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มก. แสดงความยินดีและเชดิชเูกียรติบุคลากร 
ผูนําชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจดังานเลี้ยงประกาศเชดิชเูกียรติพรอมมอบโลประกาศเกียรติคุณ และแสดงความยินดี             
แกบุคลากรผูนาํชื่อเสียงมาสูมหาวทิยาลยั ณ หองวภิาวดีบอลรูม C โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด ลาดพราว เม่ือวนัที่ 22 
ตุลาคม 2552 โดยมี ศ.ดร.กําพล อดุลวทิย นายกสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี                         
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ที่ปรึกษาอธิการบดี คณะผูบริหาร และคณาจารย รวมแสดงความยินดีกับบุคลากรผูนาํชื่อเสียงมาสู มก. 
ซึ่งประกอบดวย 1. ศ.ดร.ทัศนีย อัตตะนันทน ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ไดรับรางวลันกัเทคโนโลยีดีเดน ประจาํป 2552 
จากมูลนธิิสงเสริมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชปูถัมภ จากผลงานวจิยัเรื่องเทคโนโลยีปุยสั่งตัดเพ่ือการผลิตพืช
อยางย่ังยืน โดยมีคณะวิจัย 28 ทาน จาก 15 หนวยงาน รวมศึกษาวิจยั 2. ผศ.ดร.ชูศร ีศรีเพ็ญ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตว-
แพทยศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมาร ี จากผลงานวจิยั แบบจาํลองเครือ่งวัดอัตราการใชออกซเิจนในหนขูาวเล็กโดยทางออม ซึ่งเปนนวตักรรม
การศึกษา ประเภทสือ่ วัสดุ อุปกรณทางเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีผูรวมวิจยัคือ ผศ.สพ.ญ.ยุวดี คงภริมย จาก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก บางพระ ชลบุรี 3. ผศ.ดร.ภานุวัฒน สรรพกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจแุละ
วัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับรางวัลที่ 2 ในการประกวดรางวลันวัตกรรมขาวไทย ป 2552 ของมูลนธิขิาวไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ และสาํนกังานนวตักรรมแหงชาติ จากผลงานวิจัยเรื่อง “เค ยู เฟรซเซ็นซ ฉลากบอกความสดใหมจากสตารชขาวเจา” 
คณะวจิยัประกอบดวย ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และนางสาวอัจฉรียา                      
นพวิญูวงศ นสิิตปริญญาโท และ 4. ศ.ดร.บุษบา ยงสมิทธิ์ ภาควิชาจลุชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลชมเชย                  
การประกวดนวัตกรรมขาวไทย ป 2552 จากผลงาน “โมนาไรซ นวัตกรรมใหมการผลิตไกไขคอเลสเตอรอลตํ่า” โดยมีผูรวมวจิยั 
คือ รศ.ดร.สุภาพร อสิริโยดม คณะเกษตร  
ท่ีมา : กองกลาง            ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2552 

ครบรอบ 25 ป ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร 
จดัประชมุวิชาการ “เสนทางการพฒันางานสงเสริมการเกษตรไทยในอนาคต” 

 เม่ือวันที ่27 ตุลาคม 2552 ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารวชริานสุรณ คณะเกษตร รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี     
ไดเปนประธานเปดงานประชมุทางวชิาการเนือ่งในโอกาสครบรอบ 25 ป ภาควิชาสงเสริมและนเิทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
โดย ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตร ีไดบรรยายพิเศษเรื่อง “เสนทางการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรไทยในอนาคต” 
และมอบโลแกนสิิตเกาดีเดน นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายและใหขอคิดเก่ียวกับการเหลียวหลงัสูแลหนา งานสงเสริมการเกษตร
ในอนาคต การมอบมาลัยดอกไมแสดงมุฑิตาจิตแกอาจารยอาวุโส งานคืนสูเหยานกัสงเสริมการเกษตรคืนทุงบางเขน และการ
แสดงดนตรีโดยวงดนตรีลูกทุงรวมดาวกระจุย โดยมี ศ.ระพี สาคริก อดีตอธิการบดี ศ.ดร.จรัญ จนัทลกัขณา กิตติเมธสีาขาวชิา
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายมนตร ีคงตระกูลเทียน ประธานคณะผูบริหารและ
กรรมการผูจดัการใหญ กลุมธรุกิจพืชครบวงจร เครือเจรญิโภคภณัฑ นายเดชา ศิริภัทร ผูอาํนวยการมูลนธิิขาวขวญั รวมงาน 

 



