
      เดอืนกรกฎาคม 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 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารฟาร์มปศุสัตว์อจัฉริยะ ตามยุทธศาสตร์ที ่1 

การผลติและพฒันาก าลงัคนด้านวชิาชีพและเทคโนโลยช้ัีนสูง รองรับยุทธศาสตร์ชาต ิ                                                                                                                                            

 

                                            

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟาร์มปศุสัตว์อจัฉริยะ 

ระยะที ่2 

ระยะที ่1 
         

  เม่ือวนัที ่15 -18 และ 21 - 25 พฤษภาคม 2561                                                           

ณ ห้อง สศ 1101 อาคารสัตวศาสตร์  

ระยะที ่3 

ระยะที ่4 

                                

เม่ือวนัที ่28 พฤษภาคม - 1 มถุินายน 2561                                          

ณ ผาชวนชมรีสอร์ท และศูนย์การเรียนรู้สายธุรกจิไก่-เป็ด                      

อ.ส่ีคิว้ จ.นครราชสีมา 

 

เม่ือวนัที ่4 - 6 มถุินายน 2561                                                                                      

ณ ไมด้ารีสอร์ท และ ฟาร์มสุกรอดุมสุข จ.กาญจนบุรี 

 เม่ือวนัที ่11 - 15 มถุินายน 2561                                                                                       

ณ ฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา, สุระสิงห์ฟาร์ม จ.ระยอง                                                        

และ สหกรณ์เครือข่ายโคเน้ือจ ากดั จ.นครปฐม 



 

 
 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                                                             
น าโดย ผศ.ดร.นฤมล ธนานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์ ประธานกรรมการ 
และคณะเข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                                                  

ระดบัหลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาประมง                  
ประจ าปีการศึกษา 2560                                                                                         

เม่ือวนัที ่2 กรกฎาคม 2561                                                                                           
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 

สาขาประมง 

สาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร 
คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน น าโดย 

ผศ.ดร.ศุภกติต์ สายสุนทร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประธานกรรมการ และคณะ 

เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน     
ระดบัหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
เม่ือวนัที ่4 กรกฎาคม 2561                                                                       

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน               
น าโดย ผศ.ดร.น.สพ.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการและคณะ 

เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
เม่ือวนัที ่5 กรกฎาคม 2561                                                               

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  
คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                   

น าโดย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกติต ิผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ และคณะ 

เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                        
ระดบัหลกัสูตร วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร ประจ าปีการศึกษา 2560                   
เม่ือวนัที ่4 กรกฎาคม 2561                                                                    

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 



 

 
 

 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  

 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                              
น าโดย ผศ.ดร.วนัวสิาข์ กระแสคุปต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ ประธานกรรมการ และคณะ 

ได้เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                              
ระดบัหลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ประจ าปีการศึกษา 2560 
เม่ือวนัที ่6 กรกฎาคม 2561                                                                             

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

สาขาเทคโนโลยภูีมิทัศน์ 
คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

น าโดย ดร.ปรียานุช จุลกะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ และคณะ 

เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                    
ระดบัหลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 

สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ ประจ าปีการศึกษา 2560                
เม่ือวนัที ่6 กรกฎาคม 2561                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

สาขาสัตวศาสตร์ คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                      
น าโดย ผศ.ดร.น.สพ.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ ผู้ทรงคุณวฒุิ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ประธานกรรมการ และคณะ 

เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                            
ระดบัหลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560                                                                            
เม่ือวนัที ่7 กรกฎาคม 2561                                                                        

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 

รายการลุยไม่รู้โรย สถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส เข้าถ่ายท าและสัมภาษณ์ 
ดร.สวสัดิ์ พมิพ์สุวรรณ อาจารย์ประจ าสาขาผลติพืช 

ประเดน็การท ามอสบอลโคเคดามะ                                                                 
เม่ือวนัที ่2 กรกฎาคม 2561                                                                                        

ณ อาคารปฏบิัตกิารพืชศาสตร์ 3  

 

 

สถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส ถ่ายท าและสัมภาษณ์ ดร.สวสัดิ์ พมิพ์สุวรรณ  



 

 

คณบดพีร้อมด้วยอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ประชุมวางแผนงานฟาร์มและยุทธศาสตร์ ขับเคล่ือนคณะ 
เพ่ือเตรียมความพร้อม ในปีการศึกษา 2561                                                                                                                                                          

เม่ือวนัที ่1 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                           
ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมวางแผนงานฟาร์มและยุทธศาสตร์ ขับเคล่ือนคณะ 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร และวทิยาลยัการแพทย์แผนไทย จดัโครงการ Big Cleaning Day เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล 

เน่ืองในวนัพระราชสมภพ สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที ่10                                                                                        

