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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS 
International Congress’2008 ในหัวขอ “Agriculture for the 3 Es: Economy, Environment and Energy” ขึ้นระหวางวนัที ่   
23 – 27 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด โดยมีผูเขารวมประชุมจากประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ประกอบดวย ญ่ีปุน 
อินโดนีเซีย ฟลปิปนส มาเลเชีย เวียดนาม และไทย เขารวมประชุมประมาณ 200 คน มีผลงานรวมนําเสนอกวา 200 เรื่อง 
 ในการนี ้รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดกลาวตอนรับคณะผูเขาประชุมวิชาการ และ ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย       
นายกสภามหาวิทยาลัย ไดเปนประธานกลาวเปดการประชุมวิชาการ  
ท่ีมา : รองอธิการบดวิีทยาเขตกําแพงแสน        ขอมูล ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2552 

นิสิต ป.โท สปท. จัดสัมมนา 
ทิศทางเศรษฐกิจไทย ป 52 

 นิสิตโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) รุนที ่15 คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาเรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจไทย     
ป 52 “กลยุทธรับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย” ขึ้น เม่ือวันที ่28 กุมภาพันธ 2552 ณ อาคารตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดรับเกียรติจาก รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปดการสัมมนา และมีคณะ       
ผูรวมการเสวนาประกอบดวย ดร.อัจนา ไวความดี รองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย นายสันติ วิลาสศักด์ิดานนท ประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ดร.ปทมา เธียรวิศิษฎสกุล ผอ.สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานัก   
งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ ดร.อนุสรณ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ม.รังสิต โดยมี
ผูเขารวมฟงการสัมมนา ประมาณ 300 คน 
ท่ีมา : โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)        ขอมูล ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2552 

มก. จัดเสวนาปญหาราคาสินคา 
เกษตรตกต่ํา 

 จากสถานการณดานราคาสินคาเกษตรและพลังงานที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนผลจากการเกิด
วิกฤตในภาคการเงิน และประเทศไทยที่มีการผลิตสินคาเกษตรและอาหารสงออกเปนลําดับ 1 ใน 10 ของการสงออกของโลก 
ไดรับผลกระทบจากสถานการณตกตํ่าและถดถอยดังกลาวดวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยคณะเศรษฐศาสตร และสํานักงาน
บริการวิชาการ จึงไดรวมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย จัดการประชุมเสวนา เรื่อง “คลี่ปมปญหาราคาสินคา
เกษตรตกต่ํา” ขึ้น เม่ือวนัที ่26 กุมภาพันธ 2552 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป เพ่ือเปนเวทีกลางระดมความคิดเห็นจากผูเก่ียวของ 
ในทุกภาคสวนทั้งเกษตรกร ผูประกอบการธุรกิจการเกษตร และนักวิชาการที่เก่ียวของ อันจะนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะให 
ผูกําหนดนโยบายไดรับทราบ และนําไปจัดทําเปนมาตรการในการแกปญหาตอไป โดยไดรับเกียรติจาก นายธรีะ วงศสมุทร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธีเปดการประชุม ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวมฟงจํานวนประมาณ 
100 คน โดย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตร ีไดใหความสนใจเขารวมฟงการเสวนาดวย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ        ขอมูล ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 
 
 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๒๕      วันท่ี   ๕    เดือน  มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
คณะมนุษยศาสตรเปดอบรมดนตรีไทยภาคฤดูรอน 

           ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร จัดโครงการอบรมดนตรีไทยภาคฤดูรอน ประจําป 2552 แกนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ระหวางวันที ่1 - 30 เมษายน 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ตึกศิลปนิเทศ 1 คณะมนุษยศาสตร 
เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนผูที่มีความสนใจ และมีทักษะทางดานดนตรีไทย ใหมีความรูความชํานาญเพ่ิมขึ้นอยางมีระบบ 
และเพ่ือเปนการเผยแพรดนตรีไทยของ มก.ใหเปนที่รูจักแกสาธารณชนมากขึ้น โดยนักเรียนตองมีอายุ 6 ปขึ้นไป คาอบรมคนละ 
2,000 บาท 
              ผูสนใจเขารับการอบรมสมัครไดที ่ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร ภายใน วันท่ี 1 เมษายน 2552     
โทร. 0 - 2942 - 8890 - 2 ภายใน 1449  
ท่ีมา: ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร                                                   ขอมูล ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2552 

