
รวมพิธีลงนามถวายสัตยปฏิญาณ 
และพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตร กําแพงแสน ร�วมจัดแสดง
นิทรรศการนําเสนอผลการดําเนินงาน กิจกรรม “โรงเรียนเกษตร
อภิรมย� รุ�นที่  1” เรื่อง “การปลูกเมลอน” ในกิจกรรม “ เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู� 1 โครงการ 1 ส�วนงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน” ครั้งที่ 1 
(กิจกรรมที่ 7) และเป�ดรับสมัครผู�เข�าร�วมกิจกรรม “โรงเรียนเกษตร
อภิรมย� รุ�นที่ 2” เรื่อง “ผักสลัด-สลัดผัก” ทั้งนี้ นายธรรมธวัช แสง
งาม นักวิจัย ชํานาญการ ศูนย�วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร 
กําแพงแสน คณะทํางาน “โรงเรียนเกษตรอภิรมย�” ร�วมเป�น
วิทยากรในการเสวนา เรื่อง "การถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู� 1 โครงการ 1 ส�วนงานฯ ครั้งที่ 1" ห�องคอน
เวนชั่น  อาคารศูนย�มหา วิทยาลัย เกษตรศาสตร�  วิทยาเขต
กําแพงแสน

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร. ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 
พร�อมด�วยผู�บริหาร และบุคลากร คณะเกษตร กําแพงแสน ร�วมพิธีลงนามถวาย
สัตย�ปฏิญาณ ถวายพระพรชัยมงคล และกล�าวถวายสัตย�ปฏิญาณเพ่ือเป�น
ข�าราชการที่ดี และพลังของแผ�นดิน ประจําป� 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดย รศ.น.สพ.ดร. 
อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร� รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน เป�นประธานในพิธี 
ณ ห�องคอนเวนชั่น อาคารศูนย�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน

วันที่  10-15 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ธวัชชัย อินทร�บุญช�วย 
รองคณบดีฝ�ายพัฒนานิสิต พร�อมด�วยคณาจารย� และบุคลากร นํานิสิต
ผู�นํา ร�วมโครงการ “ค�ายผู�นํา 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 18” และ
คณาจารย�เข�าร�วมประชุมหารือกติกาทักษะทางการเกษตร เพ่ือใช�แข�งขัน
ในงานประเพณี 4 จอบแห�งชาติ ครั้งที่ 38 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� จังหวัดสงขลา 

โครงการค�ายดังกล�าว มีวัตถุประสงค�เพ่ือฝ�กอบรม พัฒนาความเป�น
ผู�นํา Smart Agriculture for Community รวมทั้งทํากิจกรรมบําเพ็ญ 
ประโยชน�ร�วม พร�อมกับเรียนรู�วิถีชีวิตชุมชนบ�านบางเหรียง ต.ควนเนียง 

อ.หาดใหญ� จังหวัดสงขลา และได�นําทักษะความรู�ที่เรยีนมาประยุกต�ใช�
ให�เกิดประโยชน�แก�สังคม

รวมกิจกรรม “เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
1 โครงการ 1 สวนงานฯ” ครั้งท่ี 1

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร. ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน พร�อมด�วยผู�บริหาร 
และบุคลากร ร�วมพิธี “ถวายเทียนพรรษา ประจําป� 2565” วิทยาเขตกําแพงแสน โดย รศ.น.สพ.ดร.   
อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร� รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน เป�นประธานในพิธี มีการเวียนเทียนรอบ 
พระอุโบสถ ฟ�งพระสงฆ�เจริญพระพุทธมนต� ถวายเทียนจํานําพรรษา และป�จจัยเพ่ือทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา ณ วัดดอนมะกอก อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 

รวมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจําป 2565

รวม “คายผูนํา 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งท่ี 18”



วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร. ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน     
รศ.ดร.ชัยณรงค� รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ�ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ� ผศ.ดร.
วนิดา สืบสายพรหม ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายกิจการพิเศษ พร�อมด�วยบุคลากร และนิสิต นําต�นไม�
พันธุ�ต�างๆ ได�แก� ฝรั่งหวานพิรุณ, เมล็ดมะละกอแขกดําเกษตร, มะพร�าวน้ําหอม มก.กพส., 
กล�วยพันธุ�ดี 4 สายพันธุ�ที่ได�จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, น�อยหน�าเพชรปากช�อง/ฝ�ายเขียว
เกษตร2, มะขามป�อมบางเบิด เป�นต�น พร�อมด�วยวัสดุปลูก มอบให�กับ หมู�บ�านเด็กเฉลิมพระ
เกียรติฯ จังหวัดนครปฐม โดย ม.ร.ว จิยากร เสสะเวช กรรมการอํานวยการและผู�บริหารหมู�บ�าน
เด็กมูลนิธิสงเคราะห�เด็กของสภากาชาดไทย และ  นายมนตรี ปทัฏฐานมนตรี ผู�อํานวยการ
หมู�บ�านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ เป�นผู�รับมอบ และร�วมกันปลูกต�นไม� โดยมี นายชยชัย แสงอินทร� 
รองผู�ว�าราชการจังหวัดนครปฐม ร�วมด�วย ณ หมู�บ�านเด็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิสงเคราะห�เด็กของสภากาชาดไทย 

วันเสาร�ที่ 23 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตร กําแพงแสน จัดโครงการ
เสริมสร�างทักษะทางการเกษตร “กิจกรรมดํานาและกิจกรรมสาธิตทักษะ
ทางการเกษตร” ให�แก�นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน โดยนายวิศิษฎ� จันริสิ 
นิสิตชั้นป�ที่ 3 ภาควิชาพืชไร�นา ประธานโครงการฯ กล�าวรายงาน ผศ.ดร. 
ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน กล�าวเป�ดโครงการ และ
มอบกล�าข�าวให�แก�ตัวแทนนิสิตชั้นป�ที่ 1 และร�วมกันดํานาปลูกข�าว โดยมี 
ผู�บริหาร และคณาจารย�เข�าร�วมกิจกรรม ณ ฟาร�มนิสิตคณะเกษตร 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน

สืบสานตํานานเกษตร ประเพณี                 คณะเกษตร กําแพงแสน

มอบพันธุไมและรวมปลูกตนไม ณ หมูบานเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.บุบผา คงสมัย รองคณบดีฝ�ายการศึกษา 
และประกันคุณภาพ พร�อมคณาจารย�คณะเกษตร กําแพงแสน ให�การ
ต�อนรับ Dr.Mace Bentley จาก James Madison University 
ประเทศอเมริกา ในการหารือแนวทางทําความร�วมมือการวิจัยทางด�าน 
Climate Change/ Urban Climate/ Environmental Hazard/ 
Flooding/ Lighting/ Thunderstorm รวมไปถึงการจัดทําโครงการ
แลกเปลี่ยนนิ สิต ณ ห�อง เสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร 
กําแพงแสน

ผศ.อรรถศิษฐ� วงศ�มณีโรจน� ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
กําแพงแสน เป�นวิทยากรบรรยายในการประชุมระดมสมอง เรื่อง
"ร�วมพลิกวิกฤตปุ�ย ด�วยวิจัยและนวัตกรรม“ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 
ในรูปแบบออนไลน� ผ�านวีดีทัศน�ทางไกล (VDO Conference) ด�วย
ระบบ Zoom จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) และสํานักงานการวิจัยแห�งชาติ (วช.)

ประชุมระดมสมอง เรื่อง 
รวมพลิกวิกฤตปุย ดวยวิจัยและนวัตกรรมหารือความรวมมือทางวิชาการ และการแลกเปล่ียนนิสิต

กับ James Madison University
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