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อ่านต่อหน้า 3

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล 

แกนมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พรอมดวย ผูชวย 

ศาสตราจารย ดร.ปวีณา ทวีกิจการ รองคณบดี ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.อำมร อินทรสังข รักษาการหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกรัตน ศรีกิจเกษมวัฒน หัวหนาภาควิชา 
เทคโนโลยีการผลิตสัตวและประมง เปนผูแทนคณะเขารวมพิธีวาง 

พวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ 

จอมเกลาเจาอยูหัว เพ่ือนอมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณา 

ธิคุณ และพระปรีชาญาณอันเปนเลิศของพระบาทสมเด็จพระจอม 
เกลาเจาอยูหัว และเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีแดพระองคทาน  

ÇÒ§¾Ç§ÁÒÅÒ ¤ÅÒÂÇÑ¹ÊÇÃÃ¤μ¾ÃÐºÒ·ÊÁà ḉ¨¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅÒà¨ÒÍÂÙËÑÇ

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ระบบ CUPT QA  (The Council the             
University  Presidents of Thailand Quality Assurance)    

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 
รองศาสตราจารย ดร.ปริยากรณ ตั้งคุณานนท ประธานกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลี ไพบูลยกิจกุล กรรมการ และ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณี จรรยาพูน กรรมการและเลขา        

นุการ เขาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ  ประจำปการศึกษา 

2557 ระหวางวันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 โดย ผูชวยศาสตราจารย 

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ CUPT QAตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ CUPT QA

นายสุขสมบรูณ ดอกกุหลาบ หลักสูตรวิทยาศาสตรการประมง
ฝกงานที่ South China Agricultural University (SCAU)
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พิธีถวายพานพุมดอกไม “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว”พิธีถวายพานพุมดอกไม “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว” ÍÒ¨ÒÃÂ�áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã¤³Ðà¡ÉμÃ ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â

 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีถวายพานพุมดอกไม 

สักการะ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา 

เจาอยูหัว” โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล แกนมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ปวีณา ทวีกิจการ ดร.กัญญา จิระเจริญรัตน รองคณบดี  เปนผูแทนคณะ ถวายพานพุมดอกไมสักการะพระบรม      

ราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  เพื่อนอมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และพระ 

ปรีชาญาณอันเปนเลิศของพระองคและเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีแดพระองคทาน 

 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล แกนมณี 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใหการตอนรับศิษยเกาคณะเทคโนโลยีการ 

เกษตร 2 ทาน คือ คุณชาญชัย แสงหิรัญ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 
ดานตรวจโรคพืชลาดกระบัง กรมวิชาการเกษตร และ คุณบรรลือศักดิ์ โสรัจจกิจ 

กรรมการผูจัดการบริษัทไทยยูเนี่ยนฟดมิลล จำกัด ในโอกาสมอบทุนการศึกษา 

ใหแกนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 5 ราย ๆ ละ 10,000 บาท 

พรอมทั้งมอบกระเชาผลไมแสดงความยินดีกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล 
แกนมณี ในโอกาสท่ีไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการ 
เกษตรดวย คณะขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ÈÔÉÂ�à¡‹ÒÁÍº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
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พิธีถวายพานพุมดอกไม “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว” ÍÒ¨ÒÃÂ�áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã¤³Ðà¡ÉμÃ ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ Ñ̈ÂÍÒ¨ÒÃÂ�áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã¤³Ðà¡ÉμÃ ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำมร อินทรสังข รักษาการหัวหนาภาควิิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และนายจรงคศักดิ์ 

พุมนวน นักวิทยาศาสตร ชำนาญการข้ันสูง สังกัดศูนยวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เขารวมประชุม 

วิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน “5th International Conference on Engineering and Applied 
Sciences (ICEAS2015)”  จัดโดย Higher Education Forum ระหวางวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 ณ  Renaissance 

Sapporo Hotel, Toyohira-ku, Sapporo, Japan โดยไดนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร เรื่อง Acaricidal Activity of 
Eugenol and Citral Standards against the Stored Product Mite, Tyrophagus communis Fan & Zhang
 การประชุมครั้งนี้ประกอบดวย การบรรยายพิเศษโดยผูเชี่ยวชาญจากนานาประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยภาค 

