
      เดอืนตุลาคม 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 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ สมยัวสิามญั คร้ังที ่1 (วาระเร่งด่วน)                                                           

เม่ือวนัที ่1 ตุลาคม 2561                                                                                                                                                                 

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ สมัยวสิามัญ 

ประชุมเพ่ือหารือรับมอบนโยบายการขับเคล่ือน Mega Project ด้าน Smart Farm และวางแผนการด าเนินโครงการ                                            

โดย ดร.วสิิทธ์ิ ล้อธรรมจกัร รองอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี                                                                                                                                                               

เม่ือวนัที ่2 ตุลาคม 2561                                                                                                                                                                                                 

ณ ห้อง Smart Class Room อาคาร CKC  

ขับเคล่ือน Mega Project ด้าน Smart Farm 



 

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่
และนกัศึกษาเข้าร่วมพธีิอญัเชิญองค์พระพุทธพริิยมงคลเข้าหอพระ  

เม่ือวนัที ่4 ตุลาคม 2561                                                                                                    
ณ อาคารส านักงานอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี  

 

 อญัเชิญองค์พระพุทธพิริยมงคลเข้าหอพระ 

 

 

 

 

 

อาจารย์ของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรม “หลกัสูตรการพฒันาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดบัมหาวทิยาลยั”                                                                                                                       
Professional Development Training Course – University Pedagogy รุ่นที ่8                                                                                                    

เม่ือวนัที ่9 ตุลาคม 2561                                                                                                                                                                                                     
ณ ห้อง Professional Development Training room มทร.ธัญบุรี  

หลกัสูตรการพฒันาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวทิยาลยั 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่8/2561 เพ่ือจดัสรรงบประมาณประจ าปี 2562                                                                                                                                                  
เม่ือวนัที ่9 ตุลาคม 2561                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่8/2561 

 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร สอบโครงร่างวทิยานิพนธ์                                                               
เม่ือวนัที ่10 ตุลาคม 2561                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

นักศึกษาปริญญาโท สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 



 

  

 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์และวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 

จดัประชุมบุคลากร คร้ังที ่1/2561                                                                        

เม่ือวนัที ่11 ตุลาคม 2561                                                                                                                                                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมบุคลากรสาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์และวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์   

 

 

 

 

ไลท์นิ่ง ทอล์ค กบั สายสวรรค์ ขยนัยิง่ ตอน “มทร.ธัญบุรี สถาบนัด้านวชิาชีพและเทคโนโลย ี ส่งเสริมนักวจิยั สร้างบัณฑิตนักปฏิบัต”ิ                                                             

สัมภาษณ์ รศ.ดร.ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ อธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธัญบุรี ผศ.ดร.อญัชล ีสวาสดิ์ธรรม 

อาจารย์สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพืชและภูมทิศัน์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ผศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกลุ หัวหน้าภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ฟังแนวทางของสถาบันอุดมศึกษาทีม่คีวามโดดเด่นด้านวชิาชีพและเทคโนโลย ีมุ่งสร้างนักปฏิบัต ิ

ด้วยการส่งเสริมให้มกีารวจิยัโครงการต่างๆ ทั้งคณาจารย์และนกัศึกษา ซ่ึงได้รับรางวลัต่างๆทั้งในประเทศและระดบัโลก                                  

เม่ือวนัที ่2 ตุลาคม 2561                                                                                                                                                                                                                

ณ สตูดโิอช่อง 3 อาคารมาลนีนท์  

มทร.ธัญบุรี สถาบันด้านวชิาชีพและเทคโนโลย ี ส่งเสริมนักวจัิย สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาเข้าร่วมพธีิท าบุญตกับาตร เพ่ือน้อมร าลกึในพระมหากรุณาธิคุณ 
และถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เน่ืองในวนัคล้ายวนัสวรรคต                                                    

เม่ือวนัที ่12 ตุลาคม 2561                                                                                                                                                                                               
ณ อาคารส านักงานอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี  

พธีิท าบุญตักบาตร 



 

 

อาจารย์ของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรม 

“หลกัสูตรการพฒันาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดบัมหาวทิยาลยั”                                       

Professional Development Training Course – University Pedagogy รุ่นที ่9                                                                                                                    

เม่ือวนัที ่16 ตุลาคม 2561                                                                                                   

ณ ห้อง Professional Development Training room มทร.ธัญบุรี  

 หลกัสูตรการพฒันาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวทิยาลยั 

 

ศูนย์วจิยัการผสมเทยีมและเทคโนโลยชีีวภาพสระบุรี สนับสนุนการเหนี่ยวน าการเป็นสัดในแพะ จ านวน 17 ตวั ให้กบัคณะ                                    
เม่ือวนัที ่18 ตุลาคม 2561  

