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ความคืบหนาสรรหาคณบดีเกษตรความคืบหนาสรรหาคณบดีเกษตร

ประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ

 รองศาสตราจารย ดร.เกษม สรอยทอง สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับรางวัล 
Best Oral Presentation  จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Microbial elicitor to induce immunity for plant 
disease control in chilli and tomato” ในการประชุมวิชาการ The International Conference “Agriculture and 
Environment for Sustainable Development” (ICAESD) จัดโดย Agriculture and Biological Research Division 
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 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ประชาคมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใหการตอนรับคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประกอบดวย นายวุฒิพงษ โมีชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ศาสตราจารย ดร.จตุรนต 

ถิระวัฒน รองศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย และ ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ  ในการประชุมรวมกับผูปฏิบัติ 

งานสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานะปจจุบัน ทิศทางในอนาคต รวมตลอดถึงคุณสมบัติ 

หรอืคุณลักษณะของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ณ หอง C201 อาคารเจาคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เนื่องจาก รองศาสตราจารยศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดีคนปจจุบันจะหมดวาระลง

National Research Centre ณ กรุงไคโร ประเทศ 
สาธารณรัฐอาหรับอิยิปต ระหวางวันที่ 25-27 
พฤษภาคม 2558 
        การประชุม ICAESD 2015 เปนหนึ่งในการ 
ประชุมระหวางประเทศ ที่มีนักวิชาการและนักวิชา 
การอิสระรวมทั้งนักวิจัยจากทั่วโลกเขารวมประชุม 
แลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองใหมดานเกษตร  
และส่ิงแวดลอม ตลอดจนความทาทายท่ีพบและ 
การแกปญหาที่นำมาใชพรอมทั้งนำเสนอความกาว 
หนาและการพัฒนาดานการเกษตร และส่ิงแวดลอม 
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

อ่านต่อหน้า 3อ่านต่อหน้า 3

น.ส.กรองแก้ว แก้วถาวร    น.ส.ชลิดา ถวิลตระกูล    น.ส.พิดาลักษณ์ นามมุงคุณ    น.ส.ศุภิสรา กาพล    น.ส.เสาวลักษณ์ บัวศรีทอง 
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ศิษยเกามอบทุนการศึกษา

อบรม “วิธีลดตนทุนในการทำงาน”
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมการพัฒนาสมรรถภาพการใหบริการประจำป 2558  เรื่อง “วิธีลด 
ตนทุนในการทำงาน”  ใหแกบุคลากรสังกัดสวนสนับสนุนวิชาการของคณะ ระหวางวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558             
ณ โรงแรมมัลดีฟสบัช รีสอรท จ.จันทบุรี  ซึ่งโครงการนี้ไดจัดเปนประจำทุกป ในปนี้เปนครั้งที่ 8 เพื่อใหบุคลากรของคณะ 

ไดมีการพัฒนาการใหบริการใหมีศักยภาพสูงขึ้น และมีการพัฒนาสมรรถภาพการใหบริการอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีวิทยา 

ลัยบริหารและการจัดการ ไดสงบุคลากรเขารวมอบรม 3 ทาน 

 การอบรมในคร้ังนี้ รองศาสตราจารยศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดใหเกียรติเปนวิทยากร 

บรรยาย  ในฐานะผูบริหารท่ีมองเห็นปญหา อุปสรรค และแนวทางปฏิบัติเพื่อลดตนทุนในการทำงาน เนื่องจากสภาวการณ 
ปจจุบัน เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุตางๆ ที่ใชในการทำงานมีราคาสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ จึงทำใหคาใชจายซึ่งเปน 

ตนทุนในการทำงานสูงขึ้นเปนลำดับ ประกอบกับทางคณะไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินลดนอยลงตามนโยบายการ 

เขาสูมหาวิทยาลัยประเภท ค.1 ดังนั้นผูบริหารคณะจึงใหความสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนางาน เพื่อชวยลดตนทุนให 

ต่ำลงกวาที่เปนอยู จึงตองใหความรูความเขาใจแกบุคลากรวาวิธีการใดหรือกิจกรรมใดเพ่ิมคุณคาใหกับงาน กิจกรรมใดไม 

ชวยเพิ่มคุณคาใหกับงาน และสามารถวิเคราะหปญหา กำหนดจุดปรับปรุง และวางแผนปรับปรุง เพื่อสรางคุณคาใหแกงาน 
ไดอยางตอเน่ือง และสามารถพัฒนาใหองคกรสูความเปนเลิศในการใหบริการ 