บรรยายมากกวา 50 เรื่อง และภาคโปสเตอรมากกวา 300 เรื่อง 

ดร.มณฑล แกนมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พรอมดวยรองคณบดี หัวหนาภาควิชา คณาจารยและบุคลากร 

ใหการตอนรับ ซึ่งคณบดีไดกลาวตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พรอมทั้งชี้แจงนโยบายของคณะท่ีใหความสำคัญ 
กับการประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาของทุกปที่ผานมาคณะไดนำผล 

ต่อจากหน้า 1»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾

สัมฤทธิ์จากการประเมินมาปรับปรุง และเปนนโยบายท่ีชวยผลักดัน 

และขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะ และการบริหาร 
จัดการคณะใหบรรลุวัตถุประสงคคือการศึกษาท่ีไดมาตรฐานย่ิงขึ้นตอไป



ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย  ชูโชติ   บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาภรณ์  ขันธ์ศรีที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย  ชูโชติ   บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาภรณ์  ขันธ์ศรี
กองบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก เลิศพานิช  นายทศพล เปลี่ยนประเสริฐกองบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก เลิศพานิช  นายทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

ข่าว/ภาพ : นางสาววิไล  ปั้นปิตานุสรณ์  โทรศัพท์ : 02-326-4080-90 ต่อ 7137, 7007  e-mail : kpwilai@kmitl.ac.thข่าว/ภาพ : นางสาววิไล  ปั้นปิตานุสรณ์  โทรศัพท์ : 02-326-4080-90 ต่อ 7137, 7007  e-mail : kpwilai@kmitl.ac.th
พิมพ์ที่ : งานเอกสารการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพิมพ์ที่ : งานเอกสารการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข ่ าว เกษตรพระจอมเกล ้ าข ่ าว เกษตรพระจอมเกล ้ า

หน้า 4หน้า 4 ข่าวเกษตรพระจอมเกล้า ตุลาคม 2558

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ CUPT QA

 วินาทีแรกที่ผมเห็นแผนดินจีนผมคิดวามันนาจะแหงแลง  แตพอเคร่ืองบิน 
ลงจอดก็รูสึกดี เพราะอากาศท่ีจีนชวงเดือนมีนาคมไปถึงตอนปลายเดือนยังหนาวเย็น   
จากสนามบินแนะนำวาใหเดินทางโดย Subway  หรือรถไฟฟาใตดิน มายังสถานที่ 
ชื่อวา Tiyu Xilu   เพ่ือขึ้นตอไปยังสถาน  Wushan  เปนอันถึงพอดีไมยุงยาก พอ 
เดินทางมาถึงที่พักก็พบวาบางอยางแตกตางกวาที่คิดไว  อาจารยหัวหนาโครงการ 
นกศึกษาตางชาติ พาไปแนะนำมหาวิทยาลัยและคณะท่ีจะฝกงาน  ขอบอกวาที่นให 
มาก บรรยากาศรมรื่นมีหลากหลายคณะ  ผมไดฝกงานในคณะสัตวศาสตร ภาควิชา 
การเพาะเล้ียงสัตวนำ  สิ่งที่สำคัเลยคือการเขียนคำขอรองในส่ิงที่อยากจะฝก เพราะ 
ที่นนจะจัดใหตามนนเปนหลัก  ผมไดฝกกับอาจารยสามทาน ซึ่งแตละทานจะชำนา 
ในเรื่องที่ตางกัน ซึ่งอาจารยที่นนจะไมไดมาคุมเรา เขาจะใหนกศึกษา ป.โท มาดูแล 
เราแทน ทั้งในเรื่องการทำ lab การออกเย่ียมสถานท่ีตางๆหรือแมแตที่ที่เรา 
อยากไปเก็บขอมูล แตสิ่งที่ลำบากคือขอมูลหรืออุปกรณเครื่องมือทุกอยางเปนภาษา 
จีน ซึ่งเปนปหาอยางมาก  ผมไดทำ lab เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพนำ ในสาม 
สัปดาหแรก สามสัปดาหถัดมาทำ PCR เกี่ยวกับการยืนยันสายพันธุของปลาทะเลใน 
กลุมปลายสวยงาม สวนมาก การทำ PCR ไดออกไปทำขางนอกคือในสถาบันที่เปน 
ที่เรียนของ ป. โท และ Doctor โดยเฉพาะ สามสัปดาหสุดทายฝกเกี่ยวกับการทำ 
อาหารสำหรับสัตวนำก็ใกลเคียงกับในบานเรา อุปกรณหรือแมแตหองเรียนที่นมีความ 
พรอมมากกวา รวมถึงระบบการเลี้ยงดีกวา ในหองเพาะเล้ียงมีการควบคุมดวยแอร 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ½ƒ¡§Ò¹μ ‹Ò§»ÃÐà·È
นายสุขสมบรูณ ดอกกุหลาบ หลักสูตรวิทยาศาสตรการประมงนายสุขสมบรูณ ดอกกุหลาบ หลักสูตรวิทยาศาสตรการประมง
ฝกงานที่ South China Agricultural University (SCAU)ฝกงานที่ South China Agricultural University (SCAU)

