
      เดอืนกนัยายน 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 

ผู้บริหารคณะ ประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมสภาคณบดสีาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย คร้ังที ่3/2561                                             

เม่ือวนัที ่5 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่2/2561 เพ่ือพจิารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
การรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 และแผนการด าเนนิงานกจิกรรมนักศึกษา 

ประจ าเดือนกนัยายน ประจ าปีการศึกษา 2561                                                                                                                                                     
เม่ือวนัที ่5 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่2/2561 



 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ของคณะ เข้าร่วมประชุมพจิารณาข้อเสนอโครงการวจิยั ABC                              
(ด้านการจดัการของเสียในกระบวนการผลติของอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยการใช้นวตักรรม)                                                                                                                                                                         

เม่ือวนัที ่6 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                              
ณ ห้องประชุม ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.ธัญบุรี 

ประชุมพจิารณาข้อเสนอโครงการวจัิย ABC  

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พชิญามาตย์ กรรมการสภาวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

ให้นโยบายและร่วมเสวนาแนวทางการพฒันาหลกัสูตรปริญญาโท                                                                                                                 

เม่ือวนัที ่5 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 เสวนาแนวทางการพฒันาหลักสูตร ปริญญาโท 

ผศ.ดร.วลัลภ พรหมทอง อาจารย์ของคณะ 
เข้าร่วมงานแถลงความส าเร็จกจิกรรมพฒันา 
เครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุน                             

เครือข่าย SME  ปี 2561 
และเป็นวทิยากรร่วมเสวนา                                                                                      

“การสร้างความส าเร็จ Super Herb Cluster                  
ปี 2562 ด้วยกลยุทธ์การตลาด”                                                                                                          
เม่ือวนัที ่7 กนัยายน 2561                                                                                                   

         ณ โรงแรม President Park                                                                                                               
         โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (มทร.ธัญบุรี)                                                                                 

ร่วมงานแถลงความส าเร็จกจิกรรมพฒันา เครือข่ายสมุนไพร 



 

 

 

ผู้บริหารคณะ 
เข้าร่วมพธีิปิดการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560                                              
เม่ือวนัที ่12 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุมมงัคลอบุล มทร.ธัญบุรี  

 

พธีิปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560                               

         

    แนะน าผลติภัณฑ์นมของคณะ และแจกฟรีให้กบันักศึกษา                                                                              

เม่ือวนัที ่11 กนัยายน 2561                                                                                                  

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

 แนะน าผลติภัณฑ์นมของคณะ 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมพธีิน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชทานนาม “ราชมงคล”                           

เม่ือวนัที ่14 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                             
ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  

วนัคล้ายวนัพระราชทานนาม “ราชมงคล”                            

 

โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์เพ่ือการเป็นอาจารย์มืออาชีพ                                                                                                                       
เม่ือวนัที ่10 - 12 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                           

ณ ผาชวนชม รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  

 

 

 

โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์เพ่ือการเป็นอาจารย์มืออาชีพ                                



 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่7/2561                                                                                                  
เพ่ือตดิตามผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 และก าหนดแผนปีงบประมาณ 2562                                                                                      

เม่ือวนัที ่18 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                           
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่7/2561 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร จดับรรยายพเิศษพื้นฐานวทิยาศาสตร์การหมกั ยสีต์ รา แบคทเีรีย                                             

glycolysis,ethanol pathway,crabtree effect เหตุใดการท า starter ใช้น า้ตาลคร่ึงเดยีวของน า้หมกั เหตุใดหมกัอณุหภูมติ า่ถึงให้กลิน่ดกีว่า 

ท าไมสาโทถึงเปรี้ยวแต่สาเกไม่ โดย ดร.เจริญ เจริญชัย เป็นวทิยากร บรรยายปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นักศึกษาช้ันปีที ่4                   

ทีจ่ะท าปัญหาพเิศษ และผู้ทีส่นใจ                                                                                                                                                                            

เม่ือวนัที ่17 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                                      

ณ ห้อง SMART Classroom อาคารเรียนรวมเฉลมิพระเกยีรต ิ 

 บรรยายพเิศษพื้นฐานวิทยาศาสตร์การหมัก ยสีต์ รา แบคทเีรีย 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
จดังานมุทติาจติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 

โดยมผู้ีเกษียณอายุราชการในสังกดัของคณะจ านวน 8 ท่าน                                                                           
เม่ือวนัที ่20 กนัยายน 2561                                                                                                  
ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  

มุทติาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 



 

 

 

 

 

 

ผศ. ดร. เจริญ เจริญชัย และ ดร. ศรินญา สังข์สัญญา อาจารย์ประจ าสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

ร่วมเป็นคณะท างานฝ่ายไทย ร่วมการประชุมวพิากษ์หลกัสูตร อนุปริญญา และปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยกีารอาหาร                                           

ของสถาบันเทคโนโลยกี าปงสปือ ราชอาณาจกัรกมัพูชา 

ซ่ึงเป็นการท างานระยะทีส่องของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจกัรกมัพูชา                                                          

ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี                                                                                                                                               

เม่ือวนัที ่20 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                               

ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพูชา  

 ร่วมการประชุมวพิากษ์หลกัสูตร ประเทศกมัพูชา  

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                        

เป็นเจ้าภาพจดัการประชุมสภาคณบดสีาขาการเกษตร 
แห่งประเทศไทย คร้ังที ่3/2561                                                                                                
เม่ือวนัที ่21 – 22 กนัยายน 2561                                                                                                                 
ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต  

การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย คร้ังที ่3/2561 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมประชุมหารือทศิทางขบัเคล่ือน Smart farm                                                                                                           
โดยมท่ีาน ดร.วสิิทธ์ิ ล้อธรรมจกัร รองอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี เป็นประธาน                                                                                                      

เม่ือวนัที ่24 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                                
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ร่วมประชุมหารือทศิทางขับเคล่ือน Smart farm 



 

 

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าส านักงาน เพ่ือถ่ายทอดแผนการปฏบิัตงิานตามโครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
เม่ือวนัที ่25 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าส านักงาน 

 

 

 

 

ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมประชุมหารือการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์จ าหน่ายร้าน COE (Center of Excellence)                                      

โดยมท่ีาน ผศ.นท ีภู่รอด รองอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี เป็นประธาน                                                                                                                                              

เม่ือวนัที ่24 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 ประชุมหารือการจัดจ าหน่ายผลติภัณฑ์จ าหน่ายร้าน COE 

ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าอาคารโภชนาคาร                                                                                                                                                 
โดยมท่ีาน ผศ.นท ีภู่รอด รองอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี เป็นประธาน                                                                                                                     

เม่ือวนัที ่28 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                              
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าอาคารโภชนาคาร 



 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาประมง สอบสรรถนะ                                                  
ในหัวข้อคดัเลือกพ่อ แม่พนัธ์ุปลา และฉีดฮอร์โมนเพ่ือเพาะพนัธ์ุ                                        

เม่ือวนัที ่7 กนัยายน 2561  

สาขาประมง สอบสรรถนะ                                  

       

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร                                

ศึกษาดูงาน ณ บริษัทบางกอกกล๊าส อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี 

ในรายวชิาบรรจุภณัฑ์อาหาร                                                                                            

ผู้สอนโดย ผศ.ดร.อนิทริา ลจินัทร์พร  

ศึกษาดูงาน ณ บริษัทบางกอกกล๊าส  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร น าเสนอฝึกงานภาคโปสเตอร์                                                                                                                                                                              

เม่ือวนัที ่14 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                                               

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

น าเสนอฝึกงานภาคโปสเตอร์                             

 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพืช สอบวทิยานพินธ์                                                                                                              

เม่ือวนัที ่14 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติพืช สอบวทิยานิพนธ์                              



 

 

 

 

 

 

นายพาเยาว์ เสียงสมใจ นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาการผลติพืช เข้าร่วมโครงการ Agricultural Leadership Development Program                     

จดัโดย ส านักบริหารเครือข่ายทางธุรกจิ บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 

ร่วมกบัคณะนวตักรรมการจดัการเกษตรและงานพฒันาโครงการพเิศษเครือข่ายเกษตร สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์                                  

เม่ือวนัที ่14 - 16 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                      

ณ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ถนนแจ้งวฒันะ  

 โครงการ Agricultural Leadership Development Program  

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาการผลติพืช ศึกษาดูงาน ณ กองขยายพนัธ์ุพืช กรมส่งเสริมการเกษตร สวนกล้วยไม้ลุงมานิตย์ อ าเภอเสนา 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และบริษัทไพฑูรย์สะพล ีอ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี                                                                                                                                                 

เม่ือวนัที ่25 กนัยายน 2561                                                                                                                                             
ในรายวชิาการเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือพืช ผู้สอนโดย ผศ.ดร.ปิยะวด ีเจริญวฒันะ  

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาการผลติพืช ศึกษาดูงาน  

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 และ 4 สาขาการผลติพืช ศึกษาดูงานการผลติเห็ดเป็นยา: เห็ดถั่งเช่า เห็ดหลนิจือ และเห็ดเย่ือไผ่                                                   
ณ เฟรชวลิล์ฟาร์ม เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานครฯ ในรายวชิาการผลติเห็ด                                                                                                                            

ผู้สอนโดย ผศ.ดร.สมพร เจนคุณาวฒัน์ และดร. พราวมาส เจริญรักษ์ ผู้ช่วยสอนโดย น.ส. นรกมล ข าวารี  

สาขาการผลติพืช ศึกษาดูงานการผลติ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดี 

งานมุทติาจติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 เพ่ือแสดงความยนิด ี                                                                

และขอบคุณโดยมผู้ีเกษียณอายุราชการ จ านวน 8 ท่าน                                                                                                                                          

เม่ือวนัที ่27 กนัยายน 2561                                                                                                                                                                                              

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

 งานมุทติาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 


