


ฝ่ายพฒันาฯ จดัโครงการอบรมมารยาทไทยท่ีดีงามต่อการพฒันา
บุคลิกภาพนกัศึกษา กิจกรรมยอ่ยท่ี 1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับผูป้ฏิบติังานมือใหม่



โครงการสืบสานและอนุรักษภ์มิูปัญญาสมุนไพรพ้ืนบา้นภาคใต ้ฯ 
วนัท่ี 28 เม.ย. 59 ณ หอ้ง ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ cb 206



คณะอุตสาหกรรมเกษตร จดัประชุมผูป้กครองนกัศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2559 วนัองัคารท่ี 26 กรกฎาคม 2559 ณ หอ้งประชุม AG
21 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชยั วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช เพ่ือสร้างความร่วมมือและความสมัพนัธ์ท่ีระหวา่ง
คณะฯ และผูป้กครองนกัศึกษาใหม่ รวมทั้งเพ่ือจดัท าขอ้มูลเครือข่าย
ผูป้กครองนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร



คณะอุตสาหกรรมเกษตร จดัประชุมผูป้กครองนกัศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2559 วนัองัคารท่ี 26 กรกฎาคม 2559 ณ หอ้งประชุม AG
21 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชยั วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช เพ่ือสร้างความร่วมมือและความสมัพนัธ์ท่ีระหวา่ง
คณะฯ และผูป้กครองนกัศึกษาใหม่ รวมทั้งเพ่ือจดัท าขอ้มูลเครือข่าย
ผูป้กครองนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร



คณบดี คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีร่วมกนัแสดงยนิดีตอ้นรับนกัศึกษา
ใหม่ และแนะน าเร่ืองงานประกนั



ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วดัควนคลงั



อบรมการท าขา้วเกรียบ



อบรมการท าขา้วเกรียบ



อบรมมารยาทไทยแก่นกัศึกษา



วนัท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
จดัพิธีถวายพระพรชยัมงคล สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสวนัแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหา
ราชินี ณ อาคารอเนกประสงค์



วนัท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
จดัพิธีถวายพระพรชยัมงคล สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสวนัแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหา
ราชินี ณ อาคารอเนกประสงค์



ผศ.ชไมพร เพง็มาก หวัหนา้งานบริการวชิาการ เขา้ร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฎิบติัการเติมความรู้ดา้นการบริการวิชาการฯ เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559



ผศ.ชไมพร และผศ.ดร.สุภาษิต สรุปผลโครงการยกระดบัฯ ท่ีกะ
เป่ง กะปาง อ.ทุ่งสง



โครงการสานสมัพนัธ์พี่นอ้ง อว้นกลม (อก.) เม่ือวนัเสาร์ท่ี 20 
สิงหาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช



วนัไหวค้รู ประจ าปีการศึกษา 2559 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 สิงหาคม 
2559 ณ อาคารเอนกประสงค ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช



24 สค. 59 09.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพฒัน์ศิริ ผู้ช่วย
อธิการบด ีมทร.ศรีวชัิย พร้อมด้วย ผศ.ณชิา ประสงค์จันทร์ และ
ทีมงานหน่วยบริการทางวชิาการ ร่วมติดตามผลการด าเนินโครงการ
บริการวชิาการของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในพืน้กลุ่มกล้วยกรอบ
ทองบ้านศาลาสามหลงั อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยวนันี ้ผศ.ว่า
ที่ รต.ปรีชา มุณศีรี คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และ จนท. ให้การ
ต้อนรับอยู่ในพืน้ทีค่รับ 

คร้ังนีเ้ป็นคร้ังที่ 2 ที่ได้มาเยีย่มชมสถานที่แห่งนี ้ได้เห็นพฒันาการ
มากมายครับ มีผลติภัณฑ์มากขึน้ มีสินค้าที่ติดตลาดขายดผีลติไม่พอ
ขายมากขึน้ และที่ช่ืนชมมากกค็อื 

1. การคว้ารางวลัที่ 1 ประเภทสถานที่ผลติและผลติภัณฑ์สุขภาพ
ชุมชน primary GMP จาก สสจ. นครศรีธรรมราช 

2. การได้รับการขึน้ทะเบียนสินค้าในสารบบอาหาร หรือ อย. ถึง 5
ผลติภัณฑ์เลยครับ



3. รายรับท่ีเกิดจากการบริหารอยา่งเป็นระบบ มีการวางกฏเกณฑก์าร
แบ่งปันผลประโยชนแ์ละการจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิกครับ

