
      เดอืนพฤษภาคม 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 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาการผลติพชื จดัโครงการสัมมนาทางการผลติพชื                                                                                                                                        

เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

โครงการสัมมนาทางการผลติพชื                                      

โครงการอบรมภาษาองักฤษ ส าหรับนักศึกษา เพือ่ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวทิยาลยั                                                          

ในการส่งเสริมความเป็นนานาชาต ิ ให้ได้รับการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ พร้อมในการเข้าทดสอบ วดัระดบัความรู้                                                                                                                                                                     

เมือ่วนัที ่1 - 5 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                        

ณ อาคารศูนย์บริการความรู้  

โครงการอบรมภาษาองักฤษ ส าหรับนักศึกษา  



สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี                                                                                             

เข้าร่วมปรึกษาหารือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ 

คณบด ีพร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที ่

ในการจดัท าหลกัสูตรการจดัการพืน้ทีต่ามแนวเกษตรผสมผสาน 

ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง                                                                                      

เมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                             

       ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

        การจัดท าหลกัสูตรการจัดการพืน้ทีต่ามแนวเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง         

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาประมง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์วจิยัและพฒันาประมงขายฝ่ังจนัทบุรี จ.จนัทบุรี 

ศูนย์วจิยั และพฒันาประมงอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก สถานีวจิยัและพฒันาประมงชายฝ่ังระยอง จ. ระยอง                                                                

เพือ่ศึกษา เรียนรู้เกีย่วกบัการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ัง และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ในรายวชิา การเพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ัง                                                        

ควบคุม โดย อาจารย์สมงิ จ าปาศรี อาจารย์จริาพร กลุค า ดร.กติตมิา วานิชกูล ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม และดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พกุ  

อาจารย์ประจ าสาขาประมง 

  สาขาประมง ศึกษาดูงาน  

ผศ.องัคณา ธนกญัญา และอาจารย์ธีรยุทธ คล า้ช่ืน  น านักศึกษาช้ันปีที ่4 

สาขาการผลติพชื ให้บริการตรวจสอบคุณสมบัตขิองดนิ 

และให้ค าแนะน าการปรับปรุงดนิ  ณ สถานคุ้มครองคนไร้ทีพ่ึง่หญงิ ธัญบุรี                                                   

ในการนีไ้ด้มอบปุ๋ยหมกัในนามของศูนย์ความเป็นเลศิฯ 

ให้ทางสถานสงเคราะห์เพือ่ใช้ปรับปรุงดนิ จ านวน 2 กระสอบ                                    

เมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2560  

 บริการตรวจสอบคุณสมบัติของดิน  



มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

จดัประชุมตดิตาม                           

ทมีอนุรักษ์พลงังาน ศูนย์รังสิต                           

“มาตรการประหยดัพลงังาน”                       

เมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                         

ณ วทิยาลยัการแพทย์แผนไทย  

 ประชุมติดตาม ทมีอนุรักษ์พลงังาน ศูนย์รังสิต 

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาประมง                                                                                                                                             

สอบโครงการพเิศษทางประมง ประจ าปีการศึกษา 2559                                                                                                                                                  

ณ ห้อง ปม. 102  อาคารสาขาประมง 

 โครงการพเิศษทางประมง ประจ าปีการศึกษา 2559   

 

 

 

 

 

โครงการพฒันา มคอ. ตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา                                                                                       

เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 โครงการพฒันา มคอ. ตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา                                



 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิารการพฒันางาน          

ด้านประกนัคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการจดัการเรียนรู้ของคณะ                                                                                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่8 - 9 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

                  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพฒันางานด้านประกนั คุณภาพการศึกษา 

 

โครงการพฒันาทกัษะด้านการใช้ภาษาองักฤษ 

เพือ่รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก                                                             

เมือ่วนัที ่15 -17 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                     

ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม อาคารศูนย์บริการความรู้  

 โครงการพฒันาทกัษะด้านการใช้ภาษาองักฤษ  

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่5/2560 

เพือ่ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการเร่ืองเบิกจ่าย                                                  

และตดิตามการด าเนินโครงการ 

พร้อมทั้งจดัแผนการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560                                                                                                                                                   

เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                           

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่5/2560  

ดร.ศรินญา สังขสัญญา 

อาจารย์สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  

ให้สัมภาษณ์ รายการ MOST NEWS   

ออกอากาศทางสถานี Most Channel PSI ช่อง 246  

เร่ือง  ชะลอวยั ต้านแก่ ด้วยน า้จนัทร์เทศ                          

เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2560 

 สัมภาษณ์รายการ MOST NEWS 



 

