
อธิการบดีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ 
เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย 

เม่ือวันที ่23 ธันวาคม 2551 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ
เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทยและตราสินคาขาวหอมมะล ิ“เกิดบุญ” ในการประชมุภาคีเครือขายสมาชิกขาวหอมมะลิสหกรณ
ไทย ครั้งที่ 5/2551 โดยมี รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ รศ.ดร.วันชัย จันทรประเสริฐ หัวหนา
โครงการวิจัย และคุณบุญเกิด ภานนท ประธานคณะกรรมการเครือขาย กลาวรายงานผลการดําเนินงานของโครงการวิจัยเครือขาย
คุณคาขาวหอมมะลิ จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งเปนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่มุงเนนการสรางเครือขาย โดยมีสหกรณ
การเกษตรวิสัยเปนแมขาย รวมกับสหกรณการเกษตรอื่นในจังหวัดใกลเคียง 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดสุรินทร จังหวัด
บุรีรัมย จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 16 สหกรณ ซึ่งมุงม่ันการเชื่อมรอยหวงโซอุปทานใหมีประสิทธิผล
ต้ังแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยสามารถดําเนินงานธุรกิจอยางเปนธรรม และมีตราสินคาของเครือขายและพัฒนาการผลิตและ
การคาขาวรวมกัน  

จากการดําเนินงานมาเปนเวลา 8 เดือน เครือขายฯ มีกําลังการผลิตขาวเปลือกหอมมะลิรวมกันถึงปละ 45,000 ตัน และ
พัฒนาตราสินคาของเครือขายขึ้นโดยใชชื่อตราสินคา “เกิดบุญ” ทั้งยังไดรับความรวมมือจากภาคเอกชน ไดแก บริษัท ซ.ีพี.ออลล 
จํากัด ใหนําสินคาวางจําหนายในรานสะดวกซื้อ เซเวนอีเลฟเวน ในเร็ว ๆ นี ้นอกจากนี้เครอืขายฯ ยังไดจัดประกวดการออกแบบตรา
สัญลักษณของเครือขาย และตราสินคาขาวหอมมะล ิ“เกิดบุญ” ซึ่งมีผูไดรับรางวัลดังนี ้

การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณเครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย ไดแก   
1. คุณสมชาย นลิแกว ไดรางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท  
2. คุณศรีภูมิ ใยเจริญ  ไดรางวัลรองชนะเลิศ 3,000 บาท 
3. คุณศรีภูมิ ใยเจริญ ไดรางวัลชมเชย 2,000 บาท   
การประกวดตราเครื่องหมายการคา “เกิดบุญ” ไดแก  
1. คุณเรืองวิทย ภูธราภรณ ไดรางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท 
2. คุณกิติพันธ พิกุลเวชช ไดรางวัลรองชนะเลิศ 3,000 บาท 
3. คุณศรีภูมิ ใยเจริญ ไดรางวัลชมเชย 2,000 บาท 
ทั้งนี ้ผลงานทุกชิ้นที่ไดรับรางวัลจะถูกนําไปใชเปนตราสัญลักษณและตราสินคาของเครือขายฯ ตอไป 

ท่ีมา : สถาบันวิชาการดานสหกรณ                   ขอมูล ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2551  
งานผูบริหาร มก. พบสื่อมวลชน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยงานประชาสัมพันธ จัดโครงการ “ผูบริหาร มก. พบสื่อมวลชน” ประจําป 2551 เม่ือวนัที ่17 
ธันวาคม 2551 ณ หองโถงเอนกประสงค ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยมี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี พรอมคณะผูบริหาร 
และคณาจารย รวม 80 คน และสื่อมวลชนทุกแขนง จํานวน 60 คน ไดเขารวมงานเพ่ือพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ และ
ขอบคุณซึ่งกันและกันที่ไดรวมงานและทําขาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตลอดมา 
 ในงานมีการแสดงนิทรรศการแนะนําหนวยงานตาง ๆ ของ มก. รวมถึงเผยแพรเอกสารงานวิจัยที่เปนประโยชน การฉาย       
วีดิทัศนความกาวหนาทางวิชาการของ มก. การแสดงบนเวทีของนิสิต การจับสลากมอบของขวัญแกสื่อมวลชน และในโอกาสนี้
ขอขอบคุณผูบริหาร อาจารย นักวิจัย และหนวยงานตาง ๆ ที่ใหความอนุเคราะหมอบเอกสารวิชาการ ของขวัญ และของทีร่ะลึกตาง ๆ 
เพ่ือมอบใหกับสื่อมวลชน 
ท่ีมา : งานประชาสัมพันธ                      ขอมูล ณ วันท่ี 5 มกราคม 2552 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๓       วันท่ี   ๒๖      เดือน  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
มก. จัดปจฉิมนิเทศ นิสิตป 4 วิทยาเขตบางเขน 

