
      เดอืนมีนาคม 2561 

งานประชาสมัพนัธ์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 

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

วสัิยทัศน์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร “คณะเทคโนโลยกีารเกษตรเป็นองค์กรนักปฏิบัตมิอือาชีพ 
สามารถสร้างนวตักรรมด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรในระดบัประเทศและก้าวสู่สากล”  

จดหมายข่าว 
  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร  

ให้การต้อนรับ นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                          

ท่านวรีะศักดิ์ วงษ์สมบัต ิพร้อมด้วย คณาอาจารย์จากราชอาณาจกัรกมัพูชา 

ทีเ่ข้าร่วมโครงการสนบัสนุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลอื 

แก่ราชอาณาจกัรกมัพูชาด้านการศึกษา 

ตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี                         

เมือ่วนัที ่5 มนีาคม 2561                                                                                                    

      ณ ห้องประชุม ส านักงานคณบด ี 

ต้อนรับ คณาอาจารย์จากราชอาณาจักรกมัพูชา 

 

บริษัท สหฟาร์ม จ ากดั เข้ารับสมคัรงานพร้อมสัมภาษณ์ 

นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์                                                                                        

เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2561                                                                                                                                                                                                  

ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานคณบด ี 

บริษัท สหฟาร์ม จ ากดั เข้ารับสมัครงาน 

โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 และการจดัการเรียนรู้ของคณะ 

วทิยากรโดย รศ.ดร.ลลิลี ่กาวต๊ีะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                                                         

เมือ่วนัที ่5 - 6 มนีาคม  2561                                                                                                  

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

โครงการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน  



 

ผศ.ประดษิฐ์ ค าหนองไผ่ 

และนกัศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร                    

บริการวชิาการ การแปรรูปผลติภณัฑ์อาหารจากกล้วย 

เพือ่เพิม่มูลค่าผลติภณัฑ์ ได้แก่ กล้วยทอดกรอบปรุงรสชนิดต่างๆ                                                                 

(รสหวาน รสเคม็ รสแซบจีด๊ รสสาหร่าย รสชีส กล้วยเบรคแตก)                              

กล้วยหอมกวน กล้วยน า้ว้ากวน และเค้กกล้วยหอม                                                              

เมือ่วนัที ่7 - 8 มนีาคม 2561                                                                                               

ณ วดัปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี                                                                                     

บริการวชิาการ การแปรรูปผลติภัณฑ์อาหารจากกล้วย 

โครงการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน ระยะที ่3 

“ธรรมะกบัการท างานให้มคีวามสุข”                                                                             

วทิยากรโดย พระมหารพภีัทร วชิรปญฺโญ                 

(น.ธ.เอก,ป.ธ.5,พธ.บ, วท.ม.)                                                                                                            

เมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2561                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 3 อาคารส านักงานคณบด ี 

โครงการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที ่3  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ 

คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                                                     

ร่วมประชุม กบัสมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี เพือ่สรุปงบประมาณ                   

พร้อมทั้งปัญหา และอุปสรรคการจดังาน “84 ปี เกษตรทุ่งรังสิต”                                                                    

เมือ่วนัที ่10 มนีาคม 2561                                                                                                                                                                                              

ณ ส านักงานสมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี  

ประชุมสมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี  

รองอธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ผศ.นท ีภู่รอด               
พร้อมด้วย ดร.เอนก  ศิลปพนัธ์ุ รองกรรมการผู้จดัการบริหาร 

สายงานวจิยัและพฒันา กลุ่มธุรกจิพชืครบวงจร เครือเจริญโภคภณัฑ์ 
และผู้บริหาร อาจารย์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                         

เข้าส ารวจพืน้ที ่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
เพือ่พฒันาเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตร                                                                       

เมือ่วนัที ่6 มนีาคม 2561  

ส ารวจพืน้ที ่เขตคลองสามวา เพือ่พฒันาเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเกษตร 



 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่2/2561                                                                                                                     

เพือ่เตรียมแผนด าเนินการโครงการอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพบุคลากร และแจ้งการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน                                                    

เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2561                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที ่2/2561 

เจ้าหน้าทีจ่ากสถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ (องค์การมหาชน)                                                                                                                

