
  

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

 

 
 
 
 เมื่อวันที่  18 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  “สงกรานต์มหามงคล        
ถนนมะฮอกกานี” ประจ าปี 2560 ณ ถนนมะฮอกกานี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือร่วมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย อีกท้ังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการเคารพนับถือครู-อาจารย์ 

 
 
 
 เมื่ อวันที่  20  เมษายน 2561 ที่ ผ่ านมา  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .ธวั ชชั ย   ศุภวิทิต พัฒนา คณบดี                   
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทย 
“สงกรานต์เกษตรพิบูลสงคราม” และกิจกรรมติดเข็มผูกไท เพ่ือส่งเสริมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย พร้อมทั้งเป็นการแสดงความมีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้ อีกทั้งยังได้ท าพิธีประดับเข็ม
พระพิรุณทรงนาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองทางด้านการเกษตร เพ่ือให้นักศึกษาได้ภาคภูมิใจในการเป็นลูกเกษตรพิบูล
สงคราม 

   

    

   

ฉบับที่ 208 ภาคการศึกษา 2/2560 ประจ าวันที่ 23 – 27 เมษายน พ.ศ. 2561 

 
 
 

“สงกรานต์มหามงคล ถนนมะฮอกกานี” ประจ าปี 2560 

สืบสานประเพณีไทย “สงกรานต์เกษตรพิบูลสงคราม” 



 
 

 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ร่วมไว้อาลัยแก่คุณแม่อ าไพ เอี่ยมหุ่น มารดาของนายราวิน เอี่ยมหุ่น  
ต าแหน่ง คนงาน ปฎิบัติงานฟาร์มผลิตพืช ซึ่งได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชรา ณ วัดใหม่ไทยบ ารุง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ทางคณะฯ ขอแสดง
ความเสียใจกับครอบครัวนายราวิน เอี่ยมหุ่น มา ณ โอกาสนี้ 

 
       

 
 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพรรณ  สังข์ทรัพย์ อาจารย์       
ดร.หทัยทิพย์  ร้องค าและนางดวงกมล  โตมิ น านักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ช้ันปีที่ 
3 เข้าศึกษาดูงานด้านตรวจวิเคราะห์อาหาร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก โดยบูรณาการร่วมกับ
รายวิชาวิเคราะห์อาหาร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการใช้เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารในหน่วยงาน
ที่รับตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารโดยเฉพาะ 

    
 

 เมื่อวันที่ 21 – 22 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเข้าร่วมการแข่งขัน STARTUP Thailand 
League 2018 ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้าง
ตลาดใหม่ (Scalable) สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด (High growth) จัดขึ้น ณ อาคาร KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี
นักศึกษาจ านวน 4 ทีม ได้แก่ 1.Cushino (หมอนรองนวดไฟฟ้าสมุนไพร) โดย นางสาวนริษา  ศรีไชยทอง สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  นางสาวจิราภรณ์   แซ่วื่อ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร นางสาวอรพรรณ พุ่มไพจิตร สาขาวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  นางสาวนฐพร   วงศ์ชนะ สาขาวิชาการตลาด นางสาววันนิตสา   ล้วนสะอาด  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
อาจารย์ที่ปรึกษา คือ 1. อาจารย์ศนิพร จันทร์บุรี 2. อาจารย์ญาณิศา  จินดาหลวง 3. อาจารย์ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท  2. Power Plus (อาหาร
ว่างโภชนาการครบถ้วนส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง) โดย นางสาววิชุดา  ปรุงกลิ่น สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรนางสาวชไมพร   ธรรมกิจ 
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร นางสาววรวรรณ ฐนิตปธานิน  สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร นายชวนากร  อัศวพิชยนต์  
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายธนเดช ไชยวิเศษ  สาขาการตลาด อาจารย์ที่ปรึกษา คือ  1. อาจารย์ศนิพร จันทร์บุรี 2.  อาจารย์ญาณิศา  จินดา
หลวง 3.อาจารย์กนกวรรณ พรมจีน 3. Hang Chewer (กัมมี่เจลลี่ช่วยลดอาการมึนเมาขณะด่ืมแอลกอฮอล์) โดย นางสาวสถาพร รอดโม 
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร นางสาวนิรชา   กุลชญานันท์  สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  นางสาวเอื้ออิศรา  อยู่ค า  
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร นางสาวรัตนา  วังคีรี สาขาการตลาด นางสาวสุภาวดี พิมพิลา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่
ปรึกษา คือ  1. อาจารย์ศนิพร จันทร์บุรี 2. อาจารย์ญาณิศา  จินดาหลวง 3.อาจารย์กนกวรรณ พรมจีน 4. REPELL INSECT (ผลิตภัณฑ์สเปร์ย
ไล่แมลงจากสารสกัดธรรมชาติ (BEYOND SECT)) โดย นายอาจฐกรณ์   แสนมี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร นายณัฐพงศ์  เพชร
ต่อม สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร นางสาวโสรญา  ตะพานแก้ว สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร นายสุรชาติ  ราชา สาขา
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร นางสาวสวรรญา  ขุนทองนุ่ม สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  อาจารย์ที่ปรึกษา คือ 1. อาจารย์ศนิพร จันทร์
บุรี 2. อาจารย์ญาณิศา  จินดาหลวง 3. อาจารย์ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ขอช่ืนชมในความสามารถและความ
พยายามของทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเป็นอย่างมาก ที่ได้สร้างช่ือเสียงให้แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

   

ศึกษาดูงานด้านตรวจวิเคราะห์อาหาร 

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายราวิน เอี่ยมหุ่น 

ขอแสดงความยินดีผู้ผ่านการคัดเลือก STARTUP Thailand League 2018 ภาคกลางและภาคตะวันออก 


