
      เดอืนพฤษภาคม 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 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  จดัโครงการอบรมมาตรฐาน GMP และ HACCP รุ่นที ่2                                               

ให้กบันักศึกษาช้ันปีที ่3 และ 4  วทิยากรโดย  คุณวจิติรา จ าปาทอง จากสมาคมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร แห่งประเทศไทย                                                                                                                        

เม่ือวนัที ่1 - 2 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                     

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

โครงการอบรมมาตรฐาน GMP และ HACCP รุ่นที ่2 

 

 

 

 

 

โครงการการจดัการความรู้ด้านการวจิยั                                                                
“การพฒันาการเขียนผลงานวจิยัเพ่ือการตพีมิพ์ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ                                                             

หรือการพฒันางานวจิยัไปสู่เชิงพาณิชย์”                                                                                                                            
เม่ือวนัที ่4 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                           

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

การพฒันาการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการตีพมิพ์ระดับชาติและนานาชาติ 



 

 

 

เม่ือวนัที ่ 1 - 3 พฤษภาคม 2561                                                                                                 

ณ อญัมณี รีสอร์ท และ Harmony Lifef Organic Farm  จ.นครราชสีมา 

                                                                                        

 

 

 เม่ือวนัที ่8 - 11 พฤษภาคม 2561                                                                               

ณ โรงแรมซันไรส์ ลากนู โฮเทลแอนด์กอล์ฟ                                                   

จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 

เม่ือวนัที ่19 - 20 พฤษภาคม 2561                                                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี

  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติด้านการผลติด้วยระบบอนิทรีย์ (Organic Production) 

นางสาวลาวณัย์ สร้อยจติร นางสาวมาริษา กลิน่ภู่ 

และนางสาวณัชชา ร่ืนแสง 

นักศึกษาของคณะเข้าร่วมโครงการพฒันา 

และส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ 

“เพชรราชมงคลธัญบุรี”                                                         

เม่ือวนัที ่9 - 13 เมษายน 2561                                                                                                                                                                                            

ณ ประเทศสิงคโปร์  

เพชรราชมงคลธัญบุรี 

ระยะที ่2 

ระยะที ่3 

ระยะที ่1 

สาขาการผลติพืช จดัโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัด้ิานการผลติด้วยระบบอนิทรีย์ (Organic Production)                                              

ตามยุทธศาสตร์ที ่1 การผลติและพฒันาก าลงัคนด้านวชิาชีพและเทคโนโลยช้ัีนสูง รองรับยุทธศาสตร์ชาต ิ                                                                                     



 

 

คณาจารย์และเจ้าหน้าทีข่องคณะ เข้าร่วมโครงการ การจดัท าแผนบริหารความเส่ียงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

เม่ือวนัที ่10 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                            
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์ อาคารส านักงานอธิการบด ี

โครงการการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

          

 คณะก าหนดให้ม ี

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพ่ือแต่งตั้ง 

ตวัแทนคณะกรรมการประจ าคณะ 

ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจ า                                                                         

เม่ือวนัที ่7 พฤษภาคม 2561                                                                                                   

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าคณะ 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร จดัอบรมโครงการพฒันาบุคลากรด้านการประกนัคุณภาพอาหาร                                                     

หลกัสูตร ระบบประกนัคุณภาพอาหาร HACCP และ GMP Issue                                                                                                            

ตามยุทธศาสตร์ที ่1 การผลติและพฒันาก าลงัคนด้านวชิาชีพและเทคโนโลยช้ัีนสูง รองรับยุทธศาสตร์ชาต ิ                                                                                                                            

วทิยากรโดย คุณกรกริะการ จตุรภุชทยุตธารา    จาก บริษัท SGS (Thailand) Limited                                                                                                       

เม่ือวนัที ่7 - 12 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                     

ณ ห้อง Smart Classroom อาคารเรียนรวมเฉลมิพระเกยีรต ิ 

ระบบประกนัคุณภาพอาหาร HACCP และ GMP Issue  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี รุ่นที ่5 ระยะที ่2                               
เม่ือวนัที ่7 - 11 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                     

ณ Colombo Plan Staff College(CPSC) ประเทศฟิลปิปินส์  

โครงการอบรมทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี 

ผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบตักิารจดัท าแผน อพ.สธ. มทร.ธัญบุรี ประจ าปี 2563 - 2564                             

เม่ือวนัที ่11 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                                          

ณ ห้อง Serminar 4 - 1 อาคารวทิยบริการ มทร.ธัญบุรี  

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน อพ.สธ.  

