
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๐๓      วันท่ี   ๑๓     เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ท่ีประชมุคณบดวีิทยาศาสตรการกฬีา 6 สถาบัน ลงนามขอตกลงความรวมมือ 
 คณะผูบริหารสาขาวทิยาศาสตรการกีฬาและพลศึกษา 6 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยับูรพา 
มหาวทิยาลยัมหดิล จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันพลศึกษา ซึ่งมี ผศ.ดร.สิริพร                             
ศิมณฑลกูล คณบดีคณะวทิยาศาสตรการกีฬา มก. เปนประธานของที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและพลศึกษา     
ของ 6 สถาบัน ไดจดัพิธลีงนามขอตกลงที่ประชมุคณบดีวิทยาศาสตรการกีฬาและพลศึกษา พรอมแถลงนโยบายสนบัสนนุ
การศึกษาดานวทิยาศาสตรการกีฬา ขึน้ โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดรวมตอนรับคณะผูบริหารจาก 6 สถาบัน                                   
และลงนามขอตกลง ที่จัดขึ้น ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป 
 ทั้งนี้ ความรวมมือระหวาง 6 สถาบันที่จดัการศึกษาดานวทิยาศาสตรการกีฬานี้ จะมีสวนชวยสงเสริมการดําเนนิกิจกรรม
ตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาศาสตรและการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ใหมีความเขมแขง็ย่ิงขึ้นตอไป 
 สําหรบั มก. ไดเปดสอนภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา มาต้ังแต ป พ.ศ. 2535 ซึ่งตอมาไดขยายจดัต้ังเปนคณะ
วิทยาศาสตรการกีฬา เม่ือป พ.ศ. 2548 ปจจุบันคณะวิทยาศาสตรการกีฬา มก. จดัการเรียนการสอนต้ังแตระดับปริญญาตร ี            
จนถึงปริญญาเอก 
ท่ีมา : คณะวิทยาศาสตรการกีฬา                     ขอมูล ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2552 

การประชมุรวมระหวางเจาหนาท่ีของมหาวทิยาลัยและผูรับทุนรัฐบาลไทย 
เม่ือวนัพุธที่ 16 กันยายน 2552 สํานกังานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ ไดจดัการประชุมหารอืรวมระหวาง

เจาหนาที่ของมหาวทิยาลยัและผูรับทนุรัฐบาลไทย ณ โรงแรม Amari Watergate กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายวรวฒุิ โตมอญ 
ผูอํานวยการภารกิจความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือการพัฒนาทรพัยากรมนษุย ไดกลาวถึงความรวมมือเก่ียวกับทนุของรฐับาลไทย 
ที่จดัสรรใหแกบุคลากรจากประเทศเพ่ือนบาน ใหเขาศึกษาตอในประเทศไทยวา ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายนั้น จะกําหนดกลุม
ประเทศตางๆ คือ  

• กลุมประเทศเพ่ือนบาน ไดแก ประเทศเขมร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา และประเทศ
เวียดนาม 

• กลุมประเทศในเอเชยีอืน่ๆ ไดแก กลุมประเทศกําลังพัฒนา 
• กลุมประเทศแอฟริกา 
• กลุมประเทศลาตินอเมริกา 
• กลุมหมูเกาะแปซิฟก 

โดยเนนรปูแบบของความรวมมือ ดงัน้ี 
• การศึกษาตอ หรอื การฝกอบรมประจาํป 
• ความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศกําลังพัฒนา 
• โครงการความรวมมือทวิภาคี เปนความรวมมือระหวางประเทศในการสนบัสนนุใหความรวมมือ 
• โครงการฝกอบรมกับประเทศทีส่าม องคกรระหวางประเทศและกลุมประเทศที่พัฒนาแลวใหความรวมมือกับไทยเพ่ือ

จัดฝกอบรมใหกับประเทศทีส่าม 

 



 
• ความรวมมือทางวิชาการแบบไตรภาคี เปนลักษณะความรวมมือระหวางประเทศไทยและกลุมประเทศที่พัฒนาเพ่ือให

ความชวยเหลอื กลุมประเทศกําลงัพัฒนา ไดแก การใหทนุสนบัสนนุ เปนตน 
อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาทีผ่านมาสาํนกังานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
สถาบันอุดมศึกษาในการรับผูรับทนุเขาศึกษาตอจนจบการศึกษา ในขณะทีผู่รับทุนก็มีความต้ังใจศึกษาเลาเรียนตามที่กําหนด ทั้งนี้ 
ความประสงคของสาํนกังานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศตองการเนน คือ ผูรับทนุจะตองดําเนนิการและปฏบัิติตาม
กฎระเบียบที่เก่ียวของ และขอความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษากรุณาใหคําแนะนาํตางๆ  ดวย ในขณะเดียวกันทางสาํนกังาน
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ ก็จะจัดทําคูมือการดําเนนิการตางๆ ใหแกผูรับทนุในโอกาสตอไป 

