
      เดอืนเมษายน 2561 

งานประชาสมัพนัธ์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 

เลขท่ี 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธาน ี12130 โทรศพัท์ 02-5921955 ต่อ 2029 

วสัิยทัศน์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร “คณะเทคโนโลยกีารเกษตรเป็นองค์กรนักปฏิบัตมืิออาชีพ 
สามารถสร้างนวตักรรมด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรในระดบัประเทศและก้าวสู่สากล”  

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 

 

 

 

ผู้บริหาร และอาจารย์ของคณะ                                                                                                                                                                       

ศึกษาดูงาน ณ  University Putra Malayia  ประเทศมาเลเซีย                                                                                                               

และ CP Malaysia ตามโครงการขยายความร่วมมือ MOU ระหว่างประเทศ ระยะที ่2                                                                                                                              

เม่ือวนัที ่29 มนีาคม  -  2  เมษายน 2561 

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย   

อาจารย์และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการยกระดบัและพฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษ                                                      

เพ่ือการแข่งขนัและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก                                                                                                           

เม่ือวนัที ่5 - 7 เมษายน 2561                                                                                                                                                                                            

ณ The Princess Beach Resort&Spa จ.ระยอง 

โครงการยกระดับและพฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษ                            



 

 

คณาจารย์ของคณะ เข้ารับการฝึกอบรม 

โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดบัมหาวทิยาลยั 

(Professional Development Training Course                                                                     

in University Pedagogy-Finland Model) รุ่นที ่5                                              

เม่ือวนัที ่7 - 14 เมษายน 2561                                                                                            

ณ ประเทศฟินแลนด์ 

โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวทิยาลยั  

 

 

โครงการพฒันาห้องปฏิบัตกิารให้ได้มาตรฐาน 
หน่วยงานวจิยันวตักรรมผลติภณัฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                                                                           
เม่ือวนัที ่9 -10 เมษายน 2561                                                                                                   

ณ โรงแรมคลาสสิคคามโิอ จ.พระนครศรีอยุธยา  

โครงการพฒันาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมอบรม Basic English Conversation                                                                                     

เม่ือวนัที ่3 - 5 เมษายน 2561                                                                                                   

ณ  ห้องเอกสโรชา คณะศิลปศาสตร์  มทร.ธัญบุรี 

 

Basic English Conversation                                   

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่3/2561                                                              

เพ่ือพจิารณาผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาเชิงยุทธศาสตร์ งบประมาณปี 2561 ไตรมาส 2                                                                                                                                               

เม่ือวนัที ่18 เมษายน 2561                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่3/2561                                



 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะ 

ร่วมรดน า้ขอพรจากอดตีอธิการบด ีอดตีผู้บริหาร 

วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา, สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ในงาน 

“ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย”                                              

 เม่ือวนัที ่18 เมษายน 2561                                                                                                   

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์ มทร.ธัญบุรี  

ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ คณบด ี             
ปฐมนิเทศบุคลากรสายสนบัสนุนพนักงานมหาวทิยาลยั                     

บรรจุใหม่ของคณะ                                                                                                                                                            
เม่ือวนัที ่19 เมษายน 2561                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 

ปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุน  

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร และวทิยาลยัการแพทย์แผนไทย 

ร่วมรดน า้ ขอพรจากอาจารย์อาวุโส ในงาน 

“โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ศูนย์รังสิต ”                                                                                                                             

เม่ือวนัที ่19 เมษายน 2561                                                                                                                                                                                                                                   

ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

ประชุมกรรมการบริหารคณะ                                                              

เพ่ือพจิารณาผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ.2561 - 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 2)                                                                                                                                   

เม่ือวนัที ่20 เมษายน 2561                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมแผนพฒันาเชิงยุทธศาสตร์  

โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์ไทย ศูนย์รังสิต  



 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะ 

เข้าร่วมโครงการบริหารความเส่ียง                                                                                                 

เม่ือวนัที ่21 เมษายน 2561                                                                                                   

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์ มทร.ธัญบุรี  

โครงการบริหารความเส่ียง       

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
เพ่ือพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลองค์กร 

ด้วยการสร้างอนิโฟกราฟิก อย่างมืออาชีพ                                                                 
เม่ือวนัที ่24 - 26 เมษายน 2561                                                                                 

ณ อาคารฝึกอบรม ส านักวทิยบริการและสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี                              

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอนิโฟกราฟิก อย่างมืออาชีพ                                     

 

เลือกตั้งตวัแทนคณาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

(สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์และวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์)                       

เพ่ือเป็นตวัแทนคณาจารย์สรรหาหัวหน้าสาขาวชิา                                                                                  

เม่ือวนัที ่24 เมษายน 2561                                                                                                   

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 

เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจ าสาขาวชิา 

คณาจารย์สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เข้าอบรมโครงการพฒันาครู Meister ด้าน FoodTechnology                                                

