ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560

5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ สกลนคร ได้ น าแบบจ าลองระบบอะควาโปนิ ค ไปจั ด แสดงในงาน
5 ประสาน สื บ สานเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ถวายในหลวง จั ง หวั ด สกลนคร
ปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมวิโรจอิ่ม
พิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ประจาปีการศึกษา 2560

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดพิธี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วม และให้
คาแนะนาแก่นักศึกษาใหม่ และในครั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้
เชิญคุณบังอร ไชยเสนา มาบรรยายเกษตรพอเพียงเพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจแก่นักศึกษาใหม่

ประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2560
พิจารณารายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์
วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2560 นางอุ ด มพร บุ ต รสุ ว รรณ์
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิชาการพัสดุชานาญการ หัวหน้างานพัสดุ มหาวิทยาลัยราช
ได้ประชุมคณะกรรมการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่
ภัฏ สกลนคร พิ จ ารณารายการงบลงทุน ค่า ครุภั ณฑ์ ประจ าปี
1/2560 ณ ห้องประชุม AG 106
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจ
(สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร) ประกันคุณภาพการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์นงนุช อังยุรีกุล
ประธานกรรมการ อาจารย์ภคพล คติวัฒน์ กรรมการ อาจารย์
ครองใจ โสมรักษ์ กรรมการและเลขานุการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประเมินคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการประมง)
วั น ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการประเมิน
คุณ ภาพการศึ กษา ปีก ารศึก ษา 2559 โดยท่า น ผศ.ดร.สมถวิ ล
จริ ต ควร ประธาน อ.น.สพ.จั ก รพรรดิ์ ประชิ ต กรรมการและ
อ.สพ.ญ.กนกวรรณ บุต รโยธี กรรมการและเลขานุการ ณ ห้อ ง
ประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2560
วั น ที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 สโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะ
เทคโนโลยีก ารเกษตร จัด กิจ กรรมถวายเที ยนพรรษา ปี
การศึ ก ษา 2560 ณ วั ด ป่ า บ้ า นดงพั ฒ นา อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม

ประเมินคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร วท.บ.(สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร )

ประเมินคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร วท.บ.(สาขาวิชาพืชศาสตร์)

วัน ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับ
การตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง
ประชุม Ag 106 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการตรวจ
ประเมิ นคุ ณ ภาพการศึก ษา ปีก ารศึ ก ษา 2559 ณ อาคารแสง
จันทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลงแขกดานาปลูกข้าว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร งานกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ
เกษตรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม ลงแขกดานาปลูกข้าว ถือเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ร่วม สืบสานและอนุรักษ์การทานาของประเทศไทย ซึ่งเป็น
อาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรไทย ที่มีมาช้านานและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่
ประเทศ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการทานาประเพณีดั้งเดิมของอาชีพเกษตรกร
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม
และสร้างความมีจิ ตอาสาให้แก่นักศึ กษา สร้า งความสามัคคีกัน ในหมู่คณะ
ระหว่างครู อาจารย์ กับลูกศิษย์ ในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติ
จาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ธีราธาร ศรีมหา เป็นประธานใน
พิธีเปิดโครงการ ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ร่วมโครงการ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
ที่อยู่

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร/หัวหน้าสานักงานคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
นางรัชดาภรณ์ ราชติกา
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