 
 ปจจุบันภาควชิาสงเสริมและนเิทศศาสตรเกษตร มีสํานักงานต้ังอยูที่ชั้น 4 อาคารจรดั สนุทรสงิห มีการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา ไดแก 1. สงเสริมการเกษตร 2. สงเสริมการเกษตรสําหรบัผูบริหาร และ 3. การสื่อสารเพ่ือ          
การพัฒนา (Development Communication) เปนหลกัสูตรนานาชาติ และยังไดใหการสนบัสนุนการเรียนการสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก หลกัสตูรเกษตรเขตรอน (Tropical Agriculture) ซึ่งเปนหลักสูตรกลาง
ของคณะเกษตร และขณะนี้กําลงัดําเนนิการพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก คาดวาจะเปดการเรียน            
การสอนไดราวปการศึกษา 2553 ที่จะถึงนี ้
ท่ีมา : คณะเกษตร          ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2552  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สมัมนาผูบริหาร 
 เม่ือวันที ่10 ตุลาคม 2552 รศ.วุฒชิยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปดการประชุมสัมมนาผูบริหาร                      
คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และบรรยายพิเศษ หวัขอ “ทศิทางการพัฒนาคณะฯ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรในมุมมองของอธิการบดี” จัดขึ้น ระหวางวนัที่ 10 - 11 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมธารา            
มันตรา ชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหผูบริหารมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเหน็ในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรของคณะ ตลอดจนมีโอกาสรับทราบนโยบายในทางปฏบัิติการของคณะ จากอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวย
อธิการบดีของมหาวิทยาลัย โดยมีผูเขารวมสมัมนาจาํนวน 33 คน 
ท่ีมา : คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                                             ขอมูล ณ วันท่ี 7 กันยายน 2552 

มก. เจาภาพจดัการแขงขนั 
กีฬาหมากลอมอุดมศกึษาฯ คร้ังท่ี 14 

 เม่ือวันที ่19 ตุลาคม 2552 ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธานในพิธีเปดการ
แขงขันกีฬาหมากลอมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 และการแขงขัน Asian University Go Tournament 
2009 ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน 
อธิการบดี นายกอศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ นายกสมาคมกีฬาหมากลอมแหงประเทศไทย กลาวตอนรับนกักีฬาหมากลอมจาก
สถาบันอุดมศึกษาทัว่ประเทศ กวา 50 สถาบัน และจากภมิูภาคเอเชยีซึง่เขารวมการแขงขันจาํนวนกวา 300 คน  
ท่ีมา : สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน        ขอมูล ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2552 

มก. จดัประชมุวิชาการนานาชาติทางวทิยาศาสตรการกฬีา 
 คณะวทิยาศาสตรการกีฬา รวมกับที่ประชมุคณบดีคณะวทิยาศาสตรการกีฬาและพลศึกษา จดัประชมุวิชาการ  
นานาชาติ 1st International conference  on Sports and Exercise Science เรื่อง ”Sport Healthy Lifestyle during Global 
Crisis” ณ โรงแรม เดอะทวนิ เทาเวอร วันที ่1 – 3 ธันวาคม 2552 โดยเชญิวิทยากรผูทรงคุณวฒุิทัง้ชาวไทยและตางประเทศ
จาก สหรัฐอเมริกา นวิซแีลนด ญ่ีปุน เกาหลี จนี ไตหวนั และฟลิปปนส มารวมถายทอดความรูและประสบการณ ที่มีประโยชน
แกผูประกอบอาชพีทางดานวทิยาศาสตรการกีฬา  
            การสัมมนาประกอบดวย การบรรยายเรือ่ง Key Success for Golf Swing,Training Programs for Young Golfer, 
Mental Toughness for Golfer, Combined Treatment of Exercise and Diet to Promote Quality of Life    การอภิปราย
ทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา การนําเสนอผลงานในภาคปากเปลาและภาคโปสเตอร และการบรรยายเชิงปฏิบัติการ 
นอกจากนีภ้ายในงานยังมีการแสดง Sport Expo อีกดวย   
            จงึขอเชญิชวน นกัวิชาการ นกัวทิยาศาสตรการกีฬา นกัพลศึกษา นกักอลฟ ครู อาจารย และผูสนใจ เขารวมประชมุ
วิชาการนานาชาติ ดังกลาว ผูสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่  www.sps.kps.ku.ac.th  
ท่ีมา : คณะวิทยาศาสตรการกีฬา          ขอมูล ณ วันท่ี 20ตุลาคม 2552 

http://www.sps.kps.ku.ac.th

