เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 รศ.ดร.ธงชัย มาลา คณบดี
คณะเกษตร กําแพงแสน พรอมคณะผูบ ริหารและคณาจารย
รวมแสดงความยินดี กับ คุณวีระชัย เตชะสัตยา ผูไดรับ
พระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
ปรับปรุงพันธุแ ละการผลิตสัตว ณ บานเตชะสัตยา
ต.วังมะนาว อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 อาจารย ดร.ทิวา พาโคกทม รองคณบดีฝา ย
บริหาร พรอมคณะผูบ ริหารคณะเกษตร กําแพงแสน ใหการตอนรับอาจารยและ
นักศึกษาจาก National Chung Shing University ประเทศ Taiwan จํานวน 18
คน ในโครงการ Student Exchange Program ณ หองประชุมเสรี สมพร
ทรัพยสาร และศึกษาดูงานภายในคณะเกษตร กําแพงแสน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 บริษัท ทรีไลออนส
จํากัด ผูผ ลิตรายการสารคดี “กระจกหกดาน”
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 ไดมา
สัมภาษณ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ ณ ภาควิชาพืช
สวน คณะเกษตร กําแพงแสน เพือ่ ถายทําสารคดี
ตอน “พืชลอยฟา” นําเสนอเกีย่ วกับพืชผักหลายชนิด
ที่มีชีวิตอยางไมพึ่งพาอาศัยดินก็เจริญเติบโตได ดูแล
รักษางาย ไดผลผลิตคุณภาพ ปลอดภัยจากยาปราบ
ศัตรูพืช และเปนทางเลือกใหมของคนรักสุขภาพ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 คุณเพิม่ สุรักษา รองผูอ าํ นวยการฝายวิชาการ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พรอมคณะ มอบดอกไมแสดงความยินดี
กับ รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย มาลา เนือ่ งในวาระดํารงตําแหนงใหม และหารือ
เกีย่ วกับความรวมมือในการจัดโครงการพัฒนาวิชาการรวมกัน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 อาจารย
เกวลิน ศรีจนั ทร ผูช ว ยคณบดีฝา ยบริหาร
พรอมดวยนางสาวพัชรี วงศไชยยา นิสิต
ชัน้ ปที่ 4 หลักสูตรสัตวศาสตร นางสาวสุภาพร
ตะวงษ นิสิตชัน้ ปที่ 4 ภาควิชาสงเสริมและนิเทศ
ศาสตรเกษตร นางสาวพณิชญา แจดนาลาว นิสิตชัน้
ปที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตร นาย
บรรเทิง ลาสมบูรณ นิสิตชัน้ ปที่ 1 หลักสูตร
เกษตรศาสตร นายสมประสงค ปลื่มวงษ นิสิตชัน้ ปที่
1 หลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส และนาย
ศุภชัย โลเกศกระวี นิสิตชัน้ ปที่ 1 หลักสูตร
เกษตรศาสตร
เขารวมพิธมี อบทุนการศึกษาของ
บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ระดับอุดมศึกษา
ประจําป 2554 โดยรับทุนจํานวน 6 ทุน ๆ ละ
30,000 บาท ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 บริษัท ฟารมแชนแนล
(ประเทศไทย) จํากัด ผูผ ลิตรายการ “ฟารมทอลค
เกษตรโตะกลม”
ซึ่งเปนรายการที่มุงเสนอความรู
และถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพือ่ ลดตนทุน
เพิม่ ประสิทธิภาพทางการผลิตของเกษตรกร ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเผยแพรผลงานวิจยั
ทางการเกษตรตาง ๆ ที่เปนประโยชนสูสาธารณชน
เพือ่ ใหผลงานทีน่ กั วิจยั ไดดาํ เนินการ สามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางแทจริง ออกอากาศทางสถานีฟารม
แชนแนล (ดาวเทียมไทยคม 5) ผานระบบ C BAND
ชอง MCOT 3 และระบบ KU BAND (จาน DTV
ชอง 17) ภายใตชื่อ “สถานีขา วเกษตรเพือ่ คนไทย
หัวใจเกษตร” ไดมาสัมภาษณ ศาสตราจารย ดร.ทิพย
วดี อรรถธรรม และรองศาสตราจารย ดร.อุณารุจ บุญ
ประกอบ ซึ่งมีพิธีกรดําเนินรายการ คือ นางสาว
เสาวลักษณ บุษบงค นิสติ เกาภาควิชาสงเสริมและ
นิเทศศาสตรเกษตร