 และในวันที่สองของการอบรม ไดมีกิจกรรมทัศนศึกษาท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระ 

ราชดำริ  และเยี่ยมชมสวนทองเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือเรียนรูวิถีชุมชน ณ สวนยายดา จ.ระยอง  ชมสวนเงาะ ทุเรียน มะยงชิด 
ลองกอง และสวนผักพอเพียง พรอมทั้งรับประทานผลไมสดจากสวน และเลือกซ้ือผลไมราคาถูกจากเกษตรกรชาวสวน โดย 

ไมผานพอคาคนกลาง

ต่อจากหน้า 1ÊÃÃËÒ¤³º´Õ
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ศิษยเกามอบทุนการศึกษาศิษยเกามอบทุนการศึกษา

      ตามที่ คุณชาติประชา สอนกลิ่น ศิษยเกาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. รุนที่ 19 และคุณจุฬาภา  สอนกล่ิน ไดมอบทุน 

การศึกษาใหนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 ทุนๆ ละ 5,000 บาท และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 รอง 
ศาสตราจารยศักด์ิชัย ชูโชติ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดมอบทุนการศึกษาดังกลาวใหแก นางสาววิภาวี มีภูมิรู นางสาว 

กนกพร  จอดนอก และนางสาวนถินี  ทรัพยมี 

     บรรยากาศการประชุมมีชาวคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใหความสนใจเขารวมประชุมทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน 

วิชาการ  ทั้งขาราชการ พนักงาน ลูกจาง รวมถึงนักศึกษา ที่เขารวมแสดงความคิดเห็น ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาฯ จะไดนำไป 
เปนแนวทางกำหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรตอไป 
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 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันพระจอมเกลาเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะจัดประชุม 
วิชาการนานาชาติ The 2nd International Symposium on Agricultural Technology (ISAT2015) ในหัวขอ 
"แนวโนมการเกษตรท่ัวโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน"  (Global Agriculture Trends for Sustainability) ระหวางวันที่ 1-3 
กรกฎาคม 2558 ณ  โรงแรม เอวัน เดอะรอยัล ครูซ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเปนเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทาง 
วิชาการในหัวขอท่ีเก่ียวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ การเพาะเล้ียงสัตวน้ำและการประมง เศรษฐศาสตรเกษตรและธุรกิจ 
การเกษตร   เปนตน รูปแบบการนำเสนอมีทั้งแบบ Poster และ Oral Presentation จึงขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย 
นักศึกษาและผูสนใจเขารวมนำเสนอผลงานวิจัย (ติดตามรายละเอียดไดที่เว็บไซด conf.kmitl.ac.th/isat2015)
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ความคืบหนาสรรหาคณบดีเกษตร

ประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ
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         กลุ่มดิฉันได้ติดตามข่าวเร่ืองนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศมาต้ังแต่ปี 1 และคิดกับตัวเองไว้ว่าเม่ืออยู่ชั้นปีที่ 3 จะต้องไปฝึกงาน 
ต่างประเทศให้ได้  จึงเป็นการจุดประกายฝันที่ทำให้มีความมุ่งมั่นในการเรียน พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุด เม่ือโอกาสมาถึง 
ก็ได้ไปสมัครและไปสัมภาษณ์ สุดท้ายก็ทำความฝันเป็นจริง ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ที่ให้โอกาสในคร้ังนี้ ประเทศที่กลุ่มดิฉัน 
ได้ไปฝึกงานคือประเทศฟิลิปปินส์ ความรู้สึกตอนแรกท่ีรู้ว่าจะได้ไปฝึกงานที่ฟิลิปปินส์ทั้งดีใจและท้ังตื่นเต้นค่ะ นี่เป็นครั้งแรกเลยท่ีจะได้ 
ก้าวออกนอกประเทศ ยิ่งตอนเดินทางในช่วงแรกนั้นกลัวมาก ๆ เลยค่ะ เพราะภาษาอังกฤษก็ฟังพูดได้น้อย แถมเป็นการขึ้นเครื่องบิน 
ครั้งแรกในชีวิตของทั้งกลุ่มด้วย แต่พอได้เห็นวิวทั้งเมฆและทะเลผ่านหน้าต่างเครื่องบินความกลัวก็หายไปกลายเป็นความต่ืนเต้น เม่ือไป 
ถึงประเทศฟิลิปปินส์ ณ CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY (CLSU) ผู้คนที่นั่นเขาก็เหมือนบ้านเรามาก ไม่วา่จะเป็น 
โครงหน้า ผิวพรรณ เหมือนกันมาก พอเม่ือกลุ่มดิฉันเดินทางไปถึง ทางมหาวิทยาลัย CLSU ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีมาก พาไป 
แนะนำภายในและสถานท่ีต่าง ๆ รอบวิทยาลัย และชี้แจงเรื่องการฝึกงาน ว่าต้องทำอะไรบ้างตลอดระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง
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 จากการฝึกงานในคร้ังนี้ทำ 
ให้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง 
ได้ประสบการณ์ที ่แปลกเยอะ 
เลยค่ะ เริ่มจากงานท่ีได้ไปฝึกใน 
ส่วนของไก่ ทั้งไก่ไข่และไก่เนื้อ 
ไม่ต่างจากประเทศของเรามาก 
การฝึกสุกรวิธีการเลี้ยงจะคล้าย 