ร่วมประชุมช้ีแจงกบัผู้บริหารคณะ เร่ืองการจดัท า TOR ( Terms of Reference) ในการจดัท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิาชีพ                                                                                      

สาขาเกษตรกรปราดเปร่ือง เทคโนโลยกีารเกษตร และส่งเสริมการเกษตร                                                                                                                 

เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2561                                                                                                                                                                                                

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 อาคารส านักงานคณบด ี 

สถาบันคุณวุฒิวชิาชีพร่วมประชุมกบัผู้บริหารคณะ 

 

รองอธิการบด ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ผศ.นท ีภู่รอด 
พร้อมด้วยผู้บริหารคณะและวทิยาลยั                                                                                             

ร่วมประชุมหารือแนวทางการพฒันาพืน้ที ่มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต                                                                 
เมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2561                                                                                                   

ณ ห้องประชุมสะบนังา อาคารวทิยาลยัการแพทย์แผนไทย  

ประชุมหารือแนวทางการพฒันาพืน้ที ่มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต 



 

 

 

 

 

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศและอ าลาสถาบัน”  ประจ าปีการศึกษา 2560                                                                                                    

จดัให้มกีารบรรยายให้ความรู้   ในหัวข้อ การเตรียมตวั และการสัมภาษณ์งานอย่างไร จงึจะได้งาน                                                                    

วทิยากรโดย คุณชญาณิษฐ์ คงเลศิมงคล บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จ ากดั                                                                                                                                  

เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2561                                                                                                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

“ปัจฉิมนิเทศและอ าลาสถาบัน” ประจ าปีการศึกษา 2560 

โครงการการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนกัศึกษาด้านเทคโนโลยกีารเกษตร ในยุคประเทศไทย 4.0                                          
จดัให้มกีารบรรยายให้ความรู้  ในหัวข้อ เทคโนโลยเีกษตรอจัฉริยะ (Smart Farm)                                                                                     

วทิยากรโดย คุณขุนศรี ทองย้อย ประธานคณะผู้บริหาร(CEO) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ ากดั ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                                             
เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2561                                                                                                                                                                                                                                   

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี  

 

   

 

 

 

งานเลีย้งอ าลาสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2560                                                                                                                                                                 

เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2561                                                                                                                                                                                            

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

งานเลีย้งอ าลาสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560                                 

โครงการการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาด้านเทคโนโลยกีารเกษตร  



 

 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรเพือ่พฒันาอาชีพในชุมชน                  
หลกัสูตร การประเมนิคุณสมบตัขิองดนิและการปรับปรุงดนิ 

วทิยากรบรรยายโดย ผศ.องัคณา ธนฏญัญา และดร.ธีรยุทธ คล า้ช่ืน                                                                                                                             
เมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2561                                                                                                 

ณ  ชุมชนพืน้ทีห่มู่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  

 

 

 

โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสายวชิาการ   
เพือ่ให้บุคลากรได้รับการพฒันา และเพิม่ศักยภาพในด้าน                      
การเรียน การสอน งานวจิยั รวมไปถึงบริการวชิาการ                                              

 เมือ่วนัที ่21 – 23 มนีาคม 2561                                                                           
ณ สวนย่าเกาะกูดรีสอร์ท แอนด์ สปา  จ.ตราด 

โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสายวชิาการ    

     

 

   บุคลากรของคณะ  เข้าร่วมอบรมโครงการ                                                                                                      
การจดัการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาทีส่อดคล้องตามยุทธศาสตร์                                                       

เมือ่วนัที ่21 – 23 มนีาคม 2561                                                                                                                      
ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเตล็ แอนด์ สปา จ.ชลบุรี 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีส่อดคล้องตามยุทธศาสตร์                                

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค1(บางพูน)                                    
จดัอบรมอาชีพเสริมระยะส้ัน                                                                                          

หลกัสูตร "การท าอาหารป้ิงย่างและน า้จิม้สูตรต่างๆเพือ่ประกอบอาชีพ"                                 
โดยเชิญ ผศ.ประดษิฐ์ ค าหนองไผ่ เป็นวทิยากร                                                                      

