
      เดอืนเมษายน 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 

 

 

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาของคณะ 

เข้าร่วมกจิกรรมเดนิการกศุล      

“ราชมงคลธัญบุรีสัมพนัธ์ คร้ังที ่17”                               

เมือ่วนัที ่2 เมษายน 2560                                                  

ณ มทร.ธัญบุรี 

กจิกรรมเดินการกุศล  ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ คร้ังที ่17  

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่2/2560                                                                                                                                               

เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่2/2560                               



โครงการสืบสานสงกรานต์ไทย 

สรงน า้พระพุทธรูป 

และรดน า้ขอพรผู้อาวุโส 

เนื่องในวนัขึน้ปีใหม่ของไทย 

ทีแ่สดงออกถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่ 

และเพือ่ความเป็นสิริมงคล                                                                                                            

เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                                

ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 โครงการสืบสานสงกรานต์ไทย 

บริษัท ฟาร์มสุกรพนัสโภคภณัฑ์ จ ากดั และบริษัท เอก-หฤษฏ์ จ ากดั ในนามบริษัทในเครือเอกกรุ๊ป                                                      

เข้ารับสมคัรงาน พร้อมให้นักศึกษากรอกใบสมคัร และคดัเลอืกเข้าสัมภาษณ์                                                                                                                                                      

เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 บริษัท ฟาร์มสุกรพนัสโภคภัณฑ์ จ ากดั รับสมัครงาน  

โครงการ การจดัการความรู้ หัวข้อเร่ือง ‚การถ่ายทอดความรู้ด้านการจดัท าการเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศ‛                             

เมือ่วนัที ่4 และ 7 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ีและห้อง SMART CLASSROOM อาคาร CKC  

 การถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดท าการเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศ 



นักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร เป็นตวัแทนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

ร่วมแข่งขนัประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเคร่ือง งาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวฒันธรรมไทย คร้ังที ่9        

โดยได้รับรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบัที ่1                                                                                                                                                               

เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                                

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

 แข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเคร่ือง  

 

  

สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดบัปริญญาตรี (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                                                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                                  

ณ อาคารเรียนรวม และปฏบิัตกิาร 13 ช้ัน  มทร.ธัญบุรี  

 สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษา เข้าร่วมงาน 

“ราชมงคลสืบสาน สงกรานต์ไทย”                                                                                                                                  

เพือ่เป็นการแสดงมุทติาจติ แด่ อดตีอธิการบด ี 

และผู้บริหารมหาลยั                                                                          

เมือ่วนัที ่12 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                            

ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 

 ราชมงคลสืบสาน สงกรานต์ไทย 



 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร                                                                          

จดัโครงการแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ 

ของนกัศึกษาช้ันปีที ่4 (ปัญหาพเิศษ) 

ประจ าปีการศึกษา 2559                                                                                                                                                                                    

เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                                                                               

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  แสดงผลงานภาคโปสเตอร์ของนักศึกษา                          

 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่3/2560                                                                                                                                                                                    

เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่3/2560  

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่4/2560                                                                                                 

เพือ่พจิารณาแผนพฒันางานภายในคณะ ไตรมาส 3                                                                                                                                            

เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่4/2560                                

 สมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธาน ี 

จดัประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2560       

เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2560                                                          

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี 

เกษตรปทุมธานี  

การประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560   



 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ จดัสัมมนา เพือ่แลกเปลีย่นความรู้ทางด้านภูมทิศัน์                                                                      

เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                       

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 สัมมนา เพือ่แลกเปลีย่นความรู้ทางด้านภูมิทศัน์ 

จดัเลอืกตั้งตวัแทนคณาจารย์ประจ าสาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร                                                                                                     

เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องอเนกประสงค์ ช้ัน 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 เลอืกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจ าสาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร                               

 

สถาบันอาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม 

เยีย่มชมคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                                                                                     

และร่วมหารือกบัผู้บริหารคณะ                                                                                                                                                                           

เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2560  

 

 สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมคณะ 



โครงการการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนกัศึกษาทางด้านเทคโนโลยกีารเกษตร ในยุคประเทศไทย 4.0                                                     

เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 โครงการการให้ความรู้แก่นักศึกษาทางด้านเทคโนโลยกีารเกษตร ในยุคประเทศไทย 4.0                                 

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                                                                                                                           

แสดงความยนิด ีคุณวสันต์ รัตนานุภาพ บณัฑติกติตมิศักดิ์                                                                          

(สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร)  

 แสดงความยนิดี คุณวสันต์ รัตนานุภาพ บัณฑิตกติติมศักดิ์ 

โครงการ ‚ปัจฉิมนิเทศและอ าลาสถาบัน‛ ประจ าปี 2559 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2560 ณ อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี 

โดยจดัให้มกีารบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ‛ การเตรียมตวั การสัมภาษณ์งานอย่างไร จงึจะได้งาน ‛                                                                       

โดย คุณสัญพงศ์ พทูิรพงศ์ภัค ต าแหน่ง Special Lecturer บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จ ากดั ณ ห้องประชุมอนิทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธาน ี

ช่วงเยน็งานพธีิบายศรีสู่ขวญั และงานเลีย้งอ าลาสถาบัน ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

 โครงการ ‚ปัจฉิมนิเทศและอ าลาสถาบัน‛ ประจ าปี 2559  



 

โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                                                                               

เพือ่เป็นการให้ความรู้และเตรียมความพร้อม ให้กบันักศึกษาทีจ่ะออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพในภาคการศึกษาที ่1/2560                                                                                                        

ในหัวข้อเร่ือง การเขียน เรซูเม่  และจดหมายสมคัรงานฉบับภาษาองักฤษ                                                                                                      

วทิยากรโดย อาจารย์สุรีรัตน์  ทองอนิทร์                                                                                                                                                                        

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี  

โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  

 

คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมสัมมนาการวางแผนการเงนิและการลงทุน ปี 2560 

ส าหรับสมาชิก กบข.                                                                                                                    

เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์ มทร.ธัญบุรี  

 สัมมนาการวางแผนการเงินและการลงทุน ปี 2560 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ คณบด ี                                                                 

ร่วมประชุมสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่4/2560                                                                                                             

 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                          

ณ ห้องประชุมมงัคลอบุล  มทร.ธัญบุรี  

 ประชุมสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่4/2560                               



  

โครงการ ‚พฒันาหลกัสูตรระดับปริญญาตรี ตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2558‛   

 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์และวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์                                      

(สาขาประมง)                                                                                                

เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

  

สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร 

(สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร)                                                                                                

เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

                                                       

 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชืและภูมทิศัน์                                                                                                                                                        

เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 

 

 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์และวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

(สาขาสัตวศาสตร์)                                                                                               

เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2560                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 โครงการ “พฒันาหลกัสูตรระดับปริญญาตรี ระดับอุดมศึกษา” 



นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร 

ศึกษาดูงานศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย 

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

เพือ่ศึกษาดูงานเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารบบรจุภณัฑ์ 

ส าหรับผลติผลการเกษตรทีใ่ช้ในปัจจุบัน                                

ในรายวชิา เทคโนโลยกีารบรรจุภัณฑ์ผลติผลเกษตร                         

ผู้สอนโดย ผศ.ดร.วรินธร พูลศรี  

 ศึกษาดูงานศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ศึกษาดูงาน 

บริษัท ปทุมธานี บริวเวอร่ี จ ากดั เพือ่ศึกษากระบวนการผลติเคร่ืองดืม่ 

ในรายวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองดืม่ ผู้สอนโดย ผศ.วฒันา วริิวุฒิกร  

 

 

 ศึกษาดูงาน บริษัท ปทุมธานี บริวเวอร่ี จ ากดั  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ศึกษาดูงานโรงงาน 

