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นิสิตทุนรวมลงนามถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

 เม่ือวันที ่21 ตุลาคม 2552 กองกิจการนสิิตไดนาํผูแทนนสิิตทนุรางวลัเรียนดีภูมิพล ทนุฉลองสมโภชพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ ทุนเฉลิมราชกุมาร ีและทนุการศึกษาอื่น ๆ รวม 36 คน พรอมดวยผูบริหารและบุคลากรของกิจการ
นิสิต 7 คน ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ ศาลาศิริราช 100 ป โรงพยาบาล               
ศิริราช 
ท่ีมา : กองกิจการนิสิต                       ขอมูล ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2552 

มก. รวมแสดงความยินดีครบรอบ 60 ป 
องคการสหประชาชาต ิ

 เนื่องในวันงานฉลองครบรอบ 60 ป องคการสหประชาชาติในประเทศไทย และงาน United Nations Day’ 2009                  
เม่ือวันที ่26 ตุลาคม 2552 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดย นายสมศักด์ิ ทบัทมิทอง ผอ.กองวเิทศสมัพันธ ไดเปนผูแทน
มหาวิทยาลัยนําดอกไมแสดงความยินดีของอธิการบดี ไปมอบแกผูแทนองคการสหประชาชาติในประเทศไทย ในงานที่จดัขึ้น             
ณ องคการสหประชาชาติ ถนนราชดําเนิน 
ท่ีมา : กองวิเทศสัมพันธ            ขอมูล ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2552 

นิสิต มก. ควารางวัลรองชนะเลศิอันดบัท่ี 2 การแขงขันครอสเวิรดเกม 
และเปนตัวแทนประเทศไทยเขาแขงขนังานเยาวชนชงิแชมปโลก 

 ตามที่ชมรมกีฬาครอสเวิรด ไดสงนกักีฬาเขารวมการแขงขันครอสเวิรดเกม ซึง่จดัโดยสมาคมครอสเวริดเกม เอแม็ท              
คําคม และซูโดกุแหงประเทศไทย รวม 2 รายการ คือ รายการเถาแกนอย ครอสเวิรดเกม แม็ตชเพลย ประจาํป 2552 เม่ือวันที ่ 
22 - 23 สิงหาคม 2552 ณ ศูนยการคาเซน็ทรลัพลาซา แจงวฒันะ และ รายการไซเบอรดิกครอสเวิรดเกม ชงิแชมปภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื ครัง้ที่ 11 ประจาํป 2552 เม่ือวนัที่ 12 – 13 กันยายน 2552 ณ เดอะมอลล นครราชสีมา ผลปรากฏวา
นักกีฬา มก. ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ประเภทโอเพน ท้ัง 2 รายการ คือ นายพิชัย ลิ้มประเสริฐ นิสติช้ันปท่ี 4 
คณะวิทยาศาสตร โดยมี ผศ.ดร.นฤมล วงศธนาสนุทร ภาควชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวศิวกรรมศาสตร เปนผูจดัการทมี 
นายมัยฤทธิ์ วิวฒันรัตนบุตร เปนผูฝกสอน และอาจารยวรรณา นาวกิมูล ภาควิชาวรรณคดี คณะมนษุยศาสตร เปนผูชวย         
ผูฝกสอน 
 และเม่ือวันที ่5 – 6 กันยายน 2552 ที่ผานมา ทางชมรมฯ ไดสงนกักีฬาเขารวมแขงขันนดัพิเศษ เพ่ือคัดเลือกเปนตัวแทน
ประเทศไทยเขาแขงขันงานเยาวชนชงิแชมปโลกและงาน Causeway Scrabble Challenge 2009 ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
นักกีฬา มก. ไดรับการคัดเลือกเขาแขงขนัทั้ง 2 งาน คือ นายพิชยั ลิ้มประเสริฐ นิสิตชั้นปที ่4 คณะวทิยาศาสตร จะเขาแขงขนั
งานเยาวชนชงิแชมปโลก ในระหวางวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2552 จากนั้นจะไปแขงขันงาน Causeway Scrabble Challenge 
2009 ระหวางวันที ่2 – 6 ธันวาคม 2552 พรอมกับ นายชลพัฒน อิทธิอาร ีนสิิตชั้นปที่ 4 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน  
ท่ีมา : ชมรมกีฬาครอสเวิรด                          ขอมูล ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2552 

 

 



