
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๐๒      วันท่ี   ๑๒     เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 มก. เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายหลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีัณฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร  
และกราบทูลเชญิพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเขาศกึษา 

เม่ือวันที ่30 กันยายน 2552  เวลา 16.45 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน                              
พระราชวโรกาสให รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก ผศ.ดร.ธันวา จติตสงวน 
รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ รศ.ดร.ปทมาวดี เลหมงคล ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ อ.ศรันยา เกษมบุญญากร ผูชวย
อธิการบดีฝายโครงการพิเศษ รศ.ดร.มนฤตยพล อุรบุญนวลชาติ คณบดีคณะสงัคมศาสตร และ ผศ.ดร.ทพิยวลัย สุรินยา หวัหนา
ภาควิชาจติวิทยา คณะสงัคมศาสตร เขาเฝาฯ เพ่ือทลูเกลาฯ ถวายหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร Doctor of 
Philosophy (Social Sciences) และเอกสารทีเ่ก่ียวของ เพ่ือขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบทูลเชิญ พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ ทรงเขาศึกษา ซึ่งมีกําหนดการเปดสอนในเดือนพฤศจกิายน ภาคปลายปการศึกษา 2552 โดย          
ในหลกัสูตรการศึกษานี้มีปรัชญาที่มุงพัฒนาองคความรูใหมทางดานสังคมศาสตรในแนวสหวทิยาการ เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่
ประกอบดวยคุณภาพ คุณคา และคุณธรรม มีความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันและอนาคต สามารถนาํองค
ความรูไปประยุกตในการแกปญหาสงัคมดานตาง ๆ ของประเทศ ใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน   
ท่ีมา : อธิการบด ี                     ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 

มก. เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายเคร่ืองมือและหนังสือ “วงกลมสายใยรัก” 
 เม่ือวันที ่30 กันยายน 2552 เวลา 15.15 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราช
วโรกาสให รศ.วุฒชิยั กปลกาญจน อธิการบดี และคณะผูบริหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พรอมดวยนสิิตพยาบาลศาสตร 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนพรัตนวชิระ จํานวน 15 คน เขาเฝาฯ ทลูเกลาฯ ถวายเครื่องมือแสดงการเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการดานรางกายของเด็กวัยแรกเกิดถึง 2 ป ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนพรัตนวชิระ ไดจดัทาํในชือ่ “วงกลมสายใยรัก”            
พรอมทั้งทลูเกลาฯ ถวายหนงัสือทนุฉลองสมโภชพระเจาหลานเธอ พระองคเจาทปีงกรรัศมีโชติ ในโอกาสนี้ดวย 
ท่ีมา : อธิการบด ี                    ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 

นิสิตสาขาการตลาด มก. ศรีราชา ควารางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 จากการแขงขัน Marketing Campaign 
โครงการ “Green Read with your idea challenge” จัดโดย SCG PAPER 

นิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใชชื่อทีมวา “ตลาดสด”           
ควารางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 จากการประกวดวางแผนการตลาด Marketing Campaign โครงการ Green Read with your idea 
challenge ครั้งที่ 2 ตอน Share our care to your eyes จดัโดยธุรกิจกระดาษเครอืซเีมนตไทย SCG PAPER ระหวางวันที ่15 
พฤษภาคม – 6 กันยายน 2552 โดยมีผูเขาแขงขันจํานวน 320 ทีม จาก 15 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และไดมอบรางวลัไปเม่ือ
วันที ่6 กันยายน 2552 ณ บริษัท เอสซีจ ีเปเปอร จํากัด 
 สําหรบัทมี “ตลาดสด” ประกอบดวย นสิิตชั้นปที่ 3 สาขาการตลาด รวม 6 คน ไดแก นายพัลลภ มหาดไทย น.ส.รัตติกรณ 
อวยพร น.ส.กัญญามาศ นากศรงีาม น.ส.ณัฐชยา ชัยเลิศ น.ส.ณัฐธิดา สินธพานนท นายภวูบดินทร พราหมพันธ โดยมี ผศ.นิภา 
นริุตติกุล เปนทีป่รึกษาทีม ทั้งนี้ทีมไดวางแผนการตลาดภายใต Concept “เพียงใหเรามา Share” โดยการเปดมุมมองใหมใหกับ 

 



 
กลุมเปาหมายวา Green Read ไดเขามาเขารวม Share ความหวงใยกับผูบริโภคและใหกลุมเปาหมายไดเขามามีสวนรวมกับ
ผูบริโภคดวย นอกจากนี้ยังไดจดันทิรรศการรวบรวมเทคนิคดูแลสายตาอยางถูกวธิี ซึ่งนอกจากการสราง Brand Awareness                               
ที่ดีแลว กลุมเปาหมายควรไดรับ Brand Experience ที่ดีกลับไปเชนกัน จึงไดจัดกิจกรรม “Freshly Fashion Week Contest” เปน
การจดัประกวดแฟชัน่โชวโดยใชกระดาษถนอมสายตา Green Read ภายใต Theme “100 ไอเดีย กับ Green Read 100 แผน” ซึ่งมี
ตัวแทนทกุสาขา จากทัง้มหาวทิยาลยัเขารวมประกวด โดยมีรายไดจากการขายบัตร Vote สูงถึง 5,281 บาท 
 สําหรบัรางวัลที่ไดรับประกอบดวยเงินรางวัล 50,000 บาท ถวยรางวลั และ Gift set จาก Green Read นอกจากนี ้                
ทางคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรยังไดรบักระดาษ Green Read จํานวน 30 รีม อีกดวย ซึ่งผลงานของนิสิต                          
ทีม “ตลาดสด” แสดงใหเหน็ถึงความสามารถในการนําความรูที่เรียนมาประยุกตใชในการประกวดแผนสือ่สารการตลาดสําหรับการ
ทําธุรกิจไดจรงิ 
ท่ีมา : คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา             ขอมูล ณ วันท่ี 22 กันยายน 2552 

