
      เดอืนมิถุนายน 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 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชืและภูมิทศัน์                                                                                        

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์และวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่1 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบตั ิ                                                                                                                                                                

ณ ศูนย์เรียนรู้วถิีชีวติและจติวญิญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี                                                                                    

เพือ่ปลูกฝังให้นกัศึกษารักในความเป็นเกษตร                                                                                                                                                        

เมือ่วนัที ่1 - 2 มถุินายน 2560  

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ                                  



ผู้ช่วยศาสตราจารย์อญัชลนิทร์  สิงห์ค า น าเสนอวสัิยทศัน์และแผนกลยุทธ์                                                                                          

ต่อคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                                                                                      

เมือ่วนัที ่1 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

             น าเสนอวสัิยทัศน์และแผนกลยุทธ์        

 

 

 

 

โครงการ “ส่งเสริมและพฒันางานวจิยั เพือ่การตพีมิพ์และเผยแพร่ในระดบัชาตแิละนานาชาติ”                                                                  

เมือ่วนัที ่1 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                                 

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 โครงการ “ส่งเสริมและพฒันางานวจัิย เพือ่การตีพมิพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ”                                  

 

 

 

 

บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เข้ารับสมคัรงาน นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร                                  

เมือ่วนัที ่1 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                                 

ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม อาคารศูนย์บริการความรู้ ศูนย์รังสิต  

บริษัท ไทยยูเน่ียนกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เข้ารับสมัครงาน  



 

 

อาจารย์ของคณะ เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมอืด้านสหกจิศึกษา      

ในสถานประกอบการ คร้ังที ่3                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 - 2 มถุินายน 2560                                                                                                                                                            

ณ โรงแรมริชเช่ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ์  

 โครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกจิศึกษา ในสถานประกอบการ  

คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)                                                                                 

เมือ่วนัที ่2 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                                

ณ โรงภาพยนตร์ ช้ัน 2 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มทร.ธัญบุรี  

 

โครงการค้นหาทูตกจิกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560                                                                                                                                                      

โดย นายจรัิฎฐ์ ขจรกฤตยิากลุ นักศึกษาสาขาการผลติพชื ได้รับรางวลั Freshy boy                                                                                                

นางสาวพรปวณ์ี เดชอยู่เอีย่ม นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวลั Freshy girl                                                                                           

เมือ่วนัที ่3 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                                                             

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

 โครงการค้นหาทูตกจิกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 

โครงการอบรมตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  



 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารเพือ่ทบทวนเกณฑ์และตวับ่งช้ี 

ส าหรับผู้ขึน้ทะเบียนผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี ระดบัหลกัสูตรปริญญาตรี                                                                      

เมือ่วนัที ่5 - 6 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                           

ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัตกิาร 13 ช้ัน มทร.ธัญบุรี 

          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งช้ี 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

จดัฝึกอบรมโครงการ GMP และ HACCP 

ให้กบันักศึกษาช้ันปีที ่4                                              

โดยมคุีณสุภัค ภักดโีต วทิยากรจาก FOSTAT  ให้ความรู้                                                                                                                                                

เมือ่วนัที ่7 - 8 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                        

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 
 

 

 

 

 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วม โครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลงังาน 2560                                                                                    

เมือ่วนัที ่6  มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                                 

ณ ห้องประชุมวคิตอเรีย มทร.ธัญบุรี 

 โครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลงังาน 2560  

 ฝึกอบรมโครงการ GMP และ HACCP  



 

 

 

 

อาจารย์ของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารเพือ่ทบทวนเกณฑ์และตวับ่งช้ี 

ส าหรับผู้ขึน้ทะเบียนผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี ระดบัหลกัสูตร                                                                                           

เมือ่วนัที ่7 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                               

ณ ห้อง 806 อาคาเรียนรวมและปฏิบัตกิาร 13 ช้ัน 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งช้ี  

 

 

 

 

 

นักศึกษาของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารผู้อญัเชิญตรามหาวทิยาลยั                                                                                               

และสุดยอดพธีิกร  ประจ าปี 2560                                                                                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่7 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                                 

