
   

 

 

 
 

 เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์  2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Dr.Tuan  Nguyen Ngoc และนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจาก Vietnam National University of Agriculture ประเทศเวียดนาม จ านวน 4 คน ที่จะร่วมท าวิจัยกับ
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คือ Miss 
Nguyen Thi Phuong วิจัยเรื่อง "Glycemic index and health benefits of palm sugers" (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คง
ศักดิ์ ศรีแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)  Miss Phan Thi Tien วิจัยเรื่อง "Effects of soybean variety on physical and 
chemical properties of fermented soybean products" (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา อาจารย์          
ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธงและอาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ ร้องค า อาจารย์ที่ปรึกษา) หลักสูตรสัตวศาสตร์ คือ Miss Nguyen Thi 
Minh Thuy วิจัยเรื่อง "Quality improvement and possibility use of agricultural by-product for utilization as 
ruminant feed" (อาจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา) Miss Le Thi Thuy Linh วิจัยเรื่อง "Evaluation 
on the effects of faba bean (Vicia faba) inclusion in the diets on growth and flesh quality of red tilapia" 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ  ใจผ่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

 

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา ทุกท่าน  
ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 13.00 น. 
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ฉบับที่ 121 ภาคการศึกษา 2/2558 ประจ าวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008267463319&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008267463319&fref=nf


  
 เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์  2559 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียน Resume และการตอบ
ค า ถามส าหรั บการสอบสั มภาษณ์ เ พ่ื อสมั ค ร ง าน ให้ แก่ นั กศึ กษา ชั้ น  ปี ที่  4  ของคณะฯ  ณ ห้ อ ง  กอ . 307                         
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับการสมัครเข้าท างานของนักศึกษาในยุคอาเซียน โดย
วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ อาจารย์เกชา ดาดูเคล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ บรรยากาศการอบรมครั้งนี้นักศึกษาได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน จากเทคนิคการ
สอนที่ท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการอบรมและจดจ าองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี 

 
 

 
 เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน  เสละคร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมงานวันราชภัฏ 90 ปี พิบูลสงครามแห่งความ
ภาคภูมิใจ โดยได้ร่วมพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 24 รูป เพ่ือสดุดีวันพระราชทานตราพระราชลัญจกร 

 
 
 

 เมื่อวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เข้าร่วมการประชุม
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง“ สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานกระบวนไทย งานวิจัยระดับชาติ ” ณ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา อาคารประสิทธิ์สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้อาจารย์ปุณเรศวร์  รัตนประดิษฐ์ ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยระดับดีมาก จากการน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความหลากหลายของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก” ในรูปแบบโปสเตอร์ นอกจากนี้อาจารย์ ดร.สุพัตรา อาจารย์ ดร.ชุติมา  เลิศลักษมี อาจารย์
เปรมนภา  สีโสภา อาจารย์รัฏฐชัย  สายรวมญาติ อาจารย์กนกวรรณ  พรมจีน ยังได้รับรางวัลชุดโครงการวิจัยระดับดีมาก 
จากการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความหลากชนิดของพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนสู่การอนุรักษ์และเพ่ิมมูลค่า
อย่างยั่งยืนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชนต าบลเนินเพิ่ม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก”  

 
 

วันราชภัฏ 90 ปี พิบูลสงครามแห่งความภาคภูมิใจ 

อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

ขอแสดงความยินดี 

 
 

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ออกค่ายอาสาโครงการ “ส านึกคุณแผ่นดิน ครั้งท่ี 4” 

 


