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ข ่ าว เกษตรพระจอมเกล ้ า

หน้า 4

กิจกรรม 5 ส วันทำความสะอาดคร้ังใหญ่กิจกรรม 5 ส วันทำความสะอาดครั้งใหญ่

ประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ

อ่านต่อหน้า 2อ่านต่อหน้า 2

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม 5 ส “วันทำความสะอาดคร้ังใหญ     

(Big Cleaning Day)” ระหวางวันที่ 10-11 มิถุนายน 2558 โดย รองศาสตราจารย 

ศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดี กลาวเปดงาน พรอมทั้งขอบคุณชาวคณะที่ไดรวมแรงรวมใจกัน 

จัดกิจกรรม 5 ส มาอยางตอเน่ืองเปนปที่ 15 แลว ซึ่งประโยชนของกิจกรรมนี้ทำให 

สถานท่ีทำงานมีความสะอาด เปนระเบียบ เกิดความสะดวกและเอ้ืออำนวยใหเกิด 

ประสิทธิภาพในการทำงาน มีความปลอดภัย และเพ่ิมคุณภาพ

ประชุมสวนสนับสนุนวิชาการประชุมสวนสนับสนุนวิชาการ
 นางสำเนา ภัทรรัตนนันท ผูอำนวยการสวนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมขาราชการ 

พนักงาน และลูกจางที่ปฏิิบัติงานธุรการในสังกัดสวนสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558  ณ หองประชุมกรรม 
การคณะ อาคารเจาคุณทหาร เพ่ือชี้แจงการตัดโอนอัตรานักวิทยาศาสตรไปสังกัดศูนยวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน การ 

เปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนตามมติ ครม. และการนำเสนอประสบการณการศึกษาดูงานของ นางละเมียด สัมฤทธ์ิสุุทธิ์  

เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป และนางสาวจรรยา คงฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร ซี่ึงไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Harbin Institute 
of Technology  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ในโอกาสน้ี รองศาสตราจารยศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดี ไดเขาประชุมรวมกับบุคลากร เพื่อถายทอดนโยบายท่ี 
ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดี  จะนำมาใชในการบริหารสถาบัน โดยใน อ่านต่อหน้า 3อ่านต่อหน้า 3

นางสาวอรวรรณ ช่วยจันทร์ดี   ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3
ฝึกงานที่ Can Tho University ประเทศเวียดนาม

อ่านต่อหน้า 3



หน้า 2หน้า 2 ข่าวเกษตรพระจอมเกล้า  มิถุนายน  2558 หน้า 3

แสดงความยินดีอาจารยเลื่อนตำแหนงทางวิชาการ

 ขอแสดงความยินดีกับอาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงทางวิชาการสูงขึ้น   

2 ราย คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรหมมาศ คูหากาญจน สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดรับแตงต้ังใหดำรง 

ตำแหนง  รองศาสตราจารย และ ดร.อนัญญา เจริญพรนิพัทธ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและประมง   ไดรับ 

แตงตั้งใหดำรงตำแหนง  ผูชวยศาสตราจารย และเขารับของที่ระลึกจาก พลเอกสุรยทุธ จุลานนท นายกสภาสถาบันฯ 

เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2558  ที่ผานมา

ของงานอันจะนำไปสู การปฏิบัติงานและสัมฤทธิ ์ผลเพื ่อ   

เปนพื้นฐานนำไปสูการพัฒนาปรับปรุงองคกรใหมีมาตรฐาน 

ที่ดีตอไป

    และในวันสุดทายของการทำกิจกรรม ไดมีการประชุม 

รวมกันทุกหนวยงานเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และนำ 

เสนอผลจากการทำ 5 ส พบวามีการเปล่ียนแปลงท่ีเปน 

ประโยชนหลายประการ เชน หลายหนวยงานสามารถคัด 

แยกกระดาษหนาเดียวเพื่อนำกลับมาใชไดอีก หรือครุภัณฑ  

Big Cleaning Day ต่อจากหน้า 1ต่อจากหน้า 1

รายการใดท ี ่ชำร ุ ุด 

และไมสามารถซอม   
แซมได ก ็นำมารวบ 

รวมที่สวนกลางเพิื ่อ 

ดำเนินการจำหนาย 

ตอไป

ต่อจากหน้า 1

นายบริบูรณ์ พัดอินท    ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3

ฝึกงานที่ Can Tho University ประเทศเวียดนาม

ต่อจากหน้า 4



หน้า 2 หน้า 3หน้า 3ข่าวเกษตรพระจอมเกล้า  มิถุนายน  2558

เบื้องตนขอใหบุคลากร ทุกระดับพัฒนาทักษะทางดาน IT และเพ่ิมพูน 

ความสามารถทางภาษาเพ่ือรองรับการส่ือสารภายในอาเซียน
 จากนั้นคณบดีไดรวมรับฟงการนำเสนอวิธีการลดตนทุนในการ 

