
      เดอืนมกราคม 2561 

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 

 

สมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี                                                                                                                                                

จดัการประชุมเพือ่เตรียมงาน  “84 ปี เกษตรทุ่งรังสิต”                                                                                                                                           

เมือ่วนัที ่7 มกราคม 2561                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมเตรียมงาน “84 ปี เกษตรทุ่งรังสิต” 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่1/2561                                                 
เพือ่พจิารณาผลการด าเนินงานและแจ้งก าหนดการกจิกรรมโครงการ                                                                                                                                                

เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2561                                                                                                                                                                                               
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่1/2561  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ  

เข้าร่วมประชุมสภาคณบด ี                              

สาขาเกษตรแห่งประเทศไทย  คร้ังที ่1/2561                                    

เมือ่วนัที ่4 - 6  มกราคม  2561                                                                                                 

ณ มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง  

ประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตร แห่งประเทศไทย  คร้ังที ่1/2561                                     



 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการบริการวชิาการแก่สังคม คร้ังที ่1/2561                                             

เพือ่ก าหนดปฏิทนิการด าเนินงานและจดัท าแผนการบูรณาการการน าไปใช้ประโยชน์                                                                                                                                                                                         

เมือ่วนัที ่10 มกราคม 2561                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริการวชิาการแก่สังคม คร้ังที ่1/2561                              

ขอแสดงความยนิดกีบั นางอาริยา ป่ินทอง 

ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้                                                                

(เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการพเิศษ)                                                                                   

เมือ่วนัที ่10 มกราคม 2561                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

แสดงความยนิดี 

 

ผู้อ านวยการและอาจารย์โรงเรียนเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์                                     

(วทิยาลยัอาชีวศึกษาสิงห์บุรี)                                                                       

เข้าพบคณบด ีและถือโอกาสสวสัดปีีใหม่                                                                                                                                                               

เมือ่วนัที ่10 มกราคม 2561  

ผอ.วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เข้าสวสัดีปีใหม่ 

 

คุณวสันต์ รัตนานุภาพ กรรมการผู้จดัการ                                                               

บริษัท ไมท์ตี ้อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั                                            

เข้าสวสัดปีีใหม่  คณบด ี                                                                                                     

เมือ่วนัที ่10 มกราคม 2561  

บริษัท ไมท์ตี ้อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั เข้าสวสัดีปีใหม่                                



 

    ประชุมคณะกรรมการการจดัการความรู้ 

(กลุ่มด้านการบริหารจดัการ) คร้ังที ่5 /2561                                                                                     

(กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ คร้ังที ่4 /2561 )                                                                                

เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2561                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้  

ผู้บริหารคณะ และคณะกรรมการฯ 

ประชุมพจิารณาก าหนดกรอบระดบั 

ต าแหน่งพนักงานมหาวทิยาลยั 

สายสนับสนุน                                                                                    

เป็นระดบัสูงขึน้                                          

เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2561                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมพจิารณาก าหนดกรอบระดับ ต าแหน่งพนักงานมหาวทิยาลยั สายสนับสนุน      

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) 

แลกเปลีย่นข้อมูลเกีย่วกบัโครงการวจิยัและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณงานวจิยัร่วมกบัภาคเอกชน ให้กบัอาจารย์ของคณะ                     

เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2561                                                                                                                                                                                                    

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

วว. แลกเปลี่ยนข้อมูลเกีย่วกับโครงการวจัิย 

ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 

เพือ่ก าหนดแผนด าเนนิงาน ประจ าปี 2561                                                                                 

เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2561                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 

อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศ  



 

 

ประชุมคณะกรรมการด้านนโยบาย  และยุทธศาสตร์การวจิยั  

เพือ่พจิารณาก าหนดกรอบการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี                                                                               

เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2561                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวจัิย     

บริษัท HENRITEX(M) SDN.BHD 

กจิการฟาร์มไก่ไข่ จากประเทศมาเลเซีย 

ให้ข้อมูลการรับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ 

และวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จ านวน 4 คน 

เพือ่ฝึกสหกจิศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2561                                                                                             

เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2561                                                                                                                                                                                           

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

กจิการฟาร์มไก่ไข่ จาก มาเลเซีย เข้ารับนักศึกษาเพือ่ฝึกสหกจิศึกษา 

นักศึกษาของคณะ เข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการ 

และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกจิศึกษาดเีด่น คร้ังที ่6                                              

จ านวน 2 ทมี ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ประเภทนวตักรรม                                                                    

(การเพิม่ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองคว้านเมลด็ล าไย)                                                                        

และได้รับรางวลัชมเชย ประเภทนานาชาต ิ                                                                                         

(The Effect of Chicken–house Light Intensity level                       

on Egg Production in Lohman and Hisex layer breed)                                                                           

เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2561                                                                                                   

        ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิคณะวศิวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  

โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกจิศึกษาดีเด่น คร้ังที ่6                                

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

น าทมีผู้บริหารคณะฯ เข้าสวสัดปีีใหม่อธิการบด ี                                                                          

เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2561   

สวสัดีปีใหม่อธิการบดี  



 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมงานวนัคล้ายวนัสถาปนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                        

เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2561                                                                                                                                                                                            

ณ มทร.ธัญบุรี  

วนัคล้ายวนัสถาปนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                         

 

โครงการอบรมการจดัการความรู้                                                   

เร่ือง “เทคนิคการสอนเพือ่เพิม่ผลสัมฤทธ์ิ 

การเรียนรู้ของนักศึกษา”                                                                 

