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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลาที่ 8.54 น. สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน 
มาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ทรงเปดอาคารท่ีจัดสรางขึ้นใหม 3 หลัง คือ อาคารเฉลิมพระ 
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  ใชเปนอาคารเรียนของคณะ    
วิศวกรรมศาสตรและศูนยแสดงนวัตกรรมแสดงผลงานของนัก 
วิจัยและนักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติสำนักหอสมุดกลาง 
และหอประชุมเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน (วร บุนนาค) ใชเปนอาคารเรียนรวมและหอประชุมเอนกประสงค
 จากน้ันทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรจัดข้ึนเพ่ือแสดงผลงานท่ีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิจัยของสถาบัน การแสดง 
นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการตางๆ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดานการ
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ประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 14ประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 14
 ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโน 
โลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
รวมกับ กรมสงเสริมการเกษตร เปนเจา 
ภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแหง 
ชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไรพรม 
แดน”  ระหวางวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 

2558  ไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมจากท่ัวประเทศกวา 400 คน ประกอบดวย นักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตร 
กรมสงเสริมการเกษตร สถาบันการศึกษาตางๆ เจาหนาที่ของภาคเอกชน ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภาครัฐเอกชน 
เกษตรกร ผูประกอบการทางดานพืชสวนและสาขาท่ีเกี่ยวของ   จากนั้น ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล แกนมณี คณบด ี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดกลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดงานประชุมวาเพื่อเปนเวทีใหนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต 
นักศึกษา บุคลากรท้ังจากภาครัฐและเอกชนไดเผยแพรผลงานวิจัย รวมทั้งรวมกันพัฒนาสงเสริมระบบการผลิตพืชสวนให 
มีปริมาณและคุณภาพดีตรงตามท่ีผูบริโภคตองการ ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางการตลาดของผลิตผลทางพืช 
สวนไทยในตลาดโลก และ ดร.กิตติ วิทูรวิทยลักษณ อุปนายกสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย กลาวถึงความสำคัญของ 
พืชสวนหลังจากเปนประธานในพิธีเปดวา “ปจจุบันงานวิจัยทางดานพืชสวนไมเพียงแตผลิตเพื่อการบริโภคเทานั้น ยัง 
สามารถเปนอาหารทางใจใหกับสังคมเมืองในปจจุบันที่มีพื้นที่จำกัด แตตองการพ้ืนที่ทำสวนครัวหรือสวนขนาดเล็กเพื่อ    
ตกแตงที่อยูอาศัย ดังนั้นหัวขอหลักและวาระพิเศษของการจัดงานประชุมวิชาการในคร้ังนี้ คือ พืชสวนไทย ไรพรมแดน 
จะสามารถตอบโจทยของการพัฒนาท่ีควบคูกันไปทั้งเทคโนโลยีกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี”

อ่านต่อหน้า 4

นศ. หลักสูตรนิเทศศาสตรเกษตร ไดรับเลือกใหรวมจัดแสดงผลงาน
"นิทรรศการภาพถายแหงแผนดิน ประจำป 2558" 
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ประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 14

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินทรงพระ ราชทานรางวัลและทรงเปด "นิทรรศการภาพถายแหงแผนดิน ประจำป 2558" ซึ่ง 
จัดแสดง ณ สยามพารากอน ระหวางวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2558 โดยภายในงานคร้ังนี้มีผลงานภาพถายชื่อ "พันธนาการ" 
ของ นายรัฐภัทร ธนาฤทธิวราภัค นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปที่ 4 ไดรับ 
เลือกใหรวมจัดแสดงภายใตหัวขอ "กลอน" ดวย ซึ่งนายรัฐภัทร ไดมีโอกาสถวายงานรับเสด็จขณะทรงทอดพระเนตร 
นิทรรศการกอนเสด็จพระราชดำเนินกลับ นับเปนความภาคภูมิใจ และปลาบปล้ืมปติอยางหาที่สุดไมได

 นายรัฐภัทร ธนาฤทธิวราภัค นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปที่ 4   ไดรับ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พรอมเกียรติบัตร จากการสงผลงานหนังโฆษณาส้ัน เร่ือง 
"โอกาสหมุนรอบฉัน" เขารวมโครงการประกวดคลิปวีดิโอประชาสัมพันธงานมหกรรมศึกษาตอตางประเทศ OCSC         
International Education Expo 2015 ภายใตหัวขอ “Me and My Future Education” ระหวางวันที่ 14-15 พ.ย. 
2558 ชั้น 5 สยามพารากอน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

ชมผลงานไดที่ https://youtu.be/_OVQ1mHEpMU

นศ. หลักสูตรนิเทศศาสตรเกษตร ไดรับเลือกใหรวมจัดแสดงผลงานนศ. หลักสูตรนิเทศศาสตรเกษตร ไดรับเลือกใหรวมจัดแสดงผลงาน
"นิทรรศการภาพถายแหงแผนดิน ประจำป 2558" "นิทรรศการภาพถายแหงแผนดิน ประจำป 2558" 
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ต่อจากหน้า 1¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔญญÒºÑμÃ
พัฒนาการศึกษาและชนบท ดานส่ือสารและคมนาคม และโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 จากน้ันเวลา 9.42 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทค 
โนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประจำปการศึกษา 2557 จำนวน 5532 ราย ณ หอประชุมเจาพระยา 
สุรวงษไวยวัฒน (วร บุนนาค)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 ในโอกาสน้ี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกสภาสถาบันฯ ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ อธิการบดี พรอม 
ดวยกรรมการสภาสถาบัน รองอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการสำนัก คณาจารย นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป เฝารับเสด็จ 

ต่อจากหน้า 2¾×ªÊÇ¹áË§ªÒμÔ
 ในโอกาสน้ี คุณกัมพล ตันสัจจา ผูอำนวยการสวนนงนุชพัทยา ไดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาพืชสวนไทย 
เพื่อการทองเที่ยว” เนื่องจากสวนนงนุชพัทยาถือเปนอัตลักษณแหงความสำเร็จของการพัฒนาพืชสวนของประเทศไทยและ 
มีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับสากลอีกดวย
 รูปแบบการจัดประชุมครั้งนี้ มีทั้งในสวนของการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ การแสดงผลงานการวิจัย 
ของนักวิชาการสาขาพืชสวนและสาขาท่ีเกี่ยวของ ทั้งภาคโปสเตอรและภาคบรรยาย และการแสดงนิทรรศการของภาคเอก 
ชนและในวันสุดทายของการประชุม คุณกัมพล ตันสัจจา ไดนำผูเขารวมประชุมเขาเยี่ยมชม โครงการ “รอยพระบาท 
ของพอ” ที่ไดรวบรวมโครงการตนแบบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพ้ืนที่ของ 
สวนนงนุชในสวนที่ไมไดจัดแสดงแกนักทองเที่ยว 


