
      เดอืนตุลาคม 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 คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาของคณะ ร่วมพธีิท าบุญตกับาตร 

เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต                                                                                            

เมือ่วนัที ่12 ตุลาคม 2560                                                                                                   

ณ อาคารส านักงานอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี 

ท าบุญตักบาตร เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล  

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่

พร้อมด้วยนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                                                                                                

ร่วมกนัปลูกต้น “ดาวเรือง” 

เพือ่ถวายความอาลยัและแสดงความจงรักภักด ี                                                                                                        

ต่อพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร                                                                            

น้อมร าลกึในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาทีสุ่ดมไิด้  

ปลูกต้น “ดาวเรือง” เพือ่ถวายความอาลยัและแสดงความจงรักภักดี 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาของคณะ 
เข้าร่วมพธีิเปิดสถาบันพฒันาทกัษะอุตสาหกรรมไทย -เยอรมนั                                    

และสัมมนาการพฒันาศักยภาพก าลงัแรงงานไทยด้วย “Thai-Meister”                               
รองรับยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการพฒันาครูวชิาชีพ                                                       

เมือ่วนัที ่6 ตุลาคม 2560                                                                                                    
ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 

พธีิเปิดสถาบันพฒันาทกัษะอุตสาหกรรมไทย -เยอรมัน 



 

 

ประชุมคณะกรรมการการจดัการความรู้ คร้ังที ่1                                           

เมือ่วนัที ่18 ตุลาคม 2560                                                                              

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ คร้ังที ่1                        

 

 

 

 

 

รศ.ดร.ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ อธิการบด ีมทร.ธัญบุรี แถลงผลส าเร็จการด าเนินกจิกรรมคลสัเตอร์สมุนไพร 
ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมสมนุไพรไทย ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ร่วมกบั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี โดยมคีลสัเตอร์สมุนไพร 4 ภูมภิาค เข้าร่วมงาน                                                                                                                        
เมือ่วนัที ่18 ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                                      

ณ บริเวณช้ัน 1 ศูนย์การค้าบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร  

แถลงผลส าเร็จการด าเนินกจิกรรมคลสัเตอร์สมุนไพร  

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมหารือแนวทางขับเคลือ่น 

“ยุทธศาสตร์เกษตรและอาหาร”                                                                    

โดยมท่ีานวสิิทธ์ิ ล้อธรรมจกัร ผู้ช่วยอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี เป็นประธาน                                                                                                             

เมือ่วนัที ่18 ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                                      

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

หารือแนวทางขับเคลือ่น “ยุทธศาสตร์เกษตรและอาหาร”                                  

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่10/2560                                                                                                               

เพือ่รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 และพจิารณาแบบเสนอการปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี                                                                                                                                               

เมือ่วนัที ่11 ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                                  

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่10/2560                              



  

 

ประชุมเตรียมความพร้อม 

การประชุมวชิาการนานาชาต ิICOR-TVET 2017                                                                                                          

เมือ่วนัที ่27 ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวชิาการนานาชาติ ICOR-TVET 2017                               

ผู้บริหารคณะ พร้อมด้วยนกัศึกษา 

เข้าร่วมพธีิถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาจุฬาลงกรณ์      

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                                                                                      

และวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวนัปิยมหาราช                                                                                     

เมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2560                                                                                                   

ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที ่5 มทร.ธัญบุรี 

 

 

 

 

 

ผศ.นท ีภู่รอด ผู้ช่วยอธิการบด ีประธานทีป่ระชุมแนวทางการพฒันา มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต                                                                             
เมือ่วนัที ่18 ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                                 

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมแนวทางการพฒันา มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต                             

วนัปิยมหาราช                              

 

บุคลากรของคณะ                                                                         

เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์ ยุค 4.0”                                                                                                                           

เมือ่วนัที ่17 ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                                 

ณ ห้องประชุมเมธาว ีส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์ ยุค 4.0 



 

 

สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

จดัโครงการสัมมนาน าเสนอผลการปฏิบตัสิหกจิศึกษาทางภูมทิศัน์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560                                                                                          

