
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๑๔      วันท่ี   ๑๘     เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 
ทรงเขาศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศาสตร รุนท่ี 1 

 เม่ือวันที ่6 พฤศิกายน 2552 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ไดเสด็จไปทรงรวมในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร รุนท่ี 1                            
ณ หองประชุม อาคารการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐาน คณะสังคมศาสตร โดยศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลยวิทย นายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดี รศ.ดร.มนฤตยพล อุรบุญนวลชาติ คณบดีคณะสงัคมศาสตร รศ.ดร.กัญจนา               
ธีระกุล คณบดีบัณฑติวิทยาลยั พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย นสิิต เฝารับเสด็จ โดยไดทรงรับฟงการบรรยายและขอแนะนาํ                    
การทรงศึกษารายวิชาในภาคการศึกษา ปที ่1 พรอมแนะนาํคณาจารยผูสอน รวมถึงทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติความเปนมา                 
ของคณะสังคมศาสตร และเสวยพระกระยาหารกลางวันรวมกับผูบริหาร คณะอาจารยและพระสหาย รุนที่ 1 กอนเสด็จกลับวังศุโขทัย 
 ทั้งนี้ นบัเปนเกียรติยศสูงสุดของชาวมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดยเฉพาะคณาจารยของคณะสงัคมศาสตรที่พระเจา -                 
วรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ พระผูทรงเปนศิษยเกาดีเดนระดับปริญญาโท สาขาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร มก.
ทรงเขารวมศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาสงัคมศาสตร รุนที่ 1 ในครั้งนี ้
ท่ีมา : คณะสังคมศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 

ผลการแขงขันหมากลอม 
อุดมศกึษา ชงิชนะเลศิแหงประเทศไทย 

 ผลการแขงขันหมากลอมอุดมศึกษาชงิชนะเลศิแหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 ซึ่งสมาคมกีฬาหมากลอมแหงประเทศไทย รวมกับ 
บริษัท ซ ีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนเจาภาพจดัขึ้นระหวางวันที่ 19 – 21 
ตุลาคม 2552 ณ มก. กพส. โดยมีสถาบันเขารวมการแขงขัน จาํนวน 48 สถาบัน และมีนกักีฬาเขารวมแขงขัน จาํนวน 220 คน 
ปรากฏวานสิิต มก. ไดรับรางวัลในการแขงขันครั้งนี้ รวม 3 รางวัล ไดแก 

1. รางวลัดาวรุงชาย ชนะ 4 กระดาน คือ นายเชษฐา ปางวัชรากร 
2. รางวลัดาวรุงชาย  ชนะ 5 กระดาน คือ นายจริา วชริาทัศ นายกษิดิศ สตางคมงคล และนายรุงศักด์ิ โรจนภรณ 
3. รางวลัดาวรุงหญิง ชนะ 4 กระดาน คือ นางสาวสายรุง ชูประเสริฐ 

ท่ีมา : สมาคมกีฬาหมากลอมแหงประเทศไทย        ขอมูล ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 
นิสิตสกลนคร กบัรางวลัการแขงขนัดานวิชาการและกีฬา 

 ในภาคตนปการศึกษา 2552 ทีผ่านมา นสิิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร ไดเขา
รวมการแขงขันทัง้ทางดานวชิาการและกีฬา ที่องคกร หนวยงานภายนอกจดัขึน้  และไดสรางชือ่เสียงมาสูมหาวทิยาลยัโดยไดรับ
รางวลัจากการแขงขันในประเภทตาง ๆ ดังนี ้
ที ่ เหรียญรางวัล การแขงขัน วันที ่ ผลงานของนิสิตคณะ 
1 ทอง รถประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิง คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
7 – 8 ก.พ. 52 คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 
2 เงิน การประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ ตอน งานเขา ... OTOP 24 มิ.ย. – 18 

ก.ย. 52 
คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ 

 



 
3 เงิน การประกวดเว็บไซดเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย 26 มิ.ย. 52 คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร 
4 ทอง การประกวดผลิตภัณฑอาหารสรางสรรคจากหมากเมา 10 ก.ย. 52 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

และอุตสาหกรรมเกษตร 
5 ทอง การประกวดเว็บไซดเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย 

