
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๒๐      วันท่ี   ๑     เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

คณบดีใหม 
 ที่ประชมุสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรในการประชมุ ครั้งที่ 11/2552 เม่ือวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติอนุมัติ
แตงต้ังคณบดี 2 หนวยงาน คือ 

1. อ.ดร.สุรพล ภัทราคร ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ตออีกวาระหนึ่งต้ังแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2553 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป 

2. ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน ภาควิชาวศิวกรรมปาไม ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวนศาสตร ต้ังแตวนัที่ 1 
เมษายน 2553 โดยมีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป สืบแทน อ.ดํารงค ศรีพระราม คณบดีคณะวนศาสตรคนปจจุบัน ที่จะครบ
วาระในวันที ่31 มีนาคม 2553 
ท่ีมา : กองกลาง                   ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2552 

วิทยาเขตกาํแพงแสนจดังานครบรอบกอตั้ง 30 ป  
และเปดอนุสาวรียหมอมหลวงชชูาติ กําภู 

 เม่ือวันที ่12 พฤศจิกายน 2552 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน จดังานวนัสถาปนาวทิยาเขต
กําแพงแสน ครบรอบปที ่30 โดยไดจดัใหมีพิธเีปดอนสุาวรียหมอมหลวงชชูาติ กําภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน และอดีต
อธิการบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร และพิธวีางพวงมาลา ณ บริเวณสระพระพิรุณ โดยมี ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค 
องคมนตร ีเปนประธานในพิธีเปด พรอมดวย ศาสตราจารย ดร. กําพล อดุลวทิย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                        
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี คุณหญิงโฉมศรี กําภู ณ อยุธยา และครอบครัว ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีกรม
ชลประทาน รวมในพิธี โดยมี ผศ.ดร.ชวลติ ฮงประยูร รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน และผูบรหิารวทิยาเขต ใหการตอนรับ 
ในการนี้ไดมีพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ ผูมีอุปการคุณใหการสนบัสนนุการกอสรางอนสุาวรีย หมอมหลวงชชูาติ กําภู และ
สนบัสนนุกิจการตาง ๆ ของวิทยาเขตกําแพงแสนอยางดีย่ิง รวมทั้งสิ้น 38 ราย และมอบโลประกาศเกียรติคุณแกอาจารยดีเดน
ในดานตาง ๆ รวมทัง้สิน้ 24 ราย  

หมอมหลวง ชชูาติ กําภู เปนบุตรคนโตของ พลตรี พระยาสรุเสนา และคุณหญิงผอบ สุรเสนา จบการศึกษาทางดาน
วิศวกรรมจากมหาวิทยาลยัลอนดอน และเขารับราชการในกรมชลประทาน โดยปฏิบัติหนาทีใ่นดานชลประทานและวศิวกรรม 
หลงัจากนั้นไดรับการแตงต้ังใหเปนราชบัณฑิตในวิชาวิทยาศาสตรประยุกต และไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็ม
ศิลปวิทยา โดยมีผลงานที่โดดเดน และเปนที่รูจกัอยางกวางขวางคือ เปนผูวางระบบชลประทานของประเทศไทย และไดรับ           
การยกยองใหเปนบิดาแหงชลกรของชาติ  

หมอมหลวงชูชาติ กําภู ไดดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ในปพุทธศักราช 2508 – 2510 ในชวงที่
ดํารงตําแหนงอธิการบดี ไดสรางคุณประโยชนแกมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดยการวางแผนขยายมหาวิทยาลยัไปยังอําเภอ
กําแพงแสน จงัหวดันครปฐม ซึ่งเปนพ้ืนที่ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด กลาวคือ อยูบนเสนทางน้ํา ของโครงการชลประทานแมกลองและอยู
ในจงัหวดัปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ทานไดวางระบบพ้ืนฐานการกอสรางวทิยาเขตและเปนผูแสวงหาและจดัเตรียม
งบประมาณการกอสรางไวให จงึทาํใหวิทยาเขตกําแพงแสนมีศักยภาพในการสรางความเจรญิใหแกวงการวิชาการมีชื่อเสียง
เปนที่รูจักโดยทั่วไป และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรบัใชสังคมจาํนวนมากอยางตอเนือ่งจนถึงปจจบัุน 
ท่ีมา : วิทยาเขตกําแพงแสน                    ขอมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 

 