เม่ือวนัที ่1 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                            

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต  

 โครงการ Big Cleaning Day 

 

ผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะ 
ร่วมเสวนาและแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านเกษตร                      

กบัผู้บริหาร Yunnan University 
จากสาธารณรัฐประชาชนจนี                                                  
เม่ือวนัที ่4 กรกฎาคม 2561                                                               

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  

เสวนาและแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านเกษตร                       



 

 

งานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวจิยัของอาจารย์และนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร “Innovation Farming"                                             
ในงานนวตักรรมสร้างสรรค์ RT’61                                                                                                                        
เม่ือวนัที ่4 - 6 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                       

ณ หอประชุม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

งานนวตักรรมสร้างสรรค์ RT’61                               

 

 

พธีิมอบโล่ประกาศเกยีรติคุณ ประจ าปี 2560 

นักวจัิยดีเด่น 

บุคลากรดีเด่น 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี จดังานนวตักรรมสร้างสรรค์ RT'61 โดยภายในงานมพีธีิมอบโล่ประกาศเกยีรตคุิณ ประจ าปี 2560 
แด่นักวจิยัดเีด่น ประเภทนักวจิยัทีน่ าผลงานวจิยัไปสร้างช่ือเสียง ให้แก่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ระดบัชาต ินานาชาต ิ

และผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี และบุคลากรดเีด่น                                                                                  
เม่ือวนัที ่4 และ 5 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                

ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  

มผู้ีทีไ่ด้รางวลัดงันี ้               
ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี นายขนุศรี ทองย้อย 
บุคลากรดเีด่น ระดบัมหาวทิยาลยั สายวชิาการ 
ในล าดบั 3 กลุ่มที ่1 อาจารย์วรีะยุทธ นาคทพิย์ 

สายสนับสนุน ในล าดบั 2 กลุ่มที ่1 
คุณพรรณปพร โภคงั                                         

และกลุ่มที ่2 คุณมาลนิี เทยีนเวช  

 

มผู้ีทีไ่ด้รางวลัดงันี ้                                                    
รองศาสตราจารย์ ดร.อญัชล ีสงวนพงษ์                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลดิา ตั้งอนุรัตน์               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชนก นันทะไชย                                           
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เจนคุณาวฒัน์                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เปเปอร์คอรัส จ ากดั จดักจิกรรม  Retire&Restart   ได้เชิญ ดร.สวสัดิ์ พมิพ์สุวรรณ อาจารย์สาขาการผลติพืช 
บรรยายให้ความรู้พื้นฐาน เร่ือง การขยายพนัธ์ุพืช ให้กบัคณะข้าราชการเกษียณ                                                        

ทีต้่องการเรียนรู้เพ่ือเป็นงานอดเิรก หรือเพ่ือประกอบอาชีพในอนาคต                                                                                                                                                                         
เม่ือวนัที ่12 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                                                    
ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี  

บรรยายให้ความรู้พืน้ฐาน เร่ืองการขยายพนัธ์ุพืช ให้กบัคณะข้าราชการเกษียณ  

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่5/2561                                                                                                                

เพ่ือตดิตามผลการด าเนินงาน และเตรียมรับตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ                                                                      

เม่ือวนัที ่10 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                          

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่5/2561 

 

  นักศึกษาช้ันปีที ่1 ของคณะ     
เข้าร่วมงาน RMUTT Freshy Day 2017    

เม่ือวนัที ่9 กรกฎาคม 2561                                                     
ณ โรงยมิเนเซียม  มทร.ธัญบุรี  

Freshy Day 2018  



 

 

 

พธีิไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 
เพ่ือให้นักศึกษาใหม่แสดงความกตญัญูกตเวท ี

และเคารพต่อคณาจารย์ของคณะฯ เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการสืบสานศิลปวฒันธรรม 

และวถิีความเป็นไทยทีม่คีวามกตญัญูต่อครูอาจารย์ 
เม่ือวนัที ่12 กรกฎาคม 2561                                                                                                  
ณ  อาคารโภชนาคาร 2545  

พธีิไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 

พธีิสักการะบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ประจ าปีการศึกษา 2561                                                                        

เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่                                                                                                                                                         

เม่ือวนัที ่12 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                         

ณ บริเวณลานหน้าองค์พ่อพรุิณทรงนาค  

 พธีิสักการะบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร พร้อมด้วยอาจารย์ของคณะ ศึกษาดูงานพร้อมส ารวจสภาพการผลติโคเน้ือของประเทศไทย 
และการปรับปรุงพนัธ์โคเน้ือเศรษฐกจิโรงเรือนและอุปกรณ์ในการผลติโคเน้ือระดบัอตุสาหกรรมการผลติ                                 

