
คานิยมหลกั “มุงผลสมัฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๑๑      วันท่ี   ๑๓     เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มก. จดังานเชดิชเูกียรต ิ
เกษตรศาสตร ปราดเปร่ือง รุนท่ี 7 

 เม่ือวันที ่3 พฤศจิกายน 2552 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดจดังานเกษตรศาสตรปราดเปรือ่ง รุนที่ 7 ขึ้น ณ หองวิภาวดี
บอลรูม ซ ีโรงแรมโซฟเทลเซน็ทาราแกรนด ลาดพราว โดย ศ.ดร. กําพล อดุลยวทิย นายกสภามหาวิทยาลัย ไดมอบเข็มพระพิรุณ
ทองคํา และ รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดมอบโลเชดิชเูกียรติและกลาวแสดงความยินดี แกนสิิตเกาที่ไดรับการประกาศ
เชดิชเูกียรติ เปนเกษตรศาสตร ปราดเปรือ่ง รวม 11 คน ประกอบดวย ผศ.ประภา กาหยี KU 27  คุณปรีชา สมบูรณประเสรฐิ             
KU 28 คุณเอ็นน ูซื่อสุวรรณ KU 28 พลตํารวจโท กฤษฎา พันธุคงชื่น KU 30 คุณจีราวรรณ บุญเพ่ิม KU 30 คุณนวิัติ สธุีมีชยักุล 
KU 33 คุณวทิย ประทักษใจ KU 34 คุณลกัษณ วจนานวชั KU 35  คุณสาธิต รังคสิริ KU 38 คุณเกียรติพงษ รัชตเกรียงไกร KU 45 
และคุณโชติ ตราช ูปริญญาโท สาขาการใชที่ดินและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 
 ในโอกาสเดียวกันนี้ อธิการบดีไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกเกษตรศาสตร ปราดเปรือ่ง 3 ทาน ที่ไดรับการแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงผูบรหิาร ระดับสงูขึ้น ไดแก คุณยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ KU 28 เกษตรศาสตร
ปราดเปรือ่ง รุนที ่1 คุณวฑิูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม KU 33 เกษตรศาสตร ปราดเปรื่อง รุนที่ 1 และคุณชลติ             
ดํารงศักด์ิ อธิบดีกรมชลประทาน  KU 32 เกษตรศาสตร ปราดเปรื่อง รุนที่ 2 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ        ขอมูล ณ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 

นิสิตเรียนดี 4 วิทยาเขต 
รับทุนพระราชทานเรียนด ี“ทุนภูมิพล” 

 เม่ือวันที ่4 พฤศจิกายน 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานมอบทนุพระราชทานรางวลัเรียนดี     
“ทุนภูมิพล” แกนสิิตที่ไดรับรางวลัเรียนดี ประจําปการศึกษา 2551 รวม 132 คน (คณะละ 5 คน) จํานวน ทุนละ 15,000 บาท    
รวมเปนเงินที่มอบทั้งสิ้น 1,980,000 บาท (หนึง่ลานเกาแสนแปดหม่ืนบาทถวน) โดยมีนสิิตที่ไดรับทนุแยกตามวทิยาเขต ดังนี้ 

ท่ี นิสิตวิทยาเขต จํานวน (คน) เงินทุน (บาท) 
1 
2 
3 
4 
 

บางเขนและสถาบันสมทบ 
กําแพงแสน 
ศรีราชา 
เฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร 
                                            รวม 

 68 
 29 
 20 
 15 
132 

1,020,000 
  435,000 
  300,000 
  225,000 
1,980,000 

 ทั้งนี ้“ทุนภูมิพล” เปนทนุที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ไดพระราชทานเงินที่มีผูทลูเกลาฯ ถวายใหแก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือครัง้ที่เสด็จฯ มาทรงดนตรี ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 2507 จัดต้ังเปนทุนการศึกษาแก
นิสิตในนาม “ทุนภูมิพล” โดย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไดนาํเงินพระราชทาน และเงินที่มีผูสมทบเพ่ิมเติมฝากไว ณ สหกรณ 
ออมทรัพย มก. และไดนาํดอกผลที่ไดมาจดัสรรเปนรางวัลเรียนดีแกนสิิตที่มีผลการเรียนดีเดนทกุคณะ ทกุวิทยาเขต ต้ังแตป
การศึกษา 2550 เปนตนมา โดย มก. ไดมอบเงนิสมทบ เพ่ือจดัสรรมอบเปนทนุแกนสิิตรางวลัเรียนดีทนุภมิูพล ประจาํปการศึกษา 
2551 จํานวน 1,780,000 บาท (หนึง่ลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนบาทถวน) ดวย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนา       ขอมูล ณ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 

 



 
 

แคปซูลเลือดจระเข 
ไดรับใบอนุญาตผลติอาหาร จาก อย. 

