
เนื่องในโอกาสวันคล�ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 
เมษายน พ.ศ. 2565 ที่จะถึงนี้ ผศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน มอบหมายให� รศ.ดร. ชัยณรงค� รัตนกรีฑากุล รองคณบดี
ฝ�ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ� คณะเกษตร กําแพงแสน พร�อมด�วยบุคลากร ร�วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพ่ือสํานึกใน            
พระกรุณาธิคุณ โดย ถวายพานพุ�มดอกไม� ถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และบันทึกภาพบนเวทีร�วมกัน เมื่อวันศุกร�ที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2565 ณ ห�องคอนเวนชั่น อาคารศูนย�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณบดีคณะ
เกษตร กําแพงแสน รองประธานการจัดเสวนาฯ นําทีมคณาจารย�
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน เข�าร�วมการเสวนา
วิชาการ เรื่อง “ผลจากสงคราม!!! วิกฤตปุ�ยแพงกับแสงที่ปลาย
อุโมงค� : ทางเลือกทางรอดของเกษตรกรและผู�ค�าของไทย” ซ่ึง
ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ด�วยความร�วมมือของ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน และภาควิชา
ปฐพีวิทยา คณะเกษตร ร�วมกับภาคี เครือข�าย ในรูปแบบ
ผสมผสาน ณ ห�องประชุมรวงข�าว อาคารวชิราณุสรณ� zoom 
meting ถ�ายทอดสดผ�าน nontri live ระบบ YouTube และ
สถานีวิทยุ ม.ก. มีผู�เข�าร�วมประชุมประมาณ 400 คน โดยท�าน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ได�มอบหมาย รศ.ดร.สุต
เขตต� นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ�ายวิจัยและสร�างสรรค� กล�าว
เป�ดการเสวนา ในการนี้คณาจารย�จากภาควิชาปฐพีวิทยา คณะ
เกษตร กําแพงแสน ร�วมเป�นกรรมการจัดการเสวนา เป�นวิทยากร 
และผู�ดําเนินรายการในครั้งนี้ด�วย

เสวนาวิชาการ ผลจากสงคราม!!! วิกฤตปุยแพง
กับแสงที่ปลายอุโมงค ทางเลือกทางรอดฯ

วันศุกร�ที่  8 เมษายน พ.ศ. 2565 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ชัยสิทธ์ิ ทองจู 
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน พร�อมด�วย
ผู�บริหาร คณาจารย� และบุคลากร ร�วมงาน
อนุรักษ� วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณี
สงกรานต� ประจําป� 2565 โดย รศ.น.สพ.
ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร� รองอธิการบดี
วิทยาเขตกําแพงแสน เป�นประธาน นําทุก
ท�านร�วมในพิธีสงฆ� เพ่ือรับพร และน้ําพระ
พุ ท ธ ม น ต�  จ า ก นั้ น  ร� ว ม กั น ส ร ง น้ํ า
พระพุทธรูป พระพิรุณ รูปป��นหม�อมหลวงชู
ขาติ กําภู และรดน้ําดําหัวขอพรผู�อาวุโสและ
ผู� บ ริ ห า ร  ณ  พุ ท ธ อุ ท ย า น เ ก ษ ต ร 
กําแพงแสน มก.กพส.

รวมงานอนรุักษวัฒนธรรมไทย
สืบสานประเพณีสงกรานต 2565

วันที่ 20 เม.ย. 2565 
งานบริการการศึกษา คณะ
เกษตร  กํ า แพงแสน  จัด
โครงการฝ�กอบรม “การ
บริหารหลักสูตรตามแนว
ทางการมุ�งเน�นผลลัพธ�การ
เรยีนรู� (Outcome – based 
Education)” ใ น รู ป แ บ บ
ออนไลน� ให�แก�คณาจารย� คณะเกษตร กําแพงแสน โดย รศ.คณิตา       
ตังคณานุรักษ� ผู�ช�วยอธิการบดีฝ�ายพัฒนาคุณภาพ มก. เป�นวิทยากร



วันเสาร�ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะเกษตร กําแพงแสน จัดโครงการเสริมสร�างทักษะทาง
การเกษตร “กิจกรรมดํานาและกิจกรรมสาธิตทักษะทางการเกษตร” โดย นายสุภัทร คงสอน นิสิต
ชั้นป�ที่ 4 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ประธานโครงการฯ กล�าวรายงาน ผศ.ดร. ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณบดีคณะ
เกษตร กําแพงแสน มอบหมายให� ผศ.ดร. ธวัชชัย อินทร�บุญช�วย รองคณบดีฝ�ายพัฒนานิสิต 
กล�าวเป�ดโครงการ และมอบกล�าข�าวให�แก�ตัวแทนนิสิตชั้นป�ที่ 1 และร�วมกันดํานาปลูกข�าว ภายใต�
มาตรการป�องกันการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ฟาร�มนิสิตคณะเกษตร 
กําแพงแสน มก.

กิจกรรม “ดํานา” โครงการเสริมสรางทักษะทางการเกษตร

วันที่ 18-21 เมษายน พ.ศ. 2565 เรืออากาศโท อิษฎ� อินทรภูมิ 
หัวหน�าชุดปฏิบัติการที่ 1 แผนกปฏิบัติการ 1 กองปฏิบัติการ สํานัก 
ปฏิบัติการ ศูนย�ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และความมั่นคง นําอาสาสมัครเพ่ือนไทยที่ได�รับการคัดเลือกให�
ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐเบนิน รุ�นที่ 3 จําวน 2 นาย และเจ�าหน�าที่ 
ของศูนย�ประสานงานฯ 4 นาย เข�ารับการฝ�กอบรม ในหัวข�อ “เทคนิค 
การผลิตพืชไร� เทคนิคการผลิตพืชสวน เทคนิคการผลิตและ
พัฒนาพันธุ�สัตว� และแมลงทางการเกษตร” ภายใต�โครงการ
พัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืนบนพ้ืนฐานการประยุกต�ใช�หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ คณะเกษตร กําแพงแสน

อบรมดานการเกษตร แกเจาหนาทีศู่นยประสานงาน
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริและความมัน่คง

วันศุกร�ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณบดี
คณะเกษตร กําแพงแสน พร�อมผู�บริหาร และบุคลากร ให�การต�อนรับ
กรรมการสภาพนักงาน และผู�เข�าร�วมประชุมประชุมสถาพนักงานสมัย
สามัญ (สัญจร) จํานวน 35 คน ในการเข�าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
ณ เรือนเกษตรอภิรมย� และศูนย�ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน

ตอนรับกรรมการสภาพนกังาน เขาเยี่ยมชมและศึกษาดงูาน

คณะเกษตร กําแพงแสน โดย ภาควิชาพืชสวน จัดโครงการ 
“International Webinar on Agricultural Sciences on Agricultural 
Sciences” Theme "Advances in Agricultural Research for 
People's Well Being" ผ�านระบบ WebEx Online Meeting
ในระหว�างวันที่ 27-28 เมษายน 2565 โดย รศ.ดร. ชัยณรงค� รัตนกรีฑากุล 
รองคณบดีฝ�ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ� คณะเกษตร 
กําแพงแสน เป�นประธานกล�าวเป�ดโครงการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2565 ในครั้งนี้มีผู�ส�งบทความเข�าร�วมจํานวน 32 บทความ และมีผู�สน
เข�าร�วมโครงการ กว�า 200 คน จาก 20 ประเทศทั่วโลก

โครงการ International  Webinar
on Agricultural Sciences
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