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คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

                วนัที� 30 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ศูนยก์ารเรยีนรูท้างการเกษตร คณะเกษตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยนครพนม
โดย ดร.พรหมสวสัดิ� ทิพยค์งคา รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยนครพนม เป�นประธานในพธิลีงนามบนัทึกความเขา้ใจกับ
บรษัิทเอกชน ระหวา่ง ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ถนอม ทาทอง คณบดคีณะเกษตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยนครพนม กับ นาย
สรุศักดิ� คํากรฤาชา กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท มลิเลี�ยน เทรดดิ�ง (ประเทศไทย) จาํกัด และผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ถนอม ทาทอง
คณบดคีณะเกษตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยนครพนม กับ นางสาวธญัญารตัน ์ บวัชุม ประธานกรรมการ หา้งหุน้สว่นจาํกัด
ผาสกุเจรญิโภคทรพัย ์จงัหวดันครพนม เพื�อการพฒันาดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั และงานอื�น  ๆที�สง่ผลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ
ต่อผูเ้รยีน สอดคล้องกับการพฒันาทักษะการทํางานและทักษะเฉพาะที�สมัพนัธกั์บวชิาชพี (WIL) ซึ�งเป�นสิ�งที�สาํคัญสาํหรบัผูที้�
กําลังจะสาํเรจ็การศึกษาสามารถนาํทักษะไปใชใ้นการทํางาน ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และผูใ้ชบ้ณัฑิต หรอืเพื�อ
ใหผู้ส้าํเรจ็การศึกษานาํไปประกอบอาชพีอิสระ 

จดหมายขา่ว ฉบบัที� 28 | 30 เมษายน 2565คณะเกษตรและเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัยนครพนม



         วนัที� 30 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ศูนยก์ารเรยีนรูท้างการเกษตร คณะเกษตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัย
นครพนม โดยดร.พรหมสวสัดิ� ทิพยค์งคา รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยนครพนม เป�นประธานในพธิลีงนามบนัทึก
ความเขา้ใจกับบรษัิทเอกชน ระหวา่ง ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ดร.ถนอม ทาทอง คณบดคีณะเกษตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัย
นครพนม กับ นายสรุศักดิ� คํากรฤาชา กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท มลิเลี�ยน เทรดดิ�ง (ประเทศไทย) จาํกัด และผูช้ว่ยศาสตราจารย์
ดร.ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยนครพนม กับ นางสาวธญัญารตัน ์บวัชุม ประธานกรรมการ
หา้งหุน้สว่นจาํกัด ผาสกุเจรญิโภคทรพัย ์จงัหวดันครพนม เพื�อการพฒันาดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั และงานอื�นๆ ที�สง่ผล
ใหเ้กิดประโยชน์สงูสดุต่อผูเ้รยีน สอดคล้องกับการพฒันาทักษะการทํางานและทักษะเฉพาะที�สมัพนัธกั์บวชิาชพี (WIL) ซึ�งเป�นสิ�ง
ที�สาํคัญสาํหรบัผูที้�กําลังจะสาํเรจ็การศึกษาสามารถนาํทักษะไปใชใ้นการทํางาน ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้
ใชบ้ณัฑิต หรอืเพื�อใหผู้ส้าํเรจ็การศึกษานาํไปประกอบอาชพีอิสระ โดยมดีร.ชชัวาล แสงฤทธิ� รองคณบดีฝ�ายวชิาการและวจิยั
คณะเกษตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยนครพนม นายสตัวแพทยพ์พิรรธพงศ์ พูดเพราะ หวัหนา้กลุ่มพฒันาคณุภาพสนิค้า
ปศุสตัว ์และนางสาวศรชิญ จาํปาหอม ผูช้ว่ยผูจ้ดัการหา้งหุน้สว่นจาํกัด ผาสกุเจรญิโภคทรพัย ์จงัหวดันครพนม รว่มลงนามเป�น
สกัขพียาน
           การลงนามฯ ครั�งนี�มผีูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กัญลยา มขิะมา ผูอํ้านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลัยนครพนม
ดร.พรหมภัสสร  ชุณหบุญญทิพย ์  คณบดีวทิยาลัยการท่องเที�ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร  มหาวทิยาลัยนครพนม ดร.คณณิ
เชื�อดวงผยุ คณะศิลปะศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลัยนครพนม นายหาญณรงค์ บาํรงุศิร ิ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
มหาวทิยาลัยนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจงัหวดันครพนม นายป�ญจพล สริสิวุรรณมา ศูนยว์จิยัและ
พฒันาการเกษตรนครพนม พนัเอกอรรถพล แก้วคําแสน มณฑลทหารบกที� 210 นาวาตรณีธิเิวโรจน ์ นธิธิรรมธร หนว่ย
พฒันาการเคลื�อนที� 22  นายจรูญ เหง่าลา ผูบ้ญัชาการเรอืนจาํกลางนครพนม นายบงกช เนตรทิพย ์ผูอํ้านวยการสว่นควบคมุผู้
ต้องขงั นายเสกสกัก์ รสหอม รกัษาการผูอํ้านวยการสว่นสวสัดกิารและสงเคราะหผ์ูต้้องขงั นายวรีเดช ซามาตร นายกองค์การ
บรหิารสว่นตําบลขามเฒา่ นางสาวรชัดาพร เขม็ขดั และนางสาวศิรมิาพร แก้วมะ ประมงจงัหวดันครพนม รว่มเป�นเกียรติในพธิี
ลงนามฯ
     ดร.พรหมสวสัดิ� ทิพยค์งคา รกัษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลัยนครพนม กล่าววา่ การศึกษาที�ผา่นการฝ�ก
ประสบการณ์ในการทํางานจรงิ โดยเฉพาะสายงานทางดา้นการเกษตร เป�นสายงานที�สาํคัญระดบัต้น ๆ ของระบบการค้าและ
เศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทั�งในจงัหวดันครพนม มคีวามไดเ้ปรยีบในเรื�องของภมูศิาสตร ์ เนื�องจากตั�งอยูใ่นเขตอนภุมูภิาค
ลุ่มนํ�าโขง อันเหมาะสมต่อการเกษตร การค้าขาย และการขนสง่ระหวา่งประเทศเป�นอยา่งยิ�ง ในนามมหาวทิยาลัยนครพนม      

