
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๑๕      วันท่ี   ๒๐     เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

รับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเปดศูนย 3 วัย 
 ในวโรกาสทีส่มเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พรอมดวยพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ                     
พระวรชายาฯ ไดเสด็จไปทรงเปดศูนย 3 วัย สานสายใยรักแหงครอบครวั ดินแดง เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 รศ.วุฒิชัย               
กปลกาญจน อธิการบดี ไดรวมรับเสด็จฯ และรวมฉายพระรูปรวมกับคณะผูบริหารระดับสงูของหนวยงานตาง ๆ ที่ใหการสนับสนนุ         
การดําเนนิงานศูนย 3 วัย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ        ขอมูล ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2552 

นักกฬีาชมรมยูโด-ไอคิโด กวาด 3 รางวัล 
จากการแขงขัน “ไทย-เยอรมันคัพ” คร้ังท่ี 12 

นิสิตนักกีฬาชมรมยูโด-ไอคิโด ควารางวลัชนะเลศิ รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 และ 2 จากการแขงขัน “ไทย-เยอรมันคัพ” 
ครั้งที่ 12 ประจาํป 2552 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที ่17 – 18 ตุลาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื ดังนี ้

รางวลัชนะเลิศ จํานวน 3 รางวัล ไดแก 
1.นายปกภณ จันทศาสตร    คณะสัตวแพทยศาสตร  รุนน้ําหนักไมเกิน 81 กิโลกรัม 
2.นางสาวสกุลดาว ศรีหวาด  คณะศึกษาศาสตร รุนน้ําหนักไมเกิน 45 กิโลกรัม 
3.นางสาววรรณพิมล พิทักษโลพานิช คณะประมง  รุนน้ําหนักไมเกิน 63 กิโลกรัม 
รางวลัรองชนะเลิศอันดบั 1 จํานวน 4 รางวัล ไดแก 
1.นางสาวรัตนติกาล รุกกระมูล  คณะศึกษาศาสตร รุนน้ําหนักไมเกิน 52 กิโลกรัม 
2.นางสาวศิรินภา ศรสีวสัด์ิ   คณะศึกษาศาสตร รุนน้ําหนักไมเกิน 57 กิโลกรัม 
3.นายอัศน ีเพ่ิมพูนกําพล   คณะศึกษาศาสตร รุนน้ําหนักไมเกิน 60 กิโลกรัม 
4.นายธรีภัทร รัตนพัฒนากุล   คณะสงัคมศาสตร รุนน้ําหนักไมเกิน 81 กิโลกรัม 
รางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2 จํานวน 5 รางวัล ไดแก 
1.นางสาวดวงใจ ศรีสวสัด์ิ   คณะมนุษยศาสตร รุนน้ําหนักไมเกิน 48 กิโลกรัม 
2.นางสาวปยวรรณ คูมีชัย   คณะบริหารธุรกิจ  รุนน้ําหนักไมเกิน 57 กิโลกรัม 
3.นางสาวพัชรภิญญา รื่นวงษา  คณะศึกษาศาสตร รุนไมจํากัดน้ําหนัก 
4.นายพัฒนดนยั เจริญสขุ   คณะมนุษยศาสตร รุนน้ําหนักไมเกิน 55 กิโลกรัม 
5.นางสาวมินนภา รักพานิชมณี  คณะบริหารธุรกิจ  รุนน้ําหนักไมเกิน 63 กิโลกรัม 
มหาวทิยาลยั จงึขอแสดงความยินดีกับนสิิตนกักีฬา ที่สรางชือ่เสียงใหกับมหาวทิยาลยัในครัง้นี้ดวย 

ท่ีมา: ชมรมกีฬายูโด-ไอคิโด         ขอมูล ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 
อธกิารบดบีรรยายพเิศษ หลักสูตร สปท. 

 เม่ือวันที ่17 ตุลาคม 2552 รศ.วุฒชิยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนวทิยากรบรรยายพิเศษ   วิชา 01132597 สัมมนายอย 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ หมวดวิชาการจัดการ  ภาคเรียนที ่2/2552 ของนสิิตรุนที่ 
16 จํานวน 77 คน ของโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธรุกิจ (สปท.) ทั้งนี ้สปท. เปนโครงการรวมมือระหวางคณะบริหารธุรกิจ 
มก. กับสถาบันวิชาการปองกันประเทศ โครงการจํานวน 77 คน 
ท่ีมา : คณะบริหารธุรกิจ                                                                        ขอมูล ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2252 

 



