
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๑๐      วันท่ี   ๑๑     เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มก. รวมเปนเจาภาพทอดจลุกฐินสามัคคี  
โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

 เม่ือวันที ่18 ตุลาคม 2552 เวลา 15.00 น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสา -             
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงทอดจลุกฐนิสามัคคี โครงการสายใยรักแหงครอบครัว ณ วัดพุนอย ตําบลชอนมวง อําเภอ
บานหม่ี จังหวัดลพบุรี ซึง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร และหนวยงานภาคีโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ไดรวมเปนเจาภาพทอด
จลุกฐนิสามัคคีในครั้งนี้ดวย โดยมี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ผศ.ดร.ธนัวา จติตสงวน รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ 
ดร.ศรันยา เกษมบุญญากร ผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ และ รศ.ดร.มนฤตยพล อุรบุญนวลชาติ คณบดีคณะสงัคมศาสตร          
เฝารับเสด็จ 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ             ขอมูล ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2552 

ศ.ดร.ทัศนีย อัตตะนันทน จากคณะเกษตร 
ไดรับรางวลันักเทคโนโลยีดีเดน ป 2552 

ศ.ดร.ทศันยี อัตตะนนัทน อาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดรับรางวลันกัเทคโนโลยี
ดีเดนประจาํป 2552 จากมูลนธิิสงเสริมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ จากผลงานวจิยัเรือ่ง “เทคโนโลยีปุยสั่งตัด
เพ่ือการผลิตพืชอยางย่ังยืน” ซึ่งมีจดุเดนคือ เปนเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพ้ืนที ่โดยคิดคนชุดตรวจสอบ NPK 
(ไนโตรเจน-ฟอสฟอรสั-โพแทสเซียม) และ pH ของดินแบบรวดเร็ว ชวยใหเกษตรกรสามารถวเิคราะหดินไดดวยตนเอง แลวใชปุยได
เหมาะกับดินและพืช ลดการใชสารเคมีกําจดัศัตรูพืช ไมสรางปญหาสิง่แวดลอม การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีคณะวิจัย 28 ทาน จาก 15 
หนวยงาน ซึ่งเปนอาจารยผูเชี่ยวชาญเรือ่งดินและปุย ธาตุอาหารตาง ๆ ที่ใชบํารุงดินและพืช นอกจากนี ้ศ.ดร.ทัศนีย อัตตะนันทน 
ยังเคยไดรับรางวลัคิดคนสิง่ประดิษฐ ป 2537 นสิิตเกาดีเดนคณะเกษตร ป 2549 เข็มพระราชทานมูลนธิพิระดาบส ป 2525 และ 
เม่ือวันที ่22 ตุลาคม 2552 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไดจดังานเลี้ยงประกาศเชดิชเูกียรติและแสดงความยินดีแกบุคลากรผูนํา
ชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัย ณ หองวภิาวดีบอลรูม C โรงแรมโซฟเทล เซน็ทารา แกรนด ลาดพราว โดยมี ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย            
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ที่ปรึกษาอธิการบดี คณะผูบริหาร  
และคณาจารย รวมแสดงความยินดี 
ท่ีมา : มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ              ขอมูล ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2552   

โครงการนํ้าเชื้อชางแชเย็น และแชแขง็ และการผสมเทียมในชางไทย 
ควารางวัลโครงการดเีดนของชาต ิป 2552 

โครงการน้ําเชื้อชางแชเย็น และแชแขง็ และการผสมเทียมในชางไทย ไดรับคัดเลอืกใหเปนโครงการดีเดนของชาติ ประจาํป 
2552 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเภทโครงการ จากคณะกรรมการเอกลกัษณของชาติ สํานกันายกรัฐมนตร ีและจะไดเขา
เฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เพ่ือรับพระราชทานรางวลัเกียรติคุณบุคคล หนวยงาน และโครงการดีเดนของชาติตอไป โดย
โครงการน้ําเชื้อชางแชเย็น และแชแขง็ และการผสมเทียมในชางไทยนี้ มี น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เปนหวัหนาโครงการ โดยไดดําเนนิงานรวมกับคณะสตัวแพทยของโรงพยาบาลชาง สถาบันคชบาล
แหงชาติในพระอุปถัมภฯ และ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม โดยคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรศึกษาเก่ียวกับชาง  
เพศผู และมหาวทิยาลยัเชยีงใหมศึกษาชางเพศเมีย และนกัวจิยัจากภาครฐัและเอกชน ไดดําเนินการรีดน้ําเชื้อและเก็บตัวอยาง
น้ําเชื้อจากชางภายในศูนยอนรุักษชางไทย ต้ังแตป 2543 และไดทาํน้ําเชือ้ชางแชแขง็สาํเร็จเปนครัง้แรกของโลกในป 2545 ซึ่งเปน

 



 
จุดเริ่มตนของการพัฒนาการผสมเทียมชางตอมา จนกระทัง่เม่ือวนัที่ 7 มีนาคม 2552 การผสมเทยีมดวยน้าํเชือ้ชางสดก็ประสบ
ความสําเร็จไดลูกชางพลายเชอืกแรกในประวัติศาสตรชาติไทยและในทวีปเอเชีย และไดรับพระราชทานชือ่จากพระบาทสมเด็จ         
พระเจาอยูหวั วา “พลายปฐมสมภพ” ซึ่งมีความหมายวา “ชางเชอืกแรกทีเ่กิดจากการผสมเทยีมน้าํเชือ้” 
ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร                  ขอมูล ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2552 