ระดับภาค โครงการสูวิกฤตเศรษฐกิจดวยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กองทัพภาคที ่2 

22 ก.ย. 52 คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร 

6 เงิน ศิลปะการปองกันตัวแบบผสมผสาน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 10 ต.ค. 52 คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

7 เงิน และ รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

CSR  Plan  Competition 13 ต.ค. 52 คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ 

8 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 และ

เหรียญทองแดง 

RD  Camp  Season 3  คายภาษีสนุกสําหรับคนรุนใหม 12 – 21 ต.ค. 
52 

คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ 

ท่ีมา : รองอธิการบดวิีทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร      ขอมูล ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 
มก. นําคณะสื่อมวลชนเยีย่มชมกังหันพลงันํ้าตนแบบโครงการคลองลดัโพธิ ์

เม่ือวันที ่5 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป งานประชาสัมพันธ มก. จัดโครงการสื่อมวลชน
สัญจร ครั้งที่ 5 ประจําป 2552 และการแถลงขาว มก. ประสบความสําเร็จออกแบบกังหนัพลงัน้ําตนแบบ ผลิตกระแสไฟฟาตามแนว
พระราชดําริ พรอมเย่ียมชมโครงการศึกษาวเิคราะหศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดานไฟฟาพลังน้ํา อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานการแถลงขาว รวมดวย รศ.ดร.เจษฎา              
แกวกัลยา ผูอํานวยการโครงการศึกษาฯ รศ.ชัยวัฒน ขยันการนาว ีหวัหนาโครงการศึกษาฯ และทมีงาน ซึ่ง นาย ชลิต ดํารงศักด 
อธิบดีกรมชลประทาน ใหเกียรติรวมแถลงขาว ทั้งนี้มีสื่อมวลชนจากหนงัสอืพิมพกรุงเทพธรุกิจ หนงัสือพิมพไทยรฐั หนงัสือพิมพ 
Bangkok Post หนงัสอืพิมพไทยโพสต หนงัสอืพิมพผูจดัการ หนงัสือพิมพมติชน หนงัสอืพิมพเดลินวิส สถานโีทรทศันสีกองทพับก 
ชอง 7 สถานโีทรทศันโมเดิรนไนนทวีี สถานวีทิยุโทรทศันแหงประเทศไทย NBT และสถานโีทรทศันไทยพีบีเอส จาํนวนกวา 30 คน             
ใหความสนใจรวมรบัฟงการแถลงขาว และเดินทางไปชมการสาธติการทาํงานของชดุกังหนัพลงัน้ําตนแบบในการผลติกระแสไฟฟา 
ณ พ้ืนที่โครงการฯ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

โครงการดังกลาว ทีมนักวิจัย มก. ไดสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั นาํพลังงานน้าํที่ระบายผานคลอง            
ลัดโพธิ์ มาผลิตกระแสไฟฟาใชในประเทศไดสําเร็จ โดยสามารถออกแบบกังหนัตนแบบทีผ่ลิตขึ้นเองในประเทศไดเปนครัง้แรก ซึ่งชวย
ลดการนาํเขาอุปกรณราคาแพงจากตางประเทศ และสามารถตอยอดองคความรูการผลิตกังหนัประยุกตใชกับประตูระบายน้ําของ
กรมชลประทานที่มีอยูทั่วประเทศ เปนพลังงานทดแทนอีกทางหนึ่ง 

ทั้งนี ้องคความรูตาง ๆ ทีไ่ดจากการศึกษาวิจยัครัง้นี้ เปนการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ไดแก ทรัพยากรน้ํา 
วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิง่แวดลอม และวิศวกรรมการเดินเรอื จากนกัวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน และวทิยาเขตศรีราชา ซึง่มุงม่ันที่จะศึกษาวจิยัการนําพลังน้ํามาใชประโยชน เพ่ือเปนพลังงานทดแทนในอนาคต 
โดยใชศักยภาพของกังหนัลมเปนตนแบบความคิด และสามารถจะนาํไปขยายผลในการผลติไฟฟาที่ประตูระบายของกรมชลประทาน
ที่มีอยูทั่วประเทศได 
ท่ีมา : งานประชาสัมพันธ มก.                     ขอมูล ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2552 
         