และการให้อาหารโคเน้ือ การจดัการโคเน้ือประเภทต่างๆ และสร้างเครือข่ายเพ่ือเช่ือมโยงห่วงโซ่การผลติโคเน้ือเพ่ือเกบ็ข้อมูล 
ให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรด้านนวตักรรมการผลติโคเน้ือคุณภาพพรีเมยีม เพ่ือตลาดระดบับน ตามโครงการผลติบณัฑิตพนัธ์ุใหม่                                                                                                                                       

เม่ือวนัที ่12 - 14 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                       
ณ จงัหวดัล าปาง  

ศึกษาดูงานพร้อมส ารวจสภาพการผลติโคเน้ือของประเทศไทย  



 

 

โครงการอบรมเทคนิคการจดัสวนน า้สไตล์สวนป่า วทิยากรโดย อาจารย์พศิาล ตนัสิน                                                                                          
เม่ือวนัที ่14 - 15 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                       

ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์บริการความรู้ (CKC)  

โครงการอบรมเทคนิคการจัดสวนน า้สไตล์สวนป่า 

อาจารย์และเจ้าหน้าทีข่องคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร “พฒันาบุคลากรผุ้เช่ียวชาญด้านการจดัการอาหารปลอดภัย”                               
เม่ือวนัที ่14 - 18 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                    

ณ โรงแรมแคนทารี จ.พระนครศรีอยุธยา  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พฒันาบุคลากรผุ้เช่ียวชาญด้านการจัดการอาหารปลอดภัย”                                

อาจารย์ของคณะ   

เข้าร่วมโครงการพฒันาสมรรถนะผู้บริหาร                                                                                                                                                                              

หลกัสูตร “การท า Process Mapping 

เพ่ือสร้างผงังานและเพิม่ประสิทธิภาพงาน” รุ่นที ่1                                                                              

เม่ือวนัที ่17 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                         

ณ ห้องฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร มทร.ธัญบุรี 

 การท า Process Mapping เพ่ือสร้างผงังานและเพิม่ประสิทธิภาพงาน 

 

การประชุมคณะกรรมการก ากบัตดิตาม ด าเนินงานด้านแผนปฏบิัตริาชการ 
ตามรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561 

และงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560                                                              
เม่ือวนัที ่17 กรกฎาคม 2561                                                                                                  

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการก ากบัติดตาม ด าเนินงานด้านแผนปฏิบัติราชการ 



 

โครงการ 
“การส่งเสริมและพฒันางานวจิยัสู่ความเป็นเลศิทางวชิาการ”                                                                                                        

วทิยากรโดย ผศ.ดร.สุริยนัณห์ สุภาพวานิช 
อาจารย์สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                        

เม่ือวนัที ่18 กรกฎาคม 2561                                                                                                  
ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์บริการความรู้ (CKC)  

โครงการ “การส่งเสริมและพฒันางานวจัิยสู่ความเป็นเลศิทางวชิาการ”                                  

 

คณะกรรมการคดัเลือกนักศึกษา พจิารณาเข้ารับทุนการศึกษา ประจ าปี 2561                                                                                                        
เม่ือวนัที ่18 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                           

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา พจิารณาเข้ารับทุนการศึกษา ประจ าปี 2561                              

ผู้บริหารคณะ เข้าดูพืน้ทีเ่ตรียมย่ืนข้อเสนอรับงานจ้างออกแบบ  

และผลติสินค้าของทีร่ะลกึ                                            

โครงการชุมชนท่องเทีย่ว OTOP นวตัวถิี                                                                                                                                                

เม่ือวนัที ่18 - 20 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                  

ณ จงัหวดัสกลนคร  

 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวถิี                                

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
จดัประชุมเพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู้และส ารวจการใช้พลงังานศูนย์รังสิต                                                   

เม่ือวนัที ่18 กรกฎาคม 2561                                                                                                  
ณ ห้องประชุมสะบนังา ช้ัน 6 อาคารวทิยาลยัการแพทย์แผนไทย  

ประชุมเพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู้และส ารวจการใช้พลงังานศูนย์รังสิต                             



 

 

โครงการพฒันาบุคลากรสายวชิาการ หัวข้อ 

“จติวทิยากบัการบริหารจดัการองค์กร”                                                                                 

วทิยากรโดย รศ.เรือโท ดร.ทวศัีกดิ์ รูปสิงห์ 

จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                               

และอาจารย์รินทร์ฤด ีพลายเพช็ร จากภาคเอกชน                                                                                                                                           

เม่ือวนัที ่19 - 20 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 โครงการพฒันาบุคลากรสายวชิาการ หัวข้อ “จิตวทิยากบัการบริหารจัดการองค์กร” 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีข่องคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมระยะส้ัน Smart Teacher 
ด้านเกษตรอาหารด้วยนวตักรรมการสอนในแบบต่างๆ  