ทำงานของแตละหนวยงาน ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองจากการอบรมการพัฒนา 

สมรรถภาพการใหบริการของบุคลากรสวนสนับสนุนวิชาการ เมื่อเดือน 

พฤษภาคมที่ผานมา อาทิ กลุมนักวิทยาศาสตร ไดเสนอแนวทางการลด 

ตนทุนการจัดซื้อสารเคมีในหองทดลองบางชนิดที่มีราคาสูง โดยนักวิทยฯ 
ของแตละสาขาวิชาฯ ไดประชุมรวมกันเพ่ือหาขอสรุปปริมาณการใชสาร 

เคมีในแตละปงบประมาณ เพืื่อทำการจัดซื้อในปริมาณที่เหมาะสมกับการ 

ใชงานโดยไมเหลือทิ้งสูญเปลา 

ต่อจากหน้า 1

ประชุมส่วนสนับสนุนฯ ต่อจากหน้า 1ต่อจากหน้า 1

 ภาพน้ีเปนภาพท่ีผมประทับใจท่ีสุด โดยเปนภาพท่ีผมกำลังไปฟลดทริป 

ซ่ึงผมไดเก็บตัวอยางน้ำในหมูบานแหงหนึ่งในเวียดนามท่ีชื่อวา Ha tien ไดมี 

เด็กเล็กๆ ชาวบานจำนวนหนึ่งไดมาวิ่งเลนขางๆ กลุมของพวกเรา และยิ้มให 

ตลอดเวลา ซ่ึงเม่ือถึงเวลาท่ีจะยายสถานท่ีในการเก็บตัวอยางน้ำอีกท่ีหนึ่ง ไดมี 

เพ่ือนชาวเวียดนามขอเด็กคนนี้ถายรูปดวยซึ่งเด็กก็เต็มใจย้ิม และเม่ือเพ่ือนเวียด 

นามคนนั้นถายรูปกับเด็กเสร็จก็ยื่นนมไปใหหนึ่งถุง ซ่ึงเด็กคนนั้นดีใจเปน 

อยางมากและว่ิงไปบอกท่ีบานและพอแมของเขา เม่ือผมเห็นเชนนั้นผมจึงขอถาย 

รูปบาง เม่ือถายเสร็จเด็กคนนั้นก็เดินไปทันที ผมจึงเรียกเด็กคนนี้กลับมา 

นายบริบูรณ์ พัดอินท    นายบริบูรณ์ พัดอินท    ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3
ฝึกงานที่ Can Tho University ประเทศเวียดนามฝึกงานที่ Can Tho University ประเทศเวียดนาม

 วิชาท่ีเปดสอน ท่ี Can Tho จะไมมีวิชานิเวศวิทยาทางน้ำ สมุทรศาสตร ชีววิทยา เพราะขาดบุคลากร ซ่ึงวิชา  

 การในสาขาท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. เรามีเยอะกวา

 ในดานการปฏิบัติหรือการทดลองท่ี Can Tho นักศึกษามีจำนวนมากและอุปกรณบางอยางนักศึกษาไมสามารถ  

 เขาถึงได แตการเพาะเล้ียงนักศึกษาสามารถเลือกพอ-แมพันธุไดเองจากการจับปลาในบอซ่ึงอยูหลังคณะ นัก  

 ศึกษาจึงไมตองหาซ้ือเอง

ฝึกงานต่างประเทศ ต่อจากหน้า 4ต่อจากหน้า 4

และยื่นเงินใหจำนวนหนึ่ง และกลาวคำวากามเอิง ซ่ึงแปลวาขอบคุณในภาษาเวียดนาม และวิ่งไปหาพอแมเพ่ือ 

บอกวาไดเงินมา แมเปนเงินเพียงเล็กนอย แตผมวามันสามารถสรางความสุขใหกับเด็กคนนึง ซ่ึงมันคุมคามาก 

และเม่ือพวกเราไดออกรถออกจากหมูบานแหงนั้น เด็กๆ กลุมนั้นไดออกมายืนโบกมือลาพวกเรา ซ่ึงสรางความประ 

