
มก. ถวายนมประทานเลี้ยงเด็ก 
สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมอง 

 เม่ือวันที ่19 ธันวาคม 2551 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเฝารับเสด็จพระจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ    
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎกุมาร ในโอกาสเสด็จประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแกเด็กในสถาน
สงเคราะห ณ สถานสงเคราะหเด็ก 8 แหง อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุร ีและไดถวายนมและน้ําหวาน เพ่ือใหพระองคทานไดประทาน
เลี้ยงแกเด็ก ณ สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมอง และปญญาปากเกร็ด (ราชาวดี) ดวย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ        ขอมูล ณ วันท่ี 19 ธันวาคม 2551 

ทีมฟุตบอล มก. ควาแชมปฟุตบอลชิงถวยพระราชทาน 
 ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชนะเลิศฟุตบอลชิงถวยพระราชทานประเภท ข ประจําป 2551 จัดโดยสมาคม
ฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภชนะทีมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 1: 0 ประตู 
 สําหรับทีมนักฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันในครั้งนี้ ประกอบดวยนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร 12 คน บัณฑิตวิทยาลัย     
4 คน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 3 คน และนักกีฬาชาวแคมเมอรูน รวมแขงขันในทีมดวย โดยมี นายมาโนช สุวรรณศิลป 
เปนผูจัดการทีมนักกีฬา ผศ.พีระ มาลีหอม คณะศึกษาศาสตร เปนผูชวยผูจัดการทีม และมีนายพลพีร รุงระวีธนพนต นายพนิพล 
เกิดแยม นายโกวิท ซังพุก เปนผูฝกสอนและผูชวยผูฝกสอน 
ท่ีมา : ชมรมกีฬาฟุตบอล มก.         ขอมูล ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2551 

นิสิตเกา มก. ไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนรัฐมนตรี 
 นิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนง รัฐมนตร ีและรัฐมนตรีชวยวา
การ ในคณะรัฐมนตรีชุดนายกรัฐมนตร ีอภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ รวม 3 ทาน ดังนี ้
 1. นายธีระ วงศสมุทร   รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน  
     นิสิตเกาคณะวิศวฯ รุน E 23 (KU 27) 
 2. นายมานิต นพอมรบด ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข นิสิตเกาคณะวิศวฯ รุน E29 (KU 33) 
 3. นายธีระ สลักเพชร  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม นิสิตเกาปริญญาโท    
     สาขาวิศวกรรมโยธา (สิ่งแวดลอม) สําเร็จการศึกษาเม่ือป พ.ศ. 2535 
 นอกจากนี้ในรัฐบาล นายสมชาย วงศสวัสด์ิ เปนนายกรัฐมนตร ีมีนิสิตเกา มก. ไดเขารวมในคณะรัฐมนตรีดวย ไดแก 
นายวรวัจน เอ้ืออภิญญกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงวฒันธรรม สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และ 
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 
ท่ีมา : นสพ. และเว็บไซต          ขอมูล ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2551 

อาจารยคณะศึกษาศาสตร รับรางวัลนักวิชาการดีเดนแหชาต ิ
 รศ.เจริญ กระบวนรตัน ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร ไดรับรางวลันักวิชาการดีเดนแหงชาติ ดานพลศึกษา 
สุขศึกษา นันทนาการและการกีฬา ประจําป พ.ศ. 2551 จากการคัดเลือกของสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแหง
ประเทศไทย โดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน ไดเขารับพระราชทานโลเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในงานการประชุมวิชาการแหงชาติ ที่ทางสมาคมฯ ไดจัดขึ้นระหวางวันที ่5 – 7 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมไพลิน                
จ. พิษณุโลก 
ท่ีมา : นสพ. เดลินิวส          ขอมูล ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2551 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑       วันท่ี   ๕      เดือน  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
 

TUAT เยือน มก. 
 คณะผูบริหารโครงการ The Educational Program of IT Engineers for Advanced Manufacturing                       
จากมหาวิทยาลัย Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) ประเทศญ่ีปุน ประกอบดวย Dr. Masaki 
Nakagawa และ Dr. Eiichi Kawai ไดเขาพบ รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร เพ่ือหารือ
และประชาสัมพันธการใหทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท ภายใตโครงการ Advanced Education Program for Career 
Development of Foreign Students from Asia ใหแกนิสิตวิศวฯ สาขาคอมพิวเตอร เครื่องกล เคมี และไฟฟา เม่ือวันที ่24 
ธันวาคม 2551 ณ สํานักงานอธิการบดี 
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2551 

มก. ทุมงบประมาณ 18.55 ลานบาท 
นําจักรยานสู มก. 

 จากเอกลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่คนทั่วไปจะจดจําภาพเดิมที่นิสิตจะขี่จักรยานไปเรียนระหวางอาคารและ
ภายในมหาวิทยาลัย และตองการใหมหาวิทยาลัยคงเอกลักษณนั้นไว มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการโครงการจักรยาน KU 
Green Campus เพ่ือรณรงคนําจักรยานกลับมาใชภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือลดการใชพลังงาน ลดภาวะโลกรอน และสงเสริมการ
ใชวิถีชีวิตใหเปนมิตรตอสภาพแวดลอม 
 รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกลาววา ในชวง ที่ผานมา
มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการโครงการตาง ๆ ที่จะใหรณรงคใหนิสิต และบุคลากร หันกลับมาใชจักรยานภายในมหาวิทยาลัยใหเพ่ิม
มากขึ้นจากเดิม โดยไดดําเนินการปรับปรุงเสนทางเพื่อใชสําหรับข่ีจักรยานโดยเฉพาะที่วิทยาเขตบางเขน โดยไดอนุมัติ
งบประมาณดําเนินการจํานวน 10.8 ลานบาท เพ่ือจัดทําเสนทางจักรยาน  ที่แยกออกจากเสนทางรถยนตวิ่ง เพ่ือความปลอดภัย
ของผูขี่จกัรยาน รวมถึงการปรับปรุงฟุตบาธทางเดินเทา การจัดบริการจักรยานฟรีใหนิสิตยืมใชข่ีภายในวิทยาเขต  และในป 
2551 ไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 8.55 ลานบาท สําหรับจัดซื้อจักรยาน จํานวน 4,500 คัน ใหทั้ง 4 วิทยาเขตคือ วิทยาเขต
บางเขน  วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชาและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยจัดสรรใหวิทยาเขตบางเขน 
1,200 คัน วิทยาเขตกําแพงแสน 1,800 คัน วิทยาเขตศรีราชา 500 คัน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1,000 คัน 
ซึ่งจักรยานเหลานี้นิสิตทั้งที่พักอยูหอพักภายในวิทยาเขต หรือพักอยูที่หอพักนอกมหาวิทยาลัย หรือที่บาน เม่ือเดินทางมาถึงประตู
เขามหาวิทยาลัย ก็สามารถยืมจักรยานขี่ไปเรียนได และนําสงคืนเม่ือกลับบาน 
 อธิการบดี ยังไดกลาวเพ่ิมเติมวา การสรางสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่รมรื่นเพ่ือรองรับการขี่จักรยาน เปนอีกเรื่องหนึ่งที่
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญเชนกัน โดยในสวนของวิทยาเขตภูมิภาค คือ วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม วิทยาเขตศรีราชา    
จ. ชลบุร ีและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร วิทยาเขตเหลานี้จะมีเสนทางจักรยานโดยเฉพาะรองรับอยูแลว มหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการนําธรรมชาติเขามาชวยโดยการปลูกตนไมใหปกคลุมเสนทางจักรยาน เพ่ือสรางความสดชื่นและรมรื่นแกผูขี่จักรยาน 
ซึ่งปจจุบันวิทยาเขตตาง ๆ เหลานี ้มีเสนทางจักรยานภายใน 3 วิทยาเขต รวม 45 กิโลเมตร สําหรับวิทยาเขตบางเขนในระยะแรก
กําลังดําเนินการปรับปรุงเสนทางเดิมและเสนทางจักรยานใหมเปนระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 
 ทั้งนี ้ในปตอไปมหาวิทยาลัยกําหนดเดินหนาโครงการจักรยานตอเนื่อง โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด   
ซื้อจักรยานเสริมเพ่ิมเติมทดแทนจักรยานเกาที่ใชการไมได ในวงเงินปละไมตํ่ากวา 2 ลานบาท รวมถึงการรณรงคขอรับความ
สนับสนุนจากองคกร หนวยงานในการบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้อจักรยานเพ่ือรวมในโครงการจักรยานวิทยาเขตสีเขียว        
(KU Green Campus) 
ท่ีมา : อธิการบด ี          ขอมูล ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2551 
 
 