เมือ่วนัที ่19 - 20 มนีาคม 2561                                                                                          
ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค1(บางพูน)                                 

หลกัสูตร "การท าอาหารป้ิงย่างและน า้จิม้สูตรต่างๆเพือ่ประกอบอาชีพ" 

การประเมินคุณสมบัติของดินและการปรับปรุงดิน 



 

  บุคลากรของคณะ 

เข้าร่วมโครงการบริหารความเส่ียง 

ตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั ระยะที ่2 

การก าหนดประเดน็การบริหารความเส่ียง 

เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2561                                          

ณ ห้องประชุมวกิตอเรีย มทร.ธัญบุรี 

โครงการบริหารความเส่ียง ตามพนัธกจิของมหาวิทยาลัย 

 

คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธ์ิ 
พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลีย่น 

จากประเทศอนิโดนีเซีย                                                        
และร่วมประชุมหารือกบั Ir. Joko Irsan Sanyoto, MP Politeknix 

Negeri Jember                                                                                          
เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2561                                                                                      

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 2 ส านักงานคณบด ี 

ต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลีย่น จากประเทศอนิโดนีเซีย 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา                      
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2560                    

วทิยากรโดย คุณดุสิต เคร่ืองทอง                       
และคุณเตง็หนึ่ง ดอกกระโดน                                     
เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2561                                                    

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี 
เกษตรปทุมธานี  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 

ตวัแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
เข้าร่วมโครงการพฒันาตวับ่งช้ีวดัระดบัความสุขของนักศึกษา                                                      

เมือ่วนัที ่24 - 25 มนีาคม 2561                                                                                
ณ โรงแรมราชมงคลชมคลืน่หัวหนิ อ.หัวหิน  

จ.ประจวบครีีขันธ์  

 โครงการพฒันาตัวบ่งช้ีวดัระดับความสุขของนักศึกษา                               



 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ คณบด ี                                                          
ร่วมประชุมสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่3/2561                                                                                                                   

เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2561                                                                                                                                                                                          
ณ ห้องประชุมมงัคลอบุล  มทร.ธัญบุรี  

 

  บุคลากรของคณะ 

เข้าร่วมโครงการก ากบัตดิตามการจดัการความรู้ภายใน  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี รุ่นที ่2                                                                  

เมือ่วนัที ่ 27  กมุภาพนัธ์  2561                                                                                                                                                                          

ณ  ห้องประชุมเมธาว ี ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.ธัญบุรี 

โครงการก ากบัติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

นักศึกษาของคณะ เข้าร่วมปฐมนเิทศ                                

โครงการพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ                                                                                   

เพือ่ส่งเสริมศักยภาพ นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีพ่งึประสงค์                                                                      

เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2561                                                                                                   

ณ ห้องประชุมเมธาว ีส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.ธัญบุรี  

ปฐมนิเทศโครงการพฒันาทักษะการใช้ภาษาองักฤษ นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีพ่งึประสงค์                                                 

 

บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวจิยัจากงานประจ าเพือ่ให้ได้รับงบประมาณ”                     

เมือ่วนัที ่27 - 28 มนีาคม 2561                                                                                                   
ณ ห้องประชุมวกิตอเรีย มทร.ธัญบุรี 

 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวจัิยจากงานประจ าเพือ่ให้ได้รับงบประมาณ 

ประชุมสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คร้ังที ่3/2561 



 

 

 

 

 

นักศึกษาปีที ่2,3 และ4 สาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร                                                                                                

ฟังบรรยายพเิศษในหัวข้อ “แนวทางการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร”                                                                                        

วทิยากรโดย ผศ.ดร. นภัสรพ ี เหลอืงสกลุ รองคณบดคีณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                                                                                       

เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2561                                                                                                                                                                                                                  

ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 8 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ธัญบุรี  

 แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  

นักศึกษาช้ันปี 3 สาขาการผลติพชื                                                                                              
ฟังการบรรยายพเิศษในหัวข้อ “การวางแผนการเงนิส่วนบุคคล”                                         

วทิยากรโดย คุณเฉลมิเกยีรต ิพรุิณจนิดา                                                                                        
เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2561                                                                                                    
ในรายวชิาผกัเศรษฐกจิ                                                                                                         

