
ร่วมกิจกรรม “ปลูกข้าว และพัฒนาวิทยาเขตฯ
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 65

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชัยสิทธิ์  ทองจู คณบดีคณะเกษตร ก าแพงแสน พร้อมด้วย
ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
โดย ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
จากนั้น รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน กราบบังคมทูลกล่าวน าถวาย
พระพรชัยมงคล ร่วมชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ และถ่ายรูป
ร่วมกัน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มก. กพส.

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดี
คณะเกษตร ก าแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 
ร่วมกิจกรรม "ปลูกข้าว และกิจกรรมพัฒนาวิทยาเขต เนื่องในโอกาสวันแม่
แห่งชาติ ประจ าปี 2565" วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยรองศาสตราจารย์ 
ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้น ร่วม
ปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ ด้วยการปักด านา และร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม
พัฒนาวิทยาเขต ณ ทุ่งนาไพร และบริเวณแปลงปลูกต้นไม้เลียบถนน
ชลประทาน มก. กพส.

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ผู้ตรวจประเมินจาก บริษัท เอซี
ทีออร์แกนิค จ ากัด ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เข้า
ตรวจประเมินกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ 
ของแปลง A14 จ านวน 4 ไร่ ,แปลง A6 จ านวน 1 ไร่ และโรงเรือน 1 
(ระยะปรับเปลี่ยน) จ านวน 0.48 ไร่ ตามระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ IFOAM (International Federation of Organic 
Agriculture Movements) ของคณะเกษตร ก าแพงแสน โดยมี
นางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ คณะเกษตร ก าแพงแสน ให้การต้อนรับ

รับการตรวจประเมินกระบวนการผลิต 
พืชและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์

วันที่16-18 สิงหาคม 2565 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ก าแพงแสน 
จัดโครงการอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 13 โดย อ.คงปฐม 
กาญจนเสริม รองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล กล่าวเปิด-ปิดโครงการ และ
มอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ร่วมอบรมจ านวน 17 คน ซึ่งการจัดอบรมมี
การบรรยายหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแพะเนื้อ ณ แสนปาล์ม   
เทรนนิ่งโฮม มีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มแพะ ณ ฟาร์มแพะ
แกะ ภาควิชาสัตวบาล และเยี่ยมชมฟาร์มแพะพ่อแม่พันธุ์ ณ ศิริขวัญ
ฟาร์ม จ.กาญจนบุรี

อบรมการเลี้ยงแพะเนื้อ
เพื่อการค้า รุ่นที่ 13



วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์ 
ดร.สุริยะ สะวานนท์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะ
เกษตร ก าแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ให้
การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ในการเข้าตรวจ
ประเมิน “ โรงฆ่าสัตว์  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์  ( โค-กระบือ)  โดยมี  นาย
รัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธาน
กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจ  จ านวน 12 คน 
ซึ่งสรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจประเมินสถาน
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีความเห็นให้ผ่านตามเกณฑ์กฏ
กระทรวง การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 และได้
เปลี่ยนชื่อเดิมจาก “โรงฆ่าสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ” 
เป็น “โรงฆ่าสัตว์ (โคและกระบือ) ภาควิชาสัตวบาล 
คณะ เกษตร  ก า แพงแสน ”  นอกจากนี้ แ ล้ วท า ง
คณะกรรมการฯ เสนอให้มีการพัฒนาโรงฆ่าในด้านต่างๆ 
เช่น มาตรฐาน GMP และ Zero West ร่วมโรงฆ่า
มาตรฐานอินทรีย์ เพื่อให้เป็นต้นแบบโรงฆ่าของจังหวัด
นครปฐมในอนาคต เพื่อรองรับการเรียนการสอน 
การศึกษางานวิจัย และการศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ราชการ/เกษตรกร/กรมปศุสัตว์และผู้ประกอบกิจการ
รายย่อยที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อไป

รับการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์
เพื่อนต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

ฆ่าสัตว์ (โค-กระบือ)

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จัดการฝึกอบรม “ความรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี การผลิตรังไหมอีรี่ ตามมาตรฐาน 
KU Standard” โดยมี ผศ.ดร. อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ ที่ปรึกษา และ ผศ.ดร.รุง่ทิพย์ 
มาศเมธาทิพย์ ประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มก. เป็น
วิทยากรอบรมภาคบรรยาย และ นางสาวศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง เป็นวิทยากร
ภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมิน
ให้กับเกษตรกรผู้สนใจขอรับการรับรองมาตรฐาน KU Standard หมายเลข 
001/2564 ข้อบังคับส าหรับกระบวนการผลิตรังไหมอีรี่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.
น.สพ.ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน เป็น
ประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร ก าแพงแสน 
กล่าวต้อนรับ ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

อบรมความรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
การผลิตรังไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตีของบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยง
โคนม ระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กับ 4 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย ์รองคณบดีวิชาการ 
วิรัชกิจและกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน
- ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
- ดร.อานนท์ ปะเสระกัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร .ชัยสิทธิ์  ทองจู  คณบดีคณะเกษตร 
ก าแพงแสน เป็นผู้ลงนามพยาน ในนามของ คณะเกษตร ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.
สุริยะ สะวานนท์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล เป็นภาควิชาที่เปิดสอนในสาขาสัตว
ศาสตร์ และทีมผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร
ฝึกอบรมส่วนกลาง ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร

MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ของบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม


