
      เดอืนกรกฎาคม 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปี ที ่1 เข้าร่วมงาน RMUTT Freshy night 2017                                                                                                                                   

โดย นายจรัิฎฐ์ ขจรกฤตยิากลุ  Freshy boy  ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 4 และรางวลัขวญัใจองค์การนักศึกษา 

และนางสาวพรปวณ์ี  เดชอยู่เอีย่ม  Freshy gir ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 3                                                                                                                                                                                                                                                             

เมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2560                                                                                                                                                                                                     

ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  

RMUTT Freshy  2017  

RMUTT Freshy night 2017  

นักศึกษาช้ันปีที ่1 ของคณะ  เข้าร่วมงาน RMUTT Freshy Day 2017                                                                      

โดยสแตนเชียร์  ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1                                                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2560                                                                                                                                                                                              

ณ โรงยมิเนเซียม  มทร.ธัญบุรี  



 

ผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที ่และนักศึกษา 

เข้าร่วมพธีิแห่เทยีนพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2560                  

เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 2560                                                               

ณ วดัหว่านบุญ อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธาน ี

 

 

 พธีิแห่เทยีนพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2560                                                    

 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เสดจ็พระราชด าเนินทรงเปิดอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ

โรงเรียนสาธิตนวตักรรมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม  2560 

 เปิดอาคารเฉลมิพระเกียรติ โรงเรียนสาธิตนวตักรรม  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ                            

เข้าร่วมประชุมสภาคณบดสีาขาเกษตรแห่งประเทศไทย                                                    

เมือ่วนัที ่7 - 8 กรกฎาคม 2560                                      

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ  จ.ชลบุรี  

 

 

  ผศ.ดร.ปาลดิา ตั้งอนุรัตน์ อาจารย์สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร                                         

 ร่วมแสดงผลงานวจิยั ในงาน “วนัเกษตรแห่งชาต ิประจ าปี 2560”                                                                                      

  วนัที ่8 กรกฎาคม 2560                                                                                              

  ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ต าบลบางพระ จ.ชลบุรี  

ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย  



ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่7/2560                                                                                        

เพือ่รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสสาม                           

และเตรียมความพร้อมรับตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559                                                                                           

เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2560                                                                                                                                                                                          

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 

      

คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมโครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหาร หลกัสูตร “การบริหารโครงการอย่างมปีระสิทธิภาพ”                                                                                                                       

เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2560                                                                                                                                                                                                                                                 

ณ ห้องประชุมวคิตอเรีย มทร.ธัญบุรี  

                      การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

น าโดย ผศ.ดร.วนัวสิาข์ กระแสคุปต์                            

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวทิยาลยัอชัสัมชัน ประธานกรรมการ 

และคณะ เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยกีารอาหาร ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                             

เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2560                                                          

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาเทคโนโลยกีารอาหาร                                  

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่7/2560                                 



พธีิสักการะและบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจ าคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2560                                                                           

เพือ่เป็นสิริมงคลแก่นกัศึกษาใหม่                                                                                                                                                                                                           

เมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 2560  

                        พธีิสักการะและบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจ าคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 

พธีิไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560 

เพือ่ให้นักศึกษาใหม่แสดงความกตญัญูกตเวท ี

และเคารพต่อคณาจารย์ของคณะฯ 

เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานศิลปวฒันธรรม 

และวถิีความเป็นไทยทีม่คีวามกตญัญูต่อครูอาจารย์                 

เมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 2560                                                                

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

         พธีิไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560                           

 

กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ Big Cleaning Day 

เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล 

เนื่องในวนัพระราชสมภพ 

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                 

บดนิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที ่10                                                                                

เมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 2560  

Big Cleaning Day  



 

 

 

 

ผู้บริหารและบุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏบิตักิาร                                                                                                                      

เร่ือง พระราชบญัญัตกิารจดัซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กบัการจดัซ้ือจดัจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์                                                                                                                                                                       

เมือ่วนัที ่22 - 23 กรกฎาคม 2560                                                                                                                                                                                     

ณ โรงแรมคลาสสิค คามโิอ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

น าโดย ผศ.ดร.วนัวสิาข์ กระแสคุปต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ ประธานกรรมการ และคณะ 

เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                         

         เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2560                                                      

         ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

 

 

 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายอาเซียน                                                                                         

เพือ่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรเกีย่วกบักฎหมายอาเซียน ด้านความร่วมมอืของสถาบันอุดมศึกษา                                                                                    

เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2560                                                                                                                                                                                         

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์  มทร.ธัญบุรี 

 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายอาเซียน เพือ่เสริมสร้างความรู้  



 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนกัศึกษาของคณะ 

เข้าร่วมพธีิท าบุญตกับาตร และถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว                                                                                                                            

เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2560                                                                                                                                                                                           

ณ หอประชุม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

 

                        พธีิท าบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล 

        คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                                                                           

น าโดย ผศ.ดร.นฤมล ธนานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

ประธานกรรมการ 

และคณะเข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาประมง 

ประจ าปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                                                                                                     

เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2560                                                                                                                                                                                                  

         ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาประมง 

 

 

 

 

ผู้บริหารคณะเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย ( RETREAT ) ของสภามหาวทิยาลยัฯ คร้ังที ่5                                                       

การประชุมสภามหาวทิยาลยัฯ คร้ังที ่7/2560 และการประชุมกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัฯ                                                                                    

เมือ่วนัที ่24 - 26 กรกฎาคม 2560                                                                                                                                                                                       

ณ อมตลนัตา รีสอร์ท จ.สมุทรปราการ 

สัมมนาทบทวนงานนโยบาย ( RETREAT ) ของสภามหาวทิยาลยัฯ คร้ังที ่5                                                        



 

