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เขาเฝาฯ รับเสด็จ งานบาํเพ็ญพระราชกศุล 
วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว 

 เม่ือวันที ่25 พฤศจิกายน 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ในฐานะนกัเรียนเกาวชริาวุธวิทยาลยั และ
กรรมการที่ปรึกษาวชริาวธุดานวิชาการ ไดเขาเฝาฯ รับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาส                    
ที่เสด็จพระราชดําเนนิแทนพระองค พรอมดวย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรรีัศม์ิ พระวรชายาฯ ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 
เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ณ หอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย 
ท่ีมา : อธิการบด ี                     ขอมูล ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2552 

มก. เจาภาพจดัประชมุวิชาการนานาชาต ิ
Near Infrared Spectroscopy 

  สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไดเปนเจาภาพจดัการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy : NIR 2009 : Breaking the Dawn 
ระหวางวนัที่ 7 – 16 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเกต เพ่ือเผยแพรองคความรู หลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนการใช
ประโยชนจรงิในดานอตุสาหกรรมอาหารและมิใชอาหาร และงานวจิยัพัฒนานวตักรรมใหมๆ  ที่เก่ียวของกับพลงังานคลื่น
แมเหล็กไฟยานความถ่ี Near Infrared ไปใชในกระบวนการควบคุมและประกันคุณภาพมาตรฐานของสินคา เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขนัของประเทศ พรอมพัฒนาความเขมแขง็ทางวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และนวตักรรม มีผูเชีย่วชาญ
ระดับโลกจากตางประเทศ อาท ิสวีเดน อเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมนี ญ่ีปุน ฯลฯ กวา 300 คน และนักวิชาการชาวไทย 100 คน 
เขารวมการประชมุ 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ               ขอมูล ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 

มก. จดังาน บณัฑิตพบผูประกอบการ 
มก. จัดงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบผูประกอบการ ครั้งท่ี 19 ขึน้ระหวางวันที่ 18 – 19 

พฤศจิกายน 2552 ณ อาคารจกัรพันธเพ็ญศิริ เพ่ือใหนสิิตชัน้ปสุดทายไดสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรงรวมถึง             
การจดัการแนะแนวการศึกษาตอ โดยมีภาคเอกชนใหความสนใจรวมออกบูธกวา 200 แหง รวมทั้งกรมการจัดหางานไดมา             
ใหขอมูลแหลงงานแกนสิิตดวย 

สําหรบันสิิตที่สนใจประกอบอาชพีอสิระ มหาวทิยาลยัไดจดังาน มก. ใสใจหวงใยบณัฑิต ครั้งท่ี 2 ขึน้ระหวางวันที่ 
24 – 25 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ เพ่ือสรางโอกาสการเลือกประกอบอาชพี การเสริมสรางสมรรถนะในการ
หางานทาํและประกอบอาชพีเปนของตนเอง ประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การใหคําปรึกษาแนะนาํอาชพีอิสระจาก
นสิิตเกา ผูแทนสถาบันการเงนิ การสาธิตอาชพีอิสระจากผูประกอบการรายยอย และแนะนาํชองทางประกอบอาชพีอสิระแก
นิสิต ซึ่งไดรับความสนใจจากนิสติเขารวมงานทัง้ 2 งาน เปนจาํนวนมาก 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ               ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2552 
 
 
 

 



 
เปดอาคารปฏบิัตกิาร คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน จัดพิธีเปดอาคารปฏบิัตกิารหลังใหม ขึ้นในวันสถาปนาคณะฯ 
ครบรอบ 5 ป เม่ือวันที ่23 พฤศจิกายน 2552 โดยไดรับเกียรติจาก รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานในพิธีเปด
อาคาร และมอบโลแดผูสนบัสนนุการดําเนนิกิจกรรมของคณะฯ อาจารยดีเดน และทนุการศึกษานสิิต พรอมเย่ียมชม
หองปฏบัิติการการเรียนการสอนภายในอาคารปฏบัิติการหลงัใหม 

สําหรบัอาคารปฏบัิติการหลังใหมนี้ กอสรางโดยใชเงินงบประมาณ จาํนวน 20 ลานบาท และเงินรายไดคณะฯ สมทบ
อีก 5 ลานบาท การกอสรางไดแลวเสร็จเม่ือวนัที่ 6 ตุลาคม 2552 โดยมหาวิทยาลยัไดจดัสรรงบประมาณสําหรับจดัซื้อครภุณัฑ
การเรียนการสอนประจาํอาคารเพ่ิมเติมจากเงนิรายไดคณะฯ รวมในวงเงิน 11,600,000 บาท (สิบเอ็ดลานหกแสนบาทถวน) 

ปจจุบันคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปดสอนในระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 
และระดับปริญญาเอก 1 หลกัสูตร มีบุคลากร รวมทัง้สิ้น 195 คน แยกเปนอาจารย 134 คน สายสนับสนุน 61 คน และนสิิตรวม 
814 คน 
ท่ีมา : คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร                 ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2552 

เทคโนโลย ีNear Infrared กับประโยชนในโลกปจจบุนั 
 จากการทีส่ถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไดเปนเจาภาพจดัการประชุมวิชาการ
นานาชาติ “Near Infrared Spectroscopy” เม่ือกลางเดือนพฤศจกิายน 2552 ที่ผานมา เทคโนโลยี Near Infrared คืออะไร 
และมีความสําคัญอยางไร ขาวประชาสัมพันธ มก. ขอนํามาเผยแพรใหทราบ ดังนี ้
 เทคนิค NIR เปนองคความรูหนึง่ทีใ่ชประโยชนอยางแพรหลายในตางประเทศ ในหลายกลุมอุตสาหกรรม ทั้งทีเ่ปน
อาหารและไมใชอาหาร (Food industries and Non-food industries) อาท ิอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม
เครื่องสําอางและยา อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเคมีและโพลีเมอร อุตสาหกรรมปโตรเคมี รวมทัง้สิง่แวดลอม สําหรับ
ประเทศไทย การใชประโยชนของเทคนคิ NIR เริ่มมีความตองการมากขึ้นมากวา 10 ป ทีแ่ลว ปจจบัุนมีเครื่องขาย ผานตัวแทน
จําหนายในประเทศไทยกวา 200 เครือ่ง สวนใหญจะใชในงานวเิคราะหดานปริมาณ ในลักษณะของ a rapid analytical 
routine method กวา 80% ของการใชประโยชนเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ในขณะทีอุ่ตสาหกรรมยาใน
ประเทศไทยไดเริ่มใชประโยชนของ NIR ในดานเชงิคุณภาพ การใชประโยชนทางดานเทคนคิ NIR คอนขางแพรหลายมากขึน้ 
ในหลายอตุสาหกรรม อันเปนผลมาจากความตองการอุตสาหกรรมที่ตองการจะประหยัดเวลา ลดการใชสารเคมี และตนทนุใน
ระยะยาว ในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตต้ังแตวตัถุดิบจนถึงผลิตภัณฑขั้นตอนสดุทาย ไดอยางมีประสทิธภิาพ
และประสทิธผิล โดยวธิีทางเคมีด้ังเดิมที่คอนขางจะใชเวลามากและสิน้เปลอืงสารเคมี จงึทาํใหการใชเครือ่ง NIR เพ่ิมขึ้นใน
หลายอุตสาหกรรม 
 ทั้งนี้ ในสังคมเศรษฐกิจยุคใหมในอนาคต คาดวาการใชเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับพลังงานคลื่นแมเหลก็ไฟฟาผาน
ความถ่ี Near Infrared จะนาํไปสูวธิีการใชในกระบวนการควบคุมและประกันคุณภาพมาตรฐานของสนิคาที่ไดรับการยอมรับ
อยางเปนทางการ โดยเปนเทคนคิหรอืเครือ่งมือที่สามารถทํานายคาทางเคมีไดอยางรวดเร็ว แมนยํา ประหยัดเวลา และลด
ตนทนุในการใชสารเคมีและลดตนทนุการผลติไดในระยะยาว 
ท่ีมา : สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                               ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2552 

มก. รวมวางพวงมาลา วันปยะมหาราช 
 เนื่องในวันปยะมหาราช เม่ือวนัที่ 23 ตุลาคม 2552 เวลา 08.00 น. คณะผูบริหาร บุคลากร กองกิจการนสิิต และผูนํา
นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดไปรวมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปทรงมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหวั ดวยสาํนกึในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริยผูทรงเปนที่รักย่ิงของประชาชนชาวไทย 
ท่ีมา : กองกิจการนิสิต                       ขอมูล ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 


