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ประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ

แนะนำผูบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรแนะนำผูบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ขาวเกษตรพระจอมเกลา ขอแนะนำคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล แกนมณี  
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงคณบดี ตามคำส่ังสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ท่ี 016/ 2558 
ตั้งแตวันที่ 8 กรกฎาคม 2558   และทีมผูบริหารสวนงานวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังตอไปน้ี

ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณีผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี
คณบดีคณบดี

รศ.ศรีสกุล วรจันทรารศ.ศรีสกุล วรจันทรา
รองคณบดีรองคณบดี

ผศ.ดร.ปวีณา ทวีกิจการผศ.ดร.ปวีณา ทวีกิจการ
รองคณบดีรองคณบดี

ผศ.ดร.กนก เลิศพานิชผศ.ดร.กนก เลิศพานิช
รองคณบดีรองคณบดี

ผศ.ดร.กัญญา จิระเจริญรัตน์ผศ.ดร.กัญญา จิระเจริญรัตน์
รองคณบดีรองคณบดี

ผศ.ดร.มณฑินี ธีรารักษ์ผศ.ดร.มณฑินี ธีรารักษ์
ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ณัฐกร สงครามผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยคณบดี

รศ.ดร.สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์รศ.ดร.สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมหัวหน้าศูนย์วิจัยร่วม
ภาครัฐและเอกชนภาครัฐและเอกชน

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์ผศ.ดร.กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์และประมงการผลิตสัตว์และประมง

ผศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช ผศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช 
หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตรหัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตร

และการจัดการทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร

ผศ.ดร.อำมร อินทร์สังข์ผศ.ดร.อำมร อินทร์สังข์
หัวหน้าภาควิชาหัวหน้าภาควิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืชเทคโนโลยีการผลิตพืช

1. Grouper pond (Moso)             2. Moso Cannal                   3. BinhAn beach

  4. PháoDài shrimp pond                  5. TôChâu Estuary                       6. Mui Nai beach 

เพื่อนๆเวียดนามท่ีไปเก็บตัวอย่างน้ำ      เก็บตัวอย่างปลาเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำโขง

 บรรยากาศงานเลี้ยงที่ทางคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัย  Can 
tho ซื้อวัตถุดิบให้นักศึกษาไทยปรุงอาหารไทย เช่น ส้มตำ ยำปลากระป๋อง 
ต้มยำปลา ผัดไทย และกล้วยบวชชี
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ประชุมวิชาการนานาชาติ ISAT2015ประชุมวิชาการนานาชาติ ISAT2015
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Symposium on Agri 

cultural Technology  ภายใตหัวขอ “Global Agriculture Trends for Sustainability” ระหวางวันที่  1-3 กรกฎาคม 
2558 ณ โรงแรม A-ONE The Royal Cruise เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดย รองศาสตราจารยศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดี กลาวราย 
งานวัตถุประสงคของการจัดประชุมวิชาการคร้ังนี้วา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. เปนหนวยงานท่ีมุงเนนงานวิจัยทาง 
ดานเทคโนโลยีที่นำสมัยเพื่อนำไปสูการพัฒนาดานการเกษตรท่ียั่งยืนของประเทศ จึงไดเปนเวทีเสนอผลงานวิชาการและผล 
งานวิจัยในการแลกเปล่ียนมุมมองในประเด็นและเรื่องที่เกี่ยวของกับการวิจัย และพัฒนาทางดานการเกษตรในระดับนานา 
ชาติ รวมถึงเปนการสงเสริมและสรางเครือขายงานวิชาการวิจัยกับสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ จากน้ัน 
ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปน 
ประธานพิธีเปดการประชุมและกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมจากหลากหลายประเทศ เชน ญี่ปุน อังกฤษ ฟลิปปนส เวียด 
นาม เปนตน
 การประชุมในคร้ังนี้มีผูเขารวมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร ในหัวขอที่เกี่ยวของกับความหลาก 
หลายทางชีวภาพ การเพาะเล้ียงสัตวน้ำและการประมง เศรษฐศาสตรเกษตรและธุรกิจการเกษตร และการบรรยายพิเศษ 
จากผูทรงคุณวุฒิอีกหลายทาน เชน ศาสตราจารยญาณวิทย ดร.เมธา วรรณพัฒน ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากร 
อาหารสัตวเขตรอน (TROFREC) คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  Dr.Thierry Tran, Researcher,CIRAD,France   
Associate Professor Rajeev Bhat, Food Technology Division, School of Industrial Technology, University 
Sains Malaysia (USM), Malaysia เปนตน และในวันสุดทาย ไดนำผูเขารวมประชุมทัศนศึกษาสวนผลไม สวนสุภัทราแลนด 
เพื่อศกึษาดูงานการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส พรอมทั้ง รับประทานผลไมสดจากในสวน 