 มก. จัดปจฉิมนิเทศ แกนิสิตชั้นปสดุทาย ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาของวิทยาเขตบางเขน ขึ้นเปนปแรก ระหวางวันที ่15 – 16 
มกราคม 2552 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ภายในงานไดจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ       
นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ ไดมาบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณคาความเปนบัณฑิตในสถานการณบานเมืองปจจุบัน ปจฉิมกถา โดย รศ.วุฒิชัย 
กปลกาญจน อธิการบดี และ ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้การจัดงานปจฉิมนิเทศดังกลาว มีนิสิตชั้นปสุดทายเขารวมกิจกรรม ดังนี ้
 วันท่ี 15 มกราคม 52 ภาคเชา  : นิสิตคณะสังคมศาสตร มนุษยศาสตร เศรษฐศาสตร  วิทยาเขตสุพรรณบุรี รวม 603 คน 
       และอาจารย 17 คน 
 วันท่ี 15 มกราคม 52 ภาคบาย : นิสิตคณะเกษตร ประมง วนศาสตร ศึกษาศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร เทคนิคการ -  
        สัตวแพทย รวม 1,035 และอาจารย 44 คน 
 วันท่ี 16 มกราคม 52 ภาคเชา : นิสิตคณะบริหารธุรกิจ วทิยาศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนพรัตนวชิระ     
       รวม 604 คน และอาจารย 11 คน 
 วันท่ี 16 มกราคม 52 ภาคบาย : นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร สัตวแพทยศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร วิทยาลยั          
       การชลประทาน รวม 929 คน และอาจารย 20 คน 
 สําหรับการจัดปจฉิมนิเทศนสิิตชั้นปสุดทายที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นนี ้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับนิสิต  
ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและเปนการเตรียมตัวของนิสิตที่จะเปนบัณฑิตใหมที่มีคุณภาพ สามารถสราง
ประโยชนใหกับองคกร และเปนคนดีของสังคม รวมถึงเพ่ือใหคําแนะนําการดําเนินชีวิตการทํางานแกนิสิต ที่กําลังจะเปนบัณฑิตได
เตรียมความพรอมที่จะกาวไปเปนบัณฑิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                   ขอมูล ณ วันท่ี 16 มกราคม 2552 

สัมมนาผูนํานิสิตหอพัก 
 กองกิจการนิสิต จัดสัมมนาผูนํานิสิตหอพักกาวหนา ครั้งที่ 4 เรื่อง “ภาวะผูนําและการดําเนินงานของชมรมชาวตึกชาวหอ”   
ขึ้นระหวางวันที ่16 – 18 มกราคม 2552 ณ กองกิจการนิสิต และ จ. นครนายก เพ่ือใหผูนํานิสิตหอพักไดมีสวนรวมในการผลักดันให
เกิดแนวคิดใหม ๆ ในการดําเนินกิจกรรมภายในหอพักของ มก. เพ่ือสงเสริมใหนิสิตหอพัก มีคุณภาพทั้งในดานการศึกษา ความเปนอยู 
ความรูความสามารถ ฯลฯ 
 ในโอกาสนี ้รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานเปดงานและบรรยายเรื่อง แนวทางการขยายท่ีพักอาศัย
ใหแกนิสิตในอนาคต หลังจากนั้นนิสิตผูนําหอพักที่เขารวมสัมมนา  รวม 60 คน ไดเดินทางไปสัมมนา ภาวะผูนําและการดําเนิน
กิจกรรมภายในหอพัก ณ ชลพฤกษรีสอรท จ. นครนายก และไดรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวยการรับฟงการบรรยายพิเศษ 
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม Work Rally และการสรุปผลการสัมมนา กอนเดินทางกลับมหาวิทยาลัย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                  ขอมูล ณ วันท่ี 19 มกราคม 2552 

คอนเสิรต กระชับความสัมพันธ 
KU - National Taichung University ไตหวัน 

 เม่ือวันที ่15 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ National Taichung University ไตหวัน ไดจัดการแสดง
คอนเสิรต Kasetsart University Wind Symphony Orchestra กระชับความสัมพันธระหวาง 2 สถาบัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู       
ดานดนตรีตะวันตกรวมกัน ณ หอประชุม มก. โดยวงดนตรี KU. Wind Symphony Orchestra ของ มก. ไดเลนดนตร ีรวมกับ            
วง String Orchestra ของ N.T.C.U ในการนี ้รศ.ดร.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ไดใหการตอนรับ 
Prof.Dr.Szu – Wei Yang อธิการบดี National Taichung University ที่ไดนําคณะเดินทางมาดวยตนเอง 
ท่ีมา : กองวิเทศสัมพันธ                     ขอมูล ณ วันท่ี 15 มกราคม 2552 


