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พระบรมรา วาท ะพระรา ารั

พระบาท ม จพระ จา ย ัว

“ความ ม ในจิตใจนี้ ป็น ิ่ ที่ าคัญทีจ่ ะต ฝึกฝน ต ก พราะวาต ไป ถามี ีวิตที่ าบาก ไปประ บ ุป รรคใ ๆ
ถาไมมีความ ม ไมมีความร ไมมีทา ที่จะผาน ุป รรคนั้นไ พราะวาถาไม จ ุป รรค ะไร
กไมมี ะไรที่จะมา วย ราไ ตถามีความร มี ัธยาศัยที่ ี ะมีความ ม ในกาย ในใจ
ก ามารถที่จะผานพน ุป รรคตา ๆ นัน้ ไ ”
พระบรมรา วาท

พระบาท ม จพระ จา ย วั รั กา ที่ 9 พระรา ทาน กคณะคร ะนัก รียน ร รียนรา วินิต
31 ตุ าคม 2518

Food & Beverage Cluster Phitsanulok
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเปิดงาน Food & Beverage Cluster Phitsanulok
ณ Central Plaza Phitsanulok เปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จัดโดย
ศูนย์ ส่ ง เสริมอุ ตสาหกรรมภาคที่ 2 จั ดแสดงผลิ ตภั ณฑ์ที่ น่า สนใจของผู้ป ระกอบการ
จานวนอาหารและเครื่องดื่ม กว่า 30 ราย ถือได้ว่าเป็นการสานต่อการสร้างเครือข่าย
บูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

การจั การความร ะ ก ป ี่ยน รียนร (KM)
เมื่อวันที่ 14 และ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ จัดการอบรมโครงการการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้งบประมาณ” และ “การใช้เทคนิคในการส่งเสริมการสอนสู่
นักศึกษายุค Thailand 4.0 และการประเมินผล” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและเพื่อการ
ดาเนินงานที่เป็นเลิศแก่บุคลากรภายในคณะฯ โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา และอาจารย์ ดร.อังคณา อ่อนธานี
เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญพิเศษในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอนดังกล่าว

การ

กีฬา ม าวิทยา ัยรา ภัฏพิบ

คราม PSRU GAME

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และ
นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PSRU GAME อย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างสุขภาพที่
แข็งแรงและแสดงความสามัคคีของบุคลากรภายในคณะฯ และระหว่างคณะฯ
ขั

บริการวิ าการการใ

ื้ จุ ินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุม ม นา าว

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์ บริการวิชาการการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ใน
การควบคุมแมลงนาข้าว โดยนานักศึกษาปีที่ 3 ลงพื้นทีห่ มู่บ้านประชาอุทิศ ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม โดยจาแนกแมลงในนาข้าว
และใช้เชื้อจุลินทรีย์ เชื้อราเมตาไลเซียม ในนาข้าว เพื่อเป็นการทดสอบฤทธิ์ในการควบคุมแมลง

ฝึก บรมการ ยายพันธุผ์ ัก วานป่า พื่ การ นุรักษ์พันธุ์ ะการใ ประ ย น์

ุม น

เมื่ อ วัน ที่ 10 – 12 มี นาคม 2560 ที่ ผ่ านมา ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อรพิ น เสละคร พร้ อมด้ ว ยนั ก ศึ กษาหลัก สู ต ร
เกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรมการขยายพันธุ์ผักหวานป่าเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์และการใช้ประโยชน์ของชุมชน ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ สมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.) ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย อาเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้ถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎี การเตรียมสถานที่ การดูแลบารุงรักษาแปลงปลูกผักหวานป่า และ
ภาคปฏิบัติ ฝึกวางแนวและเตรียมหลุมปลูกผักหวานป่า ฝึกการปรับภูมิทัศน์รอบแปลงพร้อมจัดทาระบบป้องกันศัตรูพืช จัดทา
ระบบน้าในแปลงปลูกผักหวานป่า ฝึกปฏิบัติการปลูกผักหวานป่าและฝึกการจัดทาระบบน้าในแปลงปลูกผักหวานป่า เพื่อเป็น
การอนุรักษ์สายพันธุผ์ ักหวานป่าชุมชน

