
      เดอืนพฤศจกิายน 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 

 

กลุ่มงานปรับปรุงพนัธ์ุแพะศูนย์วจิยัการผสมเทยีม และเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี                                     

เข้าผสมเทยีมแพะ                                                                                                              

เม่ือวนัที ่5 พฤศจกิายน 2561                                                                                                 

ณ แผนกสัตว์เคีย้วเอื้องขนาดเลก็ สาขาสัตวศาสตร์   

ผสมเทยีมแพะ 

 

 

 

 

 

โครงการนวตักรรมการผลติโคเน้ือคุณภาพพรีเมีย่ม รองรับตลาดระดบับน  สร้างก าลงัคนทีม่สีมรรถนะ 

เพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลติตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (พ.ศ.2561-2565)   Non  degree                                                                                      

ระหว่าง 3 พฤศจกิายน 2561 - 10 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                                                                                          

ณ นอร์ทเทร์ินฟาร์ม 1996 อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  

โครงการนวตักรรมการผลติโคเน้ือคุณภาพพรีเมี่ยม 



 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่9/2561                                                                                                                                            
เพ่ือพจิารณาแผนปฏบิัตงิาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562                                                                                                                     

เม่ือวนัที ่13 พฤศจกิายน 2561                                                                                                                                                                                
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่9/2561  

ประชุมคดัเลือกข้าราชการ พนกัมหาวทิยาลยั พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว ดเีด่น ประจ าปี 2561                                            
เม่ือวนัที ่13 พฤศจกิายน 2561                                                                                                                                                                                                                    

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2561  

 

คณะกรรมการคดัเลือกนักศึกษา 
พจิารณาเข้ารับทุนการศึกษา ประจ าปี 2561                                                                                       

เม่ือวนัที ่14 พฤศจกิายน 2561                                                                                                
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 
อาคารส านักงานคณบด ี 

พจิารณาเข้ารับทุนการศึกษา ประจ าปี 2561                                                                                       

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏบิัตกิาร 
เพ่ือพฒันางานด้านพสัดุ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

เร่ือง หลกัการปฏิบตัทิีด่เีกีย่วกบัการพสัดุ 

เม่ือวนัที ่4 - 6 พฤศจกิายน 2561  

ณ โรงแรมแคนทารี โคราช   

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพฒันางานด้านพสัดุ 



 

 

 

 

 

ประชุมคณะท างาน ส านกังานบริหารพื้นทีส่่วนกลางของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต                                                   
เม่ือวนัที ่14 พฤศจกิายน 2561                                                                                                                                                                                         

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะท างาน ส านักงานบริหารพืน้ทีส่่วนกลาง มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.อญัชล ี สวาสดิ์ธรรม อาจารย์ของคณะ เข้าร่วมรับเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี                                   

ในพธีิเปิดงาน “วนันิทรรศการวชิาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”                                                                                                                             

เม่ือวนัที ่12 - 13 พฤศจกิายน 2561                                                                                                                                                                             

ณ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก 

 วนันิทรรศการวชิาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระเร่งด่วน พจิารณาผลการเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2561                                                                   
เม่ือวนัที ่16 พฤศจกิายน 2561                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระเร่งด่วน 



 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

น าเสนอสหกจิศึกษาทางเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561                                                          

เม่ือวนัที ่15 พฤศจกิายน 2561                                                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ น าเสนอสหกจิศึกษา 

 

ดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พกุ และคณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
และน าเสนอผลงานวชิาการ                                                                                                        

ใน The Forth International Conference on Science, Engineering & Environment 
(SEE), Nagoya, Japan 

เม่ือวนัที ่12 - 14 พฤศจกิายน 2561                                                                                              
ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่ น  

 SEE NAGOYA 2018  

 

ประชุมระบบงานสารบรรณ  
และก าหนดการจดัโครงการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน                                                                                     

เม่ือวนัที ่16 พฤศจกิายน 2561                                                                                                                                                                                         
ณ ห้องประชุม อาคารส านักงาน  

 

ประชุมระบบงานสารบรรณและก าหนดการจัดโครงการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน 

 

อาจารย์และเจ้าหน้าทีส่าขาสัตวศาสตร์ ฝึกผสมเทยีมแพะ                                                                           

ณ แผนกสัตว์เคีย้วเอื้องขนาดเลก็ สาขาสัตวศาสตร์   

 ผสมเทยีมแพะ  



 

 

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดนิทรเทพยวรางกูร พระราชทานผ้าพระกฐิน                                                                                       

ให้ รศ.ดร.ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ อธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี อญัเชิญถวาย                                                                                                                            

เม่ือวนัที ่17 พฤศจกิายน 2561                                                                                                                                                                                         

ณ วดัแก้วพจิติร พระอารามหลวง จ.ปราจนีบุรี  

 พระราชทานผ้าพระกฐิน   

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร ร่วมท ากจิกรรมจติอาสา                                                                                                                                
เม่ือวนัที ่20 พฤศจกิายน 2561  

กจิกรรมจิตอาสา 

 

คณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยกี าปงสปือ 
ราชอาณาจกัรกมัพูชา เข้าฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                                                                                  
ณ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร                                                                                        

เม่ือวนัที ่19 พฤศจกิายน 2561  

คณะอาจารย์ จากราชอาณาจักรกมัพูชา เข้าฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 



 

 

 

 

 

 

คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษต ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ ร่วมสืบสานประเพณลีอยกระทง 

แจก“กระทงข้าวโพดอบกรอบเป็นมติรส่ิงแวดล้อม ” แก่บุตรหลานของบุคลากรในคณะ กระทงทีส่ามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาต ิ

ท าจากอาหารปลาข้าวโพดหลากสี เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมแม่น า้ล าคลอง เป็นอาหารส าหรับปลานานาชนิดได้อกีด้วย                                     

เม่ือวนัที ่22 พฤศจกิายน 2561 

 ร่วมสืบสานประเพณลีอยกระทง 

นักเรียนจากวทิยาลยัอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์สิงห์บุรี) ร่วมปฏิบัตกิารในรายวชิาโครงงาน 3                                                       
ณ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร                                                                                                                                                            

เม่ือวนัที ่19 -23 พฤศจกิายน 2561                                                                                                                                                                                 
โดยม ีผศ.อญัชลนิทร์ สิงห์ค า และคณาจารย์ในสาขา รวมทั้งเจ้าหน้าที ่และนักศึกษารุ่นพีใ่นสาขาให้การดูแล  

ปฏิบัติการในรายวชิาโครงงาน 3                                 

 

โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                                                           
เม่ือวนัที ่21 - 22 พฤศจกิายน 2561                                                                                                                                                                                

ณ ศูนย์บริการความรู้ CKC   

โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 



 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดี 

 

 

 

 

 

 

สมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี พจิารณาคดัเลือกนกัศึกษารับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561                                                                   
เม่ือวนัที ่28 พฤศจกิายน 2561                                                                                                                                                                                       

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 

พจิารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

โครงการการจดัการความรู้ด้านการวจิยั “การเพิม่ศักยภาพของนักวจิยัในการตพีมิพ์ผลงานวจิยัระดบัชาตหิรือนานาชาติ”                                                                                             
เม่ือวนัที ่26 - 27 พฤศจกิายน 2561                                                                                                                                                                                   

ณ ศูนย์บริการความรู้ CKC  

โครงการการจัดการความรู้ด้านการวจัิย 


