
มอบกลาขาวและรวมปลูกขาว
ณ หมูบานเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครปฐม

     วันท่ี 2 กันยายน 2565 ผศ.ดร.รุงทิพย มาศเมธาทิพย หัวหนา
ภาควิชากีฏวิทยา และนายแผด สตารัตน บุคลากรภาควิชากีฏ
วิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน และกรรมการศูนยความเปนเลิศ
ทางวิชาการดานไหม มก. ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายและสาธิต
การสาวไหม ใน “โครงการหนอนไหม ครั้งท่ี 18” สําหรับนักเรียนประถม 
ศึกษา ปท่ี 3 จํานวน 280 คน และ ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 240 คน 
จัดโดยชมรมรักโรงเรียน ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา บางเขน

บรรยายและสาธิตการสาวไหม
โครงการ“หนอนไหม 18”

     วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยสิทธ์ิ ทองจู 
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา สืบสาย
พรหม ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ พรอมดวยบุคลากร และนิสิต มอบ
กลาขาวพันธุไรซเบอรรี่ ใหแกหมูบานเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครปฐม 
โดย ม.ร.ว จิยากร เสสะเวช กรรมการอํานวยการและผูบริหารหมูบานเด็ก 
มูลนิธิสงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย นายชยชัย แสงอินทร รองผูวา
ราชการจังหวัดนครปฐม นายจิรวัฒน สะสมทรัพย นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครปฐม และ นายมนตรี ปทัฏฐานมนตรี ผูอํานวยการหมูบาน
เด็กเฉลิมพระเกียรติฯ เปนผูรับมอบ และรวมกิจกรรมปลูกขาวดวยวิธีการ
โยนกลา โดยนายสุมน หอยมาลา ผูชวยผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรขาว 
ใหขอมูลพันธุขาวไรซเบอรรี่ พรอมสาธิตการโยนกลา ใหแกผูรวมกิจกรรม
ซ่ึงเปนบุคลากรและเจาหนาท่ีจากหนวยงานในทองท่ีท่ีรวมสนับสนุน ณ 
หมูบานเด็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิสงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย

     วันท่ี  1 กันยายน 2565 ศูนย วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร 
กําแพงแสน ดําเนินการอบรมเรื่อง "การผลิตผักใหมีคุณภาพ" ใหกับ
นักเรียนและอาจารย โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จํานวน 70 คน ณ หอง
ประชุมกลุมอาคารเรือนเกษตรอภิรมย คณะเกษตร กําแพงแสน

อบรมเรื่องการผลิตผักใหมีคุณภาพ

     Dr. Lyda HOK, Director จาก Center of Excellence on 
Sustainable Agricultural Intensification and Nutrition, 
RUA ประเทศกัมพูชา พรอมดวยนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร 
ปร.ด. วิทยาศาสตรเกษตร (นานาชาติ) จากประเทศกัมพูชา    
เขาเย่ียมคารวะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณบดี
คณะเกษตร กําแพงแสน พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.   
บุบผา คงสมัย รองคณบดีฝายการศึกษาและประกันคุณภาพ   
รองศาสตราจารย  ดร .  ศุภ ธิดา  อับดุลลากาซิม  ประธาน
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตรเกษตรนานาชาติ และ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดพงษ ขีระจิตต หัวหนาภาควิชาสงเสริม
และนิเทศศาสตรเกษตร เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2565 ณ หอง
ประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กําแพงแสน

นิสิตแลกเปล่ียนจากประเทศกัมพูชา 
เขาเยี่ยมคารวะคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน



     วันพฤหัสบดีท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะเกษตร กําแพงแสน รวมจัดแสดงผลงานวิจัย
และนวัตกรรม ในการตอนรับเอกอัครราชทูตเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา เขาเย่ียมชม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดย ดร.จงรักษ วัชรินทรรัตน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาวตอนรับ  นายดามพ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา กลาวเปดงาน และรวมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน พรอม
คณาจารย ใหการตอนรับและนําเสนอผลงาน ณ หองคอนเวนช่ัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

งานแสดงนวัตกรรม เพื่อตอนรับคณะเอกอัครราชทูตเอเชียใต
ตะวันออกกลางและแอฟริกา

วันท่ี 6 กันยายน 2565 อบรมเร่ือง "การพัฒนาการตลาด
บนสื่อสังคมออนไลน" ซ่ึงจัดโดยศูนยปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลอง  ศูนย วิจัยและบริการวิชาการ     
คณะเกษตร กําแพงแสน ใหกับ ต.บอพลับ ต.ถนนขาด  
อ.เมืองนครปฐม และ ต.ไรขิง อ.สามพราน ณ หองประชุม
นนทรีสีทอง ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ประธานคลัสเตอร 18
เยี่ยมชม การดําเนินการอบรม ภายใตโครงการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย
เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

วันท่ี 7 กันยายน 2565 อบรมการพัฒนา "นํ้าตาลออย“ 
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี ต.สวนปาน อ.เมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม โดยภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
กําแพงแสน มี ผูชวยศาสตราจารย ดร. นภาพร พันธุกมล
ศิลป เปนประธานโครงการ

วันท่ี 19 กันยายน 2565 "โครงการถายทอดการพัฒนา
ดินปลูกคุณภาพเอื้อสุข" ซ่ึงจัดโดยศูนยปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะเกษตร กําแพงแสน ณ ศูนยการเรียนรูหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดลเอื้อสุข ต.บอพลับ 
ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม

     รองศาสตราจารย ดร. ชเนษฏ มาลําพอง 
อาจารยประจําภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร 
กําแพงแสน พรอมดวยนิสิตระดับปริญญาตรี 
จํานวน 7 คน รวมกับคณะสัตวแพทยศาสตร มก. 
เขารวมโครงการแลกเปล่ียนนิสิต ณ Nagoya 
University ประเทศญ่ีปุน ระหวางวันท่ี 3-11 
กันยายo 2565 โดยนิสิตท่ีเขารวมโครงการ ได
ศึกษาดูงานทางดานวิทยาศาสตรเกษตรและ
เ ทค โน โลยี  ทํ า กิ จกรรมทา ง วิ ช าก ารแล ะ
วัฒนธรรม และนําเสนอผลงาน รวมกับนิสิตจาก 
Nagoya University ประเทศญ่ีปุน และ Royal 
University of Agriculture ประเทศกัมพูชา

รวมโครงการแลกเปล่ียนนิสิต 
ณ Nagoya University 

ประเทศญี่ปุน


