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แต่งตั้งผู้บริหารคณะ แสดงความยินดี
ขาวเกษตรพระจอมเกลา ขอแนะนำรองคณบดี ผูชวย
คณบดีและหัวหนาภาควิชา ซึ่งไดรับแตงตั้งเขามาบริหารงาน
คณะ เพื่อใหเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

“ครูผู้สอนดีเด่น”

รองคณบดี
รองศาสตราจารย
ดร. ทิพวรรณ ลิมังกูร
สังกัดภาควิชาพัฒนา
การเกษตรและการจัด
การทรัพยากร

ผูชวยคณบดี
ผูชวยศาสตราจารย
ดร.นายสั ต วแพทย
ชนาธิป ธรรมการ
สังกัดภาควิชาเทคโน
โลยีการผลิตสัตวและ
ประมง

หัวหนาภาควิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ดร.ลำแพน ขวัญพูล
สังกัดภาควิชาเทคโน
โลยีการผลิตพืช

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ดร.
รณชัย สิทธิไกรพงษ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตวและประมง
ในโอกาสที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
“ครูผูสอนดีเดน” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.
เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหาร
ทรัพยากรและบริการฝายสารสนเทศ ในงานวันครู ประ
จำป 2559 จัดโดย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เมื่อวันที่
14 มกราคม 2559 ณ หองประชุม คุณหญิงวนิดา
ธูปะเตมีย
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งานเลี้ยงสังสรรควันขึ้นปใหม 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานเลี้ยงสังสรรควันขึ้นปใหม 2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ลาน
เอนกประสงค อาคารเจาคุณทหาร เพื่อเปนการสรางบรรยากาศผอนคลายใหบุคลากรในคณะไดรวมสังสรรค พบปะพูดคุย
รับประทานอาหารรวมกัน และรวมกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น เชน การจับฉลากรับของรางวัลกอนเขางาน เพื่อใหผูรวมงาน
ไดมีของขวัญติดมือกลับบานกันทุกคน การแสดงโชวบนเวทีของบุคลากรนองใหม และลุนรับของรางวัลชิ้นใหญบนเวที

ข่าวเกษตรพระจอมเกล้า มกราคม 2559
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¹È.ÃÑºÃÒ§ÇÑÅ True Young Producer Award 2015 ¤ÃÑé§·Õè 11
นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับรางวัลชมเชย โครงการ True Young Producer
Award 2015 ครั้งที่ 11
นายบุญณัฐ บุญเชิด (เอกพืชสวน) นางสาวเกวลี สายสินธ (เอกพืชไร) และนายกฤษขจร เกตุวร (เอกภูมิทัศน)
นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร ชั้นป 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับรางวัลชมเชย โครงการ True Young Producer
Award 2015 ครั้งที่ 11 จากผลงานภาพยนตรโฆษณาเพื่อสังคมเพื่อสังคม True Young Producer Award 2015
ประเภท Viral VDO หัวขอ ...การใหดวย "ใจ" ยิ่งใหญที่สุด ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยสงผลงาน "Astranger (ชายแปลกหนา)" ภายใตชื่อทีม SUPAP STUDIO
ซึ่งมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญจนา แซเตียว เปนอาจารยที่ปรึกษา
โครงการ True Young Producer Award 2015 ครั้งที่ 11 จัดขึ้นโดยกลุมบริษัททรูและ สมาคมโฆษณา
แหงประเทศไทย มีผูสงเขาประกวด 701 ทีม 50 มหาวิทยาลัย โดยผลงานของกลุมนักศึกษาดังกลาวผานเขารอบ 50
ทีมสุดทาย 18 ทีมสุดทาย และ 10 ทีมสุดทาย ตามลำดับ ไดรับรางวัลชมเชย และทุนการศึกษา 15,000 บาท

เรี ย นภาษาต่ า งประเทศ ฟรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษาที่สนใจ เขาเรียนฟรี
พรอมรับวุฒิบัตรทุกโครงการ สนใจสมัครเรียน ดวน

