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ต่างประเทศประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ

 รองศาสตราจารยศักดิ์ชัย  ชูโชติ คณบดีคณะ 
เทคโนโลยีการเกษตร มอบชอดอกไมแสดงความยินดี 
แด รองศาสตราจารย ดร.ถนิมนันท เจนอักษร 
อาจารยประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ใน 
โอกาสที่ไดรับรางวัล ครูผูสอน ดีเดน ประจำป 2558 
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง ซึ่งจัดโดย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ หองประชุมคุณหญิง 
วนิดาธูปะเตมีย

ครูผูสอนดีเดนคณะเทคโนโลยีการเกษตรครูผูสอนดีเดนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เวลาในแต่ละช่วงปีช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว งานพัฒนาคณะถึงแม้จะทำไปได้ดีระดับหนึ่ง 
แต่ก็ยังมีอีกมากมายที่เป็นงานใหม่ รูปแบบพัฒนาในแนวทางใหม่ ตัวช้ีวัดการพัฒนาระบบใหม่ 
ก็เข้ามาไม่ขาดสาย เป็นยุคที่พวกเราทุกคนต้องคิดพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้เข้ากับหรือรองรับ 

แนวทางใหม่ๆ ให้ได้ตามระบบหรือสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือเน้นในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ และต้องเป็นคุณภาพในเชิงประจักษ์ด้วย พวกเราทุกคน 
ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกนั และร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาคณะของเรา ให้เจริญก้าวหน้าย่ิงๆ ข้ึนไป 

เพ่ือความผาสุก แก่พวกเราทุกคนและครอบครัว
   ในวารดิถีข้ึนปีใหม่ 2558 นี้ ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ พระบารมีของ 
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และบารมีท่านเจ้าคุณทหาร จงดลบันดาลประทานพรให้ 
ชาวคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน ตลอดจนนักศึกษาและครอบครัวของทุกท่าน 

ประสบความสุขความเจริญ ตลอดไป
ด้วยความเคารพรัก

    รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย  ชูโชติรองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย  ชูโชติ
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สวัสดีปีใหม่ 2558สวัสดีปีใหม่ 2558
แด่ บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่านแด่ บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน

Miss Pham Nguyen Huyen Trinh นักศึกษาจาก Cantho university ประเทศ Vietnam
เขาฝกงานท่ี หลักสูตรวิทยาศาสตรการประมง ชวงเดือนธันวาคม 2557 
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เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวทางการ ปชส.กิจกรรมคณะเกษตรแนวทางการ ปชส.กิจกรรมคณะเกษตร

 คณะกรรมการดำเนินการดานบริหารความรู คณะ 
เทคโนโลยีการเกษตร จัดเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง 
“แนวทางการประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรมคณะเทค 
โนโลยีการเกษตร ” เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2558 ณ หอง 
A207 อาคารเจาคุณทหาร โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกร 
สงคราม ผูชวยคณบดี กลาวเปดการเสวนาและช้ีแจงวัตถุประ 
สงคของการเสวนาคร้ังนี้วา คณะกรรมการฯ ไดเชิญบุคลากร 
ภายในคณะจากทุกหนวยงาน เขารวมเสวนาเพ่ือแลกเปล่ียน 
เรียนรูประสบการณในการสงตอขอมูลและการประชาสัมพันธ 
และเสนอแนะแนวทางการจัดทำและการสงขอมูลผลงาน ทั้ง 
ดานวิชาการ การประกวดและกิจกรรมอื่นๆ ระหวางบุคลากร 
กับหนวยงานในคณะใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจน 
ปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธภายในคณะ เนื่อง 
จากการประชาสัมพันธภายในท้ังเอกสารเผยแพร และเว็บไซด 
ของคณะไมเปนปจจุบัน จึงทำใหเผยแพรขาวสารไดลาชา
 การเสวนาในครั้งนี้จึงไดขอสรุปเกี่ยวกับรูปแบบและ 
ชองทางการประชาสัมพันธผลงาน กิจกรรม และขอมูลระ 
หวางหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเว็บ 
ไซดของคณะใหนาสนใจและเปนแหลงประชาสัมพันธขาวสาร
ที่เปนปจจุบันมากข้ึน

       เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2558 รองศาสตราจารย 
ศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดีคณะ 
เทคโนโลยีการเกษตร มอบ 
ชอดอกไมแสดงความยินดี 
แด ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ศิริเดช บุญแสง คณบดีวิทยา 
ลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ขอมูล เนื่องในโอกาสวัน 

แสดงความยินดี คล้ายวันสถาปนาแสดงความยินดี คล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยนวัตกรรมฯวิทยาลัยนวัตกรรมฯ