 
มก. รวมมือกรมพฒันาท่ีดิน นําไพโรไลซิสแปรขยะผลติเปนปุย 

 กรมพัฒนาที่ดินมอบมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ดําเนนิโครงการจัดการขยะอยางครบวงจรเพื่อผลติปุยอินทรยี           
จากขยะมูลฝอย โดยในการดําเนนิโครงการดังกลาว จะนาํเศษอาหาร เศษผักทเีหลอืทิ้งบรเิวณตลาดไท และเทศบาลทาโขลง                
จ. ปทมุธาน ีเปนพ้ืนทีน่าํรอง นาํเศษผัก อาหาร และขยะจาํพวกพลาสติกเขาสูกระบวนการ “ไพโรไลซิส” ซึ่งเปนการสลายตัวของ
สารดวยความรอนในสภาวะไรอากาศ ซึ่งจะทําใหไดผลิตภัณฑ 3 ชนดิ ไดแก กาซ น้ําสมควันไม และถานชวีมวล นาํมาใชประโยชน
ทางการเกษตรและชวยกําจดัน้ําเสียขจดักลิ่นเหม็นตามทอระบายน้ําภายในชมุชนไดเปนอยางดี 
 ทั้งนี้ในการดําเนินการทําวิจัยในเรื่องนี้มี รศ.ดร.อภิญญา ดวงจันทร อาจารยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 
ซึ่งทาํงานวจิยัดานไพโรไลซสิเปนหวัหนาโครงการ และจากการทํางานใหกับกรมพัฒนาที่ดินในการจดัการขยะมูลฝอยดังกลาว          
ไดนาํมาสูแนวคิดในการจัดการขยะสดจากโรงอาหารคณะวิศวฯ ไปเปนนํ้าหมกัชีวภาพเพื่อบําบดันํ้าเสียในคูนํ้าบริเวณ
ดานหลงัอาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งเดิมมีกลิ่นเหม็นใชเวลาหมัก 20 วัน และนําน้ําหมักชวีภาพมาใสในคูน้าํในชวงทดลอง
บําบัดน้ําในคูน้ํา 15 วัน ผลปรากฏวาน้าํมีคุณภาพดีขึ้นไมมีกลิ่นเหม็น และใสขึ้น คา BOD ลดลง DO สูงขึ้น และ total solid ลดลง 
ซึ่งหากประสบผลสาํเร็จจะขยายผลในระดับมหาวทิยาลยัตอไป 
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 

ตอนรับคณะผูบริหาร AVRDC 
 เม่ือวันที ่6 พฤศจิกายน 2552 อธิการบดี พรอมดวยผูอาํนวยการสถาบันวจิยัและพัฒนา กําแพงแสน หวัหนาศูนยวิจยั
และพัฒนาพืชผักเขตรอน สถาบันวิจยัและพัฒนา กําแพงแสน และผูทีเ่ก่ียวของ ไดใหการตอนรับ Dr. Dyno Keatinge, Director 
Grneral ของ The Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC) และคณะ จํานวน 6 คน ณ สํานักงาน
อธิการบดี ในโอกาสที่มาเยือน มก. และเพ่ือแสดงความขอบคุณที่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรสนบัสนนุสถานที่ในการจดัการ
ประชุม The 2009 Board’s 2nd Executive Committee (EXECOM) Meeting ในวันที ่7 พฤศจิกายน 2552 พรอมทัง้หารือเก่ียวกับ
ความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง AVRDC และ มก. 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ         ขอมูล ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 

สถานพยาบาลควบคุมการแพรกระจายโรคตาแดงในหอพักนิสิต 
 ระหวางวนัที่ 11 กันยายน – 7 ตุลาคม 2552 ทางสถานพยาบาลไดตรวจพบการระบาดของโรคตาแดงของนสิิตภายใน
หอพัก มก. โดยพบวามีจาํนวนผูปวยโรคตาแดงทีน่อนพักอยูในหอ จาํนวน 16 คน ซึ่งมีอาการตาแดงและมีเชื้อโรคตาแดงชนิด
คอนขางรุนแรง มีผลทาํใหกระจกตาเปนแผล ทางสถานพยาบาลจงึไดดําเนนิการควบคุมการแพรระบาดเพ่ือลดความรุนแรงในการ
แพรกระจายของโรคตาแดง โดยติดตาม ดูแลและใหการรักษาผูปวยอยางตอเนือ่งจนถึงปจจบัุน การแพรกระจายของโรคตาแดงใน
หอพักนสิิต มก. ไดลดลงแลว ขณะนี้ทางสถานพยาบาลรวมกับกองกิจการนสิิตและหอพักในการจดัต้ังระบบเฝาระวงัอยางงาย เชน 
การแจงสถานการณเพ่ือเตรียมการรักษาใหสขุศึกษาและปองกันพรอมประกาศแจงเตือน เพ่ือควบคุมโรคไดทนัทวงท ี
ท่ีมา : สถานพยาบาล            ขอมูล ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2552 

สัมมนาวเิทศสมัพันธของสถาบนัอุดมศกึษาไทย  ประจาํป 2552 
 กองวเิทศสมัพันธ จดัโครงการสัมมนาเครอืขายวิเทศสมัพันธของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจาํป 2552 : วิเทศสัมพันธกับ
ประชาคมอาเซียน ในป 2558 จดัขึ้นระหวางวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2552  ณ  หองประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ป และ 
Ravindra Beach resort & Spa จังหวัดชลบุร ีโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางบทบาทงานวิเทศสมัพันธใหเปนกําลงัสาํคัญในการ
พัฒนาสถาบันอดุมศึกษาไทย และพัฒนาขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศไดอยางแทจรงิ ทั้งนี ้รศ.วุฒชิยั กปลกาญจน 
อธิการบดี เปนประธานเปดการสัมมนา โดยมีผูปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ นกัวเิทศสมัพันธ และสมาชกิเครอืขายวิเทศสมัพันธ ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย รวมสัมมนาจํานวน 50 คน   
ท่ีมา : กองวิเทศสัมพันธ                                                                                     ขอมูล ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2552 