สถาบันวิจยัและพฒันาแหง มก. ครบรอบ 31 ป 
จัดสัมมนาเร่ือง “มก. กับการเปนมหาวทิยาลยัวจิยัแหงชาต”ิ 

 เม่ือวันที ่12 ตุลาคม 2552 ณ หองประชมุสธุรรม อารกุีล อาคารสารนิเทศ 50 ป รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน ใหเกียรติเปน
ประธานกลาวเปดและใหนโยบายการพัฒนามหาวทิยาลยัวิจยัแหงชาติ ในงานสมัมนาเรือ่ง “มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรกับการเปน
มหาวทิยาลยัวิจยัแหงชาติ” ซึ่งจดัขึ้นเนือ่งในโอกาสครบรอบปที่ 31 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
มีการสัมมนาในหวัขอ “กลยุทธการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูการเปนมหาวทิยาลยัวิจยัแหงชาติ” โดย รศ.ดร.วิจารณ 
วิชชุกิจ คณบดีคณะเกษตร หวัหนาโครงการศูนยวิทยาการขัน้สูงเพ่ือการเกษตรและอาหาร ดร.จงรักษ วัชรินทรรัตน หัวหนาโครงการ
ศูนยวิทยาการขั้นสูงดานทรพัยากรธรรมชาติเขตรอน ศ.ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล หวัหนาโครงการศูนยวิทยาการขั้นสงูดานนาโน
เทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม เคมี อาหาร และการเกษตร รศ.ดร.กองกิติ พูสวสัด์ิ หวัหนาโครงการศูนยวิทยาการขั้นสูงดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และ รศ.ดร.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝายวิเทศสมัพันธ เปนผูดําเนินรายการ โดยมีผูรวมงานจาํนวน 
390 คน จากนั้นมีพิธีประกาศเกียรติคุณนกัวจิยัและหนวยงานวิจยั โดย รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน รองอธิการบดีฝายวิจยั เปนผู
มอบโลและเกียรติบัตรใหนักวิจัยและหนวยงานที่ไดรับการยกยอง 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.                ขอมูล ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2552   

วิทยาเขตศรีราชา วางศลิาฤกษอาคารศนูยเรียนรวม 3 
 เม่ือวันที ่8 ตุลาคม 2552 ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธานในพิธีวางศิลาฤกษ
อาคารศูนยเรียนรวม 3 โดยมี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี รศ.ชยัวัฒน ชยักุล รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พรอมดวย              
คณะผูบริหารรวมในพิธี ณ บริเวณพ้ืนที่กอสรางอาคาร 17 ศูนยเรียนรวม 3 วิทยาเขตศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี    
  อาคาร 17 อาคารศูนยเรียนรวม 3 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ สงู 4 ชั้น มีพ้ืนที่ใชสอยรวม 9 ,878 ตารางเมตร 
ประกอบดวย หองบรรยาย จาํนวน 32 หอง หองพักอาจารย หองธรุการและประชาสมัพันธ หองโถงเอนกประสงค          และหองพัก
แมบาน โดยใชงบประมาณคากอสรางในวงเงนิ 121,630,000 ลานบาท จากงบประมาณแผนดินป พ.ศ.2552 จํานวน 24,000,000 
ลานบาท งบประมาณแผนดินผกูพัน 2 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2553 - 2554 จํานวน 73,304,000 ลานบาท และงบประมาณเงินรายได ป 
2552 – 2554 จํานวน 24,326,000 ลานบาท เริ่มกอสรางต้ังแตวันที่ 20 เมษายน 2552 สิ้นสุดวันที ่30 พฤศจิกายน 2553 รวม
ระยะเวลากอสราง  590 วัน ดําเนนิการกอสรางโดย บริษัท ไทยมารูกิ จาํกัด และควบคุมการกอสรางโดย บริษัท รอจ คอนซลัแตนท 
จํากัด โดยมี รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ เปนประธานคณะกรรมการตรวจการจาง  
ท่ีมา : รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา                        ขอมูล ณ วันท่ี 28 ตุลาคม 2552 

สหกรณออมทรัพย มก. จาํกดั จดัสมัมนาวิชาการ 
 สหกรณออมทรัพย มก. จาํกัด จะจดัสมัมนาวิชาการ เรือ่ง “การขยายอาณาจักรธรุกิจของขบวนการสหกรณออมทรัพย : 
ความเปนไปไดและแนวทางการพัฒนา” ในวันเสารที ่28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรม
รามาการเดน ถนนวภิาวดีรงัสติ กรงุเทพฯ โดยมีวิทยากร ประกอบดวย นายศิริชยั สาครรัตนกุล อดีตรองกรรมการผูจดัการ ธนาคาร
เพ่ือการสงออกและนาํเขาแหงประเทศไทย นายปรเมศวร อนิทรชมุนมุ อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ สํานกังานคณะกรรมการอยัการ 
ผศ.สุชนิ ปลีหะจนิดา อาจารยประจาํภาควชิาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตรและกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ผศ.ดร.รังสรรค 
ปติปญญา อาจารยประจาํภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร และเลขานุการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 
อนึ่งในชวงเวลา 09.30 น. รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดีและประธานกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพย มก.จาํกัด เปน
ประธานเปดการสัมมนาและกลาวตอนรับ 
ท่ีมา : สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด                 ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2552 


