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เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรียทานเจาพระยาสุรวงษ
ไวยวัฒน (ทานเจาคุณทหาร หรือ วร บุนนาค) ในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะ ปที่ 46 เพื่อนอมรำลึกพระคุณของทาน
ที่ไดมอบที่ดินใหจัดสรางสถานศึกษาแหงนี้ โดย ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี เปนประธานในพิธี
วางพวงมาลา พรอมดวยผูบริหารสถาบัน คณบดีคณะตางๆ ผูแทนจากหนวยงานภายในสถาบันและหนวยงานใกลเคียง
ตลอดจนบุคลากรสถาบัน ศิษยเกาคณะและนักศึกษาปจจุบันเขารวมวางพวงมาลาเปนจำนวนมาก
จากนั้นอธิการบดีไดมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำป 2558 แก รองศาสตราจารย ดร.เกษม สรอยทอง
อาจารยประจำภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ที่ไดทำงานคนควาวิจัย และสรางชื่อเสียงใหแกคณะ
อ่านต่อหน้า 2
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พิธีทำบุญเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลแดพระสงฆ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะ
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 ณ บริเวณโถงกลางอาคารเจาคุณทหาร เพื่ออุทิศบุญกุศลใหแกทานเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน
(ทานเจาคุณทหาร หรือวร บุนนาค) โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล แกนมณี คณบดี ประธานในพิธี พรอมดวย
รองคณบดี หัวหนาภาควิชา คณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาเขารวมงาน พรอมทั้งรับฟงการแสดงสัมโมทนียกถา จาก
พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ เจาคณะแขวงลาดกระบัง เจาอาวาสวัดปลูกศรัทธา (วัด 4) วาดวยเรื่องความกตัญูตอผูมีพระ
คุณ โดยขอใหระลึกไวเสมอวาเราตองมีความกตัญูตอ บานที่เคยอยู คือ ประเทศชาติ ชุมชน สังคมรอบตัว อูที่เคยนอน
ในที่นี้หมายถึงสถานที่ทำงานที่ทำใหเราไดมีสัมมาอาชีพที่ดี มีชีวิตที่ดีมีคุณคา มีรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว หมอนที่
เคยหนุน คือ ผูที่เคยสนับสนุนสงเสริมเราในทั้งในหนาที่การงานและการดำเนินชีวิต สิ่งเหลานี้เปนสามัญสำนึกที่เราตองมี
และตองตอบแทนทดแทนพระคุณทุกดานที่ไดกลาวมา เมื่อทำดีแลวผลตอบแทนก็จะทำใหชีวิตของเราเจริญรุงเรือง
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ต่อจากหน้า 1

และรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเดน ประจำป 2558 แก นางสาวบุปผา จงพัฒน นักวิทยาศาสตรสังกัดศูนยวิจัย
รวมภาครัฐและเอกชน ที่ไดทุมเทเสียสละ และอุทิศเวลาในการทำงานอยางเต็มประสิทธิภาพ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ
แกนักศึกษาสรางชื่อเสียงใหคณะ ประจำป 2558 ประกอบดวยนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขันทักษะเกษตร
งานประเพณี 4 จอบแหงชาติ ครั้งที่ 33 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม และนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ชนะเลิศจากการประกวดสวนหยอมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมทบทวนแผนกลยุทธคณะ ระหวางวันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2559 ณ
โรงแรมภูริมาศ บีชแอนดสปา จ.ระยอง เพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ใน
การทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธของคณะรวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2559 ใหสอดคลองกับ
พันธกิจหลักทั้ง 4 ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึง
การถายทอดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนพัฒนการศึกษาระดับอดมศึกษา ฉบับที่ 11 และกรอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐาน ของ สมศ. และ สกอ. ในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปการศึกษา 2558 โดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร และ ดร.ประสิทธิ์ พงษเรืองพันธุ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โคราช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเขารวมโครงการประชาสัมพันธหลักสูตรกับคณะวิทยาศาสตร สจล. ที่ศูนยบริการ
วิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 มี
นักเรียนและอาจารยแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมปลายใหความสนใจศึกษาตอที่ สจล. เขารวมประมาณ 200 คน
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ชมรมพืชสวนประดับ สจล. จัดงาน “วันดอกไม ณ ลาดกระบัง ครั้งที่ 27” ระหวางวันที่ 7-14 กุมภาพันธ 2559 บริเวณ
ลานหนาหอประชุมเจาพระยาสุรวงศไวยวัฒน (KMITL Convention Hall) โดยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 ไดรับเกียรติ
จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนชัย พงษนาค รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และศิษยเกาสัมพันธ เปนประธานเปดงาน
พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล แกนมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบันเขารวม
พิธีเปดงานอยางคับคั่ง สำหรับวัตถุประสงคหลักของการจัดงานในปนช้ี มรมพืชสวนประดับ จะนำเงินรายไดจากการจัดงานรวม
สมทบทุนสรางลานอนุสาวรียท า นเจาคุณทหารซึง่ กำลังดำเนินการกอสรางพรอมทัง้ จัดสวนและปรับภูมทิ ศั นใหสวยงาม
งานเทศกาลดอกไมบาน ณ ลาดกระบัง หรือที่เรียกกันวางานดอกไมบาน คือ งานเทศกาลที่จัดขึ้นในชวงภาคการศึกษาที่
2 จัดโดย ชมรมพืชสวนประดับ และความรวมมือจากสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับองคกรนักศึกษาพระจอม
เกลาลาดกระบัง ภายในงานมีทง้ั สินคาอุปโภคบริโภค อุปกรณทางการเกษตร สินคาโอทอป สินคาธงฟา อาหารคาวหวาน ไม
ดอกไมประดับและผลผลิตทางการเกษตร จำหนายในราคาถูก รวมถึงบูธกิจกรรมตางๆ จาก ชมรมชมรมสัตวบาล ชมรมเพาะ
เลี้ยงสัตวน้ำและพรรณไมน้ำ ชมรมดนตรี ชมรมออกแบบภูมิทัศน ชมรมการจัดการศัตรูพืช ชมรมนิเทศศาสตรเกษตร ชมรม
สันทนาการ การแสดงบนเวทีและวงดนตรีโฟลคซอง รวมถึงกิจกรรมการละเลนตางๆ พรอมดวยสวนสวยๆ จากฝมือนักศึกษา
ชมรมพืชสวนประดับ ใหผูมาเขาชมงานไดถายรูปเปนที่ระลึกพรอมความประทับใจ
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