อนึ่งในการนี ้รองศาสตราจารย ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย ผูอํานวยการศูนยการศึกษานานาชาติ นายสมศักด์ิ ทบัทมิทอง 
ผูอํานวยการกองวิเทศสมัพันธ และเจาหนาที่ผูเก่ียวของ รวมทั้งผูรับทนุรัฐบาลไทยที่เขาศึกษา ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
จํานวน 45 ราย ไดเขารวมการประชมุหารอืดังกลาวดวย 
ท่ีมา : กองวิเทศสัมพันธ                    ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 

ลงนามบนัทึกขอตกลงทดลองงานสทิธบิัตร 
 เม่ือวันที ่7 ตุลาคม 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดรวมลงนามในบันทกึขอตกลงทดลองงานสทิธบัิตร รวมกับ
หางหุนสวนจํากัด อุดมชัย ฟารมพระพุทธบาทสระบุรี ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป อันจะนาํมาซึ่งความรวมมือที่ดีในการนาํองคความรู
ไปใชประโยชนในเชงิพาณิชยอยางเปนรูปธรรม 
ท่ีมา : สํานักงานบริการวิชาการ                    ขอมูล ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2552 

อาจารย มก. ควารางวัลนวัตกรรมขาวไทย ป 2552 
ตามที่มูลนธิิขาวไทย ในพระบรมราชปูถัมภ รวมกับ สํานกังานนวตักรรมแหงชาติ ไดจดัการประกวดนวัตกรรมขาวไทย                         

ป 2552 เพ่ือคัดเลือกนวตักรรมผลิตภัณฑขาวไทย รวมทั้งกระบวนการผลติที่เปนนวตักรรมทีเ่ก่ียวของกับขาวไทยที่มีศักยภาพใน            
การพัฒนาสูเชิงพาณิชย อันจะกอใหเกิดประโยชนทั้งในดานเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ปรากฏวาผลงานของอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวลั 2 รางวลั ไดแก ผลงาน “เค ยู เฟรซเซ็นซ ฉลากบอกความสดใหม
จากสตารชขาวเจา” ของ ผศ.ดร.ภานวุัฒน สรรพกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ ไดรบัรางวลั
ที ่2 พรอมเงินรางวลั 30,000 บาท และผลงาน “โมนาไรซ อาหารเสรมิสําหรบัไกไข” ของบริษัทเฟม ไบโอเทค จํากัด ซึ่งเปน
ผลงานรวมของ ศ.ดร.บุษบา ยงสมิทธิ ์ภาควิชาจลุชวีวิทยา คณะวทิยาศาสตร ไดรับรางวลัชมเชย พรอมเงินรางวลั 10,000 บาท                  
ซึ่งไดมีพิธีมอบรางวลัดังกลาวเม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power 
ท่ีมา : มูลนิธิขาวไทย                                                                                                               ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552    

สํานักสงเสริมฯ จดัสมัมนาความพรอมแหลงทองเท่ียวเกษตร 
และแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ของ มก 

เม่ือวันที ่28 กันนายน 2552 รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานเปดการสัมมนา 
เรื่อง “ความพรอมของหนวยงานของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เพ่ือเปนแหลงทองเที่ยวเกษตร และแหลงทองเที่ยวเชงินเิวศ” ณ 
หองประชมุวฒันาฯ ชั้น 4 อาคารวทิยบริการ จดัโดยสํานกัสงเสริมและฝกอบรม ทั้งนีเ้พ่ือใหขอมูลความรูเก่ียวกับแหลงทองเที่ยว
เกษตรและแหลงทองเที่ยวเชงินเิวศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มีความพรอมเพ่ือการเย่ียมชมของนักทองเที่ยว และขอมูลที่
จาํเปนเพ่ือการจดัการนาํเที่ยวของสถานวีิจยัดอยปุย สถานวีิจยัเพชรบูรณ สถานวีิจยัสิทธิพรกฤดากร สถานวีิจยัเพ่ือการพัฒนา
ชายฝงอันดามัน และสถานวีจิยัวนเกษตร ตราด โดยมีผูรวมสมัมนาประกอบดวย บุคลากรจากหนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 
41 คน จากหนวยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เก่ียวของจํานวน 19 คน บุคลากรจากสมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ 
สมาคมทองเที่ยวเชงิอนรุักษ สมาคมมัคคุเทศอาชพีแหงประเทศไทย และบริษัททองเที่ยวตาง ๆ รวม 46 คน ประชาชนทัว่ไป 20 คน 
และสือ่มวลชน 8 คน รวมทั้งสิ้น 134 คน  
ท่ีมา : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มก. บางเขน                                                        ขอมูล ณ วันท่ี 17 กันยายน 2552    
 