ทับใจใหผมเปนอยางมาก ท่ีเด็กๆกลุมนี้ไมกลัวและมีอัธยาศัยดีกัับคนแปลกหนา
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ข ่ าว เกษตรพระจอมเกล ้ าข ่ าว เกษตรพระจอมเกล ้ า

หน้า 4หน้า 4 ข่าวเกษตรพระจอมเกล้า  มิถุนายน  2558

กิจกรรม 5 ส วันทำความสะอาดครั้งใหญ่

ประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ

อ่านต่อหน้า 2

ประชุมสวนสนับสนุนวิชาการ

อ่านต่อหน้า 3

 การที่ไดมีโอกาสไปฝกงานที่ประเทศเวียดนามครั้งนี ้ถือวาเปน 

ประสบการณท่ีสำคัญและดีมากๆ ของขาพเจาส่ิงท่ีไดเรียนรูจากท่ีนั่นมีมาก 

มายไมวาจะเปนการใชชีวิตในตางประเทศ การเรียน การอยูรวมกับผูอื่น 

รวมไปถึงการปรับตัวกับการใชชีวิตท่ีหางไกลบานเกิด มีหลายอยางท่ีขาพเจา 

รูสึกประทับใจ เชน การเรียน ซ่ึงขาพเจาและเพ่ือนท่ีไปดวยกันไดมีโอกาส 

เขาเรียนกับเพ่ือนๆ ทำใหรูสึกต่ืนเตนมาก การเรียนของที่เวียดนามจะคลาย 

กับไทย เพียงแตชั้นเรียนที่เราไดเขาเรียนเปนการเรียนโดยใชภาษาอังกฤษ 

ท้ังหมด หลายส่ิงท่ีไดเรียนรูเปนประสบการณใหมความรูใหมท่ีอาจารยและ 

นางสาวอรวรรณ ช่วยจันทร์ดี   ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3นางสาวอรวรรณ ช่วยจันทร์ดี   ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3
ฝึกงานที่ Can Tho University ประเทศเวียดนามฝึกงานที่ Can Tho University ประเทศเวียดนาม

บุคลากรท่ีนั่นไดถายทอดมาใหกับพวกเรา หลายส่ิงท่ีแตกตางจากไทยไดเห็นไดเรียนรูเพ่ิมเติม อุปกรณหรือเครื่องมือ 

บางอยางอาจแตกตางจากท่ีเมืองไทย หรือเราอาจไมเคยไดเห็นไมเคยไดใช ก็ไดเห็นและไดฝกเปนประสบการณท่ีทาทาย 

และต่ืนเตนสำหรับขาพเจามาก อีกหน่ึงส่ิงท่ีเปนความประทับใจมากๆ คือวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม การใชชีวิตความ 

เปนอยู ผูคน การไปใชชีวิตอยูท่ีนั่นเกือบสองเดือนทำใหขาพเจาไดรูจักท่ีจะปรับตัวกับส่ิงใหมๆ วัฒนธรรมการใชชีวิต 

ของชาวเวียดนาม หลายๆ อยางมีความแตกตางจากคนไทย เชน อาหารการกิน การจราจรบนทองถนนเราจะเห็น 

รถจักรยานยนตมากกวารถยนตซ่ึงเวลาจะเดินทางเราตองระวังกันเปนพิเศษ หลายสถานท่ีท่ีเราไดไปมีความประทับใจ 

แตกตางกัน ส่ิงสำคัญอีกหน่ึงส่ิงท่ีเราไดจากการไปฝกงานครั้งนี้คือเพ่ือนใหม ซ่ึงเปนเพ่ือนตางชาติตางภาษา ไดแลก 

เปล่ียนเรียนรูท้ังเรื่องเรียนและวัฒนธรรม ถือวาเปนส่ิงท่ีหาไมไดจากท่ีไหน หากเราไมไดไปและพบเจอดวยตนเอง

ความแตกตางของหลักสูตรระหวาง Can Tho กับ KMITL

 หลักสูตรท่ี Can Tho จะเนนทางดานการเพาะเล้ียงมากกวาการสำรวจ

 ท่ี Can Tho จะมีคลาสเรียนที่เปนหลักสูตรอินเตอร ภายในคลาสจะเรียน-ส่ือสารเปนภาษาอังกฤษ และมี  

 การจางผูเช่ียวชาญจากตางชาติมาสอน ซ่ึงจะไมครอบคลุมสำหรับนักศึกษาคลาสปกติ อ่านต่อหน้า 3อ่านต่อหน้า 3
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