
      เดอืนมิถุนายน 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 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารฟาร์มพืชอจัฉริยะ ตามยุทธศาสตร์ที ่1 

การผลติและพฒันาก าลงัคนด้านวชิาชีพและเทคโนโลยช้ัีนสูง รองรับยุทธศาสตร์ชาต ิ                                                                                                                                            

 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟาร์มพืชอจัฉริยะ                             

ระยะที ่2 

ระยะที ่1 

 เม่ือวนัที ่13 - 15 มถุินายน 2561                                       

ณ จงัหวดันครราชสีมา 

 เม่ือวนัที ่30 พฤษภาคม - 1 มถุินายน 2561                        

ณ  จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ระยะที ่3 

เม่ือวนัที ่5 - 8 มถุินายน 2561                                           

ณ จงัหวดัเชียงใหม่  

ระยะที ่4 

 เม่ือวนัที ่28 - 30 มถุินายน 2561                                         

ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

และจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  



 

 

อาจารย์และเจ้าหน้าทีข่องคณะ เข้าร่วมโครงการบริหารความเส่ียงภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ระยะที ่3                            
เม่ือวนัที ่6 มถุินายน 2561                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมวคิตอเรีย มทร.ธัญบุรี 

โครงการบริหารความเส่ียงภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที ่3                             

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาประมง จดัสัมมนาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ในสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2560                               

เม่ือวนัที ่5 มถุินายน 2561                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1  อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

สัมมนาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   

 

คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมประชุมวชิาการ                                                                                      
The Global Aquaculture Summit 2018                                                                                                                         
เม่ือวนัที ่31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561                                                                                                                                         

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ประชุมวชิาการ The Global Aquaculture Summit 2018                                

 

อาจารย์และเจ้าหน้าทีข่องคณะ 
เข้าร่วมโครงการก ากบัตดิตามการจดัการความรู้ภายใน                                      
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  ระยะที ่3                                                                                

เม่ือวนัที ่1 มถุินายน 2561                                                                                                  
ณ ห้องฝึกอบรม ช้ัน 6 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิมทร.ธัญบุรี  

โครงการก ากบัติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                         



 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี จดัโครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561                                    
ส าหรับคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                                                                                                                                                                                                   

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์ มทร.ธัญบุรี                                                                                                                             
และพธีิปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี                                                                                                                                     

เม่ือวนัที ่13 มถุินายน 2561                                  

โครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561                               

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่4/2561                                                                                                        
เพ่ือตดิตามผลการด าเนินงานไตรมาส 3                                                                                                                                                                              

เม่ือวนัที ่12 มถุินายน 2561                                                                                                                                                                                              
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่4/2561                              

 

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระบบ TCAS รอบ 3 และ รอบ 5 ประจ าปีการศึกษา 2561 

เม่ือวนัที ่10 มถุินายน 2561                                                                                                 

ณ อาคารรวมและปฏิบัตกิาร 13 ช้ัน มทร.ธัญบุรี 

 สอบสัมภาษณ์ 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร                                                                      
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวชิาการ FoSTAT - Nestl'e Quiz Bowl 2018  

ภายในงาน Food Innovation Asia Conference 2018                                  
โดยมกีารเข้าร่วมทั้งหมด 74 สถาบันการศึกษาทัว่ประเทศ                                                                          

เม่ือวนัที ่16 มถุินายน 2561  
ณ ห้องบอลรูม ช้ัน 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ FoSTAT - Nestl'e Quiz Bowl 2018  



 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่1 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบตั ิณ พพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
เพ่ือปลูกฝังให้นกัศึกษารักในความเป็นเกษตร  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่1 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561                                                                                                                                                  
เม่ือวนัที ่18 มถุินายน 2561                                                                                                                                                                                                       

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์ อาคารส านักงานอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561  

ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดสีาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย 