 
คณะกรรมการฝายวิชาการ 

เตรียมการจัดประชุมทางวิชาการ มก. คร้ังท่ี 48   
 มก. ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการจัดงานประชุมทางวิชาการครั้งที ่48 ซึ่งกําหนดจดัขึ้นระหวางวันที่ 3 – 6 
กุมภาพันธ 2553 ณ อาคารศูนยเรียนรวม 3 โดยมีมติกําหนด ชื่อ Theme การประชุม วา “ฟนเศรษฐกิจชาติ เกษตรศาสตร
กูวกิฤตพิชิตโลกรอน” โดยเรียนเชญิ นายอภสิิทธิ์ เวชชาชวีะ ฯพณฯนายกรัฐมนตรรีวมบรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง                      
“การขับเคลือ่นเศรษฐกิจไทยพรอมเตรียมจดัการอธิปรายพิเศษ” ในชื่อเรื่องเดียวกับ Theme โดยเชญิ นายอาํพน กิตติอําพน 
เลขาธิการสํานกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ นายธนนิท เจยีรวนนท ประธานกรรมการบรษิัทเจริญโภค
ภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) นายกานต ตระกูลฮนุ กรรมการผูจดัการใหญบรษิัทปูนซเีมนตไทย จาํกัด (มหาชน) เปนวทิยากร
รวมอภิปราย มี นายกิตติ สิงหาปด เปนผูดําเนินรายการ โดยขณะนี้คณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมฯ กําลังอยูใน
ระหวางการดําเนนิการติดตอประสานงานเพ่ือใหเปนไปตามมติดังกลาว 
ท่ีมา : รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต ประธานคณะกรรมการฝายวิชาการ ประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 48               ขอมูล ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 

กองวิเทศสมัพันธ จดับรรยายเร่ือง “รูเทาทันการจดัอันดับมหาวิทยาลัย” 
 เม่ือวันที ่11 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุมสุธรรม อารกุีล อาคารสารนเิทศ 50 ป รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน 
อธิการบดี เปนประธานเปดการบรรยายเรือ่ง “รูเทาทนัการจดัอันดับมหาวทิยาลยั” โดย ศ.ดร.หมอมราชวงศชษิณุสรร                  
สวสัดิวัตน นกัวิชาการชัน้นาํของประเทศไทยและมีชือ่เสียงในระดับโลก ใหเกียรติเปนวทิยากรการบรรยายพิเศษ ซึ่งการจดั
อันดับมหาวทิยาลยันั้นมีความสําคัญเก่ียวเนื่องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา เปนตัวชี้วัดที ่5          
วัดระดับความสาํเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากลซึง่ประเมินไดจากการไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก             
การบรรยายในครัง้นี้จะชวยสรางความเขาใจและไดทราบขอมูลเชงิลึกเก่ียวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย การพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาของสถาบันอดุมศึกษาในรปูแบบของการเปรียบเทยีบแขงขัน  ตลอดจนไดรับรูความสามารถของสถาบันของ
ตนเองและสามารถนําขอมูลมากําหนดยุทธศาสตรการดําเนนิงานใหกาวหนามากย่ิงขึ้นตอไป 
ท่ีมา : กองวิเทศสัมพันธ                    ขอมูล ณ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552   

สัมมนา เสนทางสูตําแหนงบริหาร 
 เม่ือวันที ่13 พฤศจิกายน 2552 มก. ไดจัดสัมมนาเรื่อง “เสนทางสูตําแหนงบรหิาร” ใหแกขาราชการระดับ 6 ขึ้นไป 
หรือพนกังานมหาวทิยาลยัที่ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 8 ป ที่ปฏิบัติงานดานบรหิาร เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกบุคลากร           
ที่จะกาวสูตําแหนงบริหาร ไดทราบถึงภาระงานในหนาที่ การบริหารจดัการนโยบายของมหาวิทยาลยั รวมทั้งกฎระเบียบ 
ขอบังคับที่เก่ียวของ โดย รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดรวมอภิปรายในหวัขอ นโยบายแผนงานตาง ๆ ในภาพรวม            
ของมหาวิทยาลัย รศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ หวัขอภาระงานในตําแหนงบริหาร                       
รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร หวัขอ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึ่งสงผลตอ              
การบริหารงาน นายพิชิตชัย ผองอุดม ผูอํานวยการสาํนกังานอธิการบดี หวัขอ การบริหารจดัการ กฎ ระเบียบ และขอบังคับ         
ที่เก่ียวของในการบริหารงาน มีบุคลากรใหความสนใจเขารวมการสัมมนารวม 184 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ                   ขอมูล ณ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 

สมาคมนิสติเกาสัตวแพทยศาสตรจดัแขงขนัแรลลี ่
สมาคมนสิิตเกาคณะสตัวแพทยศาสตร รวมกับ เวทโปรดักส กรุป จดัการแขงขนัแรลลี่ Cowboy Family Rally              

และ Cowboy Night เสนทาง...มหศัจรรยริมแมน้ําแคว โรงแรมเฟลกิซ ริเวอรแคว จ. กาญจนบุร ีชิงถวยรางวัลเกียรติยศ                
ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตร ีพรอมนี้ไดมอบโลประกาศเกียรติคุณใหกับผูทาํคุณประโยชนใหกับวงการปศุสัตว โดย 
รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปดงานปลอยรถที่เขารวมแขงแรลลี่ ณ บริเวณสนามกีฬากลาง มก. วิทยาเขต
กําแพงแสน 
ท่ีมา : สมาคมนิสิตเกาคณะสัตวแพทยศาสตร                  ขอมูล ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 


