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ผลการคัดเลอืกบุคลากรดเีดนสายสนับสนุน 
และชวยวิชาการ ประจําป 2552 

 คณะกรรมการคัดเลอืกบุคลากรดีเดนสายสนบัสนนุและชวยวชิาการ ไดคัดเลอืกบุคลากรที่มีความประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดเพ่ือ
ยกยองเชดิชเูกียรติ เปนบุคลากรดีเดนสายสนบัสนนุและชวยวชิาการ ซึ่งไดดําเนนิการคัดเลอืกบุคลากร โดยมีผูผานการ
คัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนสายสนบัสนนุและชวยวชิาการ ประจาํป 2552 จํานวน 12 ราย ดังนี ้
 กลุม 1 ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย รวมจํานวน 6 ราย 
 กลุมปฏบิัติงานบรกิารวิชาการ จํานวน 3 ราย 
 1. น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร  ขาราชการ ตําแหนงนักวิจัย (เชี่ยวชาญ) ระดับ 9 
      สังกัด สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 2. น.ส.เพลนิใจ ตังคณะกุล   ขาราชการ ตําแหนงนักวิจัย (เชี่ยวชาญ) ระดับ 9 
      สังกัด สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 3. น.ส.นษุรา สินบัวทอง   ขาราชการ ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 
      สังกัด สถาบันวจิยัและพัฒนาแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 กลุมปฏบิัติงานบริหารและธุรการ จํานวน 3 ราย 
 1. นายยงยุทธ ตันสาล ี   พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงบุคลากร 
      สังกัด กองการเจาหนาที่ สํานกังานอธกิารบดี 
 2. นางวรางคณา พันธุมโพธ ิ  ขาราชการ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 (ชาํนาญการ) 
      สังกัด สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 3. นางบังอร เจรญิกิจพูลผล  ขาราชการ ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 4 
      สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร 
 กลุม 2 ลูกจางประจํา จํานวน 2 ราย 
 หมวดแรงงาน จํานวน 1 ราย 
 น.ส.รําไพ ควรชม    ตําแหนงนกัการภารโรง  
      สังกัด คณะศึกษาศาสตร 
 หมวดสูงกวาแรงงาน จํานวน 1 ราย 
 นางอสุา คําแกว    ตําแหนงพนกังานผลติทดลอง 
      สังกัด สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 กลุม 3 ลูกจางช่ัวคราว พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได พนักงานราชการ จํานวน 4 ราย 
 กลุมปฏบิัติงานบริหารวิชาการ จํานวน 1 ราย 
 นายวิศัลย เธียรเสถียรพงศ   ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 
      สังกัด สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

 



 
 กลุมปฏบิัติงานบริหารและธุรการ จํานวน 1 ราย 
 น.ส.สาวิตรี เนียมเปรม   พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
      สังกัด สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 ลูกจางช่ัวคราวท่ีมีช่ือและลกัษณะงานเหมอืนลูกจางประจํา 
 หมวดแรงงาน จํานวน 1 ราย 
 นายจงกรด แซเถา   ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง คนงาน 
      สังกัด สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
 หมวดสูงกวาแรงงาน จํานวน 1 ราย 
 นายประคอง คนองรัมย   ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพนักงานขับรถยนต 
      สังกัด คณะศึกษาศาสตร 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ        ขอมูล ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2552 

มก. จดังานตลาดนัดหลกัสตูรอุดมศกึษา คร้ังท่ี 14 
 มก. รวมกับสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอดุมศึกษาทั่วประเทศ จดังานตลาดนดัหลกัสูตร
อุดมศึกษา ในชือ่โครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ท่ีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ท่ี 14” ระหวางวันที ่2 – 3 
ธันวาคม 2552 ณ อาคารจกัรพันธเพ็ญศิริ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.พนิต           
เข็มทอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานเปดงาน 
 ภายในงานประกอบดวยการบรรยายพิเศษเรื่อง “การสอบคัดเลือกเขาศึกษาในป 2553” โดยคุณศศิธร อหิงสโก 
ผูจดัการสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย การนาํเสนอผลงานของทมี SKUBA จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ซึ่งไดรางวลั
แชมปโลก Word Robocup 2009 และกิจกรรมการแสดงบนเวทขีองสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ที่เขารวมงาน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิชาการ         ขอมูล ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2552 

ลงนามความรวมมือพฒันานวตักรรมทางการแพทย สําหรับสัตว 
 เม่ือวันที ่1 ธนัวาคม 2552 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดจดัพิธีลงนามบันทกึขอตกลงความรวมมือทางวชิาการ 
รวมกับศูนยเทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สวทช. และบรษิัท พีดับบลิว พลัส จาํกัด เพ่ือแสดงเจตจาํนงครวมกันในการวิจัย           
และพัฒนานวตักรรมทางการแพทย เพ่ือนาํไปใชกับสัตวปวย ใหเปนไปตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย (ISO 13485)                         
ตาม พ.ร.บ. เครื่องมือแพทยของประเทศไทย โดยมีเปาหมายในการวจิยัพัฒนาเพ่ือการผลิตวสัดุฝงในทางการแพทย อาท ิ         
แผนดามกระดูกและสกรู ใหไดมาตรฐานสากลโดยการทํางานรวมกันของสัตวแพทย ทันตแพทย และวิศวกรทางการแพทย             
คนไทย วัสดุฝงในทางการแพทยที่เปนผลผลติจากโครงการนี้จะถูกผลิตขึน้และใชภายในประเทศ เพ่ือการพัฒนาที่นาํไปสู              
การพ่ึงพาตนเองอยางย่ังยืน ตามแนวพระราชดํารเิศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และนบัเปนครัง้แรก       
ของวงการสัตวแพทยที่จะมีการผลิตวสัดุฝงในมาใชเอง 
 ในพิธลีงนามครัง้นี้ ทางมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารยทนัตแพทย ทานผูหญิงเพชรา                  
เตชะกัมพุช เปนประธานในพิธลีงนามรวมกันระหวาง รศ.วุฒชิยั กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูชวย
ศาสตราจารย ทนัตแพทยวิจติร ธรานนท ผูอาํนวยการศูนย–เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สวทช. และนายพรชัย สุทธิรักษ 
กรรมการผูจดัการบรษิัท พีดับบลวิ พลสั จาํกัด และผูทรงคุณวุฒิทางสตัวแพทย และทนัตแพทย 
 การลงนามในบันทกึขอตกลงความรวมมือดังกลาว นบัเปนกาวแรกทีส่ําคัญในการพัฒนาวสัดุฝงใน ทางการแพทย 
โดยฝมือคนไทยเพ่ือคนไทย เพ่ือการสรางคุณภาพชวีิตใหกับมนษุยและสัตวทีเ่ลี้ยงไวเปนเพ่ือน เชน สนุขั และแมว โดยการ
พ่ึงพาตัวเอง และใชทรัพยากรที่มีในประเทศ ซึ่งเปนการพัฒนาอยางย่ังยืนตามแนวพระราชดํารเิศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2552 


