
วันศุกร�ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หน�วยประสานงานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะเกษตร กําแพงแสน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Strategic Research Excellence” 
ภายใต�โครงการพัฒนาศักยภาพการเป�นผู�นําทางวิชาการและวิจัย ให�กับอาจารย� 
นักวิจัย และนักวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน โดย ศาสตราจารย� ดร.พนาสัณฑ� 
เกาะสุวรรณ� ที่ปรึกษาโครงการก�าวสู�ความเป�นเลิศ มก. (KU GROW) คณะเกษตร กําแพงแสน 
เป�นวิทยากร เพ่ือส�งเสริมการแลกเปลี่ยนรู�แนวทางการทํางานวิจัย ในรูปแบบคลัสเตอร�
วิจัย ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผู�เข�าร�วมจํานวน 55 คน ณ ห�องเสรี-สมพร 
ทรัพยสาร และในรูปแบบออนไลน�

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Strategic Research Excellence”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ ทองจู 
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน พร�อมด�วยผู�บริหาร 
คณาจารย� และบุคลากร ร�วมพิธีทําบุญ เนื่องใน 
“วันวิสาขบูชา” โดย ฟ�งพระสงฆ�เจริญพระพุทธมนต� 
ประเคนถวายข�าวสารอาหารแห�ง และเวียนเทียน 
ณ พุทธอุทยานเกษตรกําแพงแสน มก. กพส.

รวมพิธีทําบุญ “วันวิสาขบูชา”

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะเกษตร กําแพงแสน ได�จัด 
กิจกรรม “Apirom's Fresh Market” ตลาดจําหน�ายผลิตผลทางการเกษตร 
จากหน�วยงานภายในวิทยาเขตกําแพงแสน และเครือข�ายนิสิตเก�าคณะเกษตร 
กําแพงแสน ในครั้งนี้ ได�มีผลผลิตจากโครงการ “โรงเรียนเกษตรอภิรมย� รุ�น
ที่ 1” ซ่ึงเรียนเรื่อง “การปลูกเมล�อน” มาวางจําหน�าย ได�รับความสนใจจาก
ผู�บริหาร และบุคลากรในวิทยาเขตกําแพงแสน เป�นอย�างมาก ทั้งยังได�รับ
เกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร� รองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน พร�อมด�วย ทีมผู�บริหารวิทยาเขตกําแพงแสน ร�วมในกิจกรรม
อีกด�วย ณ เรือนเกษตรอภิรมย� คณะเกษตร กําแพงแสน

กิจกรรม “Apirom's Fresh Market” และเมลอนจาก “โรงเรียนเกษตรอภิรมย”

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณบดีคณะเกษตร 
กําแพงแสน พร�อมด�วยผู�บริหาร ประชุมหารือการบูรณาการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ระหว�าง 3 คณะด�านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ร�วมกับ คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� นําโดย รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ�ชัย คณบดี และ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� นําโดย 
ผศ .ดร .ศุภสิท ธ์ิ  สิทธาพานิช  คณบดี  ภายใต�ความร�วมมือในโครงการ           
“one Aggie one KU” ด�านหลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัย เพ่ือร�วมกัน
พัฒนาและขับเคลื่อนการบูรณาการทางวิชาการ และนอกจากนี้ยังได�หารือแนวทาง
ด�านกิจกรรมต�างๆ ในโอกาสครบรอบ 80 ป� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ณ ห�อง
ประชุมเฟ��องฟ�า ชั้น 4 อาคารบริหาร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประชุมหารือการบูรณาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ีระหวาง 3 คณะดานการเกษตร มก. 



คณะเกษตร กําแพงแสน จัดโครงการค�ายสนับสนุนความโดดเด�น
ทางด�านการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร ระหว�างวันที่ 30-31 
พฤษภาคม พศ. 2565 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4 ในโครงการ 
ห� อง เ รี ยน วิทยาศาสตร� ใ น โร ง เ รี ยน  โดยการกํ ากับดู แลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน (โครงการ วมว. 
มก.) โรงเรียนสาธิตแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนย�วิจัยและพัฒนาการศึกษา จํานวน 60 คน   ณ คณะ
เกษตร กําแพงแสน

รศ.ดร.ชัยณรงค� รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ�ายวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ� พร�อมด�วยคณาจารย� และนักวิจัย 
คณะเกษตร กําแพงแสน ร�วมให�การต�อนรับและปรึกษาหารือ   
ความร�วมมือทวิภาคีด�านธุรกิจเกษตรระหว�างไทยกับอินเดีย กับ
คณะผู�แทนจากกงสุลใหญ� ณ เมืองเจนไน นําโดย นายนิรุจน�      
โผนประเสริฐ กงสุลใหญ� ณ เมืองเจนไน พร�อมคณะภาครัฐบาลและ
เอกชนรัฐทมิฬนาฑู และรัฐเตลังคานา ประเทศอินเดีย จํานวน 9 ราย 
ณ ห�องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย� มก. กพส. และเข�าศึกษา 
ดูงานด�านเมล็ดพันธุ� ณ ศูนย�วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร�อน และ
ด�านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส�ของผักผลไม� 
ณ ศูนย�เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตร กําแพงแสน เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ศูนย�วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร
กําแพงแสน จัดโครงการอบรม "การจัดการแปลงสําหรับมาตรฐาน
GLOBALG.A.P. Version 5.2" ให�แก�ผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 10 คน
ณ ห�องประชุม กลุ�มอาคารเรอืนเกษตรอภิรมย� คณะเกษตร กําแพงแสน

อบรมการจัดการแปลงสําหรับมาตรฐาน
GLOBALG.A.P. Version 5.2

ตอนรับและปรึกษาหารือกับคณะผูแทนจาก
กงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
กําแพงแสน จัดการฝ�กอบรมหลักสูตร "ผสมเทียมสุกร เชิง
ปฏิบัติการ รุ�น 106" ภายใต�โครงการวิทยาการสุกร ให�กับเกษตรกร 
และผู�สนใจ จํานวน 17 คน ได�รับเกียรติจาก ศาสตราจารย� ดร.สุริยะ 
สะวานนท� หัวหน�าภาควิชาสัตวบาล กล�าวเป�ดการอบรม และมอบ
เกียรติบัตรให�แก�ผู�เข�าร�วมอบรม ณ ศูนย�วิจัยและฝ�กอบรมการเลี้ยง
สุกรแห�งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน

อบรมผสมเทียมสุกร เชิงปฏิบัติการ รุน 106

โครงการคาย วมว. 2565 คณะเกษตร กําแพงแสน
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