Ex-MBA จัดพิธีไหวครุ  
 เม่ือวันที ่26 กุมภาพันธ 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี  ไดไปรวมใน พิธีไหวครู ของนิสิตโครงการปริญญา
โทสําหรับผูบริหาร รุนท่ี 20 ประจําป 2552 ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือนอมรําลกึถึงพระคุณคณาจารยที่ประสิทธิป์ระสาทความรู พรอมจัด
พิธีบายศรีสูขวัญแกนิสิตรุนที ่21 ณ หอประชุม มก. 
ท่ีมา : โครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร        ขอมูล ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย เปดศูนยใหบริการเกี่ยวกับสัตว อาหารสัตว  
และคลินิกสัตวเลี้ยงสุขภาพด ี

คณะเทคนิคการสัตวแพทย เปดศูนยใหบริการวิชาการแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกรและประชาชน
ทั่วไป จํานวน 4 โครงการ ดังนี ้ 

1. โครงการพัฒนาวิชาการตรวจทางจุลชีวคลินิและอณูชีววิทยาวินิจฉัย ใหบริการดานการตรวจวินิจฉัยเชื้อกอโรค
และความไวตอยาตานจุลชีพ รวมถึงการตรวจทางหองปฏิบัติการดานจุลชีววิทยาที่เก่ียวของกับอาหาร น้ํา นม และผลิตภัณฑจาก
สัตว ติดตอไดที่โทร. 0-2579-8574-5 ตอ 8309 

2. โครงการตรวจวิเคราะหสารตกคางในเน้ือสัตว อาหารสัตว และผลิตภัณฑจากสัตว ใหบริการ 2 ประเภท 
แบงเปน   ประเภทท่ี 1 บริการตรวจวิเคราะหสารตกคาง เชน ยาปฏิชีวนะ สารกําจัดศัตรูพืช แรธาตุและโลหะหนักในเนื้อสัตว 
อาหารสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว  และประเภทท่ี 2    ใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรเพ่ือใชในงานวิจัย   ติดตอไดที ่         
โทร. 0-2579-8574-5 ตอ 8304, 8306   

3. โครงการพัฒนาบริการวิชาการตรวจวิเคราะหโรคสัตวทางหองปฏิบัติการเทคนิคการสัตวแพทย ใหบริการ  
การตรวจวิเคราะหคาทางโลหิตวิทยา เชน คาความสมบูรณของเมล็ดเลือด (CBC) เสมียรเลือด (รูปรางของเม็ดเลือดแดง พยาธ ิ
ในเม็ดเลือด และการนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว) คาทางเคมีคลินกิ เชน คาเอนไซม SGPT SGOT Creatinine และ BUN    
การประเมินการทํางานของไตไดจากการตรวจวิเคราะหปสสาวะ (Urinalysis) การตรวจหาไขและตัวพยาธิภายใน การเตรียม
สไลดเนื้อเย่ือเพ่ือศึกษาทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) ติดตอไดที่โทร. 0-2579-8574-5 ตอ 8310, 8401 

4. โครงการสัตวเลี้ยงสุขภาพดี ภายใตการดูแลของทีมสัตวแพทยประจําสาขาวิชาสุขศาสตรสัตวและงานโรงพยาบาล 
ผูสนใจเขารวมโครงการตองสมัครเปนสมาชิกสัตวเลี้ยงแบบรายป  โดยสัตวเลี้ยงจะไดรับการดูแล เชน การฉีดวัคซีนปองกันโรค
ตาง ๆ ในสุนัขและแมว การตรวจสุขภาพประจําป โดยการตรวจเลือดเพ่ือหาตัวออนของพยาธิหนอนหัวใจ และพยาธิเม็ดเลือด
ชนิดตาง ๆ การกําจัดเห็บและหมัด การขูดหินปูน การถายพยาธิ เปนตน นอกจากนี้ยังใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคใหกับสัตว
เลี้ยงที่เปนสมาชิกของโครงการนอกสถานที ่ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ติดตอไดที ่โทร . 0-2579-8574-5 ตอ 8111  

ทั้งนี ้โครงการฯ ไดเปดใหบริการดังกลาวมาอยางตอเนื่อง  สําหรับผูสนใจขอรับบริการ ในโครงการตาง ๆ  ของ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทยไดใน วัน เวลา ราชการ 
ท่ีมา : คณะเทคนิคการสัตวแพทย มก.        ขอมูล ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2552 