คร้ังที ่2/2561                                                                                                              

เม่ือวนัที ่13 - 15 มถุินายน 2561                                                                                               

ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชีิย                                 

อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  

 การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย คร้ังที ่2/2561                                   

วนัที ่1 

วนัที ่2 

      สาขาการผลติพืช สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 
และสาขาสัตวศาสตร์                                                                           

เม่ือวนัที ่19 มถุินายน 2561  
 

สาขาประมง                         
และสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  

เม่ือวนัที ่20  มถุินายน 2561  



 

 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่1/2561                                                                                      
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงพจิารณาผลงานวชิาการ                                                    
และแผนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม กจิกรรมนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561                                                                                                                                                                                           

เม่ือวนัที ่21 มถุินายน 2561                                                                                                                                                                                                
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่1/2561                                   

                                                                                                                      คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตร น าโดย รศ.ดร.ลลิลี ่กาวต๊ีะ ผู้ทรงคุณวุฒิ                         

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ 

และคณะเข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน            

ระดบัหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาการผลติพืช  

   ประจ าปีการศึกษา 2560                                    

เม่ือวนัที ่21 มถุินายน 2561                                                                                                 

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 

                                     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร                 

 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีข่องคณะ เข้าร่วมโครงการอบรม ICT ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
หลกัสูตรการพฒันาทกัษะผู้บริหารเครือข่ายเพ่ือขบัเคล่ือนองค์กรสู่ความเป็น 

มหาวทิยาลยัดจิทิลั                                                                                                           
เม่ือวนัที ่21-22 มถุินายน 2561                                                                                             

ณ เดอะ คาวาล ิคาซ่า รีสอร์ท จ.อยุธยา  

การพฒันาทกัษะผู้บริหารเครือข่ายเพ่ือขับเคล่ือนองค์กรสู่ความเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล                              

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร                                      
น าโดย รศ.ดร.ลลิลี ่กาวต๊ีะ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประธานกรรมการ และคณะ เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพืช ประจ าปีการศึกษา 2560                               
เม่ือวนัที ่22 มถุินายน 2560                                                                                        

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติพืช  

สาขาการผลติพืช  



 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่1 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 
เข้าเรียนปรับพืน้ฐานพร้อมลงปฏิบัตใินวชิาการก่อ

สร้างงานภูมทิศัน์ ,การจ าแนกวสัดุพืชพรรณ 
และวชิาเขียนแบบภูมทิศัน์  

เรียนปรับพืน้ฐานพร้อมลงปฏิบัติ 

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีที ่1 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561                                                                  

วนัที ่21-22 มถุินายน 2561                                                                             

ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีที ่1 สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์  

 

อาจารย์และบุคลากรของคณะ 
เข้าทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ RT-TEP                                                    

  เม่ือวนัที ่23 มถุินายน 2561                                                                          
ณ อาคารฝึกอบรม ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

มทร.ธัญบุรี 

ทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ RT-TEP   

 

 

 

 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน                                                                                         
เม่ือวนัที ่26 - 29 มถุินายน 2561                                                                                                                                                                                              
ณ องิธารรีสอร์ท จ.นครนายก  

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน                                 



 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาการผลติพืช สัมมนาฝึกงานภายนอก 

เม่ือวนัที ่27 มถุินายน 2561                                                                        

ณ ห้อง SMART Classroom อาคารเรียนรวมเฉลมิพระเกยีรต ิ 

 สาขาการผลติพืช สัมมนาฝึกงานภายนอก  

โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2561                                                                                                                       
เม่ือวนัที ่30 มถุินายน 2561                                                                                                                                                                                             
ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร                                                                                                                   
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Meister สาขา Food Technology                                                                                                              

เม่ือวนัที ่4 พฤษภาคม - 17 มถุินายน 2561                                                                                                                                                                  
ณ แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมณ ี   

โครงการฝึกอบรม Meister สาขา Food Technology                           



 

 

 

 

                                                    แสดงความยนิดี 


