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เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

งานราชการนั้น คือ งานของแผ่นดิน
มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน
งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้งานดำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย
ดังนั้นผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ
จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำมาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน
ขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่
แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ
งานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด
และสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2558

ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ พบคณบดี
ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ มาพบ
รองศาสตราจารยศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดีคณะเทคโนโลยีการ
เกษตร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เพื่อหารือถึงแนวทางการ
ทำงานพัฒนาสถาบัน ในโอกาสนีผ้ บู ริหารคณะเทคโนโลยีการ
เกษตรไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดี แกศาสตราจารย
ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ที่ไดรับการสรรหาใหดำรงตำแหนง
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
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พิธีอัญเชิญรูปปั้นท่านเจ้าคุณทหาร แสดงความยินดีวันคลายวันสถาปนา
วิ
ท
ยาลั
ย
นานาชาติ
ประดิษฐานหออนุสาวรีย์แห่งใหม่
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ศาสตราจารย ดร.
โมไนย ไกรฤกษ รักษาการแทนอธิการบดี สจล. พรอมดวย
รองศาสตราจารยศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดีคณะเทคโนโลยีการ
เกษตร คุณจิราพร ลายลักษณ นายกสมาคมศิษยเกาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกาเกษตรเจาคุณทหาร
เขารวมพิธีอัญเชิญ
อนุ ส าวรี ย  ท  า นเจ า คุ ณ
ทหาร จากสถานที่เดิม
ไปไว ณ หออนุสาวรีย
ท า นเจ า คุ ณ ทหารแห ง
ใหม บริเวณลานจอดรถ
อาคารเรียนและปฏิบัติ
การ 5000 ทีน่ ง่ั ออกแบบ
โดยรองศาสตราจารย
ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี
ราชบัณฑิต และ ศิลปน
แหงชาติ สาขาทัศน
ศิลป (สถาปตยกรรม)

รองศาสตราจารยศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดีคณะเทค
โนโลยีการเกษตร มอบชอดอกไมแสดงความยินดี แด
รองศาสตราจารย ดร.สุพัฒน กิตติรัตนสัจจา คณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ เนื่องในวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

เจรจาความรวมมือไทย-จีน

คณะนักวิจัยจาก Shandong University ประเทศ
จีน จำนวน 6 ราย ไดเขาพบ รองศาสตราจารยศักดิ์ชัย ชูโชติ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเจรจาเบื้องตนในการ
ทำบันทึกขอตกลงทางวิชาการรวมกัน ภายใตความรวมมือ
ทางวิทยาศาสตรและวิชาการไทย-จีน (คกร.) เพื่อดำเนินงาน
วิจัยและพัฒนารวมโครงการ Biodiversity and Effects of
Climate Change, Organophosphate Insecticide and
Larval Crowding on the Development and Survival
of Wolbachia-Infected Mosquitoes เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2558 ในโอกาสนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวีณา
ทวีกิจการ รองคณบดี ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญญา
จิระเจริญรัตน ผูชวยคณบดี และ ดร.อิศนันท วิวัฒนรัตนบุตร
อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รวมใหการตอนรับ
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เกษตรชื่นบาน วันสงกรานต 2558

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 คณะเทคโน
โลยีการเกษตร จัดกิจกรรมวันสงกรานตและวัน
ขึ้นปใหมไทย นำโดย คณบดี รองคณบดี ประธาน
สาขาวิชาฯ ผูอำนวยการสวนฯ พรอมดวย
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง และนักศึกษา รวม
สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเปนศิริมงคลแกตนเอง
จากนั้นไดมีพิธีรดน้ำดำหัวผูบริหารและผูอาวุโส
ในคณะ เพื่อแสดงความเคารพและแสดงความ
กตัญูกตเวที และกลาวขอขมาลาโทษที่ไดลวง
เกินทั้งโดยตั้งใจและไมไดตั้งใจ พรอมทั้งขอรับพร
จากผูอาวุโสเพื่อใหบังเกิดสิริมงคลแกชีวิตเนื่อง
ในวันปใหมไทย จากนั้นไดรวมเลนน้ำ
ตามเทศกาลเพื่อเชื่อมความสามัคคี และ
เพื่อความสนุกสนาน ซึ่งนับเปนการรวม
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย อัน
ดีงามรวมกัน

อบรมประเมินคุณภาพซากสุกร
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
หลักสูตรสัตวศาสตร ภาควิชา
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต สั ต ว แ ละ
ประมง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ซากและการประเมินคุณ
ภาพซากสุกร ใหแก เจาหนาที่
ของบริษัท แกรนดสยาม จำกัด
ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อาหารเสริมอื่น ๆ สำหรับสัตว
โดยเฉพาะผลิตภัณฑเสริมอาหารสำหรับในการปรับปรุงคุณภาพซาก
สุกร โดยทีมวิทยากร ประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน
เศรษฐกุล ผูกอตั้งศูนยเครือขายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว คณะเทค
โนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย ดร.รณชัย สิทธิไกรพงษ ดร.
รุจริน ลิ้มศุภวานิช หลักสูตรสัตวศาสตร และนายณัฏฐนรากร
จันทรธิมาน ใหความรูแกผูเขาอบรมทั้งภาคบรรยายและลงมือปฏิบัติ
จริงเพื่อความเขาใจในเรื่องซาก และคุณภาพซากสุกรแบบมืออาชีพ
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นิเทศฯเกษตร คว้า 2 รางวัล
ประกวดหนังสั้น “ขอบคุณประเทศไทย”
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรเกษตร ควา 2 รางวัล โครง
การประกวดภาพยนตรสั้น หัวขอ "ขอบคุณประเทศไทย" รับทุนการ
ศึกษารวม 70,000 บาท จากกองทัพบก
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)
ไดมอบรางวัลใหกับผูชนะการประกวดภาพยนตรสั้น 90 วินาที
ระดับอุดมศึกษา ภายใตโครงการปลุกจิตสำนึกรูคุณแผนดินปที่ 3
หัวขอ “ขอบคุณประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นในป 2557 เพื่อถายทอด
เรื่องราว ความสุขของคนไทย ที่เกิดจากพื้นฐานของสถาบันหลัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และวัฒนธรรมที่หลอหลอมให
ประเทศไทยเปน “แผนดินแหงความสุข” ซึ่งไดประกาศผลและ
มอบรางวัล ณ หองมัฆวานรังสรรค สโมสรทหารบก วิภาวดี เมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผานมา
โดยนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรเกษตร ภาควิชาพัฒนา
การเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ไดรับ

รางวัลจากการสงผลงานเขาประกวด 2 ทีม ไดแก
ทีม "Pyramid" ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 60,000 บาท พรอมโล และใบประกาศเกียรติคุณ
จากผลงาน เรื่อง "Thank you" ประกอบดวย นายจักรพันธ คำปลิว นายบัณฑิตสกุล แกวบุญปน และนางสาวจิราภา
รุงโรจนอารี นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรเกษตร ชั้นปที่ 4
ทีม "ลายทาง" ไดรับรางวัลชมเชยรับทุนการศึกษา 10,000 บาท พรอมโล และใบประกาศเกียรติคุณ จากผลงาน
เรื่อง "8นาิกา 90วินาที" ประกอบดวย นายศรราม รัตนอมรเลิศ นางสาวธันยชนก อุดมพูนสิน และนางสาวทวีทรัพย
ออนนอม นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรเกษตร ชั้นปที่ 4
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