บริษัท ไทยน า้ทพิย์ จ ากดั (โรงงานรังสิต) คลอง13 โค้กเวลิด์                                               

และบริษัท กรีนสปอต จ ากดั เพือ่ศึกษากระบวนการผลติเคร่ืองดืม่น า้ผลไม้ 

น า้อดัลม และน า้ดืม่ ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์                              

ในรายวชิา เทคโนโลยเีคร่ืองดืม่ ผู้สอนโดย ผศ.วฒันา วริิวุฒิกร                                                                     

  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ศึกษาดูงาน 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 และ 4 สาขาสัตวศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน                                                                

ณ สุระสิงห์ฟาร์ม (นายวบูิลย์ ไวยสุระสิงห์) อ าเภอบ้านค่าย จงัหวดัระยอง 

เพือ่ให้นักศึกษาได้มคีวามรู้ ทางด้านการเลีย้งโคเนือ้ 

และการตลาดทีส่ามารถท าการผลติได้อย่างเหมาะสมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

และได้รับความรู้ ประสบการณ์  ในรายวชิา การผลติโคเนือ้-กระบือ 

อาจารย์ผู้สอนโดย ผศ.ดร.สมจติร ถนอมวงศ์วฒันะ  

 สาขาสัตวศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ณ สุระสิงห์ฟาร์ม 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ดร.ศรินญา  สังขสัญญา อาจารย์สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ในฐานะนักวจิยั กล่าวว่า จนัทน์เทศเป็นผลไม้ทีม่แีหล่งของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพทีส่ าคญั 

ทั้งสารประกอบฟีนอลกิ สารฟลาโวนอยด์ เทอร์พนีและอนุพนัธ์ ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอสิระ 

ช่วยชะลอวยัและห่างไกลจากโรคประกอบกบัตลาดอาหารสุขภาพในปัจจุบันจ าเป็นต้องลดพลงังานลดน า้ตาลเพือ่ให้ดต่ีอสุขภาพมากยิง่ขึน้ 

จงึได้ศึกษาวจิยัและท าเป็นผลติภณัฑ์ ‘น า้จนัทน์เทศพร้อมดืม่’ โดยใช้ส่วนเหลอืของเนือ้ผลจากภาคอุตสาหกรรมทีไ่ด้จากการแยกเอารกและ 

เมลด็ออก และยงัได้ใช้เปลอืกจนัทร์เทศทีเ่หลอื น ากลบัมาเป็นส่วนประกอบของผลติภัณฑ์ 

 ไม่อยากแก่ดื่ม ‘น า้จันทน์เทศ’ 

        

 

 

 

 

 ผศ.ประดษิฐ์   ค าหน่องไผ่ อาจารย์ประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ธัญบุรี 

จงึได้แนะวธีิการน ามะม่วงน า้ดอกไม้มาท าเป็นแยมเกบ็ไว้รับประทาน ‚ผศ.ประดษิฐ์‛ บอกว่า ในมะม่วงน า้ดอกไม้สุกมปีริมาณวติามนิเอสูง 

มคุีณสมบตัต้ิานอนุมูลอสิระ มส่ีวนช่วยบ ารุงผวิพรรณให้เปล่งปลัง่สดใส ช่วยท าให้ร่างกายท างานเป็นปกต ิปรับสมดุลภายใน 

ทั้งยงัมรีสชาตทิีห่อม อร่อย   หวานอมเปร้ียวเลก็น้อย ซ่ึงเป็นรสชาตทิีช่ื่นชอบของชาวต่างชาต ิ

จงึได้น ามะม่วงพนัธ์ุน า้ดอกไม้ทีไ่ม่ได้มาตรฐานการส่งออกผลสด 

มาพฒันาโดยการน าส่วนเนือ้มะม่วงสุกทีย่งัมคุีณภาพดมีาผลติเป็นแยมมะม่วง  เพือ่เป็นการช่วยลดการสูญเสีย                               

และเพิม่มูลค่าให้กบัมะม่วงพนัธ์ุ น า้ดอกไม้ได้ 

 อาจารย์ มทร.ธัญบุรี แนะวธีิท าแยมมะม่วงน า้ดอกไม้ บ ารุงผวิ-ต้านอนุมูลอสิระ 