 
หนวยทันตกรรม รพ. สัตวบางเขน เปดใหบริการครบวงจร 

 หนวยงานทนัตกรรม โรงพยาบาลสัตว คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน เปดใหการรักษา
ทางดานทนัตกรรมและชองปากที่ครบถวนและสมบูรณทีสุ่ดในประเทศ 
 งานบริการของหนวยทนัตกรรม ประกอบไปดวย การตรวจวินจิฉยัสัตวปวยที่มีปญหาในชองปาก และโรคทางทันตกรรม 
ใหคําแนะนําและปรกึษาแกเจาของสัตวในการดูแลรักษาชองปากของสัตวเลี้ยงเบ้ืองตน ทาํการขูดหนิปูน ถอนฟน เอ็กซเรยฟน    
ทําการบันทึกโครงสรางของฟนของสัตวแตละตัวเพ่ือเปนหลกัฐานประวติัของสัตวเฉพาะตัว และยังมีงานทางดานทันตกรรมใน
เชงิลึก เชน การอุดฟน การบูรณะฟน การรักษาคลองรากฟน การพิมพฟน การทาํครอบฟน การจดัฟน เปนตน เพ่ือใหสัตวเลี้ยง
ไดรับการดูแลในชองปากเปนอยางดี 
 งานบริการทางดานศัลยกรรมในชองปากอื่น ๆ ประกอบไปดวย การผาตัดแกไขภาวะกรามหักหรอืเคลื่อน การผาตัด   
เนื้องอกในชองปาก การผาตัดแกไขภาวะปากแหวง – เพดานโหวแตกําเนดิ การผาตัดกรามในกรณีของเนือ้งอกลุกลามเขา
กระดูกกรามหรอืใตเบาตา เปนตน  ซึ่งในขณะนี้ทางโรงพยาบาลสัตว บางเขน ไดมีเครื่องมือที่ทันสมัยและพรอมในการ
วินจิฉยัโรคทีเ่กิดขึ้นไดอยางแมนยํา เชน การใชเครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอร และการทาํ CT scan ทําใหมีการผาตัดแกไขภาวะ
ของโรคไดรวดเร็วและแมนยํามากย่ิงขึ้น 
 สําหรบัผูเลี้ยงสัตวเลี้ยงทีส่นใจนาํสัตวมารับบริการการตรวจรกัษาหรือขอคําปรึกษาทางทันตกรรมและชองปาก 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ โรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
โทรศัพท 02-942-8751 หรือ 02-942-8200 ตอ 2324 
ท่ีมา : โรงพยาบาลสัตว มก. บางเขน  คณะสัตวแพทยศาสตร        ขอมูล ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2552 

มก. – สวทช. ลงนามขยายความรวมมือ                                                               
ดําเนินงานหนวยปฏบิัตกิารยีนขาว 

 จากความสาํเรจ็ของผลงานการคนหาและใชประโยชนจากยีนขาว สาํหรับการดําเนนิงานวจิยั พัฒนาและวศิวกรรม 
ทางเทคโนโลยีชวีภาพดานขาวของประเทศ ซึ่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดรวมกับศูนยพันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพ
แหงชาติ สํานกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จดัต้ังหนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว  
มาต้ังแต ป พ.ศ. 2544 ณ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีผลงานเดน คือ การคนพบยีนที่ควบคุมความหอมของขาว ซึ่งไดรับ
สิทธบัิตรจากสาํนกังานสทิธบัิตร และเครื่องหมายการคาแหงสหรัฐอเมริกา และไดทลูเกลาฯ ถวายสิทธิบัตร ดังกลาว แด               
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไปเม่ือเดือนมิถุนายน 2552 แลวนั้น ทัง้ 2 หนวยงานจึงเหน็พองกันในการขยายระยะเวลาความ
รวมมือในการดําเนนิงานหนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาวออกไปอีก 5 ป ต้ังแตวันที ่5 กุมภาพันธ 2552 ถึงวนัที่ 4 
กุมภาพันธ 2557 
ท่ีมา : รองอธิการบดวิีทยาเขตกําแพงแสน                 ขอมูล ณ วันท่ี 28 ตุลาคม 2552 

สัมมนามาตรฐานการจดัการศกึษาอุดมศกึษา TQF 
 เม่ือวันที ่17 ตุลาคม 2552 ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดจัดสัมมนา เรื่อง “การประสานงานวิชาบูรณา -
การของศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปกับวิทยาเขต มก. และมาตรฐานตารางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแหงชาติ” (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ขึ้น ณ อาคารสารนเิทศ 50 ป โดยไดเชิญ               
รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล ผอ.สาํนกังานจดัการศึกษาทัว่ไป จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.ไพฑูรย สินลารัตน รอง
อธิการบดีฝายวิจยัและวิทยบริการ มหาวทิยาลยัธุรกิจบัณฑิตย เปนวทิยากรบรรยาย เรือ่ง TQF ในวชิาศึกษาทัว่ไป หลงัจากนั้น
ไดมีการประชุมกลุมยอยตามรายวิชา / กลุมวิชา โดยมีอาจารยที่สอนวิชาบูรณาการ คณะกรรมการบริหารศูนยฯ คณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนยฯ คณะกรรมการรายวชิาบูรณาการ และบุคคลที่เก่ียวของเขารวมการสัมมนา รวม 89 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิชาการ          ขอมูล ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2552 