ทำบุญภาควิชาฯผลิตพืช

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
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ประชุมวิชาการนานาชาติ ISAT2015

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมผูปกครองนักศึกษาใหมประจำปการ 
ศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ หอง C201 อาคารเจาคุณทหาร 
เพื่อชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนของคณะ และเพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีกับผู 
ปกครอง โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล แกนมณี คณบดี พรอมดวย ผูชวย 
ศาสตราจารย ดร.ปวีณา ทวีกิจการ รองคณบดีกำกับงานวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.กนก เลิศพานิช รองคณบดกีำกับงานกิจการนักศึกษา กลาวตอนรับผูปกครองและ 
นักศึกษาใหม และแนะนำหลักสูตรตางๆ ของคณะ ตลอดจนโครงการและกิจกรรมท่ี 
คณะจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เชน โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา 
ฟรี โดยมีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมเชียรและการรับนองใหมอยางสรางสรรค

 ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีทำบุญ 
ภาควิชาฯ  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุม อาคารบนุนาค โดยมี 
พิธีถวายภัตตาหารแดพระสงฆ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสติในการ 
ทำงานยุคการสื่อสารไรพรมแดน” โดย พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ เจาอาวาส 
วัดปลูกศรัทธา เจาคณะแขวงลาดกระบัง      
 กิจกรรมในครั ้งนี ้ดำเนินการภายใตโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
บุคลากรทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการ 
ปฏิบัติงานของภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ทำบุญภาควิชาฯผลิตพืชทำบุญภาควิชาฯผลิตพืช

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
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ประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ

แนะนำผูบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี
คณบดี

รศ.ศรีสกุล วรจันทรา
รองคณบดี

ผศ.ดร.ปวีณา ทวีกิจการ
รองคณบดี

ผศ.ดร.กนก เลิศพานิช
รองคณบดี

ผศ.ดร.กัญญา จิระเจริญรัตน์
รองคณบดี

ผศ.ดร.มณฑินี ธีรารักษ์
ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
ผู้ช่วยคณบดี

รศ.ดร.สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วม
ภาครัฐและเอกชน

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์และประมง

ผศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช 
หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตร

และการจัดการทรัพยากร

ผศ.ดร.อำมร อินทร์สังข์
หัวหน้าภาควิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช

 ข่าวเกษตรพระจอมเกล้าฉบับนี้ ขอรวบรวมภาพกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3 จำนวน 
8 คน ที่ไปฝึกงาน ณ Can Tho University ประเทศเวียดนาม ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2557 ซึ่งนอกจากการฝึกภาค 
ทฤษฏีในห้องแลปแล้ว ยังมีกิจกรรม  Field Trip เมือง Ha Tien เก็บตัวอย่างนอกสถานท่ี (ภาคปฏิบัติ) โดยคณะนัก 
ศึกษาต้องเดินทางโดยรถบัสเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำจาก 6 แหล่ง นำมาวิเคราะห์ทางคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัย Can Tho  ดังนี้

1. Grouper pond (Moso)             2. Moso Cannal                   3. BinhAn beach1. Grouper pond (Moso)             2. Moso Cannal                   3. BinhAn beach

  4. Ph  4. PháoDoDài shrimp pond                  5. Ti shrimp pond                  5. TôChChâu Estuary                       6. Mui Nai beach u Estuary                       6. Mui Nai beach 

เพื่อนๆเวียดนามที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำ      เก็บตัวอย่างปลาเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตในแหล่งน้ำดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำโขงเพื่อนๆเวียดนามที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำ      เก็บตัวอย่างปลาเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำโขง

 บรรยากาศงานเล้ียงท่ีทางคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัย  Can  บรรยากาศงานเลี้ยงที่ทางคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัย  Can 
tho ซื้อวัตถุดิบให้นักศึกษาไทยปรุงอาหารไทย เช่น ส้มตำ ยำปลากระป๋อง tho ซื้อวัตถุดิบให้นักศึกษาไทยปรุงอาหารไทย เช่น ส้มตำ ยำปลากระป๋อง 
ต้มยำปลา ผัดไทย และกล้วยบวชชีต้มยำปลา ผัดไทย และกล้วยบวชชี
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