
  

ฉบบัที่ 137 ภาคการศึกษา 1/2559 ประจ าวันที่ 5 - 9 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ค ารบ  สมะวรรธนะ  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารน าทีม คณาจารย์และนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ  ใจผ่อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็น
ประธานเปิดการบริการวิชาการ "การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจอมทองแม่น  าสองสีของดี
เมืองสองแคว" ณ ต าบลจอมทอง ทั งนี มีชาวบ้านให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก อีกทั งนักศึกษายังได้ร่วมฝึกประสบการณ์
น าเสนอและลงมือปฏิบัติในการบริการวิชาการในครั งนี  

 

 
   

 เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2560 หลักสูตรสาขาวิชา
สัตวศาสตร์ ได้เข้าร่วมการน าเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   
“The 8th International Science, Social Science, 
Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2017)” จ านวน 
3 เรื่อง ได้แก่ The relationships between traditional and 
local wisdom with Native Chicken raising of small scale 
farmers in Mueang and Chat Trakan Districts, 
Phitsanulok, Biological characteristics and effects of salinity on reproductive activities of marine worm 
(Tylorrhynchus heterochaetus, Quatefages, 1865) in summer season in Hai Phong – Viet Nam และ Isolation 
and evaluation of antimicrobial activity of endophytic actinobacteria on May Chang tree (Litsea cubeba) 
against pathogenic bacteria causing diseases on common carp and tilapia ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมในครั งนี   

ฉบบัที่ 164 ภาคการศึกษา 2/2559 ประจ าวันที่ 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 

หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารบริการวิชาการ 

 
พระบรมราโชวาทและพระราช  ารัสขอ พระบาทสมเ  จพระเจ าอยู หัว 
  

“ความรู ในวชิาการ เป็นสิ่ หนึ่ ที่จะท าให สามารถฟันฝา่อุปสรรคไ   และท าให เป็นคนที่มเีกียรติ เป็นคนที่สามารถ  
เป็นคนที่มีความพอใจไ  ในตัวว า ท าประโยชน์แก ตนเอ และแก ส วนรวม นอกจากวิชาความรู   

ก จะต อ ฝึกฝนในสิ่ ที่ตัวต อ ปฏิบัติให สอ คล อ กับสั คม สอ คล อ กับสมัยและสอ คล อ กับศีลธรรมที่ ี าม  
ถ าไ  ทั้ วิชาการ ทั้ ความรู รอบตัว และความรู ในชีวิต ก จะท าให เปน็คนที่ครบคน ที่จะภูมิใจไ  ” 

 
 พระบรมราโชวาทขอ พระบาทสมเ  จพระเจ าอยู หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานเนื่อ ในโอกาสวันปิ ภาคเรียนขอ  

โร เรียนจิตรล า 25 มีนาคม 2515 

 

The 8th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2017) 



 
เมื่อวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน  เสละคร ที่ปรึกษาชมรมพร้อมด้วยคณาจารย์  

น านักศึกษาชมรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ออกค่ายจิตอาสาสานฝันปันน  าใจ ปีที่ 4 ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย 
โดยครั งนี นักศึกษาได้ร่วมกันท าฐานเสาธงชาติพร้อมจัดสวน เพื่อให้เกิดความสวยงามและมีพื นที่ในการท ากิจกรรมของโรงเรียน 
และปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงาบริเวณโดยรอบของโรงเรียนอีกด้วย 

 
 
 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา 
พัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ณ โรงเรียนนิคมบ้านกร่าง เพื่อเป็นการเสริม
ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาได้น าทีมท ากิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ทาสีป้าย
โรงเรียน ท าความสะอาดและเล่นเกมส์พบักระดาษฝึกสมองกับนักเรียน 

 
 
 

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการพร้อม
ด้วยคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารให้การต้อนรับ นายสุรินทร์  วิจิตรพงษา ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
พร้อมด้วย บุคลากรในกองคลัง เพื่อปรึกษาหารือและเสริมความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่ายเงินในระบบราชการ เพื่อให้มี
แนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
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