
      เดอืนกุมภาพนัธ์ 2562 

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 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ  

เข้าศึกษาดูงานโรงเรือนสาขาสัตวศาตร์                                                                                          

เม่ือวนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 2562  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานโรงเรือนสาขาสัตวศาตร์                             

ประชุมคณะกรรมการและบุคลากรทีเ่กีย่วข้องการจดัการความรู้ ( KM) ด้านการบริหารจดัการ                                                                        

และบรรยายพเิศษ เร่ือง การเขียนคู่มือท าผลงานและให้ความรู้ในเส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน                                                                           

วทิยากร กองบริหารงานบุคคล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี โดยนายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข                                                                                                             

เม่ือวนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                                                                                                                               

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 

ประชุมการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ 



 

 

 

ประชุมการบริหารความเส่ียง                                                       
ในหัวข้อเร่ือง การจดัการอบุัตเิหตุร้ายแรงทีเ่กดิขึน้ในห้องปฏบิัตกิาร 

การปฏบิัตงิานฟาร์ม                                                                              
เม่ือวนัที ่11 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                               

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะท างานการบริหารความเส่ียง                                                        

ผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม หารือแนวทางการเพิม่รายได้ ศูนย์ปฏบิัตกิารทางการเกษตรเพ่ือสุขภาพ (COE)                                             
กบัคุณธนยศ เอื้อวศิาลวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริหารความสัมพนัธ์ลูกค้าองค์กรส านกังานการตลาด                                 

กลุ่มธุรกจิเกษตรอตุสาหกรรม เครือเบทาโกร และทมีงาน                                                                                                                               
เม่ือวนัที ่8 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

หารือแนวทางการเพิม่รายได้ ศูนย์ COE คร้ังที ่2 

 

 

โครงการบริการวชิาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพชีวติทีย่ัง่ยืน 
ของชุมชน และเศรษฐกจิเมืองใหม่ 

การแปรรูปผลติภณัฑ์อาหารจากกล้วยเพ่ือเพิม่มูลค่า                                                                              
เม่ือวนัที ่ 6 - 7  กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                             

ณ วดัปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี                                                                                     
วทิยากรโดย ผศ.ประดษิฐ์ ค าหนองไผ่                                                       
และ ผศ.ดร.นันท์ชนก นันทะไชย  

 

การแปรรูปผลติภัณฑ์อาหารจากกล้วยเพ่ือเพิม่มูลค่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาของคณะ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพ่ือสร้างผู้น านักศึกษาให้เป็นบณัฑิตทีพ่งึประสงค์  

เม่ือวนัที ่12 - 16 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                                                                                                                 
ณ มทร.ธัญบุรี และวทิยาลยัโพธิวชิชาลยั(มศว.) จ.สระแก้ว 

โครงการฝึกอบรม เพ่ือสร้างผู้น านักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีพ่งึประสงค์  

โครงการบริการวชิาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพชีวติทีย่ัง่ยืนของชุมชน และเศรษฐกจิเมืองใหม่ 
โครงการการแปรรูปผลติภัณฑ์จากทรัพยากรชุมชน(บึงกาสาม)                                                                                                                  

เม่ือวนัที ่11 - 12 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                                                                                                      
วทิยากรโดย ดร.ลลติา ศิริวฒันานนท์ และ ผศ.ประดษิฐ์ ค าหนองไผ่  

โครงการการแปรรูปผลติภัณฑ์จากทรัพยากรชุมชน(บึงกาสาม)                                  

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่2/2562                                                                                                                                                                                   
เพ่ือตดิตามผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ และการจดัซ้ือครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 2562                                            

เม่ือวนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                                                                                                                      
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่2/2562 



 

 

เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวทิยาลยั และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร               
เม่ือวนัที ่14 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                                                                                                                           

ณ อาคารโภชนาคาร 2545 ศูนย์รังสิต และอาคารคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ธัญบุรี  

เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา  

 

ประชุมการจดัการความรู้ คร้ังที ่5/2561                                                                                                                                                             
ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Smart teacher model ส าหรับคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                           

เม่ือวนัท ี14 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                                                                                                                       
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน 

คณาจารย์และนักศึกษาของคณะ ร่วมแสดงนวตักรรมด้านอาหาร                                                                                                                             
ในงาน Thailand Industrial Fair 2019 and Food Pack Asia 2019                                                                                                             

เม่ือวนัที ่13 - 16 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                                                                                                          
ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ  

แสดงนวตักรรมด้านอาหาร                              



 

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาของคณะ 
เข้าร่วมกจิกรรมเดนิการกศุล                      

ราชมงคลธัญบุรีสัมพนัธ์ คร้ังที1่9                                                

เม่ือวนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                               
ณ มทร.ธัญบุรี                               

กจิกรรมเดินการกุศล ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ คร้ังที1่9                                                 