 

 

 

 

โครงการปฐมนิเทศ บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน (พนักงานใหม่)                                                                                                                           

เมือ่วนัที ่17 - 19 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุมราชาวด ีรอยลั ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท  จ.นครนายก 

 โครงการปฐมนิเทศ บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน                                

 

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าทีข่องคณะ 

เข้าร่วมรับฟังการแสดงวสัิยทศัน์ผู้สมคัรสรรหาอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี                                        

เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม  2560                                                                                                                                                                                          

ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี  

 แสดงวสัิยทศัน์ผู้สมัครสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี                            

 

โครงการจดัการความรู้ด้านการวจิยั                

หัวข้อเร่ือง 

“การถ่ายทอดเทคนิคการเขียนผลงานวจิยั 

เพือ่การตพีมิพ์ระดบัชาตแิละนานาชาติ”                      

เมือ่วนัที ่18 - 19 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 โครงการจัดการความรู้ด้านการวจัิย 



 

โครงการ “การส่งเสริมและพฒันางานวจิยั 

เพือ่การตพีมิพ์และเผยแพร่ในระดบัชาตแิละนานาชาติ”                                                                                

เมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                      

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

                 โครงการส่งเสริมและพฒันางานวจัิย เพือ่การตีพมิพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

จดัโครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 

ปีการศึกษา 2560 

ส าหรับคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                          

เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                             

 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์     

 มทร.ธัญบุรี  

 โครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  

 

 

 

 

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560                                                                                                                                   

เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                        

ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  

 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 



 

 

 

 

 

 

โครงการ “ปฐมนิเทศนกัศึกษาสหกจิศึกษา” ประจ าปีการศึกษา 1/2560                                                                                         

ได้รับเกยีรตจิาก ดร.เศกศักดิ์ เชยชม นักพฒันาธุรกจิอาวุโส ส านักจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) บรรยายเร่ือง ปฏิบัตตินอย่างไรเมือ่ไปสหกจิศึกษา                                            

เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                        

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา” ประจ าปีการศึกษา 1/2560  

น.ส.พ.ธนิต อยู่ในศีล กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไบโอเวลธ์ จ ากดั 

เข้าหารือความร่วมมอืการวจิยัในสัตวปีก                                         

ร่วมกบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ คณบด ี

พร้อมด้วยอาจารย์ เพือ่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภค 

และสานต่อแนวทางในการผลติลูกสุกรขนุ                                                     

เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2560                                                                               

ณ ห้องประชุม  อาคารส านักงานคณบด ี 

 หารือความร่วมมือการวจัิยในสัตวปีก                               

คณาจารย์และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานทางวชิาการ ในการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ                                   

วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยรีะหว่างสถาบัน คร้ังที ่5 (ASTC 2017 ) “วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่ขบัเคลือ่นสู่ประเทศไทย 4.0”                                      

เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                          

ณ โรงแรมมริาเคลิแกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร  

 ASTC 2017  



 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาประมง จดัโครงการสัมมนาทางประมง ประจ าปีการศึกษา 2559                                                                                                    

เมือ่วนัที ่26 - 27 พฤษภาคม 2560                                                                                                             

พร้อมทั้งนกัศึกษาแลกเปลีย่นจากประเทศอนิโดนีเซีย ได้เข้าร่วมสัมมนาในคร้ังนีด้้วย  

 โครงการสัมมนาทางประมง ประจ าปีการศึกษา 2559                                 

โครงการสานสัมพนัธ์สันทนาการ เพือ่สร้างสรรค์สามคัค ีปลูกฝังความเป็นผู้น า ปีการศึกษา 2560                                                              

เมือ่วนัที ่27 - 28 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                 

ณ ห้องประชุมวคิตอเรีย มทร.ธัญบุรี 

โครงการสานสัมพนัธ์สันทนาการ 2560 

รายการคนไทยสู้โรค สถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส  

สัมภาษณ์ ดร.ศรินญา สังขสัญญา                                    

และ ดร.ลลติา  ศิริวฒันานนท์ 

อาจารย์สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร                               

ผลงานวจิยัเกีย่วกบัน า้ฟักข้าวสกดัเข้มข้น 

และน า้สลดัข้าวไรซ์เบอร์ร่ี                                                                                                                                    

 สัมภาษณ์รายการคนไทยสู้โรค 

 

