
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๒๖      วันท่ี   ๑๘     เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

นิสิต มก. วิทยาเขตศรีราชา ควา 3 รางวัล 
การแขงขันเกมกลยุทธขามเมฆ 

               ขอแสดงความยินดีกับ 3 ทีมนิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรรีาชา 
ประสบความสําเร็จ ควา 3 รางวัล จากการแขงขนัเกมกลยุทธขามเมฆ ตอน อินทผลมั ซึ่งนติยสารรสิก้ี จดัขึ้นเม่ือวันที ่5 -15 
พฤศจิกายน 2552 และนาํผลงานไปจาํหนายจริงในงาน Riski SME Fair 2009 ณ มูลนธิิเพ่ือศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย        
เม่ือวันที1่4 -15 พฤศจิกายน 2552 โดยทีมนิสิต มก. ที่ไดรับรางวลัมีดังนี ้
         1. รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 – ทีมศักดิ์ศรีชาโตรุง (พัฒนาผลิตภัณฑโยเกิรตอินทผลัม)  
               ไดแก นายภวูบดินทร พราหมพันธุ นางสาวกัลยา ภูจนี และนางสาวเยาวเรศ ภูมิอุไร นสิิตชัน้ปที่ 3 
           2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 – ทีม 7-Hope (พัฒนาผลติภัณฑผงสกัดจากอินทผลัม)  
               ไดแก นายฉตัรพล หวัใจแกว นางสาวมณฑริา โรจนพงษ และนายสทิธพิล เรอืงฤทธิ์นาํชยั นสิิตชั้นปที่ 2  
           3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 – ทีม KU-Long-Du (พัฒนาผลิตภัณฑคุกก้ีอินทผลัม-เบอรี่)  
               ไดแก นายเรืองสิทธิ์ ทวสีัตย นางสาวอมัพวัน ชางแจง และนายสรศักด์ิ รอดโต นสิิตชั้นปที่ 2   
            ทั้งนี้มี ผศ.นภิา นริุตติกุล เปนอาจารยที่ปรึกษาของทัง้ 3 ทีม 
     ท่ีมา: คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา                                                                    ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552     

  นิสิตคณะมนุษยศาสตร ควารางวลัประกวดเรียงความ 
ตามนโยบายสถานศึกษา 3D 

ตามที ่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  เม่ือวันที ่20 พฤษภาคม 2552 ใหสถานศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงค 3 ดาน ไดแก ดานประชาธิปไตย (Democracy) 
ดานคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย (Decency) และดานการหางไกลยาเสพติด (Drug - Free) เพ่ือปลูกจติสาํนกึใหผูเรียนเกิด
ความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัทธา และเชื่อม่ันการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รังเกียจ
การทุจริต ตอตานการซื้อสิทธิข์ายเสียง มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รูผิดชอบชัว่ดี มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ยึดถือ
ปฏบัิติอยูในวถีิชวีิต ตลอดจนรูจกัหลกีเลี่ยงปองกันภัยจากยาเสพติด เพ่ือใหสามารถดํารงตนอยูในสงัคมรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสขุ โดยการสงเสริมสนบัสนนุการจดัการศึกษาและประสานความรวมมือกับทกุภาคสวน ซึ่งไดจัดใหมีกิจกรรมการประกวด
เรียงความตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ขึ้น ปรากฏวานสิิตชั้นปที่ 1 จากภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ นายเชษฐา ปางวัชรากร ไดสงเรียงความเขาประกวดและไดรับรางวลัความสามารถพิเศษใน               
การเขียนเรียงความ ไดรับเงนิสดจาํนวน 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตรของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวนัที่ 17 กันยายน 2552                    
ณ โซน ฟอรั่ม ศูนยการคาเซน็ทรัลเวลิด   
ท่ีมา : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร              ท่ีมา ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2552 

     คณะศกึษาศาสตร จดังานนนทรีคืนถ่ิน 
 เม่ือวันที ่27 พฤศจิกายน 2552 คณะศึกษาศาสตร จัดงานศึกษาศาสตร 40 ป : นนทรีคืนถิ่น ณ อาคารอุบล               
เรียงสุวรรณ ภายในโรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดยมี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน เปนประธานในการเปดงาน 
 ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง การมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน และงานเลี้ยงสังสรรคระหวางอาจารย บุคลากร และศิษยเกา 
ท่ีมา : คณะศึกษาศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2552 

 



