มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
-----------------------------รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยรักษาการแทนอธิการบดี มอบฝ่ายเลขานุการสภาสถาบัน จัดส่ง Video Presentation ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้
วัน / เดือน / ปี
พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๗ เมษายน

๑๙ เมษายน

กิจกรรม
งานด้านวิชาการและวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวานิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี ร่วมการ
ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมสามัญ
สมาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ งประเทศไทย ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๕ และร่ ว มพิ ธี
ลงนามในหนั งสื อสั ญ ญาความร่ วมมื อ (MOA) การพั ฒ นาแบบทดสอบ รายวิ ชา
การทดสอบความถนั ดทั่ วไป (TGAT) รายวิ ชาความถนั ดทางวิชาการและวิ ชาชี พ
(TPAT) และรายวิชาสามัญ (A-Level) สำหรับการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่าง ที่ประชุมสมาคมสถาบันการศึกษา
ขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย)
กั บ สถาบั นส่ งเสริ มการสอนวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.), จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สจล.
ผ่านระบบออนไลน์
ศาสตราจารย์ พิ เศษ ดร.กิ ตติ พ งษ์ กิ ตยารั กษ์ นายกสภาสถาบั น เป็ นประธาน
ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรรมการ
สภาสถาบัน เข้าร่วมการประชุมสภาสถาบันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และเข้าประชุม
ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชัน้ ๙ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน
นานาชาติ ได้เข้ารับ มอบรางวัลนักบริหารดีเด่น แห่งปี ๒๕๖๕ สาขาบริหารและ
พัฒนาองค์กร จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อ
สังคมไทย

-๒วัน / เดือน / ปี
พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๙ เมษายน

๒๑ เมษายน

๒๑ เมษายน –
๕ พฤษภาคม
๒๕๖๕

๒๒ เมษายน

กิจกรรม
งานด้านวิชาการและวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธี
บันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ดำเนินการโครงการ Thailand
Advanced Institute of Science and Tokyo Institute of Technology (TAIST-Tokyo Tech)
ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) ระหว่ าง สำนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี แห่ งชาติ (สวทช.) ร่ วมกั บ สำนั กงานการวิจั ยแห่ งชาติ (วช.) สถาบั น
เทคโนโลยี แห่ งโตเกี ยว (Tokyo Institute of Technology : Tokyo Tech) ประเทศญี่ ปุ่ น
และมหาวิทยาลัยไทย ๕ แห่ง ได้แก่ สจล., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุ รี (มจธ.), สถาบั นเทคโนโลยี นานาชาติ สิ รินธร, มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรวิจัย
และวิศวกรรมทักษะสูงสำหรับภาคอุตสาหกรรม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวั ฒ น์ จางวานิชเลิศ รัก ษาการแทนอธิก ารบดี และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และนวั ต กรรม ให้ ก ารต้ อ นรั บ พลเอกชู ช าติ บั ว ขาว ผู้ อ ำนวยการสถาบั น
เทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ (สทป.) และเยี่ยมชมศูน ย์ KMITL Interactive Digital
Center (KIDC) เพื่ อ ศึ ก ษาและเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี ท างด้ า น Augmented Reality
(AR), Virtual Reality (VR) ณ ศูนย์ KMITL Interactive Digital Center (KIDC)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิ น
นานาชาติ และคณะไปศึกษาด้านการสำรวจอวกาศเบื้องต้นของคณะนักเรียนทุ น
โครงการทุ น การศึ ก ษาค้ น พบนั ก บิ นอวกาศไทย (Discover Thailand’s Astronauts
Scholarship Program - DTAS) รุ่นที่ ๓ และการไปเจรจาความร่วมมือในด้าน STEAMSpace กั บ ศู นย์ อวกาศและจรวดแห่ งชาติ สหรัฐฯ และศู นย์ ข้ อมู ลข่ าวสารนาซา
(USSRC), มหาวิทยาลัยแอละแบมาแห่ งเมื องฮันส์ วิลล์ (UAH), NASA ศู นย์การบิ น
อวกาศนายพล Marshall, และศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์ในความร่วมมือระหว่าง
NASA และ สำนักงานเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ (USAID) โครงการ SERVIR
NASA ของคณะทำงาน STEAM-Space ไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
สจล. ได้รับการจัดอันดับโลก ๓ สาขา ทางด้านวิศวกรรมในสาขาวิชาด้าน Engineering
& Technology จากการจั ด อั น ดั บ ของ QS World University Rankings by Subject
ประจำปี ๒๐๒๒ ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมในระดับโลก

