
     วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ 
ทองจู คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน พรอมดวยผูบริหารและ
บุคลากร รวม  “พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสมโภชวิหาร” เริ่ม
ดวยการตั้งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญโดย รอง
ศาสตราจารย น.สพ.ดร.  อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร รองอธิการบดี
วิทยาเขตกําแพงแสน เคลื่อนรอบสระพระพิรุณ เขาสูศาสนพิธี 
ศาสตราจารย ดร. วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ รองอธิการบดีทานแรกของ
วิทยาเขตกําแพงแสน เปนประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสงฆ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีพระเศียรพระประธาน (พระ
พุทธพิพิธธรมวิสุทธิ์) คณะสงฆเจริญชัยมงคลคาถา  คณะผูบริหาร 
บุคลากร และนิสิต ถวายเคร่ืองไทยธรรม แดพระสงฆ คณะสงฆ 
อนุโมทนา ประพรมนํ้าพระพุทธมนต และถายรูปรวมกัน ณ พุทธ
อุทยานเกษตร กําแพงแสน

     วันท่ี 11 ตุลาคม 2565 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดี
คณะเกษตร กําแพงแสน คณาจารย และบุคลากร นํามหาบัณฑิต และ 
บัณฑิต คณะเกษตร กําแพงแสน ท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2564 
พรอมดวย ศาสตราจารยเกียรติคุณ และ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร จาก สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
เ สด็ จพร ะราชดํ า เ นินแทนพระองค  ณ  อาคารจักรพันธ เพ็ญศิ ริ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ในปการศึกษา 2564 คณะเกษตร 
กําแพงแสน  มีผูสํ า เร็จการศึกษาเปนบัณฑิต  จํานวน  334 คน  และ 
มหาบัณฑิต จํานวน 79 คน รวม 413 คน 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก. 
ประจําปีการศึกษา 2564

คณะกรรมาธิการ อว. วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงาน  
“การผลิตปุย๋เพ่ือความย่ังยืนและปลอดภัยฯ”

     วันท่ี 19 ตุลาคม 2565 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู 
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการตอนรับ คณะกรรมาธิการการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นําโดย     
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการฯ นายธานี 
สุโชดายน เลขานุการคณะกรรมาธิการ และประธานคณะทํางาน 
นายสมเดช นิลพันธุ กรรมาธิการและรองประธานคณะทํางาน 
พรอมคณะทํางานรวม 13 ทาน เขาศึกษาดูงานเรื่อง “การผลิตปุย
เพื่อความยั่งยืนและปลอดภัยดวยวิจัยและนวัตกรรมควบคูภูมิ
ปญญาไทย” ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

     วันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุบผา คงสมัย 
รองคณบดีฝายการศึกษาและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย ดร.    
ศุภธิดา อับดุลลากาซิม ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด. วิทยาศาสตร
เกษตรนานาชาติ ใหการตอนรับ Prof. Jun MURASE, Prof. Te MA และ 
ดร. เกียรติศักดิ์ สนศรี จาก Nagoya University ในการหารือท่ีเก่ียวของกับ 
การจัดการเรียนการสอนปริญญารวม Joint Degree Program ระหวาง
มก. และ Nagoya University ณ หองเสรี-สมพร ทรัพยสาร

ประชุมหารือ Joint Degree Program 
ระหว่าง มก. และ Nagoya University

ร่วมพิธีบรรจุบรมสารีริกธาตุ และสมโภชวิหาร



     ภาควิชาสัตวบาล โดย รองศาสตราจารย ดร. ยุวเรศ เรืองพานิช 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรประพันธ สงเสริม และ อาจารย ดร.
ขุนพล พงษมณี นํานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา Advance 
Nutrition in Mono-Gastric Animals ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
กําแพงแสน เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หองปฏิบัติการที่ทันสมัย 
หนวยงานวิจัยและนวัตกรรม  ศูนยวิ จัยและพัฒนา  VRI และ
ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นดานความรวมมืองานวิจัย      
ในอนาคต เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2565

พิธีทอดกฐินสามัคคี วิทยาเขตกําแพงแสน  
ประจําปี 2565 ณ วัดดอนมะกอก

     วันท่ี 23 ตุลาคม 2565 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดี 
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ไดรับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย น.สพ.ดร. อนุชัย 
ภิญโญภูมิมินทร รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน เปนประธานใน
พิธีทอดกฐินสามัคคี วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2565  ณ วัดดอน
มะกอก ต.ดอนขอย อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม พรอมดวยผูบริหาร 
และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

นิสิตภาควิชาสัตวบาล ศึกษาดูงาน 
ห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI

นิสิตภาควิชาพืชสวน ศึกษาดูงานด้านเมล็ดพันธุ์พืช
ของ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด

     ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน โดย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. ปยะณัฎฐ ผกามาศ อาจารยประจําภาควิชา นํานิสิต เขาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานดานเมล็ดพันธุพืชของ บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด   
ท่ีเปนหน่ึงในสิบบริษัทเมล็ดพันธุท่ีใหญท่ีสุดในโลก ณ ปจจุบัน โดย
ไดรับความอนุเคราะหจากเจาหนาท่ี ในการถายทอดความรูใหกับนิสิต 
ทําใหไดรับประสบการณนอกเหนือจากในหองเรียน เม่ือวันท่ี 21 
ตุลาคม 2565 ณ บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี

ติดตามการดําเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ี 
สถานีวิจัยกาญจนบุรี

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร 
กําแพงแสน พรอมดวย นายวงเดช กงศรี ผูชวยคณบดีฝายบริหาร
ทรัพยากรและสื่อสารองคกร นายทศพล ศรีศรทอง หัวหนางาน
อาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ และนายธรรมธวัช แสงงาม นักวิจัย 
ชํานาญการ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีสถานีวิจัยกาญจนบุรี 
ดานวิจัย และดานสนับสนุนการเรียนการสอน และสํารวจพื้นท่ี
เพิ่มเติม เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2565 ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนยวิจัย
และบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน ต.วังดง อ.เมือง          
จ.กาญจนบุรี