อธิการบดเีปดการสมัมนาปญหาการครอบครองท่ีดินของตางชาต ิ
 โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา โดยนิสิตปริญญาโท สาขาพัฒนาสงัคม รุนที่ 50 จดุประเด็นสาธารณะสราง
ความตระหนักแกประชาชนและผูเก่ียวของ เก่ียวกับสถานการณการรุกของนายทนุตางชาติตอการเชาซื้อที่ดินเพ่ือทาํการเกษตร                 
ในประเทศไทย ไดจดัสัมมนาวิชาการเรือ่ง การรุกของตางชาติเพ่ือครอบครองพ้ืนที่การเกษตรเปนการสรางโอกาสหรือภัยคุกคาม                
ของการพัฒนาประเทศ โดยมี รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปดการสัมมนา เม่ือวนัที่ 24 กันยายน 2552                            
ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มก. ทั้งนี้ การสัมมนาดังกลาวไดรับเกียรติจากวิทยากรภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนา
เอกชน ผูทรงคุณวฒุิ รวมถึงนสิิตและประชาชนสนใจเขารวมฟงการสัมมนาจาํนวนประมาณ 200 คน 
ท่ีมา : โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม                  ขอมูล ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2552  

ภูมิภาคแอฟริกาตอนใต เปาหมายใหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตามที่ สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) ไดจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือเพ่ือการพัฒนา

ระหวางประเทศของไทย 2550-2554 คือ “การสงเสริมและสนบัสนนุบทบาทของไทยในการเปนศูนยกลางดานการพัฒนาทรพัยากร
มนุษยในระดับนานาชาติ” โดยเนนการพัฒนาเพ่ือเปนศูนยกลางการศึกษาและการฝกอบรมนานาชาติ ซึ่งกลุมประเทศเปาหมายที่
สําคัญแหงหนึง่ ก็คือ ประเทศในภมิูภาคแอฟริกาตอนใต ไดแก สาธารณรัฐนามิเบีย และสาธารณรัฐบอตสวานา ทั้งนี้ ระหวางวนัที่
17-19 กันยายน 2551 ผูแทน สพร. มีโอกาสเดินทางเยือนทั้ง 2 ประเทศ พบวา ทั้งสาธารณรัฐนามิเบียและสาธารณรัฐบอตสวานา
เปนประเทศกําลงัพัฒนาที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี แตยังมีระดับการพัฒนาโดยทั่วไปตํ่ากวาประเทศไทยมาก ซึง่ประเทศทั้ง
สองอยูระหวางการเรงพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาทรัพยากรมนษุยในสาขาตาง ๆ ทั้งสองประเทศมีการสงบุคลากร
ไปศึกษาตอยังตางประเทศโดยใชงบประมาณของรัฐบาล จงึเปนโอกาสอนัดีที่จะเสนอความพรอมและศักยภาพดานการศึกษาของ
ไทยใหกับประเทศทัง้สองไดรับทราบเพ่ือเปนการสรางโอกาสการตลาดทางการศึกษาของไทย 

หลังจากนั้น ระหวางวันที ่22-29 มิถุนายน 2552 สพร. ไดเชญิผูแทนระดับสงูของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐ                    
บอตสวานาและสาธารณรัฐนามิเบียมาเย่ียมชมสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย รวมทั้งการเย่ียมชมมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร โดย รศ.ดร. ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร รองอธกิารบดีฝายวิเทศสมัพันธ พรอมคณาจารยผูแทนของหลกัสูตร
นานาชาติ ใหการตอนรับ และรวมหารือ ทั้งนี้ คณะผูแทนของสาธารณรัฐบอตสวานาและสาธารณรัฐนามิเบีย แสดงความสนใจ               
ที่จะสงบุคลากรมาศึกษาตอ ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร และขอเรียนเชญิคณาจารยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เดินทางไปรวม
พัฒนาการศึกษาของประเทศทัง้สอง ซึ่งจะไดมีการดําเนนิการวางแผนการปฏบัิติงานตอไป 

อนึ่ง ในราวเดือนพฤศจิกายน 2552 สพร. จะเรียนเชิญมหาวิทยาลัยตาง ๆ สงผูแทนรวมเดินทางไปเยือนทัง้ 2 ประเทศ 
ตอไป 
ท่ีมา : กองวิเทศสัมพันธ                      ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 


