุณประโยชน์ให้แก่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คุณสมชาย เขียวแดง 

ผู้อาํนวยการสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  

 

  พธีิมอบโล่ประกาศเกยีรติคุณ ประจําปี 2558 

พธีิบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  
 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหารคณะ เข้าร่วมพธีิบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 

เน่ืองในงานวนัสถาปนามหาวทิยาลยั 41 ปี                                                                                  

เมือ่วนัที่ 18 มกราคม 2559 



 

 

 

ผู้บริหารคณะเข้าร่วมโครงการสัมมนา “ก้าวต่อไปของศึกษาทัว่ไปในทศวรรษใหม่ราชมงคลธัญบุรี”  

ภายใต้ โครงการ 41 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรม สร้างชาติ สร้างอนาคต 

เน่ืองในงานวนัสถาปนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                                   

เมือ่วนัที่ 19 มกราคม 2559                                                                                

ณ หอประชุม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                                           

โครงการสัมมนา “ก้าวต่อไปของศึกษาทัว่ไปในทศวรรษใหม่ราชมงคลธัญบุรี”   

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารคณะเข้าร่วมพธีิเปิด ถนนสายวฒันธรรม  

“ราชมงคลธัญบุรี ถวายราชสดุดี องค์ภูม ี88 พรรษา” 

เน่ืองในวนังานวันสถาปนามหาวิทยาลยั 41 ปี                                                                                                                                                       

เมือ่วนัที่ 17 มกราคม 2559  

ถนนสายวฒันธรรม “ราชมงคลธัญบุรี ถวายราชสดุดี องค์ภูมี 88 พรรษา”  

 

 

 

 

ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมฟังการอภิปราย                                                                               

เร่ือง “การพฒันาผู้ประกอบการกบัทศิทางอุตสาหกรรมใหม่” เน่ืองในงานวนัสถาปนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                              

เมือ่วนัที่ 18 มกราคม 2559  ณ หอประชุม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                                                

การพฒันาผู้ประกอบการกบัทศิทางอุตสาหกรรมใหม่ 



งานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ในงานวนัสถาปนามหาวทิยาลยั 41 ปี 

ราชมงคลธัญบุรี นวตักรรมสร้างชาต ิสร้างอนาคต                                                                                           

เมือ่วนัที่ 16 - 19 มกราคม 2559 ณ หอประชุม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

 งานวนัสถาปนามหาวทิยาลยั 41 ปี  



 

ฝึกอบรมโครงการป้องกนัและเตรียมความพร้อมอคัคภีัย                                
 

 

 

 

อาจารย์และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการป้องกนัและเตรียมความพร้อมอคัคภีัย                                         

จัดโดยกองอาคารสถานที่ มทร.ธัญบุรี                                                                                                   

เมือ่วนัที่ 26 มกราคม 2559                                                                                                            

ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยภูีมทิัศน์ จัดสัมมนาสหกจิ ประจําปีการศึกษา 2558 เพือ่แลกเปลีย่นความรู้ทางด้านภูมิทศัน์                         

เมือ่วนัที่ 28 มกราคม 2559                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ จัดสัมมนาสหกจิ ประจําปีการศึกษา 2558 

ผู้บริหารคณะเข้าร่วม ประชุมวเิคราะห์ผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 ระดบัหลกัสูตร 

ระดบัคณะ/วทิยาลยั และระดบัสถาบัน                                                                                                   

เมือ่วนัที่ 21 - 22 มกราคม 2559                                                                                                         

ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ช้ัน มทร.ธัญบุรี  

 ประชุมวเิคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557  



 โครงการสัมมนาอาจารย์ทีป่รึกษา  

 

 

 

 

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เร่ืองการให้ความรู้และเทคนิคในการให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษา                                                     

โดยได้รับเกยีรติจาก รองอธิการบด ีอาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ บรรยายพเิศษในหัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษาในดวงใจของนักศึกษารุ่นใหม่ 

เมือ่วนัที่ 29 มกราคม 2559                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนิล 3 อาคารสํานักงานคณบด ี 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันกฬีาบัวนํา้เงนิเกมส์ คร้ังที่ 25  และได้รับรางวลัชนะเลศิ ประกวดขบวนพาเหรด 

พร้อมทั้งเหรียญรางวัลในการแข่งขันกฬีาทั้งหมด 28 เหรียญ                                                                                 

เมือ่วนัที่ 31 มกราคม 2559 ณ สนามกฬีากลาง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

กฬีาบัวนํา้เงนิเกมส์ คร้ังที ่25                                 

 

 

 

 

 

โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพและสหกจิศึกษา เพือ่ให้ความรู้และเตรียมความพร้อม 

ให้กบันักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพในภาคการศึกษาที ่3/2558                                                          

และนักศึกษาออกปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา  ในภาคการศึกษาที่ 1/2559                                                                            

เมือ่วนัที่ 30 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอนิทนิล 1 อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี  

โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ และสหกจิศึกษา 



 

 

นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาประมง                                                                 

ศึกษาโครงสร้างของบ่อ ในรายวิชาสร้างบ่อ                                                                        

ผู้สอนโดย อาจารย์สมิง จําปาศรี  

 ศึกษาโครงสร้างของบ่อ  

 

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาการผลติพชื 

ฝึกปฏิบัติการเกบ็และการรักษาตวัอย่างดิน เพือ่การวเิคราะห์                         

ในรายวชิาปฐพวีทิยาเพือ่การผลติพชื                                           

ผู้สอนโดย ผศ. องัคณา ธนกญัญา 

 ฝึกปฏิบตัิการเกบ็และการรักษาตัวอย่างดินเพือ่การวเิคราะห์                             

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาการผลติพชื ฝึกปฏิบัตกิารทาํปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ ในรายวชิาปฐพวีทิยาเพือ่การผลติพชื                                         

ผู้สอนโดย ผศ.องัคณา ธนกญัญา  

ฝึกปฏิบตัิการทาํปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้  

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เข้าร่วมงานเทศกาลโคนมแห่งชาตกิบัองค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งชาต(ิอ.ส.ค) 

จังหวดัสระบุรี เมือ่วนัที ่28 มกราคม พ.ศ.2559 เพือ่ให้นักศึกษามีความรู้ การเลีย้งโคนม ประวัตคิวามเป็นมา และร่วมกจิกรรมของทาง อ.ส.ค 

โดยมี นายสุรเดช สังฆะมณี  เป็นผู้ควบคุม 

 ร่วมงานเทศกาลโคนมแห่งชาติกบัองค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งชาต ิ
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