
      เดอืนธนัวาคม  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 

 

ผู้บริหารของคณะ เข้าร่วมพธีิบ าเพญ็กศุลเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล 

และพธีิมอบรางวลัพ่อตวัอย่าง ประจ าปี 2561 

เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ                             

เม่ือวนัที ่4 ธันวาคม 2561                                                                                                   

ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  

พธีิบ าเพญ็กุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล และพธีิมอบรางวลัพ่อตัวอย่าง  

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท ีภู่รอด รองอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี ประชุมกรรมการบริหารคณะ                                         

หารือแนวทางน าเสนอเป้าหมายของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                                                                                             

เม่ือวนัที ่3 ธันวาคม 2561                                                                                                                                                                     

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมกรรมการบริหารคณะ 



 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท ีภู่รอด รองอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี ประชุมกรรมการบริหารคณะ                                        
หารือเพ่ือสรุปเป้าหมายของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                                                                                                   

เม่ือวนัที ่7 ธันวาคม 2561                                                                                                                                                                                               
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

หารือเพ่ือน าเสนอเป้าหมายของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  

 

 

 

 

 

 

ประชุมการจดัการความรู้ คร้ังที ่2/2561                                                                                                                                                               
ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Smart teacher model ส าหรับคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                                                                   

 เม่ือวนัท ี13 ธันวาคม 2561                                                                                                                                                                                                        
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมการจัดการความรู้ คร้ังที ่2/2561 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่10/2561                                                                                                                                                      
เพ่ือก าหนดตวัชี้วดัและแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                        

เม่ือวนัที ่6 ธันวาคม 2561                                                                                                                                                                                             
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่10/2561 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

พธีิลงนามความร่วมมือทางวชิาการ (MOA) ระหว่าง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                           
กบั Tianjin Agricultural University จ านวน 5 คณะวชิา โดยมคีณบด ีผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ เป็นตวัแทนลงนาม                                  

เม่ือวนัที ่13 ธันวาคม 2561                                                                                                                                                                                              
ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี  

พธีิลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่3/2561                                                                                                          
เพ่ือพจิารณาตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย และแผนความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                       

เม่ือวนัที ่14 ธันวาคม 2561                                                                                                                                                                                            
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่3/2561 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เข้าร่วมการแข่งขนักฬีาบัวน า้เงนิเกมส์ คร้ังที ่26 ประจ าปีการศึกษา 2561                                                               
เม่ือวนัที ่15 ธันวาคม 2561                                                                                                                                                                                            

ณ สนามกฬีากลาง มทร.ธัญบุรี  

การแข่งขันกฬีาบัวน า้เงินเกมส์ คร้ังที ่26  



 

 

 

 

 

โครงการนวตักรรมการผลติโคเน้ือคุณภาพพรีเมีย่ม เพ่ือรองรับตลาดระดบับน                                                                                                      
เม่ือวนัที ่18 - 22 ธันวาคม 2561                                                                                                                                                                                          

ณ สุระสิงห์ฟาร์ม จ.ระยอง พฤกษะศรีฟาร์ม และสหกรณ์เครือข่ายโคเน้ือ ก าแพงแสน จ.นครปฐม  

โครงการนวตักรรมการผลติโคเน้ือคุณภาพพรีเมี่ยม เพ่ือรองรับตลาดระดับบน                               

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีข่องคณะ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏบิตักิารเพ่ือพฒันางานด้านการเงนิของมหาวทิยาลยั                                        
เม่ือวนัที ่16 - 18 ธันวาคม 2561                                                                                                                                                                                   

ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพฒันางานด้านการเงินของมหาวทิยาลยั                                 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาการผลติพืช ฝึกทกัษะการใช้กล้องระดบั 
เพ่ือประยุกต์ใช้กบัการปรับพืน้ท ีการท าคลองส่ง/ระบายน า้ การท าถนนเข้าพื้นทีก่ารเกษตร 

การวางแผนขุดบ่อเกบ็น า้                                                                                                                       
ในรายวชิา ทกัษะช่างเกษตร                                                                                                       

ผู้สอนโดย ว่าทีร้่อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วชัรินทร์รัตน์  

ฝึกทกัษะการใช้กล้องระดับ  

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาการผลติพืช ฝึกทกัษะการขับรถไถเดนิตาม 
เพ่ือประยุกต์ใช้กบัไถหัวหมู ไถพรวน และไถยกร่อง ในวชิาเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

ผู้สอนโดย ว่าทีร้่อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วชัรินทร์รัตน์  

ฝึกทกัษะการขับรถไถเดินตาม  



 

 
 

การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการคณะเทคโนโลยกีารเกษตร คร้ังที ่5 ประจ าปีการศึกษา 2561                                                                                         
เม่ือวนัที ่17 - 20 ธันวาคม 2561                                                                                                                                                                                        

ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต  

การแข่งขันทกัษะทางวชิาการคณะเทคโนโลยกีารเกษตร คร้ังที ่5  



 

 

งานเกษตรสัมพนัธ์ เพ่ือร่วมสร้างความสามคัคใีนการท างานเป็นทมี  และงานเลีย้งสังสรรค์                                                                             
เม่ือวนัที ่24 ธันวาคม 2561                                                                                                                                                                                             

ณ สนามกฬีากลาง มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต  

 

งานเกษตรสัมพนัธ์ (งานปีใหม่) 

คณาจารย์และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมงานวนัราชมงคลสัมพนัธ์ คร้ังที ่17                                                                                                      
เม่ือวนัที ่25 ธันวาคม 2561                                                                                                                                                                                           
ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  

งานวนัราชมงคลสัมพันธ์ คร้ังที ่17 

พธีิท าบุญตกับาตร เน่ืองในวนัขึน้ปีใหม่ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่                                                                         
เม่ือวนัที ่24 ธันวาคม 2561                                                                                                                                                                                         

ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารส านักงานคณบด ี 

พธีิท าบุญตักบาตร เน่ืองในวันขึน้ปีใหม่ 



 

 

 

แสดงความยนิดี 


