
      เดอืนมกราคม  2562 

งานประชาสมัพนัธ์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี

เลขท่ี 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธาน ี12130 โทรศพัท์ 02-5921955 ต่อ 2029 

วสัิยทศัน์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร “คณะเทคโนโลยกีารเกษตรเป็นองค์กรนักปฏบิตัมิืออาชีพ 
สามารถสร้างนวตักรรมด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรในระดบัประเทศและก้าวสู่สากล”  

จดหมายขา่ว 
  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

 

ประชุมคณะกรรมการและบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการความรู้(KM) ด้านการบริหารจัดการ                                                     

เมือ่วนัที่ 4 มกราคม 2562                                                                                                             

ณ ห้องประชุมอนิทนิล 2 อาคารสํานักงานคณบด ี 

ประชุมการจัดการความรู้(KM) ด้านบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

สอบสัมภาษณ์ TCAS คณะเทคโนโลยกีารเกษตร รอบที่ 1 PORTFOLIO ประจําปีการศึกษา 2562                                                    

เมือ่วนัที่ 5 มกราคม 2562                                                                                                             

ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัตกิาร 13 ช้ัน มทร.ธัญบุรี  

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที ่1 PORTFOLIO                                   



 

 

ประชุมการจัดการความรู้ ด้านการผลติบัณฑิต                                                                                            
ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Smart teacher model สําหรับคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                         

เมือ่วนัที 10 มกราคม 2562                                                                                                            
ณ ห้องประชุมอนิทนิล 2 อาคารสํานักงานคณบด ี 

ประชุมการจัดการความรู้ ด้านการผลติบัณฑิต 

อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารวเิคราะห์ผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา จากแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา                   
โดยมี ผศ.สมควร สนองอุทยั ที่ปรึกษามหาวทิยาลยั ผศ.ดร.อภิชาต ิสนธิสมบัต ิเป็นวทิยากรบรรยายและปฏิบัตกิาร                                      

เมือ่วนัที่ 11 มกราคม 2562                                                                                                            
ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวเิคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

 

อาจารย์และเจ้าหน้าทีข่องคณะ 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิารวเิคราะห์ผลการตรวจประเมนิคุณภาพ 

การศึกษาภายใน จากแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 (ระดบัสถาบัน)                                                                                                                         
เมือ่วนัที่ 7 มกราคม 2562                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย มทร.ธัญบุรี  

การอบรมเชิงปฏิบัติการวเิคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีข่องคณะ                                                                  
เข้าร่วมสัมมนา สมรรถนะการจัดทาํแผนพฒันารายบุคคล                                            

(Individual Development Plan-ID Plan)                                                          
เมือ่วนัที่ 9 - 10 มกราคม 2562                                                                    

ณ โรงแรมโรแมนตคิ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา 

สัมมนาสมรรถนะการจัดทาํแผนพฒันารายบุคคล                               



 

 
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่1/2562                                                                                          
เพือ่ตดิตามผลการดาํเนินตามรายไตรมาส                                                                                               

เมือ่วนัที่ 15 มกราคม 2562                                                                                                           
ณ ห้องประชุมอนิทนิล 2 อาคารสํานักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่1/2562 

 

โครงการพฒันางานวจิัยของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร สู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร                                                          
เมือ่วนัที่ 15 - 16 มกราคม 2562                                                                                                        

ณ ห้องประชุมอนิทนิล 3 อาคารสํานักงานคณบด ี 

โครงการพฒันางานวจัิยของคณะ สู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

โครงการ"การเขียนผลงานวจิัยเพือ่การตีพมิพ์ระดบัชาตแิละนานาชาติ"                                                                         
เมือ่วนัที่ 17 มกราคม 2562                                                                                                            

ณ ห้องประชุมอนิทนิล 3 อาคารสํานักงานคณบด ี 

โครงการ"การเขียนผลงานวจัิยเพือ่การตีพมิพ์ระดับชาตแิละนานาชาต"ิ 



 

 
 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมพธีิบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิและพธีิถวายราชสดุดีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาเข้าร่วมพธีิ                         

เมือ่วนัที่ 18 มกราคม 2562                                                                                                           
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์ อาคารสํานักงานอธิการบด ีมทร.ธัญบุรี 

วนัคล้ายวนัสถาปนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

ขอแสดงความยนิด ีผู้เข้ารับโล่และประกาศเกยีรตคุิณ ประจําปี 2561 ในวนัสถานปนามหาวทิยาลยั                                                    
วนัที ่18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์ อาคารสํานักงานอธิการบด ี

ผู้ทาํคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกติติกลุ ประธานคณะผู้บริหาร                                       
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วศิวกรรม จํากดั เครือเจริญโภคภัณฑ์                                                                                  

นักวจิัยดเีด่น ประเภทนักวจิัยทีม่ีผลงานดเีด่นด้านบริการวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อญัชลนิทร์ สิงห์คาํ 
นักวจิัยทีส่ร้างช่ือเสียงระดบันานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร พูลศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อญัชล ีสวาสดิ์ธรรม                                 

บุคลากรดเีด่น ระดบัมหาวทิยาลยั สายสนับสนุน กลุ่มที่ 2 นายอุดร ธุระกจิ 
สาขาวชิาทีไ่ด้รับรางวลัหน่วยงานและสาขาวฃิาทีม่ผีลงานทางวิชาการดเีด่น สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร 

รับโล่และประกาศเกยีรติคุณ ประจําปี 2561  

 

 

การสอบสัมภาษณ์ TCAS คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                 
รอบที่ 1 PORTFOLIO (เพิม่เติม) ประจําปีการศึกษา 2562                                            

เมือ่วนัที่ 20 มกราคม 2562                                                                     
ณ ห้องประชุมอนิทนิล 3 อาคารสํานักงานคณบด ี 

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที ่1 PORTFOLIO (เพิม่เติม)                                 



 

 

ประชุมการจัดการความรู้ การเรียนการสอน ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Smart teacher model 
สําหรับคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                                                                       

เมือ่วนัที 21 มกราคม 2562                                                                                                             
ณ ห้องประชุมอนิทนิล 2 อาคารสํานักงานคณบด ี 

ประชุมการจัดการความรู้ การเรียนการสอน  

 

 

 

ผู้บริหารคณะ เข้าสวสัดปีีใหม่ ผู้บริหารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

พร้อมทั้งผู้มอุีปการคุณแก่คณะ เน่ืองในโอกาสวันขึน้ปีใหม่ 2562   

สวสัดีปีใหม่ 

 

ประชุมคณะกรรมการคลสัเตอร์สมุนไพร ปี 2562                                       

ประชุมคณะกรรมการคลสัเตอร์สมุนไพร 
คลสัเตอร์เทคโนโลยกีารเกษตร     

เพือ่ประชุมหารรือโครงการสํานักงานส่งเสริม 
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)                      

เมือ่วนัที 28 มกราคม 2562                                  
ณ ห้องประชุมอนิทนิล 2 อาคารสํานักงาน  



 

 

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันทกัษะวชิาการ เกษตรราชมงคล คร้ังที่ 4                                              
เมือ่วนัที่ 24 - 26 มกราคม 2562                                                                                                         

ผลการแข่งขันได้รับรางวลัชนะเลศิ อนัดบั 1                                                                                               
ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จ.น่าน  

 

 

 

 

 

การแข่งขนัทกัษะวชิาการ เกษตรราชมงคล คร้ังที ่4  


