
      เดอืนมีนาคม 2560 

งานประชาสมัพนัธ์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 

เลขท่ี 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธาน ี12130 โทรศพัท์ 02-5921955 ต่อ 2029 

วสัิยทัศน์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร “คณะเทคโนโลยกีารเกษตรเป็นองค์กรนักปฏิบัตมิอือาชีพ 
สามารถสร้างนวตักรรมด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรในระดบัประเทศและก้าวสู่สากล”  

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 

น.สพ.ธนิต อยู่ในศีล กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไบโอเวลธ์ จ ากดั 

เข้าร่วมประชุมสานต่อความร่วมมอืกบัคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

ในโครงการงานวจิยัด้าน Healthy Food 

และสหกจิต่างประเทศของนักศึกษา                                                                                                      

เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2560                                                                                                                                                                                                  

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมสานต่อความร่วมมือ 

 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการการจดัการความรู้ภายใน มทร.ธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที ่1                                                 

เมือ่วนัที ่ 2 มนีาคม 2560                                                                                                                                                                                              

ณ  ห้องประชุมช้ัน 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

โครงการการจัดการความรู้ภายใน มทร.ธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที ่1  



 

 

 

 

นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาเทคโนโลยอีาหาร ศึกษาดูงานการแปรรูปผลติภณัฑ์จากสับปะรด                                                                         

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตร จ ากดั จงัหวดัระยอง และกระบวนการผลติไวน์  ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค จงัหวดัชลบุรี 

ในรายวชิาการแปรรูปขั้นสูง และรายวชิาเทคโนโลยจุีลนิทรีย์ในอุตสาหกรรม ควบคุมโดย ดร.นวพร ลาภส่งผล ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย                         

และ ผศ.ดร.ปาลดิา ตั้งอนุรัตน์  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยอีาหาร ศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัตกิาร “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวจิยัจากงานประจ า เพือ่ให้ได้รับงบประมาณ” 

โดยทมีวทิยากรจากภาควชิาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล                                                                               

เมือ่วนัที ่ 7 มนีาคม 2560                                                                                                                                                                                                

ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัตกิาร 13 ช้ัน  

 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวจัิยจากงานประจ า เพือ่ให้ได้รับงบประมาณ 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร 

น าเสนอความก้าวหน้าปัญหาพเิศษ 

เพือ่เป็นแนวทางและปรับปรุงข้อมูลในการท าปัญหาพเิศษ                                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2560                                                                                                                   

ณ ห้อง ทก 1602  

 สาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร น าเสนอความก้าวหน้าปัญหาพเิศษ  



ซ้อมย่อยบณัฑติ 

เพือ่รับพระราชทานปริญญาบตัร 

คร้ังที ่30 ประจ าปีการศึกษา 2558 

เมือ่วนัที ่10 มนีาคม 2560                            

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์ 

มทร.ธัญบุรี                                  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี     

จดัซ้อมย่อยรวมบณัฑติ                                 

เมือ่วนั 12 มนีาคม 2560                                   

ณ หอประชุม  มทร.ธัญบุรี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี จดัซ้อมใหญ่บณัฑิต                                                                                                                                   

เมือ่วนั 18 มนีาคม 2560                                                                                                                                                                                                  

ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 

 ฝึกซ้อมเพือ่รับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที ่30  

 

ผู้บริหารคณะ ร่วมแสดงความยนิด ี

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากติตมิศักดิ์ นายวสันต์ รัตนานุภาพ 

ปริญญาวทิยาศาสตรดุษฏบีัณฑิตกติตมิศักดิ์ 

(วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร) ประจ าปีการศึกษา 2558                                                   

เมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2560  

 ปริญญากติติมศักดิ์  



 

ผู้บริหารของคณะ  

เข้าร่วมพธีิบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 

ภายในมหาวทิยาลยั   

พธีิพระราชทานปริญญาบัตร  คร้ังที ่30                                                                                          

เมือ่วนัที ่ 15 มนีาคม 2560  

 พธีิบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิภายในมหาวิทยาลัย   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัลภ พรหมทอง 

ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน                                                             

และหารือแนวทางความร่วมมอื                                             

กบั Bogor Agricultural University, Indonesia                                                                                                   

เมือ่วนัที ่7 - 11 มนีาคม 2560                                                                                                                                                                                         

ณ ประเทศอนิโดนีเซีย 

 หารือแนวทางความร่วมมือกับ Bogor Agricultural University, Indonesia                                 

 

 

 

 

บริษัท HENRITEX(M) SDN.BHD กจิการฟาร์มไก่ไข่ จาก มาเลเซีย มาช้ีแจงรายละเอยีดการรับนกัศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ 

และวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จ านวน 5 คน เพือ่ฝึกสหกจิศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2560                                                                                 

เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2560                                                                                                                                                                                                                                                 

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 กจิกรารฟาร์มไก่ไข่ จาก มาเลเซีย เข้ารับนักศึกษาเพือ่ฝึกสหกจิศึกษา 



ประชุมคณะกรรมการการจดัการความรู้ และอาจารย์ผู้ทีเ่กีย่วข้อง การจดัการความรู้ด้านการเรียนการสอน 

เพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้ในหัวข้อเร่ือง “เทคนิคการสอนเพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร” 

และด้านการวจิยั เพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้ในหัวข้อเร่ือง “การถ่ายทอดเทคนิคการเขียนผลงานวจิยัเพือ่การตพีมิพ์ระดบัชาตหิรือนานาชาติ” 

เมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2560                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3  

 ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ ศึกษาดูงานและส ารวจออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาตอิุทยานแห่งชาตธิารโบกขรณี จ.กระบี่                                                                                     

ควบคุมโดย อาจารย์พศิาล ตนัสิน ในรายวชิาการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิและรายวชิาการออกแบบและจดัสร้างสวนน า้                                             

เมือ่วนัที ่11 - 14 มนีาคม 2560  

 นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ศึกษาดูงาน 

นายนันทวฒัน์ แสวงศิลป์ นักวชิาการสัตวบาล 

กรมปศุสัตว์ เป็นวทิยากรให้ความรู้ เร่ือง 

“กฎหมายเกีย่วข้องกบัสัตว์เลีย้ง”  

แก่นักศึกษาช้ันปีที ่4 

สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

เพือ่ให้นักศึกษาได้ความรู้จากผู้ปฏิบัตงิานโดยตรง 

ในรายวชิาการจดัการสัตว์สวยงามและสัตว์ทดลอง 

ผู้สอนโดย อาจารย์อมร อศัววงศานนท์  

 กฎหมายเกีย่วข้องกบัสัตว์เลีย้ง 



 

 

 

 

กจิกรรมงานสืบสานวฒันธรรมไทย คร้ังที ่23 โดยในช่วงเช้า มกีจิกรรมการแข่งขนัการก่อเจดย์ีทราย การประดษิฐ์ว่าวไทย 

การประดษิฐ์เคร่ืองแขวนดอกไม้สด การประดษิฐ์กระทงจากวสัดุธรรมชาต ิการท าขนมครกเบญจรงค์ 

การตอบปัญหาเกีย่วกบัศิลปะและวฒันธรรมทางการเกษตร การป้ันดนิเหนียวเล่าเร่ืองพ่อ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง                            

ในช่วงค า่ มกีจิกรรมการประกวดธิดาผ้าไทย และกจิกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งลปิซิงก์คอนเทสท์                                                               

เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2560                                                                                                                                                                                              

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต  

                                กจิกรรมงานสืบสานวฒันธรรมไทย คร้ัง 23 

 

 

 

 

 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ ร่วมจดัภูมทิศัน์ ห้องเสวย ถวายสมเดจ็พระเทพฯ ในงานพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที ่30                                   

ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ออกแบบและควบคุมโดย อาจารย์พศิาล ตนัสิน  

 จัดภูมิทศัน์ ห้องเสวย 



 

สมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

จดัประชุมคณะกรรมการ ทีป่รึกษาและผู้เกีย่วข้อง 

เพือ่หารือการจดัตั้งหอประวตัเิกษตรปทุม                                                                                                                                                            

เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2560                                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 การจัดตั้งหอประวตัิเกษตรปทุม 

สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี พบปะหารือผู้บริหารคณะ 

เตรียมการจดัอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพตดิ โดยมพียาบาลจากทัว่ประเทศ เข้าร่วมอบรม 

ซ่ึงทางคณะเทคโนโลยกีารเกษตร อ านวยความสะดวกให้นักศึกษาเข้าฝึกงาน ในระหว่างวนัที ่3 -7 เมษายน 2560  

 สถาบันธัญรัตน์เข้าหารือผู้บริหารคณะ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่3/2560                                                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2560                                                                                                                                                                                                 

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่3/2560  



 

 

 

การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร คร้ังที ่3                                                                                                      

เพือ่ฝึกประสบการณ์ การแข่งขนัและเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันงานเกษตรราชมงคล                                                                                                                      

เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2560                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 การแข่งขันทกัษะทางวชิาการ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร คร้ังที ่3                                      

 

งานพธีิพระราชทานปริญญาบตัร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

คร้ังที ่30 ประจ าปีการศึกษา 2558 

เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2560                              

ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 

 พธีิพระราชทานปริญญาบัตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที ่30 

 

บุคลากรของคณะ 

เข้าร่วมโครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพือ่รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที ่3                                       

เมือ่วนัที ่27 - 31 มนีาคม 2560                                                                                          

ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก  

 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพือ่รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 


