
   
   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับที่ 81 ภาคการศึกษา 2/2557 ประจ าวันที่ 2 – 6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารขอเชิญร่วมบุญสร้างพระปางขอฝน   สูง 2.50 เมตร     
กลางบึงบัว หน้าคณะฯ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทุกภาคส่วนและ
ประชาชนทั่วไป  

 

ทั้งนี้ทางคณะฯ ยังคงรับความประสงค์ในการร่วมท าบุญอย่างต่อเนื่อง ในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. งานถมดิน            จ านวน  30 คิว     800 บาท/คิว  
2. เสาเข็มเจาะ (ทั้งหมด 26 ต้น) เหลือให้จอง        จ านวน 12 ต้น   8,000 บาท/ต้น 
3. งานโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต        จ านวน 91 ตร.ม.   6,000 บาท/ตร.ม. 
4. งานตกแต่งพ้ืนผิวของฐาน 3 ชั้น (แกรนิตโต้)        จ านวน 91 ตร.ม.   3,000 บาท/ตร.ม. 
5. งานระเบียงรอบฐานพระ (กระจกนิรภัยพร้อมกรอบแสตนเลส)     จ านวน 24 ช่อง   3,000 บาท/ช่อง 

 

  
 

ความหมายที่ควรทราบ ในการร่วมบุญ “ก่อร่างสร้างฐานพระ” 
 งานถมดิน ความหมาย คือ การสร้างแผ่นดิน การสร้างเพ่ิมพ้ืนที่ การสร้างทรัพย์เพ่ิม 
 เสาเข็มเจาะ ความหมาย คือ ความเป็นหลักให้กับครอบครัวและตนเองที่มั่นคง ถาวร 
 งานโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต ความหมาย คือ การมีทุกอย่างแล้วแต่อยู่ได้ไม่ถาวร อยู่บน           

ความไม่แน่นอน พร้อมแตกหักได้ เช่น ความสัมพันธ์ต่อคู่ ต่อเพ่ือนฯ 
 งานตกแต่งพ้ืนผิวของฐาน 3 ชั้น (แกรนิตโต้) ความหมาย คือ เรามีทุกอย่างแต่เราไม่มีพ้ืนที่ในสังคม  

ความมีหน้ามีตาในสังคม ความต้องการเลื่อนต าแหน่ง 
 งานระเบียงรอบฐานพระ (กระจกนิรภัยพร้อมกรอบแสตนเลส) ความหมาย คือ การสร้างขอบเขตของ

ตนเองให้ดูเด่นและสง่างามในสังคม และเป็นการสะท้อนสิ่งไม่มีให้หลุดจากตัวไป 

หรือร่วมบุญโอนเงินได้ท่ี ชื่อบัญชี “สร้างพระปางขอฝน      
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มรพส.”บัญชีสะสมทรัพย์ 

ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เลขที่ 600-0-11951-2 

ติดต่อร่วมบุญได้ที ่

ผศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภวิทิตพัฒนา โทร 08-8282-0003  

(ประธานโครงการ) 



 การแข่งขนัทักษะทางวิชาการระดับชาติ คณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่  29 – 30 มกราคม 2558 ที่ผ่ านมา ผู้ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดี                 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร น าคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ                
คณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ครั้งที่ 1 โดยภายในกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ด้วยกัน  

1. การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วม
ทั้งสิ้น 12 สถาบัน  

2. การประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษา น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน  เสละคร พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์    
โมลา, นางสาวสุดารัตน์  ไหลเจริญ, นางสาวพัชรี  ไพโรจน์, นายกฤตดนัย  ไทยสง่า, นายศุภกร  ดวงจันทร์, นายสิทธิศักดิ์ 
ทับทิม พร้อมทั้งเครือข่ายสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 12 สถาบัน  

3. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 
โดยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 1 ทีม ประกอบด้วย นางสาววันดี  แซ่ลี, นางสาวอัญชลี  ค าประกอบ, นางสาวพัชรี  พัดข า 
นายศิวพงษ์ โค้นสากรม  

4. การประกวดนวัตกรรม โดยทางคณะฯได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2 ทีม ได้แก่ ทีมที่ 1. การบ าบัดสาร
ปนเปื้อนในแหล่งน้ าทางการเกษตร ประกอบด้วย นางสาวสุดารัตน์  ไหนเจริญ, นายบริรักษ์  ปานตาดา, นายประหยัด แผน
สมบูรณ์ ควบคุมทีมโดย อาจารย์ ดร. จักรกฤช ศรีละออ ทีมที่ 2. การพัฒนาชาชงสมุนไพรจากเปลือกกล้วย ประกอบด้วย 
นางสาวปิยตา แซ่หว้า, นางสาวมะลิวัล ศรีผึ้งทอง, นางสาวสมฤทัย ทองพวง ควบคุมทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ  
ดาจันทา ผลคะแนนออกมาจัดอยู่ในหมวดดีทั้ง 2 ทีม 

5. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารจัดการแสดงร ากองมังคละ โดย นางสาว  
สุดารัตน์  ไหลเจริญและนายกฤตดนัย  ไทยสง่า เป็นผู้ท าการแสดง 

นอกจากนี้ ผศ.ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา รับมอบโล่ประธานการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ 
คณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 จาก ดร.ครวญ บัวคีรี ประธานเครือข่ายคณบดีเกษตรศาสตร์และ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

   

   
 

 ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต  

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์  ร้องค า อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร                   
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารและบุคลากรของแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.หทัยทิพย์      
ร้องค า ผู้ที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารต่อไป 