กัน แต่จะต่างกันท่ีวิธีการตอนลูกสุกรทั้งการตอน การจับลูกสุกร รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ด้วย 
ในการฝึกแพะเป็นการฝึกที่หนักมากเพราะต้องทำทุกอย่างตั้งแต่อาบน้ำ รีดนมแพะไปจนถึง 
แกะข้าวโพดหรือปลูกกระถินเพื่อนำมาทำเป็นอาหารแพะ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายไปฝึกกระบือ 
แต่ไม่ได้ทำโดยตรงเป็นการไปดูที่ฟาร์มมากกว่าเนื่องจากเวลาไม่พอ ที่นี่บริโภคผลิตภัณฑ์จาก 
กระบือเป็นเรื่องปกติค่ะ มีทั้งนม ไอศกรีม ชีส ของหวานต่างๆ ที่ทำจากนม แม้กระทั่งแคป 

กระบือ ในส่วนของกระบือนมเขาจะรีดโดยวิธีการให้กระบือเข้าซองคร้ังละสิบตัวแล้วใช้เคร่ืองรีดรีดน้ำนมซึ่งต่างจากบ้านเราค่ะ ส่วน 
โคเนื้อนั้นเล้ียงแบบปล่อยค่ะ ซึ่งที่ๆ เราฝึกเขาจะเล้ียงม้าไว้ด้วย เพื่อให้นำโคในฝูงไปกินหญ้าและนำกลับเข้าคอกเม่ือถึงเวลาค่ะ
 ในด้านอ่ืนๆ ผู้คนที่นี่ถ้าเจอคนต่างชาติต่างถิ่นจะถามเลยว่ามาจากไหน มาทำอะไร แล้วก็ชวนคุยอย่างเป็นกันเอง ซึ่งในส่วนน้ี 
คิดว่าเป็นเฉพาะท่ีมหาวิทยาลัยค่ะ ด้านสิ่งแวดล้อมที่นี่รักษาส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจังค่ะ สังเกตได้จากการแยกขยะและมีต้นไม้ใหญ่เป็น 
จำนวนมาก ด้านอาหารการกินคนที่นี่จะเน้นอาหารรสชาดเค็มกบัหวานค่ะ อาหารจะไม่ค่อยมีผักเท่าไหร่ และจะนิยมบริโภคเน้ือไก่มาก 
กว่าหมูทำให้เนื้อไก่มีราคาแพงกว่า ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่นี่เป็นประเทศหมู่เกาะ ดังนั้นส่วนใหญ่จึงเป็นทะเลค่ะ เพื่อนๆ ชาว 
ฟิลิปปินส์เล่าให้ฟังว่าที่นี่มีหาดทรายขาวท่ีขึ้นชื่อ ซึ่งยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยค่ะคราวหน้าถ้ามีโอกาสได้ไปฟิลิปปินส์อีกก็อยากจะไปให้ได้ 
เลยค่ะ  
 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. และอาจารย์ที่ CLSU ที่ได้ให้โอกาสได้ไปศึกษา ดูงาน 
และแลกเปล่ียนทั้งความรู้ วัฒนธรรม ทั้งนี้เหมือนเป็นการฝึกภาษาและการเอาตัวรอดของการใช้ชีวิตที่อยู่ต่างประเทศอีกด้วยค่ะ

สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฝึกงานที่ CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY (CLSU) ประเทศฟิลิปปินส์
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