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

โครงการสัมมนาน าเสนอผลการปฏิบัติสหกจิศึกษาทางภูมิทศัน์  

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่1 สาขาการผลติพชื ศึกษาดูงานโครงการช่ังหัวมนั 
ตามพระราชด าริ อ าเภอท่ายาง จังหวดัเพชรบุรี                                                     

ในรายวชิา แนะน าวชิาชีพการผลติพชื                                                                       
ผู้สอนโดย อาจารย์เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกลุแก้ว และอาจารย์ธีรยุทธ คล า้ช่ืน  

ศึกษาดูงานโครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชด าริ  

เจ้าหน้าที ่บริษัท ไพฑูรย์สะพล ี                                       

สาธิตวธีิการใช้ Temporary Immersion Bioreactor (TIB) 

(ระบบการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืแบบจมช่ัวคราว) 

ให้แก่นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาการผลติพชื                                   

ในรายวชิา การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื                                                       

ผู้สอนโดย ผศ.ดร. ปิยะวด ีเจริญวฒันะ  

สาธิตวธีิการใช้ Temporary Immersion Bioreactor (TIB)  

ดร.ศศธร ศรีวเิชียร อาจารย์ประจ าสาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร                               

สาธิตการใช้เคร่ือง Near Infrared Spcetrometer                              

ให้กบันักศึกษาระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การอาหาร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                        

โดยม ีรศ.ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุต ิเป็นอาจารย์ผู้ประสานงาน                                             

เมือ่วนัองัคารที ่17 ตลุาคม 2560                                                                                                              

ณ ห้องปฏิบัตกิาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ธัญบุรี                                                                                                  

สาธิตการใช้เคร่ือง Near Infrared Spcetrometer                           



 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏบิัตกิารเพือ่พฒันางานด้านพสัดุของมหาวทิยาลยั                                                                     
เมือ่วนัที ่28 - 30 ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                       

ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่พฒันางานด้านพสัดุของมหาวิทยาลยั  

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ คณบด ี                                                             

ร่วมประชุมสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                           

คร้ังที ่10/2560                                                                                                                

เมือ่วนัที ่25 ตุลาคม 2560                                                                                                      

ณ ห้องประชุมมงัคลอบุล  มทร.ธัญบุรี  

                                                                                                     ประชุมสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่10/2560             

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมหารือกบัผู้บริหารคณะ  

บริษัท รีเสิร์ช เอก็ซ์ จ ากดั และนกัศึกษาช้ันปีที ่4 

คณะนวตักรรมการจดัการเกษตร 

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

เข้าร่วมหารือกบัผู้บริหารคณะ 

เพือ่หาแนวทางการท างานวจิยั 

ร่วมกนัด้านการพฒันาผลติภณัฑ์อาหารเพือ่สุขภาพ                                              

เมือ่วนัที ่27 ตุลาคม 2560                                                                                                   

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 



 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏบิัตกิารเพือ่พฒันางานด้านพสัดุของมหาวทิยาลยั                                                                     
เมือ่วนัที ่28 - 30 ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                       

ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่พฒันางานด้านพสัดุของมหาวิทยาลยั  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ คณบด ี                                                             

ร่วมประชุมสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                            

คร้ังที ่10/2560                                                                                                                

เมือ่วนัที ่25 ตุลาคม 2560                                                                                                      

ณ ห้องประชุมมงัคลอบุล  มทร.ธัญบุรี  

                                                                                                     
ประชุมสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่10/2560             

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมหารือกบัผู้บริหารคณะ  

บริษัท รีเสิร์ช เอก็ซ์ จ ากดั และนกัศึกษาช้ันปีที ่4 

คณะนวตักรรมการจดัการเกษตร 

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

เข้าร่วมหารือกบัผู้บริหารคณะ 

เพือ่หาแนวทางการท างานวจิยั 

ร่วมกนัด้านการพฒันาผลติภณัฑ์อาหารเพือ่สุขภาพ                                              

เมือ่วนัที ่27 ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 

 

 

ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมพธีิถวายเป็นพระราชกศุล                                                

เมือ่วนัที ่27 ตุลาคม 2560                                                                                                    

ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 

 
พธีิถวายเป็นพระราชกุศล                                                                                                     



 
 

 

โครงการบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 


