
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความสบายใจไม่ไดอ้ยู่ที่การพยายามท าทุกสิ่งให้ได้ดั่งใจ 
แต่อยู่ท่ีการยอมรับว่า ไม่มีอะไร 

ได้ดั่งใจเราทั้งหมด                                           ที่มา: ชยสาโรภิกข ุ
 
 

 ขอแสดงความยินดี 
เ มื่ อ วั น ที่  1 7  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 5 7   ที่ ผ่ า น ม า               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและอาหารร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สาคร  
สร้อยสังวาลย์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ด ารงต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้อง
ประชุม ท.410 อาคารทีปวิชญ์ และในเวลาต่อมาชมรมศิษย์เก่าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้มอบดอกไม้เพ่ือร่วมแสดงความ
ยินดีกับอธิการบดีคนใหม่ด้วยเช่นกัน 
 

 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหารได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ณ ห้องประชุม กอ.302 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทุกโครงการบรรลุผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ตั้งไว้ทุกโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 62 โครงการ คิดเป็น   
ร้อยละ 100  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารขอเชิญร่วมบุญสร้างพระปางขอฝน      
สูง 2.50 เมตร กลางบึงบัว หน้าคณะฯ เพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากรทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป 

ร่วมท าบุญสร้างพระปางขอฝนได้ที่  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
65000  โทรศัพท ์: 055-267-080 โทรสาร : 055267081  
E-mail : kaset_psru@windowslive.com  

หรือร่วมบุญ โอนเงินได้ที่  ชื่อบัญชี   “สร้างพระปางขอฝน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มรพส.” บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ  
สาขา มรพส. เลขที่ 660-0-11951-2 

  คติพจน์ คติธรรม ประจ าสัปดาห ์

ทกุ ๆ เช้าก่อนออก

จากบ้าน 

อย่าลืมคิดถึงสิ่งที่

ต้องใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 

 

ฉบับที่ 72 ภาคการศึกษา 1/2557 ประจ าวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
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 นักศึกษาช้ันปีที่ 1 “ส ารวจบริบทชุมชนจอมทอง” 
 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 คณาจารย์ผู้สอน
รายวิชาภูมิ สั งคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่ าง           
น านักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
จ านวน 141 คน ลงพ้ืนที่ส ารวจบริบทชุมชมจอมทอง อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามใบงานของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทั้งนี้ได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ร่วมส ารวจชุมชน
จอมทองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจอมทอง (นายกัณธนพงศ์ กัญจน์ธนะโชติ) 
พร้อมทั้งก านันและผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน 
นอกจากนี้ผู้น าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านทุกท่านให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเป็นอย่างดี ท าให้นักศึกษา
ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง จากการสัมผัสจริงและตื่น
ตา ตื่นใจ กับวิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญา ทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนจอมทอง       จากกิจกรรม
ดังกล่าวถือได้ว่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารร่วมสนองพระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. อย่างแท้จริงโดยมีการ
ด าเนินงานร่วมกับชุมชนจอมทองซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหน่วยงานแรกของจังหวัดพิษณุโลกที่ร่วมสนอง
พระราชด าริในโครงการ อพ.สธ.  
 
 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมส าหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  
เร่ือง “การเกษตรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาขาวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมโครงการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมส าหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ให้แก่นักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ณ อาคารทีปวิชญ์       
ห้อง   ท 209 ด้วยตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและเป็นกลไกในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมภูมิปัญญา ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรม
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเกษตรกรคนเก่ง    คุณศักดา สุเยาว์ ผู้ด าเนินรอยตามแนว
พระราชด าริเกษตรพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เปลี่ยนวิถีชีวิตใน
เมืองกรุงและวิถีชีวิตจากเกษตรเชิงเดี่ยว มาสู่เกษตรแบบผสมผสาน ใช้ชีวิต
พอเพียงจนประสบความส าเร็จ ปัจจุบันเป็นเกษตรกรต้นแบบของ  ต.บึงกอก      
อ.บางระก า จ.พิษณุโลก เป็นแกนน าเกษตรกรดีเด่นทางด้านความพอเพียง จนท า
ให้หมู่บ้านได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโครงการ
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงปี 2556 ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเกษตรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยกิจกรรม
ในครั้งนี้ยังเป็นการบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  ในรายวิชาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในหัวข้อการฟังบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับการเกษตรจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการท าการเกษตรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต  


