ปีที่ 20 ฉบับที่ 9

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรม 5 ส วันทำความสะอาดครั้งใหญ่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม 5 ส “วันทำความสะอาดครั้งใหญ
(Big Cleaning Day)” ระหวางวันที่ 10-11 มิถุนายน 2558 โดย รองศาสตราจารย
ศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดี กลาวเปดงาน พรอมทั้งขอบคุณชาวคณะที่ไดรวมแรงรวมใจกัน
จัดกิจกรรม 5 ส มาอยางตอเนื่องเปนปที่ 15 แลว ซึ่งประโยชนของกิจกรรมนี้ทำให
สถานที่ทำงานมีความสะอาด เปนระเบียบ เกิดความสะดวกและเอื้ออำนวยใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทำงาน มีความปลอดภัย และเพิ่มคุณภาพ
อ่านต่อหน้า 2

ประชุมสวนสนับสนุนวิชาการ
นางสำเนา ภัทรรัตนนันท ผูอำนวยการสวนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมขาราชการ
พนักงาน และลูกจางที่ปฏิิบัติงานธุรการในสังกัดสวนสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมกรรม
การคณะ อาคารเจาคุณทหาร เพื่อชี้แจงการตัดโอนอัตรานักวิทยาศาสตรไปสังกัดศูนยวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน การ
เปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนตามมติ ครม. และการนำเสนอประสบการณการศึกษาดูงานของ นางละเมียด สัมฤทธิ์สุทธิ์
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวจรรยา คงฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร ซึ่ีงไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Harbin Institute
of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารยศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดี ไดเขาประชุมรวมกับบุคลากร เพื่อถายทอดนโยบายที่
ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดี จะนำมาใชในการบริหารสถาบัน โดยใน อ่านต่อหน้า 3
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แสดงความยินดีอาจารยเลื่อนตำแหนงทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
2 ราย คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรหมมาศ คูหากาญจน สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดรับแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนง รองศาสตราจารย และ ดร.อนัญญา เจริญพรนิพัทธ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและประมง ไดรับ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย และเขารับของที่ระลึกจาก พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกสภาสถาบันฯ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผานมา

Big Cleaning Day

ต่อจากหน้า 1

ของงานอั น จะนำไปสู  ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง านและสั ม ฤทธิ ์ ผ ลเพื ่ อ
เปนพื้นฐานนำไปสูการพัฒนาปรับปรุงองคกรใหมีมาตรฐาน
ที่ดีตอไป
และในวันสุดทายของการทำกิจกรรม ไดมีการประชุม
รวมกันทุกหนวยงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำ
เสนอผลจากการทำ 5 ส พบวามีการเปลี่ยนแปลงที่เปน
ประโยชนหลายประการ เชน หลายหนวยงานสามารถคัด
แยกกระดาษหนาเดียวเพื่อนำกลับมาใชไดอีก หรือครุภัณฑ
รายการใดที ่ ช ำรุ ุ ด
และไมสามารถซอม
แซมได ก ็ น ำมารวบ
รวมที่สวนกลางเพิื่อ
ดำเนิ น การจำหน า ย
ตอไป
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ประชุมส่วนสนับสนุนฯ ต่อจากหน้า 1
เบื้องตนขอใหบุคลากร ทุกระดับพัฒนาทักษะทางดาน IT และเพิ่มพูน
ความสามารถทางภาษาเพื่อรองรับการสื่อสารภายในอาเซียน
จากนั้นคณบดีไดรวมรับฟงการนำเสนอวิธีการลดตนทุนในการ
ทำงานของแตละหนวยงาน ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการอบรมการพัฒนา
สมรรถภาพการใหบริการของบุคลากรสวนสนับสนุนวิชาการ เมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผานมา อาทิ กลุมนักวิทยาศาสตร ไดเสนอแนวทางการลด
ตนทุนการจัดซื้อสารเคมีในหองทดลองบางชนิดที่มีราคาสูง โดยนักวิทยฯ
ของแตละสาขาวิชาฯ ไดประชุมรวมกันเพื่อหาขอสรุปปริมาณการใชสาร
เคมีในแตละปงบประมาณ เพืื่อทำการจัดซื้อในปริมาณที่เหมาะสมกับการ
ใชงานโดยไมเหลือทิ้งสูญเปลา

ฝึกงานต่างประเทศ

ต่อจากหน้า 4

วิชาที่เปดสอน ที่ Can Tho จะไมมีวิชานิเวศวิทยาทางน้ำ สมุทรศาสตร ชีววิทยา เพราะขาดบุคลากร ซึ่งวิชา
การในสาขาที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. เรามีเยอะกวา
ในดานการปฏิบตั หิ รือการทดลองที่ Can Tho นักศึกษามีจำนวนมากและอุปกรณบางอยางนักศึกษาไมสามารถ
เขาถึงได แตการเพาะเลี้ยงนักศึกษาสามารถเลือกพอ-แมพันธุไดเองจากการจับปลาในบอซึ่งอยูหลังคณะ นัก
ศึกษาจึงไมตองหาซื้อเอง