โครงการอบรมระยะส้ัน Smart Teacher ด้านเกษตรอาหาร 

เม่ือวนัที ่25 - 26 กรกฎาคม 2561                                                                     
ณ ห้อง Smart Classroom 

อาคารศูนย์บริการความรู้ (CKC)  

เม่ือวนัที ่21 - 22 กรกฎาคม 2561                                                                                                
ณ วทิยาลยัเทคโนโลยช่ืีนชม ไทย - เยอรมนั จ.สระบุรี  

โครงการพฒันาหลกัสูตรใหม่ระดบัปริญญาตรี                                                                                                                                       

เม่ือวนัที ่23 - 24 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                                    

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 โครงการพฒันาหลกัสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี 



 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาของคณะ 

เข้าร่วมพธีิแห่เทยีนพรรษา ประจ าปี 2561                                                                 

เม่ือวนัที ่25 กรกฎาคม 2561                                                                                                  

ณ วดัหว่านบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

 

 

 พธีิแห่เทยีนพรรษา ประจ าปี 2561                               

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมพธีิถวายเคร่ืองราชสักการะ และพธีิจุดเทยีนชัยถวายพระพร 
เน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว มหาววชิราลงกรณ์ บดนิทรเทพยวรางกูร                                                      

เม่ือวนัที ่25 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                              
ณ โดมเอนกประสงค์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  

พธีิถวายเคร่ืองราชสักการะ และพธีิจุดเทยีนชัยถวายพระพร  

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาของคณะ                                                                                                                 
เข้าร่วมพธีิถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 66 พรรษา                                                                                

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร                                                                                                                               
เม่ือวนัที ่25 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                         

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์ มทร.ธัญบุรี  

พธีิถวายพระพรชัยมงคล  



 

 

 

นักศึกษาของคณะ                                                                                                                 
เข้าร่วมโครงการแกนน า RMUTT รักษ์โลก                                                                                                                    

เม่ือวนัที ่25 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                         
ณ มทร.ธัญบุรี  

 โครงการแกนน า RMUTT รักษ์โลก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ คณบด ีช้ีแจงหลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่                                                                  
ให้แก่นักศึกษาช้ันปีที ่1 สาขาสัตวศาสตร์ และสาขาการผลติพืช                                                                                                                            

เม่ือวนัที ่25 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                        
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

ช้ีแจงหลกัสูตรบัณฑิตพนัธ์ุใหม่  

ผู้สมคัรหัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์และวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ น าเสนอวสัิยทศัน์และแผนกลยุทธ์ 
ต่อคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์และวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์                                                                         

เม่ือวนัที ่26 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                         
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ผู้สมัครหัวหน้าสาขาวชิาน าเสนอวสัิยทัศน์และแผนกลยุทธ์  

 

 

 

 

 

 

อาจารย์และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกนัและปราบปรามทุจริต 

 เม่ือวนัที ่25 - 26 กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                   
ณ โรงภาพยนตร์ ช้ัน 2 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มทร.ธัญบุรี 

โครงการรณรงค์ป้องกนัและปราบปรามทุจริต 



 

 

ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศส าหรับผู้บริหารคณะ  

เพ่ือเข้าร่วมศึกษาดูงาน  ณ ประเทศญี่ปุ่ น                                                                                                                                                                                       

เม่ือวนัที ่28 กรกฎาคม  – 1 สิงหาคม 2561                                                                                                                 

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ ฝึกปฏบิัตกิารด านา เพ่ือเป็นการปลูกฝัง ส่งเสริมให้เดก็ได้เรียนรู้เกีย่วกบัวถิีชีวติชาวนา 

และได้เรียนรู้ถึงคณุค่าและบุญคุณของข้าว ตลอดจนการเรียนรู้ลกัษณะของดนินาและการปรับปรุงบ ารุงดนินา หรือดนิทีใ่ช้ปลูกข้าว 

ในรายวชิาปฐพวีทิยาและอุทกวทิยา ผู้สอนโดย ดร.ธีรยุทธ คล า้ช่ืน  

 ฝึกปฏิบัติการด านา  

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาประมง ฝึกการใช้เคร่ืองมือในการจบัสัตว์น า้  

ได้แก่ อวนจบัปลา และแห ในรายวชิาทกัษะวชิาชีพทางประมง 1                                                                                                                   

ผู้สอนโดย อาจารย์สมงิ จ าปาศรี  

ฝึกการใช้เคร่ืองมือในการจับสัตว์น า้ 

ศึกษาดูงาน  ณ ประเทศญีปุ่่ น 



 

 

 

 

 

 

แสดงความยนิดี 



 

 

 

 

 

 

แสดงความยนิดี 