ข่าวเกษตรพระจอมเกล้า มกราคม 2559
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ขอเชิญผูท
 ส
่ี นใจสงผลงานภาพถายเขารวมประกวด Agriphoto Contest ครัง้ ที่ 8
(โครงการภาพถายวิถเี กษตรไทย ประจำป 2559)

หัวขอที่ 1 : เกษตรสำราญ

หัวขอที่ 2 : ลาดกระบัง slow life

ภาพถายทีส
่ ะทอนบรรยากาศการประกอบอาชีพเกษตร
กรรม ทีแ่ มจะเหน็ดเหนีอ
่ ยแตกอ
็ บอวลไปดวยความสุขความ
สำราญตามวิถเี กษตรไทย

ภาพถายทีส
่ ะทอนวิถชี วี ต
ิ ทีส
่ งบเรียบงาย ไมเรงรีบ ไมวน
ุ
วายของชุมชนเขตลาดกระบังและพื้นที่ใกลเคียงที่มีมนตเสนห
ชวนใหมาสัมผัส

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ใบประกาศเกียรติคณ
ุ พรอมเงิน 3,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ใบประกาศเกียรติคณ
ุ พรอมเงิน 2,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ใบประกาศเกียรติคณ
ุ พรอมเงิน 1,000 บาท

รางวัลชมเชย 5 รางวัล ใบประกาศเกียรติคณ
ุ พรอมของทีร่ ะลึก

วันสุดทายของการรับสมัครผลงาน 18 มีนาคม 2559
วันประกาศผลรางวัลและแสดงผลงาน 21-25 มีนาคม 2559

สงผลงานเขารวมประกวดที่ nitedkaset@gmail.com
รายละเอียดเพิม
่ เติม https://www.facebook.com/agriphotokmitl

¢ÍàªÔÞ¼ÙŒ·ÕèÊ¹ã¨Ê‹§¼Å§Ò¹Ë¹Ñ§ÊÑé¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐ¡Ç´ AgriFilm Contest ¤ÃÑé§·Õè 1
(â¤Ã§¡ÒÃË¹Ñ§ÊÑé¹ÇÔ¶Õà¡ÉμÃä·Â »ÃÐ¨Ó»‚ 2559)
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¼Å§Ò¹ :
Ë¹Ñ§ÊÑé¹¤ÇÒÁÂÒÇ 5-15 ¹Ò·Õ
äÁ‹¨Ó¡Ñ´à·¤¹Ô¤¡ÒÃ ¼ÅÔμ
äÁ‹¨Ó¡Ñ´ÃÙ»áºº¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í
áμ‹μŒÍ§ÁÕàÃ×èÍ§ÃÒÇ·ÕèÊÐ·ŒÍ¹ÁØÁÁÍ§
´ŒÒ¹μ‹Ò§ æ â´ÂÍÒ¨à»š¹á¹Ç¤Ô´ËÃ×Í
ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñºà¡ÉμÃ¡ÃÃÁ
«Öè§à»š¹ÍÒªÕ¾ËÅÑ¡¢Í§»ÃÐà·Èä·Â
ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº 1
ãº»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃμÔ¤Ø³¾ÃŒÍÁà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 15,000 ºÒ·
ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº 2
ãº»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃμÔ¤Ø³¾ÃŒÍÁà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 10,000 ºÒ·
ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº 3
ãº»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃμÔ¤Ø³¾ÃŒÍÁà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 5,000 ºÒ·

ÇÑ¹ÊØ´·ŒÒÂ¢Í§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¼Å§Ò¹
18 ÁÕ¹Ò¤Á 2559
ÇÑ¹»ÃÐ¡ÒÈ¼ÅÃÒ§ÇÑÅáÅÐ©ÒÂ¼Å§Ò¹
21-25 ÁÕ¹Ò¤Á 2559
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμÔÁ·Õè

https://www.facebook.com/agrifilmkmitl
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