ผู้สอนโดย อาจารย์ปิยะภรณ์  จติรเอก                                                                                           
ณ  ห้อง พ.2204 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

เข้าเรียนรู้และศึกษาธรรมชาต ิในรายวชิาการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และรายวชิาการออกแบบและจดัสร้างสวนน า้                                                        

ณ อุทยานแห่งชาตแิก่งกระจาน จ.เพชรบุรี                                                                                     

เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ - 2 มนีาคม 2561                                      

ควบคุมดูแลโดย อาจารย์พศิาล ตนัสิน                                                                                                                                                                                                                            

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาการผลติพชื ฝึกปฏิบัตกิารวนิิจฉัยโรคพชืทีเ่กดิจากเช้ือรา                                                                                                                           

ในรายวชิา โรคพชื                                                                                                                                                                                               

ผู้สอนโดย ดร. พราวมาส เจริญรักษ์   

ฝึกปฏิบัติการวนิิจฉัยโรคพชืทีเ่กดิจากเช้ือรา                                   

นักศึกษาช้ันปีที ่3 สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์เรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ 



 

นิทรรศการผลงาน (ปัญหาพเิศษ) ภาคโปสเตอร์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                             

โดยมสีาขาเข้าร่วมแสดงผลงานในคร้ังนี ้3 สาขา                                                                                                                                                      

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร สาขาวศิวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร และสาขาประมง                                                                                                                                               

เมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2561                                                                                                                                                                                                

ณ อาคารโภชนาคาร 2545  

นิทรรศการผลงาน (ปัญหาพิเศษ) ภาคโปสเตอร์ของนักศึกษา 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์                                                                                                                                                      

จดัสัมมนา เพือ่แลกเปลีย่นความรู้ทางด้านภูมทิศัน์                                                                                                                                             

เมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2561                                                                                                                                                                                                     

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

สัมมนา เพือ่แลกเปลีย่นความรู้ทางด้านภูมิทศัน์                            

 

 

 

 

สาขาการผลติพชื จดัโครงการสัมมนาทางวชิาการ ประจ าปีการศึกษา 2560                                                                                                      

หัวข้อเร่ือง แนวทางการน าความรู้ไปประยุกต์เพือ่ใช้ในการพฒันาอาชีพเกษตร                                                                                                              

เมือ่วนัที ่7 มนีาคม 2561                                                                                                                                                                                                    

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

 โครงการสัมมนาทางวชิาการ ประจ าปีการศึกษา 2560  



 

นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาประมง                                               

จดัสัมมนาทางการประมง ประจ าปีการศึกษา 2560                                 

ในรายวชิา สัมมนาทางประมง 

เป็นรายวชิาทีใ่ห้นักศึกษาร่วมอภปิรายปัญหา 

การเสนอรายงานความก้าวหน้าทางเทคนิคใหม่ ๆ ทางประมง 

หรือการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าจากการท าปัญหาพเิศษ 

หรือการแปลเอกสารวชิาการ ระดบันานาชาต ิเพือ่น ามาเสนอในทีป่ระชุม                                                                                                              

เมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2561                                                                                         

 

 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) เข้าประชาสัมพนัธ์บริษัทและรับสมคัรงาน 

พร้อมสัมภาษณ์ นักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร                                                                                                                                                        

เมือ่วนัที ่21 มนีาคม 2561                                                                                                                                                                                              

ณ ห้องประชุมอนิทนลิ 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) เข้ารับสมัครงาน  

 

นักศึกษาช้ันปีที ่2 สาขาประมง ท าการทดสอบสมรรถนะ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

เพือ่เป็นการฝึกบณัฑิตนักปฏบิัตขิองสาขาประมง 
เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2561  

สาขาประมง ท าการทดสอบสมรรถนะ ประจ าปีการศึกษา 2560  

สัมมนาทางการประมง ประจ าปีการศึกษา 2560  

 

 สาขาประมงจดัปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2560                                                                                                         

บรรยายโดย อาจารย์สมงิ จ าปาศรี                               
เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2561                                              

ณ ห้อง ปม. 201 

 สาขาประมงจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2560  

ณ ห้อง ปม. 201 



 

 

 

 

 

 

แสดงความยนิดี 