 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จดัประชมุวิชาการ INTA – SEGA 2009 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยโครงการบัณฑิตศึกษาสาขานวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) เปนเจาภาพในการจดังาน
ประชมุวิชาการนานาชาติสถาปตยกรรมเขตรอน พลงังานย่ังยืนและสถาปตยกรรมเขียว (INTA – SEGA 2009) ในหวัขอเรือ่ง 
“Bridging Innovation and tradition” ในวันที ่2 – 4 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมแกรนดเมอเคียว รัชดา โดยไดรับเกียรติจาก                      
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน เปนประธานเปดงาน 
 การประชุมครั้งนี้มีผูเขารวมประชุมประมาณ 200 คน ประกอบดวยคณาจารย นกัวจิยั นกัวิชาการ และผูที่อยูในวงการ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวกับสถาปตยกรรม การกอสราง การวางแผนผงัเมือง พลังงานและสิ่งแวดลอม ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
โดยสาระสาํคัญของการประชมุครัง้นี้คือ “การเชื่อมโยงนวัตกรรม เทคโนโลยีและประเพณี : วิถีแบบองครวมสูสถาปตยกรรมย่ังยืน
และสภาพแวดลอม” ซึ่งแบงออกเปน 6 หวัขอหลกั และจดัใหมีการบรรยายทุกหวัขอในทกุ ๆ วันของงานประชมุ 
ท่ีมา : คณะสถาปตยกรรมศาสตร                 ขอมูล ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2552 

  ผลการแขงขนักฬีาประเพณีชาวเรือ – ชาวไร ประจาํป 2552 
 ผลการแขงขันกีฬาประเพณีชาวเรือ – ชาวไร ประจําป 2552 ซึง่โรงเรียนนายเรอืรวมกับมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร                
เปนเจาภาพ จดัขึ้นในวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ปรากฏวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนฝายชนะ                
ในกีฬารักบ้ีฟุตบอล กีฬากอลฟประเภททีม Over all low gross ประเภท Over all low net และประเภทกีฬาฮอกก้ี กีฬาโปโลน้ํา          

และกีฬาแบดมินตัน สวนกีฬาเปตอง กีฬาบาสเกตบอล และกีฬาสันทนาการนั้น โรงเรียนนายเรือเปนฝายชนะ 
ท่ีมา : สํานักการกีฬา                 ขอมูล ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2552 

รพ.สัตว มก. บางเขน สมัมนาทบทวนแผนปฏบิตัริาชการ 4 ป 
 เม่ือวันที ่26 – 27 ตุลาคม 2552  โรงพยาบาลสัตว มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน ไดจดัสัมมนาเรือ่ง “การทบทวน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน” เพ่ือพัฒนาศักยภาพงานบริการ”และจัดทํา
แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการดําเนนิงานโรงพยาบาลสัตว มก. ณ โรงแรม Kantary จงัหวัดพระนครศรอียุธยา             
โดยใชกระบวนการระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารกับหวัหนาหนวยงานทกุหนวย จาํนวนทั้งสิ้น 46 คน โดยมี       
ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชยั ศักด์ิภูอราม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา ซึ่งโรงพยาบาลสัตว มก.            
เปนโรงพยาบาลสัตวที่มีขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่งในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต มีความพรอมทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย               
การบริการสังคม และมีเปาหมายที่จะสรางมาตรฐานงานบริการที่มีคุณภาพระดับสากล มุงสูการเปนสถาบันสัตวแพทยชั้นนํา                 
1 ใน 5 ของเอเชีย ซึ่งการสมัมนาเพ่ือจดัทาํแผนปฏบัิติการในครั้งนี้จะนาํไปสูการบรรลเุปาหมายที่ต้ังไวรวมถึงการรองรับตอ
สภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจบัุนไดอยางทนัทวงท ี
ท่ีมา : โรงพยาบาลสัตว มก. บางเขน        ขอมูล ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552  

ศนูยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีตินิสติ 
 ภายหลังจากที่มหาวทิยาลยัไดจดัต้ังศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวตินิสิต ขึ้นเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2552 
เพ่ือใหคําปรึกษาแกนสิิตในดานสวนตัว การเรียน สงัคมและการปรับตัว รวมทัง้จดักิจกรรมสงเสริมและพัฒนานสิิตใหรูจกัตนเองใน
ดานตาง ๆ มีสขุภาพกายและสขุภาพจติที่ดี โดยไดรับความสนใจจากนสิิตมาเขารับบริการแลวจาํนวนหนึ่งพรอมกับไดจดัทาํหนงัสือ 
“รูจกัศูนยใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิตนสิิต” เพ่ือใชเปนคูมือสาํหรับอาจารย ไดทราบขอมูลการใหบริการของศูนยและ
วิธีการใหคําปรึกษาแกนสิิตเบ้ืองตน 
 นสิิตทานใดที่ตองการคําปรึกษาในดานดังกลาว สามารถเขาใชบริการไดทกุวันจนัทร – ศุกร ทีก่องกิจการนสิิต หอง 304 
เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ ที่อาคารเทพศาสตรสถิตย ณ หองประชมุชัน้ลาง เวลา 13.00 – 19.00 น. โทร. 0-2579-5535, 0-2579-
0113 ตอ 1093  
ท่ีมา : กองกิจการนิสิต                ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 