 ขอขอบคณุ บรษัิท มลิเลี�ยน เทรดดิ�ง (ประเทศไทย) จาํกัด และหา้งหุน้สว่นจาํกัด ผาสกุเจรญิโภคทรพัย ์ จงัหวดันครพนม           

ที�เล็งเหน็ความสาํคัญของการพฒันาหลักสตูรการศึกษา สง่เสรมิการเรยีนการสอนดา้นการเกษตร อีกทั�งยงัพฒันาศักยภาพ
ด้านวชิาการและวชิาชพีแก่นกัศึกษาของคณะเกษตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยนครพนม
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ ดร.ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยนครพนม กล่าวเสรมิวา่
วตัถปุระสงค์ของความรว่มมอืในครั�งนี�ก็เพื�อพฒันานกัศึกษาใหม้คีวามรู ้ ความสามารถดา้นเทคโนโลย ี และตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ ทั�งยงัเป�นการเตรยีมความพรอ้มใหน้กัศึกษาที�จะออกไปสูต่ลาดแรงงานเมื�อจบการศึกษาแล้ว ทั�งในสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชพีอิสระ โดยนกัศึกษาจะมโีอกาสไดใ้ชเ้ครื�องมอืใหม ่ ๆ ในวงการอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอด
จนทราบถึงขึ�นตอนการปฏิบติังาน และเทคนคิการทํางาน สามารถเหน็วธิกีารสรา้งสรรค์ผลผลิตที�มปีระสทิธภิาพ ผา่นระบบ
ทวภิาคี การฝ�กประสบการณ์ภายนอก และสหกิจศึกษา เป�นการประสานความรว่มมอืทางดา้นวชิาการ ใหส้อดคล้องกันอยา่ง
บูรณาการ อันเป�นการสง่เสรมิการปฏิบติังานของสถานประกอบการและคณะเกษตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยนครพนม ใหเ้ป�น
ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

วนัที� 30 เมษายน 2565

คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม จับมือกับบริษัทเอกชน 

ร่วมส่งเสริม สนับสนุนทางวชิาการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการทํางาน/ทักษะทางวชิาชพี 

ภาพ/ข่าว :  งานสื�อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์  คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที� 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร 

     ตําบลขามเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
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