 

 

 

 

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)  ประเทศไต้หวนั                                                                                                                                                                                        

เมือ่วนัที ่5 - 22 มถุินายน พ.ศ.2560                                                                                                                                             

และเข้าร่วมประชุมในงาน 2017  Taiwan Thailand Higher Education Forum                                                                                                                                                                                                       

เมือ่วนัที ่14 มถุินายน พ.ศ.2560 

          อาจารย์สาขาประมง เข้าฝึกอบรม ณ ประเทศไต้หวัน 

ผศ.จนัทร์เพญ็ ชัยมงคล อาจารย์สมงิ จ าปาศรี และอาจารย์จริาพร กลุค า                      

และ ได้รับเชิญจาก China International Aquatic Products Exposition Or-

ganization Committee ให้เข้าร่วมงาน The 4th China International Aquatic 

Products Exposition (CIAPE) ที ่Zhanijang 

และศึกษาดูงานการเลีย้งกุ้งขาวและปลานิล ที ่Guangzhou                                           

เมือ่วนัที ่17 - 23 มถุินายน พ.ศ.2560                                                                               

ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี  

 เข้าร่วมงาน CIAPEและศึกษาดูงาน ณ Guangzhou  

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ศึกษาการฝึกสัตว์  

ความรู้เกีย่วกบักฎหมายสัตว์ป่า  โดยได้รับเกยีรตจิากคุณ Krai Olarnkulthon 

นักธุรกจิเลีย้งเหยีย่วไล่นกพริาบในโรงงาน และเพาะเลีย้งเหยีย่ว มาให้ความรู้ 

และยงัช้ีแนวทางอาชีพ และ สร้างแรงบันดาลใจในการเลีย้งสัตว์ 

และเคลด็ลบัการเลีย้งสัตว์                                                                 

ในรายวชิาการจดัการสัตว์สวยงามและสัตว์ทดลอง                                                              

ผู้สอนโดย อาจารย์อมร อศัววงศานนท์ 

ศึกษาการฝึกสัตว์   



 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ศึกษาการฉีดวคัซีนไก่ 

ในรายวชิาการจดัการสัตว์สวยงามและสัตว์ทดลอง                                                     

ผู้สอนโดย อาจารย์อมร อศัววงศานนท์  

 ศึกษาการฉีดวคัซีนไก่  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาสัตวศาสตร์ 

ศึกษาการแต่งกบีเท้าแพะ                                              

ในรายวชิาการผลติแพะแกะ                                             

ผู้สอนโดย อาจารย์ชาตชิาย โยเหลา  

 ศึกษาการแต่งกบีเท้าแพะ                                   

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลการเกษตร ศึกษาการท าไข่เคม็ 

ซ่ึงเปรียบเทยีบระหว่างไข่เป็ดเเละไข่ไก่ เปรียบเทยีบน า้ดองระหว่างการใช้น า้เกลอืกบัเหล้า 

ในรายวชิาเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและแปรรูป 1                                                                         

ผู้สอนโดย ดร.ศศธร ศรีวเิชียร  

 

ศึกษาการท าไข่เค็ม 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

ฝึกการจดัสวนหย่อม                                                                                           

หน้าอาคารส านักงานคณบด ี                                                                                                                                                          

ในรายวชิาทกัษะวชิาชีพ ภูมทิศัน์ 1                                                                                                                                                                  

ควบคุมโดย นายพงศกร สุขแสงแก้ว  

ฝึกการจัดสวนหย่อม                              



 

 

 แสดงความยนิดี 



 

 บริการวชิาการ 



 

อาจารย์เยาวรัตน์  วงศ์ศรีสกลุแก้ว หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชืและภูมทิศัน์  

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ธัญบุรี ให้ความรู้ พร้อมแนะน าเกีย่วกบัการปลูกและดูแล                                                           

โดยบอกว่า ดอกไม้ในบ้านเรามมีนต์เสน่ห์และมคีวามหลากหลาย 

ในการเทีย่วชมทุ่งดอกไม้กม็ไีด้ในหลายเส้นทาง 

ทั้งยงัมโีอกาสสัมผสัความงามของดอกไม้ได้ตลอดปี 

อย่างเวลานีม้คีวามสวยงามของดอกไม้ป่า  

 ข่าวหนังสือพมิพ์ 

 

นักศึกษาชันปีที ่4 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

วจิยัปัญหาพเิศษการยดือายุของมะนาวและกล้วยน า้ว้า                                                  
ประกอบด้วย นาย เกรียงไกร ดาวแสงเพชร และ นางสาว วนิดา กนัหนองฮะ 

ท าการวจิยัผลของสารเคลอืบอลัจเินต 
และอณุหภูมกิารเกบ็รักษาต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมขีองมะนาว  

โดยมผู้ีช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิทริา ลจินัทร์พร 
นักวจิยัและอาจารย์ประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เป็นทีป่รึกษาปัญหาพเิศษดงักล่าว  

 

นักศึกษาชันปีที ่4 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
นางสาวเสาวลกัษณ์ ผ่านสุวรรณ และ นางสาวกนกกานต์ บุญประสพ  พฒันาการชงชารูปแบบเดมิ ดงึคุณค่าพชืสวนครัวจากตะไคร้ 

สู่ชาดอกไม้บาน ช่วยขบัลม แก้ท้องอดื ฆ่าเช้ือแบคทเีรีย ชูรสชาตคิวามเป็นไทย                                                                                                      
โดยม ีผศ.ดร. นันท์ชนก นันทะไชย เป็นอาจารย์ทีป่รึกษา  