เม่ือวนัที ่23 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                          

ณ มทร.ธัญบุรี 

โครงการพฒันาครู Meister ด้าน FoodTechnology 



 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ คณบด ี 
ร่วมประชุมสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่4/2561                   

เม่ือวนัที ่ 25 เมษายน 2561                                                                                                     
ณ ห้องประชุมมงัคลอบุล  มทร.ธัญบุรี 

ประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที ่4/2561  

 

 

 

 

น.สพ.ธนิต อยู่ในศีล กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไบโอเวลธ์ จ ากดั                                                                                                                     

ประชุมหารือ ร่วมกบัผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะ                                                                                          

ในการวจิยัและพฒันาเพ่ือการผลติพืช โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างมหาวทิยาลยัและบริษัทเอกชน                                                                                                                               

เม่ือวนัที ่26 เมษายน 2561                                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 

งานวจัิยและพฒันาเพ่ือการผลติพืช  

 

คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและน าเสนอผลงานทางวชิาการ                                                               

International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018)                                                             

เม่ือวนัที ่26 - 28 เมษายน 2561                                                                                                                                        

ณ  Hotel Windsor Suites & Convention กรุงเทพฯ  

 ANRES 2018 



 

 

 

 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 
เพ่ือพฒันาอาชีพในชุมชน                                                                                

หลกัสูตรดูแลรักษาต้นไม้ภายในวดั                                                                                              
วทิยากรบรรยายโดย อาจารย์พศิาล ตนัสิน                                                                                         

เม่ือวนัที ่11  เมษายน  2561                                                                                                 
ณ วดัปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรเพ่ือพฒันาอาชีพในชุมชน 
หลกัสูตรการท าการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

วทิยากรบรรยายโดย  ผศ.ดร.วลัลภ พรหมทอง  

 เม่ือวนัที ่25 เมษายน 2561            

ณ สถาบนับ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี              

 บริการวชิาการ 

หลกัสูตรดูแลรักษาต้นไม้ภายในวดั                                 

หลกัสูตรการท าการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรเพ่ือพฒันาอาชีพในชุมชน 
หลกัสูตรการท าเต้าหู้นมสด โยเกร์ิต และแยมสตรอเบอร่ี   

วทิยากรบรรยายโดย ดร.ศศธร ศรีวเิชียร 

เม่ือวนัที ่28 มนีาคม 2561                                                                                                 
ณ ชุมชนหมู่ที ่9 ต.บงึกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี                                                      

 หลกัสูตรการท าเต้าหู้นมสด โยเกร์ิต และแยมสตรอเบอร่ี   

 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรเพ่ือพฒันาอาชีพในชุมชน 
หลกัสูตรการเลีย้งปลา                                                        

วทิยากรบรรยายโดย  อาจารย์สมิง จ าปาศรี และ อาจารย์จริาพร กลุค า                    
เม่ือวนัที ่24 เมษายน 2561                                                                                   

ณ สถาบนับ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี   

หลกัสูตรการเลีย้งปลา                                   



  

 

 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรเพ่ือพฒันาอาชีพในชุมชน  

หลกัสูตรการท าน า้หมกัชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพแบบแห้ง 

วทิยากรบรรยายโดย  อาจารย์ปิยะภรณ์ จติรเอก 

 เม่ือวนัที ่30 มนีาคม 2561  

หลกัสูตรการท าน า้หมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพแบบแห้ง 

 

 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 
เพ่ือพฒันาอาชีพในชุมชน 

หลกัสูตรการจดัสวนในขวดแก้ว                      
วทิยากรบรรยายโดย  ดร.สุกญัญา ชัยพงษ์  

เม่ือวนัที ่29 มนีาคม 2561   

ณ สถาบนับ าบัดรักษา 
และฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี                                                  

บริการวชิาการ 

หลกัสูตรการจัดสวนในขวดแก้ว                       

 

 

 

 

ผู้บริหารคณะ เข้าส ารวจพื้นที ่เพ่ือเตรียมจดัท าศูนย์เรียนรู้เกษตรเชิงท่องเทีย่ว                                                                                             

โดยมอบให้ อาจารย์พศิาล ตนัสิน ผู้รับผดิชอบโครงการ ด าเนินการออกแบบและดูแลโครงการ                                                                                                                                                                       

เม่ือวนัที ่27 เมษายน 2561  

เตรียมจัดท าศูนย์เรียนรู้เกษตรเชิงท่องเทีย่ว                             



 

 

ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมโครงการ ‘กจิกรรมคลสัเตอร์สมุนไพร’                 

ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี2561 

เพ่ือยกระดบัความสามารถของผู้ประกอบการและเกษตรกรด้านสมุนไพร  

เม่ือวนัที ่30 เมษายน 2561                                                                                           

ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเตล็ จ.ขอนแก่น  

 กจิกรรมคลสัเตอร์สมุนไพร 

 

 

แสดงความยนิดี 