ศูนย์วจัิยการผสมเทยีมและเทคโนโลยชีีวภาพ  

ประชุมขบัเคล่ือน Mega Project ด้าน Smart Farm และวางแผนการด าเนินโครงการ โดยม ีนายชยพล คตกิาร 
ทีป่รึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ร่วมอภิปรายในหัวข้อ ทศิทางการขับเคล่ือน Smart Farm สู่ชุมชน 
ด้วยกลยุทธ์การบริหารจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือความเป็นผู้น าด้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัย 4.0                                                       

เม่ือวนัที ่16 ตุลาคม 2561                                                                                                                                                                                                 
ณ ห้อง Smart Class Room อาคาร CKC  

ประชุมขับเคล่ือน Mega Project ด้าน Smart Farm 



 

 

 

 

 

 

การแข่งขนักฬีาภายใน “พระพรุิณเกมส์ 2561” ของนักศึกษา                                                                                                                  

เม่ือวนัที ่16 - 20 ตุลาคม 2561                                                                                                                                                                                              

ณ สนามกฬีาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต  

 กฬีาพระพรุิณเกมส์ 2561 

 

 

 

 

 

อาจารย์ของคณะ เข้าร่วมการประชุม “สวพ.พบนักวจิยั และการลงนามสัญญารับทุน ประจ าปีงบประมาณ 2562” 
จดัโดยสถาบันวจิยัและพฒันา  มทร.ธัญบุรี                                                                                                                                                                                   

เม่ือวนัที ่19 ตุลาคม 2561                                                                                                                                                                                                 
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์ มทร.ธัญบุรี  

การประชุม “สวพ.พบนักวจัิย และการลงนามสัญญารับทุน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ”  



 

  

 

 

 

 

 

 

ผศ.นท ีภู่รอด ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายก ากบัดูแลอาคารบ้านพกัสวสัดกิาร                                                
จดัประชุมเพ่ือหารือเกีย่วกบัการพกัอาศัย และแจ้งหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการขอรับการจดัสรรบ้านพกัสวสัดกิาร ศูนย์รังสิต                                                                                             

เม่ือวนัที ่24 ตุลาคม 2561                                                                                                                                                                                                   
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

แจ้งหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการขอรับการจัดสรรบ้านพกัสวสัดิการ 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร เกบ็เกีย่วผลผลติจากพื้นทีโ่ครงการต้นแบบ ศาสตร์พระราชา  

เกบ็เกีย่วผลผลติจากพืน้ทีโ่ครงการต้นแบบ ศาสตร์พระราชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 และ 4 สาขาการผลติพืช  สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์   และสาขาประมง ศึกษาดูงาน                                                                                                                                

ณ คลองมหาสวสัดิ์ พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ในรายวชิาท่องเทีย่วเชิงเกษตร และทีชุ่มชนท่องเทีย่วเชิงเกษตร                                                                                    

ผู้สอนโดย ผศ.นิยม บัวบาน ผู้ช่วยควบคุมนักศึกษา ดร.ธีรยุทธ คล า้ช่ืน  

 ศึกษาดูงาน ณ คลองมหาสวัสดิ์  



  

 

ผู้บริหารและนักศึกษาเข้าร่วมพธีิถวายบังคมพระบรมรูป 
พระบาทสมเดจ็พระปรมทิรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และวางพวงมาลาถวายสักการะ เน่ืองในวโรกาสวนัปิยมหาราช  
เม่ือวนัที ่22 ตุลาคม 2561                                                                                                   

ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที ่5 มทร.ธัญบุรี  

 

พธีิถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที ่5 เน่ืองในวโรกาสวนัปิยมหาราช  

การรถไฟแห่งประเทศไทย จดัประชุมหารือระบบขนส่งรองทีเ่หมาะสมในการเช่ือมต่อ (Feeder) 
กบัโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ – รังสิต                                                                                                                       
 โดยม ีผศ.นท ีภู่รอด รองอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี เข้าร่วมประชุม                                                                                                                                                                                                 

เม่ือวนัที ่24 ตุลาคม 2561                                                                                                                                                                                                 
ณ ห้องประชุมสะบนังา วทิยาลยัการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต  

ประชุมหารือระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ – รังสิต 

สาขาการผลติพืช จดัประชุมอาจารย์สาขา                                                                                                                                                           

เม่ือวนัที ่30 ตุลาคม 2561                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 สาขาการผลติพืช จัดประชุมอาจารย์สาขา                                                                                          



  

 

 

 

 

 

 รณรงค์งดการใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก 


