
      เดอืนกนัยายน 2560 

งานประชาสมัพนัธ์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 

วสัิยทัศน์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร “คณะเทคโนโลยกีารเกษตรเป็นองค์กรนักปฏิบัตมิอือาชีพ 
สามารถสร้างนวตักรรมด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรในระดบัประเทศและก้าวสู่สากล”  

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                         

น าโดย รศ.ดร.ลลิลี ่กาวต๊ีะ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประธานกรรมการ และคณะ 

เข้าตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ 

ประจ าปีการศึกษา 2559                                                                   

เมือ่วนัที ่1 - 2 กนัยายน 2560                                                                                                  

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559                           

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ   คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                             

ให้โอวาทนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ Agricultural Leadership Development Program                                                                                  

จดัโดย ส านักบริหารเครือข่ายทางธุรกจิ บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 

ร่วมกบัคณะนวตักรรมการจดัการเกษตรและงานพฒันาโครงการพเิศษเครือข่ายเกษตร สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์                                   

เมือ่วนัที ่2 - 3 กนัยายน 2560 ณ ศูนย์ธาราพาร์ค แจ้งวฒันะ                                                                                             

โดยมนีักศึกษาของคณะเข้าร่วม 3 ราย นายธีธัช พรอ าไพ นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์                                                  

น.ส.ธัญญารัตน์ พลเยีย่ม นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร                                                                              

น.ส.พชัรินทร์ แก้วปาน นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร  

โครงการ Agricultural Leadership Development Program                                   



 

 

 

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที ่  

จากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจนี 

เพือ่หารือแนวทางความร่วมมอืด้านประมง                                                                                         

เมือ่วนัที ่29 สิงหาคม 2560                                                                                                  

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

 
หารือแนวทางความร่วมมือด้านประมง                             

 

สาขาประมงจดัพธีิท าบุญสาขา ประจ าปีการศึกษา 2560                           

เมือ่วนัที ่26 สิงหาคม 2560  

 

 

ผู้บริหารคณะ อาจารย์วรีะยุทธ นาคทพิย์ รองคณบดฝ่ีายพฒันานักศึกษา 

เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดสีาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย คร้ังที ่4/2560  

เมือ่วนัที ่24 – 25 สิงหาคม 2560                                                                                          

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา  

 ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย คร้ังที ่4/2560  

สาขาการผลติพชื ได้เชิญวทิยากร คุณชุตมิา อ้อมกิง่ 

นักวชิาการเกษตร(ช านาญการ) กลุ่มงานวจิยัและเฝ้าระวงักกักนัพชื 

ส านักวจิยัพฒันาการอารักขาพชื จากกรมวชิาการเกษตร                                      

และ คุณนฤพน รักขยนั พนกังานราชการ(นักวชิาการเกษตร) 

กลุ่มงานสถาบันวจิยัพชืไร่และพชืทดแทนพลงังาน 

มาบรรยายแนะน าการท างานในสายงานทีไ่ด้เรียน 

ตลอดจนช้ีแนะแนวทางด้านการประกอบอาชีพในสายการผลติพชื     

ในรายวชิา แนะน าวชิาชีพการผลติพชื                                              

ให้แก่นักศึกษาช้ันปีที ่1                                                                                       

เมือ่วนัที ่30 สิงหาคม 2560                                                                                                                                                                                          

แนะแนวทางด้านการ ประกอบอาชีพในสายการผลติพชื  

สาขาประมงท าบุญสาขา ประจ าปีการศึกษา 2560                            

ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 อาคารคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ธัญบุรี  



 

นวตักรรมเกษตรเคร่ืองแยกเนือ้ตาลสุก                               

นวตักรรมเกษตรเคร่ืองแยกเนือ้ตาลสุก                               

 

ประชุมคณะกรรมการจดังานแสดงมุทติาจติ ประจ าปี 2560                                                                             

เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2560                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทติาจิต ประจ าปี 2560  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูรินทร์ อคัรกลุธร 

อาจารย์ประจ าสาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติเกษตร 

ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการสนทนาของนักศึกษา 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสียง 

คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน                                                        

ในหัวข้อเร่ือง นวตักรรมเกษตรเคร่ืองแยกเนือ้ตาลสุก                                                                                               

เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2560                                                                                              

ณ คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มทร.ธัญบุรี  

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา                                                                    
ร่วมกนัปลูกดาวเรือง เพือ่ร าลกึ ในพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่9                                                                                       
เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2560                                                                         
ณ โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์  

ร่วมปลูกดาวเรือง เพือ่ร าลกึ ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