-๓วัน / เดือน / ปี
พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๔ เมษายน

๒๖ เมษายน

๒๖ เมษายน –
๑ พฤษภาคม
๒๕๖๕

๒๗ เมษายน

๒๘-๒๙
เมษายน

๒๙ เมษายน

กิจกรรม
งานด้านวิชาการและวิจัย
ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับ
รางวัลแห่งชาติ Thai Awards ประจำปี ๒๕๖๕ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติดีเด่น ในงานประทานรางวัลเกียรติยศยกย่องส่งเสริมบุคคลและองค์กร
(ระดับชาติ) ประจำปี ๒๕๖๕ จัดโดย สภาการนักข่าวไทย เพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์
ของชาติในการเสริมสร้างพลเมืองที่ดีของชาติ รวมทัง้ การประพฤติปฏิบัตติ นอันเป็น
แบบอย่างที่ดีงาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาภายใต้แนวคิดปณิธานความดี ผู้ควร
ค่าแก่การยกย่อง ในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองต่อไป
ณ ห้องดอนเมือง บอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิ ติ พ งค์ มะโน คณบดี คณะครุ ศาสตร์อุ ตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ร่ วมพิ ธี บั นทึ กลงนามข้ อตกลงความร่วมมื อทางวิชาการ (MoU) กั บ
บริษัท โพลิฟคิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ความร้อนอัจฉริยะ ในการออกแบบเตาอุตสาหกรรม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและ
การออกแบบ เข้าเยี่ยมชมงานแสดงนิทรรศการของคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ
และการออกแบบ ในงานสถาปนิก’ ๖๕ ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพค เมืองทอง
ธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกี ยรติ วนิ ชวิ ไล คณบดี ค ณะวิ ศวกรรมศาสตร์
ร่วมลงนามในหนั งสื อสั ญ ญาความร่วมมื อ (MOA) เรื่อง การพั ฒ นาวิชาการด้ าน
การวิ จัยและการส่ งเสริมการเกษตร ระหว่าง สจล. กั บ กรมส่ งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุม ๔/๒ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดย นายศิวะ แสงมณี ประธานกรรมการ ได้จัดให้มี
การประชุมเพื่อรั บฟั งความคิ ดเห็นจากประชาคม จำนวน ๔ กลุ่ม ได้ แก่ หั วหน้ า
ส่วนงานวิชาการและส่ วนงานอื่น สมาคมศิษย์ เก่ า สจล. นั กศึกษา และบุ คลากรของ
สถาบั น ณ ห้ องประชุ ม แคแสด อาคารกรมหลวงนราธิ วาสราชนครินทร์ สจล.
จัดโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวานิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี ร่วมพิธีเปิด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑ The 1st
National Conference of KMITL Business, Economics, Science, and Technology
(KBEST 2022) ภายใต้หัวข้อ “Business Eco-System Transformation” จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ สจล. ผ่านระบบออนไลน์

-๔วัน / เดือน / ปี
พ.ศ. ๒๕๖๕

๓๐ เมษายน

๒ พฤษภาคม

กิจกรรม
งานด้านวิชาการและวิจัย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบัน ในฐานะประธาน
และคณะกรรมการมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา เยี่ยมชม FACTory Classroom
และโครงการ K Smile Mango ของคณะวิ ศวกรรมศาสตร์ ซึ่ งเป็ น ส่ วนหนึ่ งของ
โครงการ Social Lab KMITL ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรชาวสวนมะม่วงอำเภอคลองเขื่อน
จังหวั ดฉะเชิงเทรา พั ฒ นาคุ ณ ภาพการปลู กมะม่ วง และรั บซื้ อมะม่ วงเพื่ อนำมา
ทำโมเดลต้นแบบสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการผลิตเป็นไอศรีม น้ำผลไม้ และน้ำส้มสายชู
เพื่อจำหน่ายในท้องตลาด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบัน, รองศาสตราจารย์
ดร.โกศล เพ็ ชร์สุ วรรณ์ อดี ตอธิ การบดี สจล., รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ วัฒ น์
จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการ
แทนรองอธิ การบดี อาวุ โสฝ่ ายบริหารทรัพยากรและบริ การและรักษาการแทน
ผูอ้ ำนวยการสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. และผูบ้ ริหาร สจล. ร่วมให้การต้อนรับ นายฟูมิ
โอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น ในโอกาส เข้าเยี่ยมชมสถาบันโคเซ็นแห่ง
สจล. (KOSEN-KMITL) เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันโคเซ็นฯ ที่ก่อตั้งจากการ
สนั บสนุ นของรั ฐบาลไทยและญี่ ปุ่ นตามโครงการพั ฒ นากำลั งคนด้ านวิ ศวกรรม
เทคโนโลยี และนวั ต กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น การลงทุ น และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ณ สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. (KOSEN - KMITL)
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบัน รองศาสตราจารย์
ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสั น
มาลี สี รั ก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี อาวุ โสฝ่ ายบริ หารทรั พ ยากรและบริ ก าร
รองศาสตราจารย์ ดร.นภัสรพี เหลืองสกุ ล คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร และ
คณะผู้บริหาร สจล. ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม FI Kitchen
คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมเพ็ ญ พรเฉลิมพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรม
อาหาร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สจล. เข้ ารั บ มอบเกี ย รติ บั ต ร “คนดี ศ รี อว.”
และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์
สิรฤิ กษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น ๖ อาคาร
สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-๕วัน / เดือน / ปี
พ.ศ. ๒๕๖๕
๕ พฤษภาคม

