
  

  
  

 
 

 

 

  
 

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันบิดาแห่ง  
ฝนหลวง ประจ าปี  2562 พร้อมกับ  ว่าที่ เรืออากาศตรี ดร.บัญชา ส ารวยรื่น           
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัด
พิษณุโลก 

 
 

 เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา รองคณบดี                      
ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์ รองธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ อาจารย์ ดร.พึงรัก ริยะขัน อาจารย์พันธุ์ธิดา  
ลิ้มศรีประพันธ์ อาจารย์ ดร.เพชรีย์  กุณาละศิริ (ผู้แทน) อาจารย์ ดร.พัชราวลัย  มีทรัพย์ นางสาวปราณี  บ าเพ็ญดี นางสาวมยุรี  
กมลวรเดช นางสาวโกสุมภ์  ทิมวัฒนา นางสาวพนิดา  แก้วครอง และนางสาวสินี  ยิ้มน่วม โดยคณะกรรมการได้ท างานตรวจ
แผนปฏิบัติการทั้งหมดจ านวน 55 โครงการ ผ่านตัวชี้วัดทุกด้าน จ านวน 54 โครงการ และไม่ผ่านตัวชี้วัด 3 ใน 4 ด้าน จ านวน 1 
โครงการ ทั้งนี้ทางคณะฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  

   
 
 
 
 
 

         ฉบบัที่ 268 ภาคการศึกษา 1/2562 ประจ าวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

 
 
 

ประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

พิธีถวายราชสักการะน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจ าปี 2562 



 

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ  ใจผ่อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒๖ “พิบูลเกมส์” 
ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

   
 
 

เมื่อวันที่  8-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า ได้แก่            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง และ อาจารย์ ดร.ต๋วน เหงียน ง๊อก ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยในการ
ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ น าน าช าติ  ใน งาน  “7th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for 
Developing Countries (SAADC2019)” ณ เมือง Pokhara ประเทศ Nepal โดยได้น าเสนอในรูปแบบ Oral Presentation  
จ า น ว น  1 เรื่ อ ง  (Effects of earthworm powder on growth and lipid composition of common carp (Cyprinus 
carpio)) และ Poster Presentation (Production performance and egg quality of laying hen on different patterns 
rearing system) นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ และได้เครือข่ายจากตัวแทนในแต่ละ
ประเทศท่ีเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ 

 

 
 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  ไชยแก้ว พร้อมด้วยอาจารย์อารยา บุญศักดิ์ 
น านักศึกษารายวิชาการผลิตไม้ผล จ านวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานการผลิตส้มเขียวหวานตามมาตฐาน GAP ณ กลุ่มสวนส้มแม่สิน    
ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เพ่ือเป็นการศึกษากระบวนการเก็บผลผลิตของสวนส้ม การจัดการหลังการเก็บผลไม้ และ วันที่ 
13-14 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  ไชยแก้ว พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดารัตน์  สุตพันธ์ น านักศึกษา
รายวิชาการรวบรวมพันธุพืช จ านวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานความหลากหลายทางด้านพันธุ์พืช และการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในวงศ์
กล้วยไม้ วงศ์กระดังงา และวงศ์จ าปา อีกทั้งได้ศึกษาดูงานด้านการผลิตผักและองุ่นอินทรีย์ ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า       
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  

 
 
 
 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก คร้ังที่ ๒๖ “พิบูลเกมส์” 

ศึกษาดูงานด้านการผลิตส้มเขียวหวานและความหลากหลายทางด้านพันธุพ์ืช 
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