
     วันท่ี 5 มกราคม 2566 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร 
กําแพงแสน พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร รวม
กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม 2566 โดย 
รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร 
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน เปนประธานในพิธี รวมรับ
ศีล ฟงพระธรรมเทศนา และรับพรจากน้ัน รวมกันถวาย
ขาวสารอาหารแหง ณ พุทธอุทยานเกษตร กําแพงแสน 

     วันท่ี 5 มกราคม 2566 
สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน จัดพิธีทําบุญ
เน่ืองในโอกาสข้ึนปใหม ป 2566 โดย ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู 
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน เปนประธาน จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย พระสงฆเจริญพระพุทธมนต ทําบุญถวาย
ภัตตาหารเพล ถวายจตุปจจัยไทยธรรม รับพรจากพระสงฆ 
และรับประทานอาหารรวมกัน  มีผูบ ริหาร  และบุคลากร
สํานักงานฯ รวมทั้งคณาจารยและบุคลากรจากหนวยงานตางๆ 
รวมในพิธีจํานวนมาก ณ โถงหนาหองสํานักงานเลขานุการ
คณะเกษตร กําแพงแสน 

     วันท่ี 18 มกราคม 2566 ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง ใหการ
ตอนรับ รศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย โกวิทวที ภาควิชาสรีรวิทยา 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอม
ดวย Prof.Dr. AntonellaDalleZotte อาจารยประจํา University 
of Padova, Padova, Italy ซึ่งเปนผูมีความเช่ียวชาญในดาน
วิทยาศาสตรเน้ือ และผูติดตาม ไดเขาเย่ียมชม อาคารแปรรูป
สินคาเกษตรและอาหาร โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรม
อาหารปลอดภัย คณะเกษตร กําแพงแสน

     คณะเกษตร กําแพงแสน จัดการนําเสนอผลงานโครงงานท่ีไดรับทุนสนับสนุนการ
จัดทําโครงงานจากโครงการบมเพาะเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตรทาง
การเกษตร ประจําป 2565 จํานวน 10 โครงงาน ในวันท่ี 11 มกราคม 2566 ผานโปรแกรม 
Cisco Webex Meeting โดยพิธีเปด ผศ.ดร.เชิดพงษ ขีระจิตต ประธานคณะทํางาน
โครงการ กลาวรายงานตอประธานในพิธี ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร 
กําแพงแสน และเร่ิมนําเสนอผลงานโครงงานตามลําดับดังนี้ 
   1. โรงเรียนอนุกูลนารี : โครงงานระบบคล่ืนความถี่เสียงไลแมลงในนาขาว 
   2. โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ : โครงงานเพิ่มประสิทธิภาพผงทาหนายางยับย้ังเชื้อรา  
Phytophthora pamivora จากสารสกัดแทนนินในเปลือกกลวยนํ้าวาดิบ ดวยสังกะสี
ออกไซด (ZnO) เรงการสรางเปลือกหนายางดวยไซโตไคนิน จากนํ้ามะพราว 
   3. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค : โครงงานตูอบลมรอนพรอม
ระบบควบคุมการทํางานเเละเเจงเตือนผานระบบออนไลน 
   4. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก : โครงงานสูตรฟลมไคโต
ซานโดยสารสกัดหยาบจากกานพลูเพ่ือตานเชื้อรา Fusarium oxysporum ที่กอโรคข้ัว
หวีเนาของกลวย 
   5. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี : โครงงานการศึกษาและ
พัฒนาแผนคลุมโรงเรือนปลูกพืชประสิทธิภาพสูงจากอนุภาคนาโน N-GQDs สําหรับ
ประยุกตใชในการใหแสงในความยาวคลื่นท่ีจําเพาะแกไมโครกรีนในระบบปลูกแบบปด 
   6. โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” : โครงงานหมอขาวหมอแกงลิงเทียมดักจับ
แมลงและใหปุยน้ําแกพืชดวยระบบอัตโนมัติ 
   7. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร : โครงงานแผนกันกระแทกจากไสมันสําปะหลังที่ชะลอการ
สุกของมะมวงดวยถานกัมมันต 
   8. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) : โครงงานเคร่ืองกรีดยางอัตโนมัติ 
   9. โรงเรียนสารคามพิทยาคม : โครงงานระบบควบคุมศัตรูขาวระยะตนแตกกอโดยใช
คล่ืนอัลตราโซนิค 
   10. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล : โครงงานการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการชะลอการสุกของกลวยหอมทองโดยสารสกัดหยาบจากใบย่ีหราและ
สารสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยแมลงภู



     วันท่ี 18 มกราคม 2566 บุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน เขารับโลในพิธี
มอบโลเกียรติคุณดานบริการวิชาการ "โครงการพัฒนาวิชาการ" โดดเดน ประจําป 
งบประมาณ 2565 จาก รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร รองอธิการบดี วิทยาเขต 
กําแพงแสน ซึ่งพิจารณาสรุปผลงานโดย กองบริหารวิจัยและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ณ หองประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 
อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

     คณะเกษตร กําแพงแสน ไดรับโลเกียรติคุณ 3 ประเภท ดังนี้
     1. ประเภทสวนงาน ไดรับงบประมาณดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ
ประจําป 2565 สูงสุด อันดับท่ี 3 รับมอบโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย 
อินทรบุญชวย รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
     2. ประเภทบุคลากร ที่มีจํานวนโครงการพัฒนาวิชาการ สูงสุด อันดับท่ี 1 
รองศาสตราจารย ดร.คะนึงนิตย เหรียญวรากร ภาควิชาโรคพืช รับมอบแทน
โดย รองศาสตราจารย ดร.จินตนา อันอาตมงาม หัวหนาภาควิชาโรคพืช
     3. ประเภทบุคลากรของสวนงานไดรับงบประมาณดําเนินงานโครงการพัฒนา
วิชาการ ประจําป 2565 สูงสุด ภายในสวนงาน ลําดับท่ี 4 ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. พจนา สีมันตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

     วันท่ี 26 มกราคม 2566 นิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กําแพงแสน, 
คณะสัตวแพทยศาสตร และ Nagoya University ประเทศญ่ีปุน รวมนําเสนอ
ผลงาน รูปแบบออน ไลน  ภาย ใต โ ค ร งการแลก เป ล่ียน นิสิ ต ร ะหว า ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ Nagoya University โดยมีนิสิตคณะเกษตร 
กําแพงแสน เขารวมโครงการ จํานวน 7 คน
     ทั้ ง นี้ โ ค ร ง ก า ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น นิ สิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี  ร ะ ห ว า ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ Nagoya University เปนโครงการฯ ที่ดําเนิน
มาอยางตอเนื่อง โดยนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเดินทางไปศึกษาดู
งานทางดานเทคโนโลยีการเกษตร ณ ประเทศญ่ีปุน และ นิสิตจาก Nagoya 
University เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศไทย เปนการเปดโอกาสใหนิสิต 
ไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรูและนําเสนอขอสรุปที่ไดจากจากการศึกษาดูงาน ฝกฝน
ทักษะการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษและสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน

     วันที่ 19 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 
เปนประธานกลาวตอนรับ ใหโอวาท และกลาวเปด "การนําเสนอผลงานวิจัย 
โครงงานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม โดยใชหลักวิธีดําเนินการของ GLOBE" ใน
โครงการพัฒนาตนแบบการสงเสริมการทํางานวิจัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน webex meeting จัดโดย 
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน

     วันท่ี 24 มกราคม 2566 คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 
มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา สืบสายพรหม ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการพิเศษ พรอมดวยบุคลากร รวมกับ นายชยชัย แสงอินทร รองผูวา
ราชการจังหวัดนครปฐม มรว.จิยากร เสสะเวช และ นายมนตรี ปทัฏฐานมนตรี 
ผูอํานวยการหมูบานเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ พรอมดวยเจาหนาที่ เกี่ยวขาว
พันธุไรซเบอร่ี ที่ไดรับมอบเมล็ดพันธุจากคณะเกษตร กําแพงแสน และรวมกัน
ปลูกไวเม่ือวันท่ี 6 ก.ย. 65 ไดครบกําหนดเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ยังไดมอบตนพันธุไมผล 
เมล็ดพันธุพืช ปุย ฟาง และอุปกรณการเกษตร เพ่ือใชสําหรับการปลูกแปลง
ไมผลและแปลงผักสวนครัว ณ หมูบานเด็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิสงเคราะหเด็ก
ของสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม

     คณะเกษตร กําแพงแสน จัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํากล
ยุทธและแผนปฏิบัติการ” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู 
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน คณะผูบริหาร คณาจารย หัวหนางาน และ
บุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน ที่เกี่ยวของ รวมโครงการ วิทยากรโดย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนาสัณฑ เกาะสุวรรณ อนุกรรมการรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ, TOA Lead Assessor, และ EdPEx Lead Assessor ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เมื่อวันท่ี 26-27 มกราคม 2566    
ณ โรงแรมไมดา รีสอรท กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


