
      เดอืนสงิหาคม 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 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร รับการตรวจประเมนิประกนัคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดบัคณะ                                                             

โดยม ีรศ.ดร.ลลิลี ่ กาวต๊ีะ ผู้ทรงคุณวุฒิพเิศษ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานในการตรวจประเมนิ                                                            

เม่ือวนัที ่3 และ 6 สิงหาคม 2561                                                                                                                                                                                  

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี                                            

ตรวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ  

ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศส าหรับผู้บริหารคณะ 

เพ่ือเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่ น                                                                                                                                                                  

เม่ือวนัที ่28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561  

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศคณะ  



 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมพธีิถวายเคร่ืองราชสักการะและจุดเทยีนถวายพระพรชัยมงคล 

เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ่9                                                               

เม่ือวนัที ่7 สิงหาคม 2561                                                                                                                                                                                             

ณ โดมเอนกประสงค์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  

 พธีิถวายเคร่ืองราชสักการะและจุดเทยีนถวายพระพรชัยมงคล  

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมพธีิท าบุญตกับาตร เน่ืองในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 86 พรรษา 

สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ่9                                                                                                                                
เม่ือวนัที ่7 สิงหาคม 2561                                                                                                                                                                                              

ณ อาคารส านักงานอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี 

พธีิท าบุญตักบาตร  

 

 

 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการแต่งกายผ้าไทย ตามวถิีไทย เพ่ือสืบสานมรดกแห่งความเป็นไทย                                                     

แต่งกายแบบไทย เช่ือมโยงภูมปัิญญาไทย อนัทรงคุณค่าให้สอดคล้องกบัวถิีชีวติปัจจุบัน 

 โครงการแต่งกายผ้าไทย ตามวถิีไทย เพ่ือสืบสานมรดกแห่งความเป็นไทย  



 

 

 

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                           
เข้ารับโล่เกยีรตคิณุศิษย์เก่าดเีด่น ประจ าปีการศึกษา 2560                    
นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ , นายวชัรินทร์ ค ามุงคุณ,                              

นายฐาปนิต โชตกิเสถียร                                                                                                        
เม่ือวนัที ่19 สิงหาคม 2561                                                                                                  
ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  

รับโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2560 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่6/2561 
เพ่ือรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงนิ ปีงบประมาณ 2561 
และรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัคณะ ตามข้อเสนอแนะ 
พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์กจิกรรมต่างๆของคณะ                         

เม่ือวนัที ่21 สิงหาคม 2561                                                                                                                                                                                               
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่6/2561  

คณะครูและนักเรียน มธัยมศึกษาปีที ่5 
โรงเรียนสายปัญญารังสิต เข้าศึกษาดูงาน 
ฟาร์มไฮโดรโปนกิส์ ฟาร์มไก่สวยงาม                                    

ฟาร์มไก่ไข่ และฟาร์มโค                                                                  
เม่ือวนัที ่21 สิงหาคม 2561                                                                                                  

ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต  

โรงเรียนสายปัญญารังสิต เข้าศึกษาดูงาน ฟาร์มคณะ 

โครงการการพฒันาผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเห็ดเพ่ือเพิม่มูลค่า  
วทิยากรโดย ผศ.ประดษิฐ์ ค าหนองไผ่                                                                                                                                                                   

เม่ือวนัที ่10 สิงหาคม 2561                                                                                                                                                                                                
ณ ชุมชนหมู่ 14 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

โครงการการพฒันาผลติภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเห็ดเพ่ือเพิม่มูลค่า 



 

 

 

 

 

 

ผศ.นท ีภู่รอด รองอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร                                                 

ประชุมก าหนดแนวทางพฒันาพืน้ที ่มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต คร้ังที ่2/2561                                                                                                         

เม่ือวนัที ่21 สิงหาคม 2561                                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมก าหนดแนวทางพฒันาพืน้ที ่มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต คร้ังที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาสัตวศาสตร์ จดัโครงการ “การอนุรักษ์ภูมปัิญญาและวฒันธรรม การปลูกข้าวในจงัหวดัปทุมธานี”                                                                                             
เม่ือวนัที ่22 - 24 สิงหาคม 2561                                                                                                                                                                                     

ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต  

โครงการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวฒันธรรมการปลูกข้าวในปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3  สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ จดัภูมทิศัน์ห้องประทบัสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี 
ในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่32 ประจ าปีการศึกษา 2560                                                            

ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  

จัดภูมิทศัน์ห้องประทบัสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  



 

 

ผู้บริหารของคณะ เข้าร่วมพธีิบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ภายในมหาวทิยาลยั 

พธีิพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที ่3 ประจ าปีการศึกษา 2560                                                                      

เม่ือวนัที ่22 สิงหาคม 2561                                                                                  

ณ มทร.ธัญบุรี 

 พธีิบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ภายในมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์ของคณะ ตรวจนิเทศสหกจิ นักศึกษาช้ันปีที ่4 ในแต่ละหลกัสูตร 

ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ตรวจนิเทศ สหกจิ นักศึกษาช้ันปีที ่4  

นักศึกษาของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรม Computer Literacy IC3 Camp                                                                                                   
ณ ห้อง CKC 06 อาคารศูนย์บริการความรู้ (CKC) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต  

 

 

โครงการอบรม Computer Literacy IC3 Camp  

รุ่นที ่1 

เม่ือวนัที ่15 - 17 สิงหาคม 2561  

รุ่นที ่2 

เม่ือวนัที ่20 - 22 สิงหาคม 2561  



 

  

 

 

ผู้บริหารคณะ ศึกษาดูงานส ารวจวถิีชุมชน     
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี                                                                   

เม่ือวนัที ่31 สิงหาคม 2561  

 

 

 

ศึกษาดูงานส ารวจวถิีชุมชน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  

 

โครงการพีเ่รียนเก่งตวิน้อง 
ของนกัศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

ตั้งเป้าหมายเทอมนีว้ชิาเคม ีเทอมหน้าวชิาแคลคูลสั รุ่นพีแ่บ่งเวลาไปตวิน้อง 
คุยกนัจะตวิหัวข้ออะไร เรียนดเีรียนเก่งเกรดสูงกถ่็ายทอดต่อ รุ่นสู่รุ่น                              
จะประสบความส าเร็จมากน้อยเพยีงใด มุ่งเป้าลดอตัราการรีไทร์  

โครงการพีเ่รียนเก่งติวน้อง  

 

โครงการวเิคราะห์ ปรับปรุง และพฒันากลยุทธ์ 
ตามแผนพฒันายุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                      

เม่ือวนัที ่26 - 28 สิงหาคม 2561                                                                                                                                                                                                                        
ณ เดอะกรีนเนอร่ี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  

 โครงการวเิคราะห์ ปรับปรุง และพฒันากลยุทธ์ตามแผนพฒันายุทธศาสตร์   

 

ผศ.ดร.เจริญ  เจริญชัย 
อาจารย์ประจ าสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ให้สัมภาษณ์ 

รายการทนัข่าวเช้า ช่องโมโน 29                                                                          
ในเร่ือง น า้ข้าวหมาก ไม่มอียู่จริงมแีต่สาโท                                                                                  

เม่ือวนัที ่29 สิงหาคม 2561                                                                                                  
ณ สถานี mono29  อาคารจสัมนิ อนิเตอร์เนช่ันแนล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   

  สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย  



 

 

 

 

 

 

 

 พธีิพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที ่32 ประจ าปีการศึกษา 2560                                 

เม่ือวนัที ่18 สิงหาคม 2561                                                                                                  
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

ซ้อมย่อย 

ซ้อมย่อยรวม 

ซ้อมใหญ่ 

พธีิพระราชทานปริญญาบัตร  

 เม่ือวนัที ่30 สิงหาคม 2561                                                                                                                                                                                    
ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  

 เม่ือวนัที ่19 สิงหาคม 2561                                                                                                                                                                                    
ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  

 เม่ือวนัที ่23 สิงหาคม 2561                                                                                                  
ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  



 

 

 งานเลีย้งบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ของแต่ละสาขา 

สาขาการผลติพืช สาขาเทคโนโลยภูีมิทัศน์ 

สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาสัตวศาสตร์ 

สาขาประมง 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

สาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร 



 

 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความยินดี 



 

 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความยินดี 