 เลือดจระเขชนิดแคปซลู (ผลติภัณฑอาหารเสรมิ) ผลงานสรางสรรคของ รศ.ดร.วิน เชยชมศร ีและคณะ จากคณะ
วิทยาศาสตร ผูผลิตเลอืดจระเขระเหิดแหงไดรับใบอนญุาตผลติอาหาร จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เม่ือวนัที่  
27 สิงหาคม 2552 และไดรับอนญุาตใชฉลากอาหารวา “เลอืดจระเขแคปซลู (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร)” เม่ือวันที ่9  ตุลาคม  
2552 ซึ่งทัง้ 2 สวนนีจ้ะสรางความม่ันใจในผลติภัณฑแกผูบริโภคมากย่ิงขึ้น 
 สําหรบัผลงานวจิยัดังกลาว ไดรับสทิธบัิตรการประดิษฐอุปกรณสําหรบัเจาะเก็บเลอืดปริมาณมาก และอนสุิทธบัิตร                
กรรมวิธีการเตรียมผงเลอืดจระเขแหงและผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีจากกรมทรัพยสินทางปญญา และไดขยายผลในเชงิพาณิชย 
โดยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2551 ไดมีการลงนามถายทอดเทคโนโลยีในการผลติเลอืดจระเขระเหิดแหง ใหแก หจก.วานไิทย ซึง่เปน
กิจการหนึ่งของศูนยบมเพาะธุรกิจ มก. โดย รศ.ดร.วิน เชยชมศร ีและคณะเปนทีมที่ปรึกษาใหกับกิจการดังกลาว 
ท่ีมา : สํานักงานบริการวิชาการ         ขอมูล ณ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 

กรมวิทยาศาสตร กลาโหม มอบวิศวฯ 
พัฒนาลาํตวัอวกาศนาวา 

 กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม ไดทาํสัญญาวาจางคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร                  
ดําเนินการวิจยัและพัฒนาลําตัวอวกาศนาวา (Airship) พรอมอุปกรณในวงเงินวาจางวิจัย รวม 889,572 บาท (แปดแสนแปด 
หม่ืนเกาพันหารอยเจด็สบิสองบาทถวน) มีระยะเวลาดําเนินงานแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจาง คือ  
วันที ่19 ตุลาคม 2552  
 ทั้งนี้โครงการวิจยัดังกลาว มี รศ.ดร.ปองวิทย ศิริโพธิ์ อาจารยภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศเปนหวัหนาโครงการ 
โดยขณะนี้ไดเริ่มตนดําเนนิงานโครงการแลว และมีแผนงานสงมอบอวกาศนาวาทีแ่ลวเสร็จ ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2553 
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2552 

กฟผ. มอบวิศวฯ เปนท่ีปรึกษา 
วิเคราะหความมั่นคงเขื่อน 

 ศูนยวิจยัและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร ไดรับการวาจางจาก              
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ใหเปนที่ปรึกษาดําเนนิการวิเคราะหความม่ันคงของเขื่อน SRK ตอแรงกระทาํจาก
แผนดินไหว (Stability Analysis of SRK Dam under Seisnuic Loading) ในวงเงินวาจาง 3,778,671.75 บาท (สามลานเจด็แสน
เจด็หม่ืนแปดพันหกรอยเจด็สบิเอ็ดบาทเจด็สิบหาสตางค) โดยมี ผศ.ดร.สุทธศัิกด์ิ ศรลัมพ เปนหวัหนาโครงการ 
ท่ีมา :            ขอมูล ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 

บุคลากร มก. ใหความสนใจ รวมสัมมนา 
การเตรียมความพรอมเมื่อ มก. เปน ม. ในกาํกับของรัฐ 

 เม่ือวันที ่13 ตุลาคม 2552 รศ.วุฒชิยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา วิชาการ เรื่อง                         
การเตรียมความพรอมของบุคลากร เม่ือมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ณ หองประชุมสุธรรม                  
อารกุีล อาคารสารนิเทศ 50 ป จัดโดย สภาขาราชการ มก. ทั้งนี้เพ่ือใหบุคลากรไดรับทราบความคืบหนาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการเปนมหาวทิยาลยัในกํากับของรัฐ รวมทั้งสิทธิประโยชน บทบาทและหนาทีเ่ม่ือมหาวทิยาลยั
ไดเปลี่ยนเปนมหาวทิยาลยัในกํากับของรฐั จากมหาวทิยาลยัอื่นที่เปนมหาวทิยาลยัในในกํากับแลว ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี และ มหาวทิยาลยัมหดิล โดยมีผูเขารวมสัมมนา จํานวน กวา 800 คน 
ท่ีมา : สภาขาราชการ                                                                  ขอมูล ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2552 
 