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระ 
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใชสมุนไพรเพื่อควบคุมไรฝุนสาเหตุโรคภูมิแพ ใหแก 
บุลลากรของโรงพยาบาลและหนวยงานดานสาธารณสุข   
รวมทั้งบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับวงจรชีวิต ที่อยูอาศัย และสภาวะ 
ที่เหมาะสมของไรฝุน รวมทั้งการปองกันกำจัด เพื่อใหหลีก 
เลี่ยงการสัมผัสสารกอภูมิแพไรฝุน และการปองกันกำจัดได 
อยางมีประสิทธิภาพ 
 ครั้งที่ 1 อบรมระหวางวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 
2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม      
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระสังฆราช องคที่ 19 จังหวัดกาญจนบุรี และ คร้ังที่ 3 วันท่ี 
24 ธันวาคม 2557 ณ ศูนยบริการสาธารณสุข 45 รมเกลา 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ทีมวิทยากรนำโดย ผูชวย 

บริการวิชาการสูชุมชนบริการวิชาการสูชุมชน
คลายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ

ศาสตราจารย ดร.อำมร อินทร 
สังข ประธานสาขาสาขาวิชา 
เทคโนโลยีการผลิตพืช  และ 
นายจรงคศักดิ์ พุมนวน นัก 
วิทยาศาสตรชำนาญการขั ้น 
สูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการ 
ผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการ 
เกษตร
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เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวทางการ ปชส.กิจกรรมคณะเกษตร

ประมวลภาพการสงมอบความสุขและของขวัญแทนคำขอบคุณ
และความปรารถนาดีแกกันและกัน ในชวงเทศกาลปใหม  2558 

แสดงความยินดี คล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ

บริการวิชาการสูชุมชน
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ประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างปประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ

ครูผูสอนดีเดนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย  ชูโชติ
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สวัสดีปีใหม่ 2558
แด่ บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน

Exchange student program is a good chance for almost students to exchange in            
education, traditional, custom, life style, I am very lucky to be a student to come to King 
Mongkut’s Institute Technology Ladkrabang to study and exchange knowledge. One month was 
not too long but not too short, I have learned  and 
exchange information in every aspect of our life.

I  would like to say thanks to KMITL and Faculty 
of Agriculture offer us a chance to have a very 
nice time  to study in your university and thanks 

Miss Pham Nguyen Huyen Trinh นักศึกษาจาก Cantho university ประเทศ VietnamMiss Pham Nguyen Huyen Trinh นักศึกษาจาก Cantho university ประเทศ Vietnam
เขาฝกงานท่ี หลักสูตรวิทยาศาสตรการประมง ชวงเดือนธันวาคม 2557 เขาฝกงานท่ี หลักสูตรวิทยาศาสตรการประมง ชวงเดือนธันวาคม 2557 
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to Dr. Ananya having take care us during  this trip, 
I was very excited and this trip was new experiences to me, I have never been in my life before.

I  got a very warm welcom. Teacher, officers and students here are also enthusiasm, friendly and easy going, they make 
me think as I am studying at Cantho university in Vietnam, that was a motivation for me to study and got more knowledge on 
one month at KMITL. I have worked with Aquatic resource management group to discuss some information related to my field, 
that was a chance for me to enhance and got new knowledge such as Ecopath and Ecosim. That was new knowledge to me 
but very helpful for my major. I also learned about aquatic plant tissue, got information about tissue culture technique and prac-
tice how to decorate aquatic plant in aquarium plant tissue culture laboratory. We studied and practiced to analys some parame-
ters of water quality in the lab such as: hardness, alkalinity, SRP (soluble reactive phosphate), NO2, ammonia, total phosphate, 
total nitrogen. We have visited mariculture Lab,  learned more about histology. Through the process I worked in the Lab, I were 
very impressed by the management system  of Agriculture Faculty, that make teachers, students doing the researchs in Lab 
very convenient.

The most interesting that was a field trip to Suratthani-Southern part of Thailand, I learned from that trip a lot of useful 
knowledge such as education, life style, foods, tradition and custom of south people because we had a chance to   contact 
with local people here. We learned the ways students take sample for their thesis, learning style and the attitude when they 
work together. We have reach many famous tourism on the way to go to the south such as: beautiful Chieo Lan Dam, take a 
boat to Bandon Bay, trying many kind of delicious foods. That make me more excited with Thailand and Thailand people.

We had a chance to join big events, New Year Party of KMITL and Faculty of Agriculture, this was an occasion for me to lern 
traditional and custom of many countries. We had an oportunity to perform a dance to introduce VietNam traditional to KMITL.

Short-term studying at KMITL make broaden my mind, I had a chance to see new things with my real eyes and practiced 
by myself. I am very lucky to be a first exchange students come from Cantho university, I would my best to get more informa-
tion and knowledge as much as possible. When I nearly finish one month of exchange program, I think that one month not 
enough for me, I really want to have long term to get more knowledge.

I hope the exchange students program between KMITL and CanTho university will have strong maintaining to let many 
students from Cantho university as well as students from KMITL have a chance to study, share experience and knowledge  
together.

Student: Pham Nguyen Huyen TrinhStudent: Pham Nguyen Huyen Trinh