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 อาจารย ดร.ทิวา พาโคกทม
รองคณบดีฝา ยบริหาร พรอมดวยคณะผูบริหาร ใหการ
ตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับวิทยาเขต จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา (สกอ.) ณ หองประชุมเสรี สมพร ทรัพยสาร
เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย มาลา ให
เกียรติเปนประธานในพิธเี ปดโครงการแนะนําการเลือกสาขาวิชาเอก
ประจําป
การศึกษา 2554 ของคณะเกษตร กําแพงแสน ณ หองคอนเวนชัน่ อาคารศูนย
มหาวิทยาลัย เพื่อใหนิสิตชัน้ ปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2554 รับฟงคําแนะนําการ
เรียนการสอนของแตละภาควิชาและวิธกี ารเลือกภาควิชา เพือ่ ความเขาใจทีถ่ กู ตอง
ในการเลือกเรียนในสาขาวิชาตัวเองตองการ นอกจากนี้ ยังไดรับเกียรติจาก ดร.
อนันต ภูสิทธิกุล มอบทุนการศึกษาใหกับนิสิตชัน้ ปที่ 2 จํานวน 9 ทุน ๆ ละ 5,000
บาท
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554
รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย
มาลา คณบดีคณะเกษตร
กําแพงแสน พรอมดวยคณะ
ผูบริหาร มอบดอกไมแสดง
ความยินดีกบั อาจารย ดร.
อนามัย ดําเนตร ประธาน
โครงการจัดตัง้ สายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร เนือ่ งในงานพิธวี างศิลาฤกษ อาคารอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา ณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
เมื่อวันที่ 20 และ 21 สิงหาคม
2554 ฝายกิจการนิสติ คณะ
เกษตร กําแพงแสน จัด
โครงการอบรมการบริหาร
จัดการโครงการ เพือ่ ใหนสิ ติ ได
เขาใจถึงหลักและวิธีการจัดทํา
โครงการ โดยไดรับเกียรติจาก
รศ.ดร.อินทวัฒน บุรีคํา และ
คุณวาสนา นอยปุก หัวหนา
งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน เปนวิทยากร
บรรยาย ณ หองประชุมเสรี สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กําแพงแสน
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย มาลา กลาวเปดงาน
โครงการขอบคุณผูบ ริหารคณะเกษตร กําแพงแสน ณ อาคารสําอาง ศรีนิลทา โดย
มีผูชวยศาสตราจารยวุฒิพงษ ศิลปะวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร และคณะ มอบของที่ระลึกใหกับ รองศาสตราจารย ดร.วรวิทย
สิริพลวัฒน อดีตคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน และมอบดอกไมแสดงความยินดี
กับ รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย มาลา ในโอกาสทีด่ าํ รงตําแหนงคณบดีคณะเกษตร
กําแพงแสน และไดรบั เกียรติจาก อาจารย ดร.อนามัย ดําเนตร ผูชวยอธิการบดี
ฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตกําแพงแสน มอบโลแสดงความขอบคุณ
คณะผูบ ริหารคณะเกษตร กําแพงแสน ประจําป 2550-2554

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 รองศาสตราจารย ดร.
ธงชัย มาลา ใหเกียรติเปนประธานเปดการวิพากษเพื่อ
การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร) คณะ
เกษตร กําแพงแสน ณ อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดเชิญ ผูใชบัณฑิตเขา
รวม และเชิญคณบดีคณะเกษตร รองคณบดีฝา ย
การศึกษาคณะเกษตร
อาจารยจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 อาจารย ดร.ทิวา พาโคก
ทม รองคณบดีฝา ยบริหาร และ ผูช วยศาสตราจารย
ดร.ลพ ภวภูตานนท รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ ให
การตอนรับ Dr.Tran Nguyen Ha อาจารย ประจํา
ภาควิชาโรคพืช จาก Ha Noi Unversity of
Agriculture ประเทศเวียดนาม และนักศึกษา จํานวน 3
คน ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน และวิจัยทางดาน
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และทางดานโรคพืช
ณ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม 2554
ถึงวันที่ 5 กันยายน 2554

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 รองศาสตราจารย ดร.
อุณารุจ บุญประกอบ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ เปนประธานเปดการสัมมนาเพื่อระดมความ
คิดเห็น เรื่อง ผลกระทบภาคเกษตรจากการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ หองเธียเตอร อาคาร
ศูนยมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยคณะเกษตร กําแพงแสน
รวมกับคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยมีหัวขอในการสัมมนา คือ การศึกษาผลกระทบการ
เปดเสรีการลงทุนภายใตกรอบอาเซียนตอสินคาเกษตร
และสินคาอุตสาหกรรมบางประเภท
และการศึกษา
ศักยภาพประเทศไทยในการลงทุนสาขาเกษตร ประมง
ปาไม และการผลิต ภายใตกรอบอาเซียน โดยในงาน
ครั้งนี้ไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร
นาคทอง และ อาจารย ดร.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เปนวิทยากร
บรรยาย