4. มีสินคา้ท่ีหลากหลายท่ีเกิดจากการพฒันาความรู้ท่ีไดรั้บ
บริการมา

5. มีเครือข่ายในการท าตลาด
เป็นตน้ครับ
ซ่ึงทั้งหมดทั้งปวงน้ีคงตอ้งยกเครดิตใหก้บัทีมบริหารกลุ่มอาทิ พี่

อุ่น อมรรัตน ์ทองอยู ่ประธานกลุ่ม พี่กรานต์ คุณสงกรานตจุ์ท่ิน รอง
ประธานกลุ่ม ภายใตก้ารสนบัสนุนจาก คณาจารยแ์ละนกัศึกษาจาก
คณะอุตสากรรมเกษตร น าโดย ผศ.ชไมพร เพง็มาก ทีม อบต. สระแกว้
(คุณอารีย์ และคุณวสนัต)์ ผญบ.ภาคิน ปักเขม็ ทีมงานของ สมาคม
พฒันาประชากรและชุมชน(คุณจอม) ครับ

ตอ้งยอมรับจริงๆครับวา่ทีม อก. สุดยอดจริงๆ (รายงานโดย ผศ.
ไชยยะ พฒัน์ศิริ ผช.อธิการบดีฯ)





งานไสใหญ่วชิาการ สืบสานวฒันธรรม



สมัมนาผูน้ านกัศึกษา



รางวลัชนะเลิศการน าเสนอบทความบรรยาย ภาคภาษาไทย "The 1st Best Thai Oral 
Presentation Award" ในการประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์คร้ังท่ี 1, โรงแรม แกรนดฮิ์ลลรี์สอร์ทแอนดส์ปา จงัหวดันครสวรรค์
, 10 สิงหาคม 2559

การน าเสนอผลงานวิจยัในรูปแบบบรรยาย ภาษาไทย เร่ือง “สภาวะท่ี
เหมาะสมของการหมกัเอทานอลจากแป้งเหลือท้ิงโรงงานผลิตขนมจีนท่ีผา่นการยอ่ยดว้ยกรด
ซลัฟิวริก” 
ในการประชุมนาเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติและนานาชาติมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์คร้ังท่ี ๑ 
“ทอ้งถ่ินภิวตัน”์ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี ๒๑ ณ 
โรงแรม แก
รนดฮิ์ลลรี์สอร์ทแอนดส์ปา จ.นครสวรรคใ์นวนัท่ี 10 สิงหาคม 2559



หลกัสูตร เทคโนโลยชีีวภาพ รับการตรวจประเมินประกนัคุณภาพ
การศึกษา ระดบัหลกัสูตร



หลกัสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร รับการตรวจ
ประเมินประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร



หลกัสูตร การจดัการอุตสาหกรรมและบริการ รับการตรวจประเมิน
ประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร



เปิดซุม้ ส าหรับใหน้กัศึกษาไดฝึ้กอาชีพ ในการขายผลิตท่ีท าจากการ
เรียนการสอน



งานเล้ียงแสดงความยนิดีบณัฑิตใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร



พิธีซอ้มรับพระราชทานปริญญาบตัร มทร.ศรีวิชยั ปีการศึกษา 2558



รับการตรวจประเมิน SAR คณะอุตสาหกรรมเกษตร



ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกล่ิน นิเทศสหกิจศึกษา สาขา วทอ.4 บริษทั
Exotic food อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี



เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 ผศ.วา่ท่ี ร.ต ปรีชา มุณีศรี คณบดี
อุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชยั น าคณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และ
นกัศึกษา จดัพิธีร่วมถวายราชสกัการะและลงนามแสดงความอาลยัต่อ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร บริเวณ
หนา้ มทร.ศรีวชิยั โอกาสน้ี คณบดี ประธานในพิธีกล่าวถวายอาลยั 
และผูเ้ขา้ร่วมพิธีร่วมกนัยนืสงบน่ิงไวอ้าลยั 9 นาที เพื่อระลึกถึง
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดชฯ และส่ิงท่ี
พระองคท์รงท าใหก้บัประชาชนชาวไทย





133 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทร : 075-489-625,075-489-626
http://agro-industry.rmutsv.ac.th


