
 คณะกรรมการจัดการความรู คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง “งานวิจัย 
งายนิดเดียว ใคร ๆ ก็ทำได” ใหแกขาราชการ พนักงานสายสนับสนุนวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร ไดเขารวมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู แนวทางการทำวิจัยจากงานประจำ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ 
หอง A207 อาคารเจาคุณทหาร โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกร สงคราม ผูชวยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ประธานคณะกรรมการดำเนินการดานบริหารความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนประธานเปดการอบรม พรอมทั้งกลาว 
ถึงวัตถุประสงคของการอบรมคร้ังนี้วา “คณะเทคโนโลยีการเกษตร ถือเปนตนแบบของการจัดกิจกรรม

ปีที่ 20 ฉบับที่ 6                                                   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย  ชูโชติ   บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ณัฐกร  สงคราม
กองบรรณาธิการ : นางสาววิไล ปั้นปิตานุสรณ์   นายทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

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

ข ่ าว เกษตรพระจอมเกล ้ า
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ประชุมผูบริหารคณะทบทวนวิสัยทัศนสูการเกษตรในเมืองประชุมผูบริหารคณะทบทวนวิสัยทัศนสูการเกษตรในเมือง

ประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ

อ่านต่อหน้า 2อ่านต่อหน้า 2

 รองศาสตราจารยศักดิ์ชัย  ชูโชติ คณบดีคณะเทค 
โนโลยีการเกษตร ไดจัดประชุมผูบริหารคณะและเชิญ 
อาจารยผูที่มีความสามารถและทักษะทางการบริหารเขา 
รวมประชุมดวย ตามวัตถุประสงคการพัฒนาผูบริหารรุน 
ใหม ณ ชลพฤกษรีสอรท อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 
6-8 มีนาคม 2558 ผลของการประชุมสรุปประเด็นสำคัญ 
ไดดังนี้ คือ จะมีการกำหนดวิสัยทัศนของคณะใหม วาง 
ทิศทางการพัฒนาคณะสูความเปนเกษตรในเมือง ทั้งทาง 
ดานการเรียนการสอนและการวิจัย การเตรียมความ 
พรอมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา การสราง 
ความรวมมือกับองคกรและมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
อยางเปนรูปธรรม เปนตน ซึ่งคณะจะจัดทำมาตรการ/ 
วิธีการ/โครงการ/กิจกรรม ไวในแผนกลยุทธและแผนงาน 
ประจำปตอไป

คณะกรรมการ KM จัดเสวนา “งานวิจัย งายนิดเดียว”คณะกรรมการ KM จัดเสวนา “งานวิจัย งายนิดเดียว”

นางสาวพัชรณัฏฐ์ เกียรติธนาวรดา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3
ฝึกงานทีี่ Can Tho University  ประเทศเวียดนาม

นางสาวฉันทิกา ลพเมฆ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3
ฝึกงานทีี่ Can Tho University  ประเทศเวียดนาม
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         เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารยศักดิ์ชัย 
ชูโชติคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พรอมดวยนางสำเนา 
ภัทรรัตนนันท ผูอำนวยการสวนสนับสนุนวิชาการ และ 
นางพัชรี เกิดชุม นักวิชาการเงินและบัญชี รวมพิธีทำบุญ 
ถวายภัตราหารเพลแดพระสงฆเนื ่องในโอกาสคลายวัน 
สถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร และมอบชอดอกไมแสดง 
ความยินดีแด รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ปนศิโรดม 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

แสดงความยินดีคลายวันสถาปนาแสดงความยินดีคลายวันสถาปนา
คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร เตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจ ครั้งที่ 2