ณ ห้องประชุมวคิตอเรีย มทร.ธัญบุรี 

โครงการอบรมเชิงปฎบิัติการผู้อญัเชิญตรามหาวิทยาลัยและสุดยอดพธีิกร  

 

โครงการวเิคราะห์ปรับปรุง 

และพฒันายุทธศาสตร์ของคณะ                     

ประจ าปี 2560                                                                                            

เมือ่วนัที ่5 - 7 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                       

ณ โรงแรม Sea Pine สวนสนประดพิทัธ์ 2 

จ.ประจวบครีีขันธ์  

 โครงการวเิคราะห์ปรับปรุงและพฒันายุทธศาสตร์ของคณะ ประจ าปี 2560                               



 

 

 

 

 

บุคลากรของคณะ  เข้าร่วมโครงการพฒันาเครือข่ายทรัพยากรบุคคล                                                                                                                          

เร่ือง “การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ในยุค THAILAND 4.0”                                                                                                                               

เมือ่วนัที ่12 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุม เมธาว ีมทร.ธัญบุรี 

                       โครงการพฒันาเครือข่ายทรัพยากรบุคคล 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่6/2560  เพือ่เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2560                                                                        

เมือ่วนัที ่13 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่6/2560  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ 

เป็นประธานในพธีิมอบใบประกาศนียบัตร                                                                    

นักศึกษาแลกเปลีย่น จาก Universitas 17 Agustus 

1945 Banyuwangi (Untag Banyuwang ) 

ประเทศอนิโดนีเซีย 

สาขาประมงและสาขาการผลติพชื 

ฝึกประสบการณ์ระยะเวลา 3 เดอืน                                                                                                                    

เมือ่วนัที ่13 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                  

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 
พธีิมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาแลกเปลีย่น 



บุคลากรของคณะเข้าร่วมโครงการพฒันาทกัษะความรู้   

ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการศึกษา ส าหรับนักศึกษาพกิาร                                                                                                                                                                         

เมือ่วนัที ่15 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                                 

ณ ห้องประชุมวคิตอเรีย มทร.ธัญบุรี 

                        โครงการพฒันาทกัษะความรู้   ที่เกีย่วข้องกับการจัดการศึกษา ส าหรับนักศึกษาพกิาร                               

 

 

 

 

 

อาจารย์และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557                                                                                                 

(ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั) มทร.ธัญบุรี                                                                                                                                                         

เมือ่วนัที ่15 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                            

ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัตกิาร 13 ช้ัน  มทร.ธัญบุรี 

 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  

นายธรรมรัตน์  พลอยเจ๊ก  นางสาวภริตา  เม่นเผอืก  

และนางสาววลัภา  ปลัง่ด ี

นักศึกษาของคณะเข้าร่วมโครงการพฒันา   

และส่งเสริมนักศึกษา “เพชรราชมงคลธัญบุรี”                                                                                                          

เมือ่วนัที ่12 – 17 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                             

ณ Normal University of Hainan, China 

สาธารณรัฐประชาชนจนี                               

                                   โครงการพฒันาและส่งเสริมนักศึกษา “เพชรราชมงคลธัญบุรี”                                



 

 

 

 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพือ่ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย 9 มทร. อย่างยัง่ยนื                                                                          

โดยม ีผศ.สุมานิการ์ จนัทร์บรรเจดิ ทีป่รึกษามหาลยัฯ เป็นวทิยากร                                                                                                                       

เมือ่วนัที ่26 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุมวกิตอเรีย มทร.ธัญบุรี 

 
ประชุมสัมมนาเพือ่ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย 9 มทร. อย่างยัง่ยนื                                 

 

บริษัท HENRITEX(M) SDN.BHD 

กจิการฟาร์มไก่ไข่ จากประเทศมาเลเซีย 

เข้ารับสมคัรงานและสัมภาษณ์นกัศึกษา                                         

เมือ่วนัที ่20 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                         

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 

อาคารส านักงานคณบด ี 

 
รับสมัครงานและสัมภาษณ์นักศึกษา 

 

โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 

“สานสัมพนัธ์ร่วมใจรวมเป็นหนึง่ 

ในคณะเทคโนโลยกีารเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2560” 