นายบริบูรณ์ พัดอินท ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3
ฝึกงานที่ Can Tho University ประเทศเวียดนาม
ภาพนี้เปนภาพที่ผมประทับใจที่สุด โดยเปนภาพที่ผมกำลังไปฟลดทริป
ซึ่งผมไดเก็บตัวอยางน้ำในหมูบานแหงหนึ่งในเวียดนามที่ชื่อวา Ha tien ไดมี
เด็กเล็กๆ ชาวบานจำนวนหนึ่งไดมาวิ่งเลนขางๆ กลุมของพวกเรา และยิ้มให
ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่จะยายสถานที่ในการเก็บตัวอยางน้ำอีกที่หนึ่ง ไดมี
เพื่อนชาวเวียดนามขอเด็กคนนี้ถายรูปดวยซึ่งเด็กก็เต็มใจยิ้ม และเมื่อเพื่อนเวียด
นามคนนั้นถายรูปกับเด็กเสร็จก็ยื่นนมไปใหหนึ่งถุง ซึ่งเด็กคนนั้นดีใจเปน
อยางมากและวิ่งไปบอกที่บานและพอแมของเขา เมื่อผมเห็นเชนนั้นผมจึงขอถาย
รูปบาง เมื่อถายเสร็จเด็กคนนั้นก็เดินไปทันที ผมจึงเรียกเด็กคนนี้กลับมา
และยื่นเงินใหจำนวนหนึ่ง และกลาวคำวากามเอิง ซึ่งแปลวาขอบคุณในภาษาเวียดนาม และวิ่งไปหาพอแมเพื่อ
บอกวาไดเงินมา แมเปนเงินเพียงเล็กนอย แตผมวามันสามารถสรางความสุขใหกับเด็กคนนึง ซึ่งมันคุมคามาก
และเมื่อพวกเราไดออกรถออกจากหมูบานแหงนั้น เด็กๆ กลุมนั้นไดออกมายืนโบกมือลาพวกเรา ซึ่งสรางความประ
ทับใจใหผมเปนอยางมาก ที่เด็กๆกลุมนี้ไมกลัวและมีอัธยาศัยดีกับคนแปลกหนา
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ประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ
นางสาวอรวรรณ ช่วยจันทร์ดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3
ฝึกงานที่ Can Tho University ประเทศเวียดนาม
การที่ไดมีโอกาสไปฝกงานที่ประเทศเวียดนามครั้งนี้ถือวาเปน
ประสบการณที่สำคัญและดีมากๆ ของขาพเจาสิ่งที่ไดเรียนรูจากที่นั่นมีมาก
มายไมวาจะเปนการใชชีวิตในตางประเทศ การเรียน การอยูรวมกับผูอื่น
รวมไปถึงการปรับตัวกับการใชชีวิตที่หางไกลบานเกิด มีหลายอยางทีข่ า พเจา
รูสึกประทับใจ เชน การเรียน ซึ่งขาพเจาและเพื่อนที่ไปดวยกันไดมีโอกาส
เขาเรียนกับเพื่อนๆ ทำใหรูสึกตื่นเตนมาก การเรียนของที่เวียดนามจะคลาย
กับไทย เพียงแตชั้นเรียนที่เราไดเขาเรียนเปนการเรียนโดยใชภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด หลายสิ่งที่ไดเรียนรูเปนประสบการณใหมความรูใหมที่อาจารยและ

บุคลากรที่นั่นไดถายทอดมาใหกับพวกเรา หลายสิ่งที่แตกตางจากไทยไดเห็นไดเรียนรูเพิ่มเติม อุปกรณหรือเครื่องมือ
บางอยางอาจแตกตางจากที่เมืองไทย หรือเราอาจไมเคยไดเห็นไมเคยไดใช ก็ไดเห็นและไดฝกเปนประสบการณทท่ี า ทาย
และตื่นเตนสำหรับขาพเจามาก อีกหนึ่งสิ่งที่เปนความประทับใจมากๆ คือวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม การใชชีวิตความ
เปนอยู ผูคน การไปใชชีวิตอยูที่นั่นเกือบสองเดือนทำใหขาพเจาไดรูจักที่จะปรับตัวกับสิ่งใหมๆ วัฒนธรรมการใชชีวิต
ของชาวเวียดนาม หลายๆ อยางมีความแตกตางจากคนไทย เชน อาหารการกิน การจราจรบนทองถนนเราจะเห็น
รถจักรยานยนตมากกวารถยนตซึ่งเวลาจะเดินทางเราตองระวังกันเปนพิเศษ หลายสถานที่ที่เราไดไปมีความประทับใจ
แตกตางกัน สิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งที่เราไดจากการไปฝกงานครั้งนี้คือเพื่อนใหม ซึ่งเปนเพื่อนตางชาติตางภาษา ไดแลก
เปลี่ยนเรียนรูทั้งเรื่องเรียนและวัฒนธรรม ถือวาเปนสิ่งที่หาไมไดจากที่ไหน หากเราไมไดไปและพบเจอดวยตนเอง

ความแตกตางของหลักสูตรระหวาง Can Tho กับ KMITL
หลักสูตรที่ Can Tho จะเนนทางดานการเพาะเลี้ยงมากกวาการสำรวจ
ที่ Can Tho จะมีคลาสเรียนที่เปนหลักสูตรอินเตอร ภายในคลาสจะเรียน-สื่อสารเปนภาษาอังกฤษ และมี
การจางผูเชี่ยวชาญจากตางชาติมาสอน ซึ่งจะไมครอบคลุมสำหรับนักศึกษาคลาสปกติ
อ่านต่อหน้า 3
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