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อ่านต่อหน้า 4

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณ 
อายุราชการ ประจำป 2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 บริเวณโถงกลาง 
ชั้น 1 อาคารเจาคุณทหาร ในปน้ีมีผูเกษียณอายุจำนวน 11 ทาน ประกอบ 
ดวย รองศาสตราจารย ดร. เกษม สรอยทอง ผูชวยศาสตราจารยธวัชชัย 
อุบลเกิด (ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) รองศาสตราจารย ดร.กานต 
สุขสุแพทย รองศาสตราจารยศรีสกุล วรจันทรา (ภาควิชาเทคโนโลยีการ 
ผลิตสัตวและประมง) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธำรงค เมฆโหรา (ภาควิชา 
พัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร) คุณประภัสสร โพธิ์ฐิติรัตน 
คุณสวนิต พูนพิพัฒน คุณสุมิตรา เจริญสิน คุณโกศิลป สุนทรา คุณประจวบ 
กลัดแขก และคุณมณฑา น่ิมแสง (สวนสนับสนุนวิชาการ)
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 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล แกนมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
พรอมดวยทีมผูบริหารคณะ ใหการตอนรับ ดร.ชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ ประธานมูลนิธิสายธาร และประธานบริษัท เบทาโกร 
จำกัด (มหาชน)  และ คุณสมใจ วุฒิพุธนันท ที่ปรึกษาอาวุโสดานการเงินเครือเบทาโกร พรอมดวยกรรมการมูลนิธิสายธาร 
ในโอกาสมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 100,000 บาท ซ่ึงปนี้มูลนิธิสายธาร ได 
มอบทุนการศึกษาใหแกคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนปที่ 13 แลว เพื่อสนับสนุนและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหแก 
นักศึกษาท่ีเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย และ ดร.ชัยวัฒน ไดใหโอวาทแกนักศึกษาท่ีเขารับทุน  และในฐานะผูบริหารระดับ 
สูงขององคกรเอกชนช้ันนำไดใหคำแนะนำแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรูสูอาชีพแกผูบริหารสถานศึกษา โดยใน 
กระบวนการศึกษานอกจากจะสงเสริมความรูดานทฤษฎี หรือดานวิชาการแลวยังตองสงเสริมในภาคปฏิบัติดวย เพื่อให 
นักศึกษาไดมีประสบการณวิชาชีพที่ดี โดยสถานศึกษาตองพยายามหาสถานท่ีฝกงานใหแกนักศึกษาเพ่ือใหมีการฝกปฏิบัติ 
อยางจริงจัง สวนตัวนักศึกษาเองท่ีมีความถนัดวิชาใด หรือสนใจทางดานไหน ตองฝกปฏิบัติใหคลองใหรูจริง เพื่อใหสามารถ 
ทำงานไดทันที     
 จากน้ันไดเขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการเน้ือสัตวของศูนยเครือขายการวิจัยดานเทคโนโลยีเนื้อสัตว อาคารบุนนาค โดย 
รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เศรษฐกุล อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและนักวิจัยประจำศูนยฯ ใหการตอนรับ

มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร มอบทุนการศึกษามูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร มอบทุนการศึกษา บริการวิชาการสูสังคม
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำมร อินทรสังข 
รักษาการหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนายจรงคศักดิ์ พุม 
นวน นักวิทยาศาสตรชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย 
วิจัยรวมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
พรอมดวยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ   เขา 
รวมนำเสนอผลงานนวัตกรรม เรื่อง “ไรฝุน ภัยราย 
ใกลตัวที่มองไมเห็น กําจัดไดโดยใชสมุนไพร” ใน 
งาน “ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทยไทย (Medical          
Innovation of Thailand) ผลิตภัณฑจากแนวคิด สิ่ง 
ประดิษฐดานการแพทย” ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทอง 
ธานี ระหวางวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 จัดโดย 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช) รวม 
กับ กระทรวงสาธารณสุข (วธ) กระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี (วท) สำนักพัฒนาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช)

มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร มอบทุนการศึกษา บริการวิชาการสูสังคมบริการวิชาการสูสังคม

 วัตถุประสงคของการจัดงานในคร้ังนี้ เพื่อให 
โรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ เห็น 
คุณคาและรวมสนับสนุนนวัตกรรมการแพทยที่ไดคุณ 
ภาพมาตรฐาน วิจัยโดยคนไทยและผลิตในประเทศ มีการนําไปใชอยางคุมคา ซ่ึงนอกจากจะเปนการพึ่งพาตนเอง ลดราย         
จายในการนําเขาสินคาทางการแพทยจากตางประเทศแลวยังชวยเพิ่มโอกาสเขาถึงบริการสาธารณสุขมากข้ึน จากการลดตน 
ทุนการส่ังซื้อผลิตภัณฑจากตางประเทศ สงเสริมใหเกดิการตอยอดคิดคนนวัตกรรม การแพทยในอนาคต นอกจากน้ียังจะ      
เปนเวทีพบปะระหวางผูพัฒนานวัตกรรมการแพทย ผูผลิต และผูใชงานจริง เพิ่มโอกาสเจรจาจับคูธุรกิจ ซึ่งนําไปสูการกระ     
ตุนเศรษฐกิจประเทศได รวมถึงเปนแลกเปล่ียนเรียนรูใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีสนใจ 
 ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมการแพทยมากมาย อาทิ บานสําหรับผูสูงอายุ ระบบหุนยนตผาตัด หุน 
ยนตดินสอมินิ หุนยนตสอนเด็กออทิสติก และรถพยาบาลนาโน เปนตน ทั้งนี้ไดมีการแบงสัดสวนการจัดแสดงผลงานเพ่ือ      
ใหเห็นกระบวนการต้ังแตตนน้ำที่เปนการนําเสนอแนวคิดต้ังตน กลางน้ำที่นําเสนอใหเห็นถึงการนํามาตอยอด และปลายน้ำ 
ที่นําเสนอการนํามาใชประโยชนในชีวิตจริง รวมถึงนิทรรศการตางๆ ที่เกี่ยวของ   
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ต่อจากหน้า 1ÁØ·ÔμÒ¨Ôμ
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล แกนมณี คณบดี ไดกลาวขอบคุณผูเกษียณอายุทุกทานที่ไดรวมแรงรวมใจ ปฏิบัติ 
หนาที่ในความรับผิดชอบของแตละทานดวยความเสียสละ อดทน เพื่อพัฒนาคณะใหเจริญกาวหนามาโดยตลอด จากน้ัน 
คณบดี และผูเขารวมงานไดมอบของที่ระลึกแดผูเกษียณอายุเพ่ือเปนการขอบคุณ และเปนขวัญและกำลังใจใหแกทุกทาน
 รองศาสตราจารย ดร.เกษม สรอยทอง อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร หนึ่งในผูเกษียณฯ ไดกลาวแสดง 
ความรูสึกปในโอกาสน้ีวา “ผมรับราชการมาเปนเวลา 39 ป 3 เดือน ดวยความรัก ความผูกพันเหนือคำบรรยาย ภูมิใจที่เปน 
ขาราชการ บัดนี้ผมจะไดเริ่มตนใชชีวิตสวนตัวแลว แตจะยังทำงานวิจัยทางดานเกษตรอินทรียอยางตอเน่ือง  เพื่อุทิศตนตอ 
สังคม และขอสอนนองๆ ดวยคำกลอน กฤษณาสอนนอง ของ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส “พฤษภกาสร อีกกุญชรอัน 
ปลดปลง โททนตเสนงคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย สถิตทั่วแตชั่วดี ประดับไวในโลกา” 