เมือ่วนัที ่24 มถุินายน 2560                                                         

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

 

                                   โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 



ผศ.จนัทร์เพญ็ ชัยมงคล  อาจารย์สมงิ  จ าปาศรี                            

และอาจารย์จริาพร  กลุค า และ ได้รับเชิญจาก China International 

Aquatic Products Exposition Organization Committee 

ให้เข้าร่วมงาน  The 4 China International Aquatic Products                  

Exposition (CIAPE) ที ่Zhanijang  

และศึกษาดูงานการเลีย้งกุ้งขาวและปลานิล ที ่Guangzhou           

เมือ่วนัที ่17 - 23 มถุินายน พ.ศ.2560                                                                                                                             

ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี                                                                

         เข้าร่วมงาน  CIAPE 

th 

 

คณะผู้บริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                           

ศึกษาดูงานด้านการวจิยัเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรม                                      

ณ Hokkaido University และHokkaido Information University 

ประเทศญี่ปุ่ น เพือ่ขยายความร่วมมอืทางวชิาการ                                                           

เมือ่วนัที ่17 - 25 มถุินายน 2560 

 
ศึกษาดูงานด้านการวจัิยเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรม ณ ประเทศญีปุ่่ น                           

 

 

 

 

ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม พร้อมด้วย ดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พกุ อาจารย์สาขาประมง เข้าฝึกอบรม                                                                

ในหัวข้อเร่ือง Training course of Molecular nutrition โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Prof. Chun-Hung Liu                                                         

ณ Department of Aquaculture, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)                                                                                                           

และเข้าร่วมประชุมในงาน 2017 Taiwan Thailand Higher Education Forum                                                                                                                                                                                                 

เมือ่วนัที ่5 -22 มถุินายน พ.ศ.2560                                                                                                                                                                                          

ณ ประเทศไต้หวนั                                                                                                                                                                              

 อาจารย์สาขาประมง เข้าฝึกอบรม ณ ประเทศไต้หวนั 



 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ คณบด ี                                                                 

ร่วมประชุมสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่6/2560                                                                                                             

 เมือ่วนัที ่28 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                          

ณ ห้องประชุมมงัคลอบุล  มทร.ธัญบุรี  

                    ประชุมสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่6/2560                                    

โครงการปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

(วพิากษ์หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร) 

จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                                                                                                                                                                                   

เมือ่วนัที ่27 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม 

ศูนย์บริการความรู้(CKC)  

 โครงการปรับปรุงหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

 

การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ เกษตรราชมงคล 

(6 มทร.) คร้ังที ่2                                                                                                                    

เมือ่วนัที ่29 - 30 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                                                      

ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ธัญบุรี 

ศูนย์รังสิต  

 

 การแข่งขันทกัษะทางวชิาการ เกษตรราชมงคล (6 มทร.) คร้ังที ่2                                 



 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่1 เข้าร่วมพธีิตกับาตรนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2560                                                                                                                            

เมือ่วนัที ่30 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                            

ณ ลานอนนัต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี 

                      พธีิตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2560                              

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์                               

ศึกษาการฉีดวคัซีนไก่ ในรายวชิาการจดัการสัตว์สวยงามและสัตว์ทดลอง                                          

ผู้สอนโดย อาจารย์อมร อศัววงศานนท์  

 
ศึกษาการฉีดวคัซีนไก่  

 

 

 

 

 

รศ.ดร.ประเสริฐ  ป่ินปฐมรัฐ อธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพธีิไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560 

พร้อมมอบโล่และเกยีรตบิัตรแก่กรรมการบริหารสภานักศึกษา นักศึกษาทีม่ผีลการเรียนดเีด่น นักศึกษาทีม่ผีลการสอบ TOEIC ดเีด่น 

และนกัศึกษาทีม่คีะแนน IC3 ดเีด่น                                                                                                                                                                      

เมือ่วนัที ่29 มถุินายน 2560                                                                                                                                                                                               

ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 

 พธีิไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560  



 

 

                             การแข่งขันประกวดผลงานวจัิย ส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรมของนักวิจัยสตรี                  



                             Honey ranking          

 

 

 

 

 