รายการเช้านีท้ี ่MSS  ช่องเอม็เอสเอส เคเบิล เน็ตเวร์ิค                                                           

สัมภาษณ์ ดร.ศรินญา สังขสัญญา                                  

อาจารย์สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร                          

เกีย่วกบัการพฒันาโจ๊กกึง่ส าเร็จรูป “มะรุม”                             

 
                       สัมภาษณ์รายการเช้านีท้ี ่MSS 



 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560                                                                                                                                      

เมือ่วนัที ่29 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                      

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์ 

อาคารส านักงานอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี  

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560                                                                                                                                       

 

สาขาการผลติพชื จดัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560                                                                                  

เมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องเรียนรวม พ. 2202 อาคารปฏิบัตกิารพชืศาสตร์ 2  

 สาขาการผลติพชื จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

น านักศึกษาช้ันปีที ่1 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร 

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบตั ิ                                                                                            

ณ ศูนย์เรียนรู้วถิีชีวติและจติวญิญาณชาวนาไทย 

นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี 

เพือ่ปลูกฝังให้นกัศึกษารักในความเป็นเกษตร                                                                                                                

เมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม 2560  

 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ                                

สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
 

สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์                                                               

จดัปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560                                                                                  

เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                           

ณ ห้อง สร.2102 สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 



 

ประชุมวสิามญั              

คณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่1/2560                                                                     

เพือ่พจิารณาเสนอช่ือผู้สมควร 

ได้ปริญญากติตมิศักดิ์                                                                                                                                                             

เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2560                                          

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมวสิามัญ คณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่1/2560                                  

 

 ให้สัมภาษณ์ ช่อง RAMA CHANNEL                             

รศ.กอบกลุ ปราบประชา ทีป่รึกษามหาวทิยาลยั 

บรรยายพเิศษในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 

เพือ่พฒันาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต  

ทีพ่งึประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี”                                         

เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                        

ณ หอเกยีรตยิศราชมงคลธัญบุรี  

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่พฒันาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

ดร.ศรินญา สังขสัญญา 

อาจารย์สาขาวทิยาศาสตร์                          

และเทคโนโลยกีารอาหาร                                                                                                  

ให้สัมภาษณ์ ช่อง RAMA CHANNEL                                         

เร่ือง  น า้จนัทร์เทศ ชะลอวยัต้านแก่                                                                                                                          

ให้สัมภาษณ์ รายการ Most Exclusive  

 ดร.ศรินญา สังขสัญญา 

อาจารย์สาขาวทิยาศาสตร์                          

และเทคโนโลยกีารอาหาร                                                                                                  

ให้สัมภาษณ์ รายการ Most Exclusive 

ทางสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม  PSI 246 

,GMMZ 207   เร่ือง น า้จนัทร์เทศพร้อมดืม่                                                                                         



 

 ประชุมงานด้านบริการวชิาการแก่สังคม ประจ าปี 2560                                 

 

ผศ.สุมานิการ์  จนัทร์บรรเจดิ ทีป่รึกษาด้านงานบริการวชิาการ มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที ่   

ร่วมประชุมเพือ่ถอดบทเรียนและปรับแผนการด าเนิน                                                                                                                

งานด้านบริการวชิาการแก่สังคม ประจ าปี 2560                                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                  

ณ ห้องประชุมรัตตอุบล มทร.ธัญบุรี 

 

 

 

 

                     

  บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเพือ่พฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับบุคลากร                                                                      

เพือ่พฒันาทกัษะภาษาองักฤษและสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับมาปรับใช้ในหน่วยงานและวชิาชีพ                                                                                 

จดัโดยกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี                                                                                                                                                    

เมือ่วนัที ่29 พฤษภาคม – 2 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                     

ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัตกิาร  

 โครงการอบรมเพือ่พฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับบุคลากร                            

 

ผศ.สุมานิการ์  จนัทร์บรรเจดิ ทีป่รึกษาด้านงานบริการวชิาการ มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที ่                               

และเกษตรกร ต าบลบึงบา ร่วมประชุมหารือ และวางแผนการด าเนินงานด้านบริการวชิาการแก่สังคม ประจ าปี 2560                                                                                                                                                                                    

เมือ่วนัที ่30  พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                  

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 



 

 

 

 

 

 ข่าวหนังสือพมิพ์ 