น.สพ.ธนิต อยู่ในศีล                                            

กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไบโอเวลธ์ จ ากดั                                            

ประชุมหารือ ร่วมกบัผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะ 

ในการวจิยัและพฒันาพนัธ์ุโคเนือ้แบบครบวงจร 

โดยอาศัยความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยั     

และบริษัทเอกชน                                                             

เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2560                                                                           

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

การวจัิยและพฒันาพนัธ์ุโคเนื้อแบบครบวงจร  



 

 

 

คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมพธีิลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอื                       

ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และบริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เพือ่เพิม่ศักยภาพและพฒันากระบวนการเลีย้งสัตว์ปีกร่วมกนั                                                                      

เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2560                                                                           

ณ ห้องประชุมมงัคลอบุล มทร.ธัญบุรี   

พธีิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                        

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนกัศึกษา 
เข้าร่วมสัมมนากจิกรรมพฒันาการเรียนรู้อุตสาหกรรมอาหาร 
แห่งอนาคตและการเช่ือมโยงตลาดออนไลน์ผ่าน Application 
ภายใต้โครงการ “การเช่ือมโยงการค้าการลงทุน ผู้ประกอบการ 

เพือ่อุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)” 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                     

ร่วมกบัสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม                                                                                
เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2560                                                                                          

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพทิกัษ์ มทร.ธัญบุรี  

การเช่ือมโยงการค้าการลงทุน ผู้ประกอบการ เพือ่อุตสาหกรรมอาหารอนาคต  

 

 

 

 

 

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมงานศิษย์เก่าสัมพนัธ์                                                                                                                          
เมือ่ที ่9 กนัยายน 2560                                                                                                                                                                                            

ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี                      

งานศิษย์เก่าสัมพนัธ์  

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่9/2560 เพือ่รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560                                                                                                                                                  
เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2560                                                                                                                                                                                           

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่9/2560  



 

 

 

 

คณะจดัให้มกีารบรรยาย หัวข้อเร่ือง “ปลูกบัวอย่างไร ให้ได้เงนิล้าน” ให้กบัผู้ทีส่นใจภายนอก                                                                   
บรรยายโดย คุณจกัพงษ์ สังข์งาม ผู้จดัการ สวนบัวก าแพงเพชร                                                                                                                          

เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2560                                                                                                                                                                                          
ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม ศูนย์บริการความรู้(CKC)  

ปลูกบัวอย่างไร ให้ได้เงินล้าน 

คณะจดัสอบสัมภาษณ์คดัเลอืกบุคลากร เพือ่บรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                            
เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2560                                                                                                                                                                                           

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 

 สอบสัมภาษณ์คัดเลอืกบุคลากร  

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมพธีิถวายความอาลยั พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชฯ 
และน้อมร าลกึถึงพระมหากรุณาธิคุณอนัหาทีสุ่ดมไิด้ ของพระองค์ท่านทีม่ต่ีอพสกนกิรชาวไทยตลอดมา                                                          

เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2560                                                                                                                                                                                             
ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  

พธีิถวายความอาลยั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
จดัการเลอืกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบุคลากร                                                                        

เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2560                                                                                                  
ณ หน่วยเลอืกตั้งที ่5 ห้องเอนกประสงค์ อาคารส านักงานคณบด ี 

เลอืกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพฒันาบุคลากร                            



ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพือ่วางแผนการพฒันาบุคลากร ตามโครงการส ารวจความผูกพนั                                 
ความพงึพอใจและความสุขของบุคลากร มทร.ธัญบุรี                                                                                                                                                                   

เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2560                                                                                                                                                                                            
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

 
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน  

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีข่องคณะ เข้าร่วมพธีิสักการะไหว้พระพุทธพริิยมงคล 
บวงสรวงพระบรมรูป รัชกาลที ่5 และส่ิงศักดิ์สิทธ์ิภายในมหาวทิยาลยั 

เพือ่ความเป็นสิริมงคลเนื่องใน “วนัราชมงคล”                                                                                                                                                                                                                                                             
เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2560                                                                                                                                                                                            

ณ มทร.ธัญบุรี  

บวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิภายในมหาวทิยาลยั  

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาของคณะ                        
เข้าร่วมพธีิน้อมส านึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช เนื่องในวนัคล้ายวนัพระราชทานนาม 

“ราชมงคล” และร่วมแสดงความยนิดกีบัศิษย์เก่าทีไ่ด้รับโล่ ศิษย์เก่าดเีด่น                              
อกีทั้งร่วมกจิกรรมประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ท าด้วยใจถวายพ่อ เนื่องในวนัราชมงคลน้อมเกล้า                                                                                                                                                                            

เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2560                                                                                                                                                                                      
ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  

วนัคล้ายวนัพระราชทานนาม “ราชมงคล” 

แข่งขันกฬีาภายในคณะ “พระพรุิณเกมส์ ” 2560                                                                                                                       
เมือ่วนัที ่11 - 16 กนัยายน 2560                                                                                                                                                                                      

ณ สนามกฬีาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)  

พระพรุิณเกมส์  2560  



 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
จดังานมุทติาจติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2560 

โดยมผู้ีเกษียณอายุราชการในสังกดัของคณะ                      
จ านวน 2 ท่าน                                                                    

เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2560                                                 
ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี  

 มุทติาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2560  

 

งานมุทติาจติ และงานเลีย้งเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2560 
เพือ่แสดงความยนิดแีละขอบคุณ โดยมผู้ีเกษียณอายุราชการ                        

จ านวน 2 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วทิยา ทวนุีช                       
ว่าทีร่ท.ดร.เสถียร โปกลุ และลาออกจากราชการ 2 ท่าน                    

นายประดษิฐ วรรณพาหุล นายส าราญ พุ่มพศิ                                                                                                                                                   
เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2560                                                                                                                                                                                           
ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

งานมุทติาจิต และงานเลีย้งเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2560  

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน                                                          
ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร พูลศรี 

อาจารย์ประจ าคณะสาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร 
เป็นวทิยากรบรรยายในหัวข้อเร่ือง 

“การสร้างมูลค่าเพิม่สินค้าด้วยการพฒันาและเลอืกใช้บรรจุภัณฑ์ทีเ่หมาะสม 
เพือ่ยดือายุผกัและผลไม้” เพือ่สร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ผู้ค้า                                         

และผู้ประกอบการตลาดกลาง                                                                                 
เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2560                                                                                                  

ณ โรงแรมซีแอล การ์เด้น อนิน์ จ.อ่างทอง  

การสร้างมูลค่าเพิม่สินค้าด้วยการพฒันา  

 

ประชุมคณะกรรมการจดัท าแผน 
และคณะกรรมการก ากบัตวัช้ีวดังานประกนัคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

เพือ่จดัแผนปฏบิัตริาชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 
และแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                           

เมือ่วนัที ่26 กนัยายน 2560                                                                                                                                                                                            
ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน  



คณะเทคโนโลยกีารเกษตร และวทิยาลยัการแพทย์แผนไทย 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) 

จดักจิกรรมร้องเพลงชาตไิทย “น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่6 

ทีพ่ระราชทานธงชาตไิทยครบรอบ 100 ปี”                                                         
เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2560   เวลา 08.00 น.                                                                                                                                                                                                                  
ณ บริเวณหน้าเสาธง ส านักงานคณบด ี 

 กจิกรรมร้องเพลงชาติไทย  

 

 

 

 

 

ผู้ส่ือข่าว U channel และ MSS ปทุมธานี                                                                                                                     
ถ่ายท าและสัมภาษณ์ ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ธัญบุรี 

อาจารย์พศิาล ตนัสิน และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ เกีย่วกบัโครงการบริการวชิาการ ภาคปฏิบัต ิ
จดัสร้างพืน้ทีก่ารเกษตรพอเพยีงแบบจ าลองตวัอย่าง                                                                                                                                           

เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2560                                                                                                                                                                                             
ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.ปทุมธาน ี

ถ่ายท าและสัมภาษณ์ “สร้างพืน้ทีก่ารเกษตรพอเพยีงแบบจ าลองตัวอย่าง”  

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ คณบด ี ร่วมประชุมสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่9/2560                                  

                             เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2560                                                                                                                                                                                                     

ณ ห้องประชุมมงัคลอบุล  มทร.ธัญบุรี  

 

ประชุมสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่9/2560                              

 

ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะ 
เข้าเยีย่มชมคณะนวตักรรมการจดัการเกษตร สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
เพือ่แลกเปลีย่นความรู้ด้านการเกษตร และท าความร่วมมอืด้านการศึกษา 

การบริการวชิาการในอนาคต 
เมือ่วนัที ่25 กนัยายน 2560 

เยีย่มชมคณะนวตักรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์  



 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาการผลติพชื เข้าศึกษาดูงาน บริษัท คงิ ฟรุทส์ จ ากดั 
เยีย่มชมการจดัการฟาร์ม พร้อมทั้งชมกระบวนการผลติกล้วยหอมผลสด 
ภายในโรงงานคดับรรจุ อกีทั้งเป็นแรงบันดาลใจในการท าธุรกจิเกษตร 