๕-๖ พฤษภาคม

๖ พฤษภาคม

๙ พฤษภาคม

กิจกรรม
งานด้านวิชาการและวิจัย
คณะอุตสาหกรรมอาหาร เปิดสาขาวิชาเอกใหม่ ได้แก่ “การจัดการความปลอดภัย
อาหาร” หรือ “Food Safety”
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ วั ฒ น์ จางวานิ ช เลิ ศ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี ,
รองศาสตราจารย์ ดร.กิ ติ พงค์ มะโน คณบดี คณะครุศาสตร์อุ ตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี และผู้ บริหาร สจล. ร่วมพิ ธี เปิ ดการแข่งขั นหุ่ นยนต์ ส.ส.ท. ชิ งแชมป์
ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี “TPA Robot Contest Thailand Championship
2022” รอบคัดเลือก ระดับอุดมศึกษา ในเกมการแข่งขัน พิชิตวัฏจักรหอคอย สู่แดน
ภารตะ จัดโดย สจล. ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ณ หอประชุม
ใหญ่สถาบัน ฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ ริ เดช บุ ญ แสง คณบดี ค ณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เป็นประธานในพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมให้โอวาท
กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ผ่านระบบออนไลน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ ริ เดช บุ ญ แสง คณบดี ค ณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เป็ นประธานในการมอบครุภั ณฑ์ คอมพิวเตอร์และครุภัณ ฑ์สำนักงานของคณะฯ
ที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้ว ให้กับ มูลนิธิสวนแก้ว และโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อำเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสั น มาลี สี รั ก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี อ าวุ โ ส
ฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็น
แห่ ง สจล. เป็ น ประธานในพิ ธี ป ฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา KOSEN-KMITL ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ วั ฒ น์ จางวานิ ช เลิ ศ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
และผู้ บริ หาร สจล. ร่วมพิ ธี บั นทึ กลงนามข้ อตกลงความมื อทางวิชาการ (MoU)
การจั ด ตั้ งสถาบั น วิ ศ วกรรมปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI Engineering Institute) ภายใต้
การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
๖ มหาวิ ท ยาลั ย และเครื อ ข่ ายภาคเอกชน ณ ห้ องประชุ ม กมลทิ พ ย์ โรงแรม
เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