ประชุมส่วนสนับสนุนวิชาการ

Routine to Research (R2R) การวิจัยจากงานประจำ ซึ่ง 
อยูภายใตโครงการชุมชนนักปฏิบัติการเตรียมความพรอม 
การเขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึนของสายสนับสนุนวิชาการและคณะ 
ยังมีบุคลากรสายสนับสนุนฯ ที่ประสบความสำเร็จจากการ 
นำงานประจำมาพัฒนาสูงานวิจัยหลายทานที่พรอมจะแลก 
เปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับผูเขารับการอบรม”
 คุณจรงคศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร ชำนาญการ 
ขั้นสูง หนึ่งในวิทยากรกลาวถึงหลักการทำวิจัยวา “หัวใจของ 
งานวิจัย คือ ผูทำวิจัยตองมีจิตใจรักในองคกร ตองการแกไข 
ปญหาในการทำงานเพ่ือพัฒนาองคกรใหกาวหนา” จากน้ัน 
คุณพัชรนันท ธนะพลับเจริญสุข เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 
ปฏิบัติงานท่ีหลักสูตรสัตวศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ 
ผลิตสัตวและประมง  ไดแลกปล่ียนประสบการณการวิจัย 
(Success Story Telling) เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนา 
คุณภาพงานธุรการโดยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส : กรณี 
ศึกษางานจัดซ้ือ-จัดจาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 
และประมง” โดยกลาววาแรงผลักดันที่ทำใหคิดทำงานวิจัย 
เกิดจากประสบปญหาจากการจัดซื้อ-จัดจางของหลักสูตร 
สัตวศาสตร  ในรอบปจะมีการจัดซ้ือ-จัดจางกวา 200 ราย 
การ เดิมใชกระดาษพิมพและถายเอกสาร 1,230 แผน จัด 
เก็บเขาแฟมตามกลุมงานได 5-10 แฟม หากตองการคนเรื่อง 
ยอนหลังตองคนเอกสารตามหมวดหมูที่จัดไวและหากตอง 
การสรุปยอดเงินตองคำนวณดวยมือทุกรายการ เม่ือนำระบบ 
สารสนเทศมาชวยจัดเก็บเอกสารสามารถสืบคนเอกสาร 
ยอนหลังไดรวดเร็ว และยังสรุปคาใชจายรวมเปนแผนกหรือ 
แยกเปนรายบุคคลไดอยางรวดเร็ว จากผลการวิจัยพบวา 
การนำระบบสารสนเทศมาใชสามารถแกไขปญหาที่เกิดจาก 
การทำงานไดอยางดี เปนการประหยัดและเพ่ิมความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน และยังเปนประโยชนตอองคกรอีกดวย
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 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2558 นางสำเนา ภัทรรัตนนันท ผูอำนวยการสวนสนับ 
สนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมขาราชการ พนักงานและลูกจาง 
สังกัดสวนสนับสนุนวิชาการ เพื่อสอบถามปญหาอุปสรรคในการทำงานของบุคลากร    
แตละหนวยงาน และพิจารณาแนวทางแกไข ปรับปรุง รวมทั้งชี้แจงนโยบายของคณะท่ี 
สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ และพัฒนากระบวน 
การทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในโอกาสน้ี รองศาสตราจารยศักดิ์ชัย ชูโชต ิคณบดี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเขารวมประชุมพรอมทั้งชี้แจงนโยบายการบริหารงานของ 
สถาบัน เชน หลักเกณฑในการขอปรับเปล่ียนตำแหนงใหม การปรับเปล่ียนโครงสราง 

แสดงความยินดีคลายวันสถาปนา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

      คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติ        
การใหแกนักศึกษาของคณะที่เลือกโปรแกรมสหกิจ 
ศึกษา จำนวน 70 คน ระหวางวันที่ 28-29 มีนาคม 
2558 ณ หอง A 201 อาคารเจาคุณทหาร เพื่อเตรียม 
ความพรอมใหแกนักศึกษาในดานตางๆ เชน การทำ 
งานรวมกับผูอื่นในองคกรวัฒนธรรมองคกรตางๆ การ 
พูด การแตงกาย เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะ 
การวิเคราะห การสื่อสาร และความสัมพันธระหวาง 
บุคคล โดยวิทยากรจากบริษัท ซีพี เบทาโกร ฯลฯ

เตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจ ครั้งที่ 2เตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจ ครั้งที่ 2

ประชุมส่วนสนับสนุนวิชาการประชุมส่วนสนับสนุนวิชาการ

องคกรใหม เปนตน จากนั้นบุคลากรที่ไดผานการเขารวมประชุมอบรมสัมนาหรือดูงานจากหนวยงานตาง ๆ ไดนำเสนอ 
ประสบการณเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูแกท่ีประชุม ประกอบดวย 1. นายจรงคศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตรชำนาญการข้ันสูง 
นำเสนอบทสรุปจากการประชุม เร่ือง ความปลอดภัยจากการใชและการจัดเก็บสารเคมีทางการเกษตร และ การสัมนาวิชา 
การ 11th IWCSPP 2014 2. นางพัชรี เกิดชุม นักวิชาการเงินและบัญชี นางพัชรนันท ธนะพลับเจริญสุข เจาหนาท่ี 
บริหารงานท่ัวไป นายชิษณุพงษ ปอมงาม นักวิชาการศึกษา นายอภิสิทธิ์ แสนหลา นักวิชาการคอมพิวเตอร นำเสนอ 
ประสบการณและบทสรุปจากการเขารวมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำป 2557
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ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย  ชูโชติ   บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ณัฐกร  สงครามที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย  ชูโชติ   บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ณัฐกร  สงคราม
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ประชุมผูบริหารคณะทบทวนวิสัยทัศนสูการเกษตรในเมือง

ประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ

อ่านต่อหน้า 2

คณะกรรมการ KM จัดเสวนา “งานวิจัย งายนิดเดียว”

 ในการฝึกงานในคร้ังน้ีข้าพเจ้ารวมถึงเพ่ือนอีก 7 คน ได้ไป 
ฝึกงานท่ี College of Aquaculture and Fisheries ซ่ึงอยู่ใน Can Tho 
University ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีและเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก  รวมไปถึงได้ 
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอีกด้วย คณะอาจารย์และเพ่ือนๆ 
College of Aquaculture and Fisheries ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นการเรียน 
กิจกรรมในแต่ละวัน และการใช้ชีวิตอยู่ที่เวียดนาม ในระหว่างที่ข้าพเจ้า 

 ภาพนี้เป็นภาพที่ประทับใจที่สุดเนื่องจากภาพนี้คือเพื่อนคนแรกในเวียด 
นามของฉัน เป็นเพ่ือนร่วมช้ันแรกที่ได้เรียนในประเทศเวียดนาม  โดยภาพนี้ิเป็น 
ภาพที่เพ่ือนพาไปกินแหนมเนืองท่ีแถวบริเวณมหาวิทยาลัย แล้วไปต่อท่ีอนุสาวรีย์ 
โฮจิมินห์ การนั่งซ้อนของมอเตอร์ไซค์ของที่น่ีจะแตกต่างมากจากประเทศไทย เน่ือง 
จากปริมาณมอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเยอะมาก คนทุกคนจะขับรถได้ไม่เกิน 60 กิโล 
เมตรต่อช่ัวโมง รถส่วนใหญ่ในเวียดนามจะเป็นเป็นเกียร์ออโตเมติก การจราจร 
ของเวียดนามคับคั่งมากและบริเวณตามแยกไฟแดงจะไม่ค่อยมีไฟสี่แยกเหมือน 
ประเทศไทย ในประเทศเวียดนามใช้แตรบ่อยมากทำให้บนท้องถนนมีเสียงแตร 
ตลอดเวลา การไปฝึกงานท่ีประเทศเวียดนามเป็นทั้งประสบการณ์ที่ดีและโอกาสที่ 
ดีเช่นกัน เพราะได้ทั้งมิตรภาพต่างแดนและความรู้ที่แตกต่างจากประเทศไทย ภาพ 
น้ีจึงเป็นภาพท่ีประทับใจที่สุดในการไปฝึกงาน

นางสาวพัชรณัฏฐ์ เกียรติธนาวรดา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3นางสาวพัชรณัฏฐ์ เกียรติธนาวรดา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3
ฝึกงานทีี่ Can Tho University  ประเทศเวียดนามฝึกงานทีี่ Can Tho University  ประเทศเวียดนาม

ใช้ชีวิตฝึกงานอยู่ที่เวียดนามน้ันข้าพเจ้าได้ฝึกปฏิบัติหลายอย่าง เช่น การอนุบาลปลาช่อน 
การอนุบาลปูทะเล การตรวจสอบคุณภาพน้ำ  การปฏิบัติการทางโภชนศาสตร์สัตว์น้ำ การ 
เข้าเรียนร่วมกับคนเวียดนามเช่น วิชาวิทยาศาสตร์ทางน้ำ วิชามีนวิทยา วิชาสรีรวิทยา ที่ 
สอนโดยอาจารย์ที่มีช่ือเสียงมาก อีกทั้งคนเวียดนามสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ได้ดีมากทำให้เราสามารถเรียนรู้และฝึกภาษาอังกฤษไปในเวลาเดียวกัน และได้ทำกิจกรรม 
ร่วมกันคือการทำอาหารไทยซึ่งเป็นการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมอีกด้วย สุดท้ายการไปฝึกงาน 
ในครั้งน้ีรู้สึกประทับใจในทุกๆ อย่างที่เวียดนาม ประทับใจในความมีน้ำใจของเพ่ือนๆ 
ที่คอยช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คณะอาจารย์ เพ่ือนๆ และทุกๆ คน 
ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการฝึกงานคร้ังน้ีที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ดีๆ และมิตรภาพ 
ที่ดีที่เกิดขึ้นในคร้ังน้ี
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