 

 

 

 

ผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม หารือแนวทางการเพิม่รายได้ ศูนย์ปฏบิัตกิารทางการเกษตรเพ่ือสุขภาพ(COE)                                         
กบัคุณธนยศ เอื้อวศิาลวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารความสัมพนัธ์ลูกค้าองค์กรส านกังานการตลาด 

กลุ่มธุรกจิเกษตรอตุสาหกรรม เครือเบทาโกร และทมีงาน                                                                                                                                
เม่ือวนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                                                                                                                             

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี  

หารือแนวทางการเพิม่รายได้ ศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพ่ือสุขภาพ(COE)  คร้ังที ่3                                  

 

 

 

 

 

 

โครงการ พฒันาบุคลากรคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                                                                   
เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบั                                                                                  

เม่ือวนัที ่16 - 20 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                                                                                                    
ณ  จ.อุบลราชธานี  

โครงการพฒันาบุคลากรคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีข่องคณะ                                                   
เข้าร่วมอบรมการจดัแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan- ID Plan)                                                                     

เม่ือวนัที ่ 20 – 21 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                                        
ณ ห้องฝึกอบรม อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ48 พระชันษา                                                

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี มทร.ธัญบุรี 

การจัดแผนพฒันารายบุคคล 



 

 
 

กจิกรรมงานสืบสานวฒันธรรมไทย คร้ังที ่25 โดยในช่วงเช้า มกีจิกรรมการแข่งขนัการแกะสลกัผกัผลไม้ การประดษิฐ์ว่าวไทย 
การประดษิฐ์เคร่ืองแขวนดอกไม้สด การท าขนมครกเบญจรงค์ การตอบปัญหาเกีย่วกบัศิลปะและวฒันธรรมทางการเกษตร 

การป้ันดนิเหนียวเล่าเร่ืองรอยยิม้ของคนไทย การประดษิฐ์ซุ้มทางมะพร้าว และการฝัดข้าวลลีา                                                                  
เม่ือวนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                                                                                                                       

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พธีิมอบโล่ประกาศเกยีรตคุิณผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี 2561 กจิกรรมขับร้องเพลงลูกทุ่งจากวทิยาลยัการแพทย์แผนไทย 
กจิกรรมการประกวดธิดาผ้าไทย และกจิกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งลปิซิงก์คอนเทสท์  

 

กจิกรรมงานสืบสานวฒันธรรมไทย คร้ังที ่25  

ช่วงค ่า 



 

 

การประชุมคณะท างานส านักงานบริหารพืน้ทีส่่วนกลางของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต คร้ังที ่1/2562                        
เม่ือวนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                                                                                                                         

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี

ประชุมคณะท างานส านักงานบริหารพืน้ทีส่่วนกลาง มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต  

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร Tianjin Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจนี ร่วมหารือกบัผู้บริหารคณะ                                           
ในเร่ืองของหลกัสูตร การก่อตั้งสถาบัน Shennong College การแลกเปลีย่นนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบัน พร้อมทั้งเข้าเยีย่มชมคณะ                                         

เม่ือวนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2561                                                                                                                                                                                        
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

Tianjin Agricultural University เข้าเยี่ยมชมคณะ 

  

โครงการนวตักรรมการผลติโคเน้ือพรีเมีย่ม เพ่ือรองรับตลาดระดบับน                                                                                                             
เม่ือวนัที ่3 พฤศจกิายน 2561 - 10 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                                                                                 
ณ นอร์ทเทร์ินฟาร์ม 1996 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  

โครงการนวตักรรมการผลติโคเน้ือพรีเมี่ยม เพ่ือรองรับตลาดระดับบน                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ ศึกษาดูงานประกอบรายวชิา การเลือกใช้วสัดุพืชพรรณ                                                                               
ณ อุทยานธรรมชาตวิทิยาสิรีรุกขชาตมิหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา จงัหวดันครปฐม                              

เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จกัพรรณไม้ในงานภูมทิศัน์ และลกัษณะการเจริญเตบิโต ท าให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง                                                                                                     
ควบคุมนักศึกษาโดย ดร.สุกญัญา ชัยพงษ์  

ศึกษาดูงานประกอบรายวชิาการเลือกใช้วสัดุพืชพรรณ                               

สาขาประมงได้จดักจิกรรม Workshop “การใช้เทคนิค PCR ในงานทางประมง”                                                                          
ให้กบันักศึกษาช้ันปีที ่3  ในรายวชิา โรคและปรสิตสัตว์น า้ และวชิาพนัธุศาสตร์สัตว์น า้                                                                             

โดยได้รับความอนุเคราะห์เคร่ืองมือจาก บริษัท แลบลดีเดอร์ จ ากดั                                                                                                                             
และบรรยายพเิศษโดย อาจารย์อดุลย์ บุญเฉลมิชัย                                                                                                                                          