และน าความรู้ไปปรับใช้ในการพฒันาการเกษตรให้ปลอดภัยและยัง่ยนืต่อไป 
ในรายวชิา กฏีวทิยาทางการเกษตร                                                                                 

ผู้สอนโดย ผศ.ดร.อญัชล ีสวาสดิ์ธรรม                                                                                           

 

ศึกษาดูงาน บริษัท คิง ฟรุทส์ จ ากดั  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาประมง เข้าศึกษาดูงาน               
บริษัท ป. เจริญฟาร์ม 

และศูนย์วจิยัและพฒันาประมงชายฝ่ัง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา                                                                                               

ในวชิา ปฏิบัตกิารเพาะเลีย้งสัตว์น า้                           
ผู้สอนโดย อาจารย์สมงิ จ าปาศรี                                               

และอาจารย์สงบ ศรีเมอืง                                                                             

ศึกษาดูงาน บริษัท ป. เจริญฟาร์ม และศูนย์วจัิยและพฒันาประมงชายฝ่ัง 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 ปี4 และนกัศึกษาปริญญาโท สาขาการผลติพชื 
ศึกษาดูงานด้านการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื                                                                                    

ณ บริษัท ไพฑูรย์สะพล ีอ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี                                                                                  
ในรายวชิา การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื                                                                          

ผู้สอนโดย ผศ.ดร.ปิยะวด ีเจริญวัฒนะ  

ศึกษาดูงาน บริษัท ไพฑูรย์สะพล ี

 

 

ผศ.วฒันา วริิวุฒิกร ออกตรวจนิเทศนักศึกษาช้ันปีที ่4 
สหกจิสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560                                                          
ณ บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัปทุมธานี                                      

และ บริษัท ไทยน า้ทพิย์ จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัปทุมธานี  

 

 

 

ตรวจนิเทศนักศึกษาสหกจิ  



 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาประมง ศึกษาคุณภาพดนิตะกอนในบ่อเพาะเลีย้งสัตว์น า้                                                 

โดยใช้ Gravity Corer และ Sediment grab                                                                

ในรายวชิา ส่ิงแวดล้อมทางประมง                                                                                              

ผู้สอนโดย ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม  

ศึกษาคุณภาพดินตะกอนในบ่อเพาะเลีย้งสัตว์น า้                                                  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร 

ศึกษาการท าแห้งแบบแช่เยอืกแขง็ (Freeze drying)                             

ในรายวชิา เทคโนโลยกีารอบแห้ง                                                            

ผู้สอนโดย ดร.จรัญ ลขิิตรัตนพร  

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่1 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ ประกวดจดัสวนขนาดเลก็                                                                              

ในรายวชิาภูมทิศัน์เบือ้งต้น                                                                                   

ผู้สอนโดย อาจารย์วรีะยุทธ นาคทพิย์  

ประกวดจัดสวนขนาดเลก็                               

ศึกษาการท าแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง (Freeze drying)                              

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาประมง วดิบ่อจบัปลา และเกบ็ขยะในบ่อปลา                                                                

ในรายวชิา ทกัษะวชิาชีพทางประมง ผู้สอนโดย อาจารย์สมงิ จ าปาศรี 

อาจารย์จริาพร กลุค า และดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก  

วดิบ่อจับปลา และเกบ็ขยะในบ่อปลา                               

นักศึกษาช้ันปีที ่3 
สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
ศึกษาบทปฏิบตักิารเร่ือง Heat Transfer                            

ในรายวชิา หลกัวศิวกรรมอาหาร                                                    
ผู้สอนโดย ผศ.ดร.วรินธร พูลศรี  

ปฏิบัติการเร่ือง Heat Transfer                             



 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาการผลติพชื เพาะเห็ดฟางในตะกร้า                                      

ในรายวชิา การเพาะเห็ด                                                                                                        

ผู้สอนโดย ดร.พราวมาส เจริญรักษ์  

 เพาะเห็ดฟางในตะกร้า  

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาสัตวศาสตร์                   

ฝึกทกัษะวชิาชีพทางสัตวศาสตร์ (ไก่ไข่)                                                                                                    

ในรายวชิา ทกัษะวชิาชีพทางสัตวศาสตร์ 1                                                                                                                                                        

ผู้สอนโดย อาจารย์อชิรา ผดุงฤกษ์  

ฝึกทกัษะวชิาชีพทางสัตวศาสตร์ (ไก่ไข่)                                

 

 

 

 

เพิม่มูลค่าเปลอืกกาแฟสด  