เมือ่วนัที ่18 - 19 มกราคม 2561                                                                                                 

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 โครงการอบรมการจัดการความรู้ 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมอืด้านการเกษตร 4.0 ของทมีพมิพ์                                                                 

(Public Private Innovation Team Thailand, PPITT) สอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 

ด้วยการบูรณาการระหว่างคลสัเตอร์เคร่ืองจกัรกลการเกษตร คลสัเตอร์มนัโคราช คลสัเตอร์โคนมอนิทรีย์                              

ร่วมกบักระทรวงวทิยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร                                                                                                                                                                 

เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2561                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการเกษตร 4.0  



 

คณบดใีห้โอวาทแก่นักศึกษาทีจ่ะไปร่วมการเเข่งขันทกัษะวชิาการ เกษตรราชมงคล คร้ังที ่3 ระหว่างวนัที ่25 -26 มกราคม 2561                                              

ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสุรินทร์                                                                            

เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2561                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 คณบดีให้โอวาทแก่นักศึกษา 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร พูลศรี อาจารย์ประจ าคณะสาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

รับเชิญเป็นวทิยากรบรรยายในหวัข้อเร่ือง “การสร้างมูลค่าเพิม่สินค้าด้วยการพฒันาและเลอืกใช้บรรจุภัณฑ์ทีเ่หมาะสม 

เพือ่ยดือายุผกัและผลไม้” เพือ่สร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ผู้ค้า และผู้ประกอบการตลาดกลาง                                                            

จดัโดย กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน                                                                                                                                           

เมือ่วนัที ่26 มกราคม 2560                                                                                                                                                                                               

ณ ธีรมาคอทเทจ รีสอร์ท อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี  

การสร้างมูลค่าเพิม่สินค้าด้วยการพฒันาและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทีเ่หมาะสม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ คณบด ี                                                   

ร่วมประชุมสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

คร้ังที ่1/2561                                                                                                             

เมือ่วนัที ่ 31 มกราคม 2560                                                                                                     

ณ ห้องประชุมมงัคลอบุล  มทร.ธัญบุรี  

ประชุมสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่12/2560 



 

ภาพบรรยากาศการประชุมทมีกฬีา หมากกระดาน บริดจ์ ครอสเวร์ิด เอแมท็                                                                                                         

เมือ่วนัที ่21 มกราคม 2561                                                                                                                                                                                           

ณ อาคารเรียนรวม13 ช้ัน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

 การแข่งขันกฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังที ่45  

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกฬีาหมากกระดาน บริดจ์ ครอสเวร์ิด เอแมท็                                                                                                

ระหว่างวนัที ่22 - 29 มกราคม 2561                                                                                                                                                                     

ณ อาคารเรียนรวม 13 ช้ัน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวลั หมากกระดาน บริดจ์ ครอสเวร์ิด เอแมท็                                                                                                                                                                                            

ณ อาคารเรียนรวม 13 ช้ัน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ละนักศึกษาของคณะเข้าร่วมพธีิปิด 

และชมการแสดงพธีิปิดการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังที ่45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"                                                                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่31 มกราคม 2561                                                                                                                                                                                             

ณ สนามกฬีากลาง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  



 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ธัญบุรี                                                                                                    

เข้าร่วมการแข่งขันทกัษะวชิาการ เกษตรราชมงคล คร้ังที ่3                                                                                                                           

เมือ่วนัที ่25 - 26 มกราคม 2561                                                                                                                                                                                          

ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสุรินทร์  

 

 การแข่งขันทกัษะวชิาการ เกษตรราชมงคล คร้ังที ่3                                 



 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาสัตวศาสตร์ ฝึกปฏิบตักิารฉีดธาตุเหลก็ให้ลูกสุกร                                                       

ในรายวชิา การผลติสุกร                                                                                                        

ผู้สอนโดย อาจารย์ชาตชิาย โยเหลา  

ฝึกปฏิบัติการฉีดธาตุเหลก็ให้ลูกสุกร                              

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร                                

ศึกษาการวเิคราะห์เนือ้สัมผสัของเนยเทยีมด้วยเคร่ือง Texture analysis                                                                  

ในรายวชิา สมบัตทิางวศิวกรรมของผลติผลเกษตร                                                                                                                                             

ผู้สอนโดย ดร.พนิดา บุษปฤกษ์  

ศึกษาการวเิคราะห์เนือ้สัมผสัของเนยเทียมด้วยเคร่ือง Texture analysis  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

ฝึกท าวคัซีนป้องกนัโรคอหิวาต์สัตว์ปีก                          

ในรายวชิา โรคสุกรและสัตว์ปีก                              

ผู้สอนโดย อาจารย์อมร อศัววงศานนท์  

ฝึกท าวคัซีนป้องกนัโรคอหิวาต์สัตว์ปีก  

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาประมง                      

ฝึกปฏิบัตกิารเพาะฟัก และอนุบาลกุ้งก้ามกราม                        

ในรายวชิา การเพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ัง 

เพือ่ฝึกให้นักศึกษาสามารถคดัเลอืกแม่กุ้ง 

และเตรียมน า้เพือ่การเพาะฟักกุ้งก้ามกราม                                                                                 

        ผู้สอนโดย อาจารย์สมงิ จ าปาศรี และอาจารย์จริาพร กลุค า  

 ฝึกปฏิบัติการเพาะฟัก และอนุบาลกุ้งก้ามกราม  



 

 

แสดงความยนิด ี