-๖วัน / เดือน / ปี
พ.ศ. ๒๕๖๕

๙ พฤษภาคม

๑๐ พฤษภาคม

๑๒ พฤษภาคม

กิจกรรม
งานด้านวิชาการและวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ วั ฒ น์ จางวานิ ชเลิ ศ รั กษาการแทนอธิ ก ารบดี และ
ผู้บริหาร สจล. ร่วมพิธีบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ
โรงเรียนอนันตรักษ์ เพื่อให้ผเู้ รียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถประกอบอาชีพดูแล
ผู้สูงอายุได้ตามหลักการของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่ น
ในระดับ N4 อีกทั้งมีความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมอบรมและให้คำแนะนำการ
สื่ อสารภาษาญี่ ปุ่ นสำหรับงานการดู แลผู้ สู งอายุ ด้ วย ณ บริเวณโถงห้องประชุ ม
๗๐๑ ชัน้ ๗ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ วั ฒ น์ จางวานิ ชเลิ ศ รั กษาการแทนอธิ การบดี และ
ผู้บริหาร สจล. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เพื่อหารือการพัฒนาแปรรูปผลิตภั ณฑ์ ณ กระทรวงการพั ฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ วั ฒ น์ จางวานิ ชเลิ ศ รั กษาการแทนอธิ การบดี และ
ผู้ บ ริ หาร สจล. ร่ วมพิ ธี บั นทึ กลงนามความร่ วมมื อทางวิ ชาการ (MoU) ว่ าด้ วย
การดำเนิ น การพั ฒ นาการศึ ก ษาด้ านเทคโนโลยี ก ารเกษตร กั บ บริ ษั ท สยาม
คู โบต้ า คอร์ ป อเรชั่ น จำกั ด เพื่ อร่ วมสร้ างความร่ ว มมื อ ทางวิ ชาการ งานวิ จั ย
แลกเปลี่ ย นความรู้ ข้ อ มู ล การดำเนิ น งานที่ เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย และพั ฒ นา
ด้านการเกษตร ตลอดจนจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรและ
พั ฒ นานั กศึกษา ณ บริษั ท สยามคู โบต้าคอร์ปอเรชั่ น จำกั ด นิ คมอุ ตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ วั ฒ น์ จางวานิ ชเลิ ศ รั กษาการแทนอธิ การบดี และ
ผูบ้ ริหาร สจล. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เพื่อหารือการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและบริการ สจล. ร่วมเสวนาในประเด็น PDPA: We are ready! การเตรียม
ความพร้อมกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ สจล.

-๗วัน / เดือน / ปี
พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๖ เมษายน

๑๙ เมษายน

๒๐ เมษายน
๒๖ เมษายน

๑๑ พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๒ เมษายน
๒๖ เมษายน

กิจกรรม
งานความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
เจ้ าคุ ณ ทหาร และผู้ บ ริ หาร สจล. ร่ วมพิ ธี พุ ท ธาภิ เษกหลวงพ่ อพระพุ ท ธโสธร
ซึ่ งเคลื อบผิ วด้ ว ยทองคำบริ สุ ท ธิ์ ๙๙.๙๙% เพื่ อ สมทบทุ น สร้ าง โรงพยาบาล
พระจอมเกล้าเจ้ าคุ ณทหาร ณ วั ดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมื องฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ วั ฒ น์ จางวนิ ชเลิ ศ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
เจ้ าคุ ณ ทหาร และผู้ บ ริหาร สจล. ร่ วมรั บมอบเงินบริจาค จาก คุ ณ พรรณิ ภาคุณสัญญลั กษณ์ และครอบครัว จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุ นสร้าง
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหาร ณ ห้ องรั บรอง ชั้น ๑ อาคารกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ สจล.
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จัดส่งมอบนาฬิกา SEIKO Prospex KMITL
ณ บริเวณห้องรับรอง ชัน้ ๑ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหาร พร้อมส่ งมอบหลวงพ่อพระพุทธโสธร
ซึ่งเคลือบผิวด้วยทองคำบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙% ณ บริเวณรับรอง ชัน้ ๑ อาคารกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ สจล.
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ วั ฒ น์ จางวนิ ชเลิ ศ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ ายการแพทย์ และเทคโนโลยี สุ ขภาพ และผู้ อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหาร และผู้บริหาร สจล. ร่วมพิ ธี รับมอบเสาเข็ มเพื่ อก่ อสร้างฐานรากของ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณทหาร จำนวนกว่ า ๑ พั นต้ น คิ ดเป็ นจำนวนเงิน
ประมาณ ๒๕ ล้ านบาท จาก บริษั ท บางปะอิ น เสาเข็มคอนกรีต จำกัด และ บริษั ท
แปลน คอนซั ลแตนท์ ส จำกั ด ณ บริ เวณพื้ นที่ ก่ อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้ า
เจ้าคุณทหาร
งานด้านการปรับปรุงภูมทิ ัศน์และด้านกายภาพ
สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่การขุดลอกบ่อพัก
น้ำทิ้ง เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งมีมาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมควบคุมคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อม ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจรับงานก่อสร้างหอพักนักศึกษาแบบ A B และ C
งวดที่ ๖ ณ บริเวณงานก่อสร้างหอพักนักศึกษา สจล.

-๘มติท่ปี ระชุม

รับทราบ
ลงชื่อ ...................................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ
เลขานุการสภาสถาบัน