 

 

 

 

 

 

ผศ.วฒันา วริิวุฒิกร อาจารย์ประจ าสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ตรวจเยีย่มนักศึกษาฝึกงาน                                                         
เม่ือวนัที ่11 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                         

ณ บริษัท กฟิฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอร่ี แอนด์เฮลท์ จ ากดั  

ตรวจเยีย่มนักศึกษาฝึกงาน บริษัท กฟิฟารีน  



 

 

สอบคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดบัปริญญาโท(ภาคพเิศษ)  สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  ประจ าภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2561                                                               

เม่ือวนัที ่19 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                         

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 

สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท(ภาคพเิศษ) 

สาขาสัตวศาสตร์ จดัโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารวเิคราะห์อาหารสัตว์ ระยะที ่1                                                                   

ตามยุทธศาสตร์ที ่1 การผลติและพฒันาก าลงัคนด้านวชิาชีพและเทคโนโลยช้ัีนสูง รองรับยุทธศาสตร์ชาต ิ                                                                                     

โดย รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ เป็นวทิยากรให้ความรู้                                                                                                                                       

เม่ือวนัที ่15 -18 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                          

ณ ห้อง สศ 1101 อาคารสัตวศาสตร์  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ร่วมกบั ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) 

จดักจิกรรมพฒันาเครือข่ายสมนุไพรภายใต้   โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561                                                                                

เม่ือวนัที ่21 - 22 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                   

ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง  

 

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวเิคราะห์อาหารสัตว์ ระยะที ่1                                

โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 



 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                                                              

และนายพงษ์ชัย ภู่พพิฒันา กรรมการผู้จดัการ บริษัท นอร์ทเทร์ินฟาร์ม 1996 ร่วมลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 

เพ่ือผลติบุคลากรทีม่สีมรรถนะในการผลติโคเน้ือคุณภาพพรีเมยีมเพ่ือตลาดระดบับน และพฒันาองค์ความรู้ด้านการเกษตร 

ด้วยระบบฟาร์มอจัฉริยะ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรได้ท าการศึกษาและการวจิยัร่วมกนั                                                                                

เม่ือวนัที ่23 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 

ลงนามในบันทกึข้อตกลงความร่วมมือบริษัท นอร์ทเทิร์นฟาร์ม 1996 

  

โครงการ“ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา” 

ประจ าปีการศึกษา 2561                                                                                                         

เม่ือวนัที ่22 พฤษภาคม 2561                                                                                                  

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี 

เกษตรปทุมธานี  

 โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา” ประจ าปีการศึกษา 2561 

บุคลากรของคณะ 

น าเสนอผลการประยุกต์ใช้ภาษาองักฤษจากการผ่านการอบรม                        

“โครงการอบรมทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับบุคลากร                        

ของ มทร.ธัญบุรี รุ่นที ่5”                                                                                

เม่ือวนัพี ่23 พฤษภาคม 2561                                                                                                  

 ณ ห้องอบรม Professional Development Training Center  

        

โครงการอบรมทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับบุคลากร                         



 

 

 

 

 

ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมโครงการพฒันาสมรรถนะผู้บริหารมหาวทิยาลยั                                                                                                                

หลกัสูตร “ทกัษะการบริหารจดัการส าหรับผู้บริหารยุคใหม่” (ส าหรับผู้บริหารระดบักลาง)                                                                                                   

เม่ือวนัที ่25 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                         

ณ ห้องประชุมวกิตอเรีย มทร.ธัญบุรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ เป็นประธานในพธีิมอบใบประกาศนียบัตร                                                  

นักศึกษาแลกเปลีย่น จาก STATE POLYTECNIC OF JEMBER MINISTRY OF RESEARCH,TECHNOLOGY AND HIGHER 

EDUCATION ประเทศอนิโดนีเซีย จ านวน 6 คน สาขาสัตวศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ระยะเวลา 2 เดือน                                                    

เม่ือวนัที ่25 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                       

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 

ทกัษะการบริหารจัดการส าหรับผู้บริหารยุคใหม่ 

พธีิมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาแลกเปลีย่นจากประเทศอินโดนีเซีย 

 

นักศึกษาของคณะ 

เข้าร่วมโครงการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ด้วยพลงันิสิตนักศึกษา  โดยร่วมกบัมูลนิธิรากแก้ว                                                                                                                                                                                                              

เม่ือวนัที ่24 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                        

ณ ห้องประชุมเมธาว ีส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.ธัญบุรี 

 โครงการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา  



 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ คณบด ี                                                   

ร่วมประชุมสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่5/2561                                                                 

 เม่ือวนัที ่30 พฤษภาคม 2561                                                                                                  

ณ ห้องประชุมมงัคลอบุล  มทร.ธัญบุรี  

ประชุมสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่5/2561 

รองคณบดฝ่ีายพฒันานกัศึกษา อาจารย์ และผู้น านักศึกษาของคณะ                                                       

เข้าร่วมโครงการอบรมผู้น านกัศึกษาจดักจิกรรมรับน้องสร้างสรรค์                                                                                                                      

เม่ือวนัที ่28 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                       

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์ มทร.ธัญบุรี 

 

 

 

 

อาจารย์ และเจ้าหน้าทีข่องคณะ เข้าร่วมการอบรมเทคนิคการสร้างงานน าเสนออย่างมปีระสิทธิภาพ                                                         

ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013                                                                                                    

เม่ือวนัที ่30 - 31 พฤษภาคม 2561                                                                                                                                                                                  

ณ  ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                               

การอบรมเทคนิคการสร้างงานน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมผู้น านักศึกษาจัดกจิกรรมรับน้องสร้างสรรค์   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ คณบด ี                                                   
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