คอนดิชัน  อาจารยทุกทาน และนกศึกษา ป.โท ที่ดูแล ทุกคนมีมนุษยสัมพันธดีมาก   
 ในวันเสาร-อาทิตย เขาจะพาเราไปสถานท่ีตางๆ ที่มีชื่อเสียงของเมืองกวางโจว หรือไมก็ไปในที่ที่เกี่ยวกับงานของเรา อยางผมได 
ไปตลาดขายสัตวทะเล ขอบอกวาที่นนใหมาก และมีสัตวทะเลที่บานเราแทบไมพบก็มี ตลาดท่ีคลายกับจตุจักรบานเราก็มี ทั้งหมดสามารถ 
ไปไดโดยรถไฟฟาใตดิน สะดวกและรวดเร็ว แตผูคนอาจเยอะเปนธรรมดาของประเทศจีน ผมถือวาโชคดีกวาหลายทานที่ไปดวยกันเพราะผมไดเจอ 
คนจีนที่เรียนภาษาไทยดวยตัวเองและเขาก็เปนคนที่คอยแนะนำเราในเร่ืองตางๆซ่ึงถือวาดีมากๆเลยทีเดียว ทำใหการทำงานการไปไหนมาไหน         
งายขึ้นเยอะ รวมถึงผมกลายเปนครูสอนภาษาไทยโดยไมรูตัว และผมเองก็ไดเรียนภาษาจีนมากข้ึน  เร่ืองอาหารการกินที่นนใหมๆ ผมทาน 
ไดนอยมาก ราคาถาทานในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยก็ประมาณ 30−40 บาทไทยตอมื้อ    ถานอกมหาวิทยาลัยก็ประมาณ 50−80 บาท 
ตอมื้อ  โรงอาหารเปดเฉพาะเวลาทาน เชนมื้อเชา 8:00−9:00 น นอกเวลาปด หนงวันเปด  3 รอบ โรงอาหารในมหาวิทยาลัยมีทุกอยางครบ    
มีตลาดขายของในมหาวิทยาลัยดวย ที่นในเรื่องของการใชภาษา นกศึกษาจีนสวนมากพูดภาษาอังกฤษไดดี แตอาจฟงยากนดหนง ผมมีหนงสือ 
เลมเล็กสำหรับพูดจีนแบบลัดทันใจสามารถชวยไดเยอะเลยครับ การมาที่นผมไดมากวาหนงภาษา      เพราะมีเพื่อนหลายชาติมาก เๆชน  เกาหลี 
โคลัมเบีย  ฝรั่งเศส มาเลเซีย แอฟริกัน ทุกคนสวนมากเปนมิตรและเพ่ือนที่ด ี พวกเคาจะชอบมากเม่ือเราพูดภาษาของเขาทักทายเขา ที่นทำให 
ผมเปดโลกทัศน เห็นมุมมองใหม เห็นวัฒนธรรมท่ีแปลกๆ มีความกลามากกวาเดิม  ทุกอยางจะงายและมีความสุข ถาคุณชอบและสนุกกับมัน 
กลาที่จะทำ กลาที่จะพูด แลวคุณจะเกง  แนะนำวาใหไปเปดเบอรโทรศัพทของจีนใช เพื่อโทรกลับไทย จะถูกกวาเบอรไทยโทรกลับ วิธีใช กดตามน 
1259300668 และตามดวยเบอรหลังเลข 8 แลวกดโทรไดเลย
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