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เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการศิษยเกาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัดพิธีวางศิลาฤกษ อนุสาวรีย
ทานเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน หรือทานเจาคุณทหาร (วร บุนนาค) ณ บริเวณลานหนาหอประชุมเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน
ตามที่ไดรับอนุมัติโดยสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยในชวงเชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.
เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารทรัพยากรและบริการสารสนเทศเปนประธานในพิธีบวงสรวง และไหว
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นในชวงบาย ศาสตราจารย ดร.สุชชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี เปนประธานจุดธุปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และพระราชพัฒนโสภณ เจาอาวาสวัดทุงเศรษฐี ประธานฝายสงฆ รวมกันตอกไมมงคลทั้ง 9 ชนิด และ
วางศิลาฤกษอนุสาวรียทานเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน ภายในพิธีมีผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ พรอมทั้ง อ่านต่อหน้า 4

เกษตรเจ้าคุณทหารคว้าชนะเลิศ 2 รางวัล สวนหย่อม
เฉลิมพระเกียรติ ฟิวเจอร์พาร์ค “สานต่องานพ่อสร้าง”
นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาภูมทิ ัศน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับรางวัลจากการประกวดจัด
สวนหยอมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ในงาน "ฟวเจอรพารคสานตองานพอสราง" ภายใตแนวคิด
"สายฝนของพอ" จัดโดย ศูนยการคาฟวเจอรพารค ระหวาง
วันที่ 1-7 ธันวาคม 2558 โดย อาจารยสุดที่รัก สายปลื้มจิตต
อาจารยประจำภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดสงนักศึกษา
เขาประกวดการจัดสวนหยอม ประเภทบุคคลทั่วไป และ
ประเภทอุดมศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถควารางวัลชนะเลิศ
ไดทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทบุคคลทั่วไป ถายพระราชทานสมเด็จพระ นางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พรอมเงินรางวัล 40,000 บาท
ทีมเด็กแลนด 01 ชื่อสวน "Under the rain" สมาชิก ประกอบดวย นางสาวศุภาพิชญ จันทร นายกฤษขจร อ่านต่อหน้า 4

หน้า 2

ข่าวเกษตรพระจอมเกล้า ธันวาคม 2558

ประชุมวิชาการนานาชาติ ICIST ครั้งที่ 4

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง รวมกับ สมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแหงเอเซียตะวันออก
เฉียงใต (AATSEA) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International
Conference On Integrating Science And Technology ในหัวขอ
“Biological Diversity, Food And Agricultural Technology” ระหวางวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ณ Center for
Women Development, Hanoi ประเทศเวียดนาม โดย รองศาสตราจารย ดร. เกษม สรอยทอง อาจารยประจำภาควิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช ในฐานะนายกสมาคมฯ กลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดการประชุมครั้งนี้วา เปนการนำเสนอความ
กาวหนาดานในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยีดานการเกษตร รวมถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งเปนสิ่งจำเปนในการพัฒนาที่ยั่งยืนดานความเปนอยูของมนุษย และเปนเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู
ความกาวหนา และมุมมองใหม ๆ จากเครือขายสมาชิกนักวิชาการ นักวิจัยและนักวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กวา 25 ประเทศจากทั่วโลก โดย รูปแบบการประชุมมีทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร

ความรวมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มณฑล แกนมณี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ
นายสัตวแพทยสเุ มธ ทรัพยชกู ลุ กรรมการ
ผูจัดการบริษัท ฮูเวฟารมา (ประเทศไทย)
จำกัด ไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลง
โครงการความรวมมือทางวิชาการและ
การวิจัยรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคที่จะ
สนับสนุน สงเสริม พัฒนาดานวิชาการและ
การวิจัยรวมกัน รวมถึงใหคำแนะนำ ปรึกษาแลกเปลี่ยนและเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับโครงการความรวมมือ
ตลอดจนการสนับสนุนใหมีทุนวิจัยและทุนการศึกษา สำหรับนักวิจัยหรือนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและ
ประมง
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ประชุมวิชาการ JIRCAS WORKSHOP 2015

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมกับ Japan International Research Center for Agricultural Science
(JIRCAS) จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ JIRCAS FINAL WORKSHOP 2015 Development of Aquaculture
Technologies for Sustainable and Equitable Production of Aquatic Products in Tropical Coastal Areas
ระหวางวันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 ณ หองประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อใหนักวิชาการและนักวิจัย
ไดรวมแลกเปลี่ยนและนำเสนอความกาวหนาของงานวิจัยทางดานการเกษตรและเทคโนโลยีการประมงในเขตรอนและกึ่ง
รอนที่ทันสมัย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดานอาหาร ปาไม และปญหาดานสิ่งแวดลอมในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. มณฑล แกนมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม
จากนั้น Dr.Masayoshi Saito (Program Director,JARCAS) เปนประธานเปดการประชุม มีผูเขารวมประชุมจากหลาก
หลายประเทศ เชน ไทย เวียดนาม ลาว ฟลิปปนส มาเลเซีย

บริจาคอุปกรณการศึกษา/เครื่องมือวิทยาศาสตร

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล แกนมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ใหการตอนรับ คุณอรัญ พึงเจริญพงศ ประธานบริหาร กลุมบริษัท ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จำกัด (SPC GROUP) และคณะ
ที่มามอบอุปกรณวิทยาศาสตร เพื่อใชในการเรียนการสอน ประกอบดวย เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ และถังเก็บน้ำ ซึ่งคณะจะได
นำไปติดตั้งไว ณ หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสาหราย ของหลักสูตรวิทยาศาสตรการประมง เพื่อใหนักศึกษาและนักวิจัยไดมี
อุปกรณที่ทันสมัยใชในการเรียนและการวิจัยตอไป
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เกตุวร นางสาวลลิดา ติรณะประกิจ นางสาวสุวรรณา ศรีสมบูรณ นายอนันต เลิศสุทธิชวาล
ประเภทอุดมศึกษา ถวยพระราชทานสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร พรอมเงินรางวัล 40,000
บาท ทีม Flashlight ชื่อสวน "บานของพอ" สมาชิก ประกอบดวย นางสาวพัชรี อิ่มศิลป นางสาวมนัสชนก บุญอุทัย
นางสาววัชรี ตรีเนตร นางสาวพิทยาภรณ หิรัณยธวัล
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ศิษยเกาเกษตรเจาคุณทหารและนักศึกษา เขารวมงานเปนจำนวนมาก
ขอเชิญชวนทุกทาน รวมสมทบทุนโครงการกอสรางอนุสาวรียทานเจาคุณทหาร 2558 พรอมทั้งจัดสวนและปรับ
ภูมิทัศนใหสวยงามสมเกียรติทานเจาคุณทหาร เพื่อใหเสร็จสิ้นกอนงานสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (11 กุมภาพันธ
2559 ไดที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่บัญชี 006-1-60158-9
ชื่อบัญชี นางนงนุช เฮาบุญ และนางสมใจ เรืองดำ และ นางสาวจิราพร ลายลักษณ หรือสอบถามไดที่ 081-689-9155
(อาจารยเสาวคนธ เลิศกาญจนะ 081-372-2425 (พันเอกจารึก ศรียาภัย) 081-518-5671 (อัมพวัน สุกุมารทัต)
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