ผู้สอนโดย ผศ.ดร.กติตมิา วานิชกูล และ ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม                                                                                                                       
ณ  ห้องเรียน ปม. 1101  

การใช้เทคนิค PCR ในงานทางประมง 

 

 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีข่องคณะ                                                       
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจดัการความรู้ คร้ังที ่12 

เม่ือวนัที ่26 - 27 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                     
ณ โรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี  

 

 

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ คร้ังที ่12  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ลลติา ศิริวฒันานนท์ คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร เข้าสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจ าคณะ                                                                       
เม่ือวนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2562  

สักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจ าคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ คณบด ีพร้อมด้วยผู้บริหารเข้าสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจ าคณะ                               
และส่งมอบงานให้แก่ ดร.ลลติา ศิริวฒันานนท์ เน่ืองด้วยในโอกาสหมดวาระการด ารงต าแหน่งคณบด ี                                                                                               

เม่ือวนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2562  

สักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจ าคณะและส่งมอบงาน                            

รศ.ดร.ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ 
อธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                                         

ลงนามความร่วมมือทางวชิาการ  ระหว่าง มทร.ธัญบุรี 
กบั Tianjin Agricultural University 

สาธารณรัฐประชาชนจนี                                                                                                          
เม่ือวนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                               

ณ ห้องประชุมรัตตอุบล มทร.ธัญบุรี  

ลงนามความร่วมมือทางวชิาการ   



 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาการผลติพืช น าเสนอผลงานวชิาการภาคโปสเตอร์                                                                                                        
เม่ือวนัที ่11 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                                                                                                                       

ณ ห้อง smart classroom อาคารเรียนรวมเฉลมิพระเกยีรต ิ 

สาขาการผลติพืช น าเสนอผลงานวชิาการภาคโปสเตอร์                                         

 

นักศึกษาช้ันปีที ่1 สาขาสัตวศาสตร์ ฝึกปฏิบตัเิร่ืองวงจรไฟฟ้า                                                                                                                     
ในรายวชิา เทคโนโลยไีฟฟ้าเพ่ือการเกษตร                                                                                                                                                       

ผู้สอนโดย ผศ.ดร.วรินธร พูลศรี และขอขอบคุณ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ทีอ่นุเคราะห์สถานทีใ่นการเรียนการสอน  

ฝึกปฏิบัติเร่ืองวงจรไฟฟ้า                              

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาการผลติพืช 
ฝึกทกัษะการบ ารุงรักษาและการใช้เคร่ืองตดัหญ้าขนาดเลก็                                                  

ในรายวชิา เคร่ืองจกัรกลการเกษตร                                                                               
ผู้สอนโดย ว่าทีร้่อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วชัรินทร์รัตน์  

ฝึกทกัษะการบ ารุงรักษาและการใช้เคร่ืองตัดหญ้าขนาดเล็ก            



 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาการผลติพืช                                                                 
เรียนรู้เคร่ืองมืออปุกรณ์และฝึกทกัษะการเช่ือมไฟฟ้าเบ้ืองต้น                                

ในรายวชิา ทกัษะช่างเกษตร                                                                                   
ผู้สอนโดย ว่าทีร้่อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วชัรินทร์รัตน์  

เรียนรู้เคร่ืองมืออุปกรณ์และฝึกทกัษะการเช่ือมไฟฟ้าเบื้องต้น                                 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 
สอบการเรียกช่ือพรรณไม้ในงานภูมทิศัน์ จ านวน 400 ชนิด                                                         

ในรายวชิา การเลือกใช้วสัดุพืชพรรณ                                                                                                                                                              
ผู้สอนโดย อาจารย์พศิาล ตนัสิน และ ดร.สุกญัญา ชัยพงษ์  

สอบการเรียกช่ือพรรณไม้ในงานภูมิทศัน์  

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาประมง                                         
ศึกษาลกัษณะเมด็เลือดในปลา ในรายวชิา พนัธุศาสตร์สัตว์น า้                    

ผู้สอนโดย ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม  

ศึกษาลกัษณะเม็ดเลือดในปลา  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์                          
ศึกษาดูงานประกอบรายวชิา การจดัการพื้นทีท่รัพยากรธรรมชาต ิ                                                                    

เม่ือวนัที ่16 - 18 กมุภาพนัธ์ 2562                                                                                             
ณ อุทยานแห่งชาตแิก่งกระจาน อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ์                  

โดยได้ท าการส ารวจและออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาตเิส้นทางน า้ตกป่าละอู 
และพืน้ทีบ่ริการน าเสนอต่อหัวหน้าอุทยานเพ่ือการพฒันาต่อไป                                                                     

ควบคุมโดย อาจารย์พศิาล ตนัสิน  

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์  ศึกษาดูงาน 



 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดี 


