
 อาจารย มก. ไดรับการเชิดชูเกียรต ิ
เปนเมธีสงเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador)  

 อาจารย มก. ไดรับการเชิดชูเกียรติจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเมธี
สงเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador) โดยการคัดเลือกเมธสีงเสริมนวัตกรรมจะพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ
การทํางานรวมกับภาคเอกชน ในดานการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมหรือการใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุมสาขา   
ตาง ๆ  
 ทั้งนี้จากจํานวน 100 คน ของเมธีสงเสริมนวัตกรรมที่ สนช. ประกาศเชิดชูเกียรติ มีอาจารยของ มก. ไดรับการเชิดชูเกียรติ         
ในงานพบปะสังสรรคนวัตกรรมไทย ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที ่26 มกราคม 2552 ณ โรงแรม Pullman รางน้ํา กทม. รวม 16 คน ดังนี ้
 กลุมธุรกิจชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. รศ.ดร.ยนต มุสิก    คณะประมง 
2. ดร.วิเชียร ยงมานิตชัย  คณะวิทยาศาสตร 
3.  ผศ.ดร.สิริภัทร พราหมณีย  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
4. ผศ.ดร.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
กลุมธุรกิจชีวภาพ สาขาผลิตภัณฑธรรมชาต ิ
1. รศ.ดร.งามผอง คงคาทิพย  คณะวิทยาศาสตร 
2. ดร.วารุณี วรัญญานนท  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
3. ศ.ดร.อรอนงค นัยวิกุล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
กลุมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ สาขาวัสดุชีวภาพ 
1. รศ.ดร.งามทิพย ภูวโรคม   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก  คณะวนศาสตร 
3. ดร.รังรอง ยกสาน   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
กลุมการออกแบบและแกไขปญหา สาขาซอฟตแวรและแมคาทรอนิกส 
1. ดร.ชนะ รักษศิริ    คณะวิศวกรรมศาสตร 
2. รศ.ณัฐวุฒ ิขวัญแกว   คณะวิศวกรรมศาสตร 
3. ผศ.ดร.ศุภสิทธิ ์รอดขวัญ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
กลุมการออกแบบและแกไขปญหา สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ 
1. ดร.สมเจตน พัชรพันธ   คณะวิศวกรรมศาสตร 
2. ผศ.ดร.สิงห อินทรชูโต  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
3. รศ.ดร.อนุวัตร แจงชัด   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สําหรับบทบาทหนาที่ของเมธีสงเสริมนวัตกรรมจะทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการความรูและเทคโนโลยี รวมถึง

การถายทอดเทคโนโลยีในกระบวนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมใหกับภาคเอกชน 
ท่ีมา : สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ                 ขอมูล ณ วันท่ี 27 มกราคม 2552 
 

 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๘      วันท่ี   ๑๑     เดือน  กุมภาพันธ    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
มก. เตรียมเปดศูนยใหคําปรึกษานิสิต 

 มหาวิทยาลัยเตรียมเปดศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต “มุมพัก – ใจ” ในเดือนกุมภาพันธ 2552 เพ่ือให
คําปรึกษาแกนิสิตในเรื่องตาง ๆ ภายในศูนยฯ จัดบริการเครื่องด่ืมรอน – เย็น มุมหลับ – พักผอน มุมฟงดนตรีบําบัด มุมสอนเทคนิค   
การนวดคลายเครียด มุมอานหนังสือ เลนเกมส กิจกรรมฝกทักษะตาง ๆ มุมเพ่ือนคุย และบริการแบบทดสอบประเภทตาง ๆ อาทิ แบบ
วัดสุขภาพจิต แบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ แบบวัดบุคลิกภาพ 16 ดาน และการใหคําปรึกษารายบุคคล นอกจากนี้ศูนยฯ ยังมี
แผนการจัดฝกอบรมนิสิตเพ่ือพัฒนาแนวคิดและการดําเนินชีวิตดวย ปละ 2 ครั้ง โดยนิสิตทุกคนสามารถเขาใชบริการไดทุกวันจันทร – 
ศุกร ระหวางเวลา 8.00 – 20.00 น. ณ หองประชุมชั้นลาง อาคารเทพศาสตรสถิตย ซึ่งจะมีบุคลากรประจําศูนยประกอบดวย นักแนะ
แนวและจัดหางาน และนักวิชาการศึกษา จํานวน 4 คน คอยใหบริการดานคําปรึกษาแกนิสิต 
 ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยถือวาเปนนโยบายในการใหความสําคัญในเรื่องการใหคําปรึกษาแกนิสิต และไดมอบวิทยาเขตตาง ๆ 
ดําเนินการจัดต้ังศูนยในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นที่แตละวิทยาเขต ตอไป 
ท่ีมา : ฝายแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต               ขอมูล ณ วันท่ี 26 มกราคม 2552 

วิศวฯ จัดงาน ดงตาลสานฝน Job Fair 
 คณะวิศวกรรมศาสตร จัดงาน สรางงาน ดงตาล สานฝน (Job Fair) ครั้งที่ 6 ขึ้นระหวางวันที ่19 – 20 มกราคม 2552 ณ       
ชั้นลางของอาคารชูชาติ กําภู มีบริษัทชั้นนํา รวม 140 บริษัท/หนวยงาน อาท ิบริษัทปูนซเีมนตไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ช. การชาง 
จํากัด (มหาชน) บริษัท Exxon Mobile จํากัด บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนท จํากัด บริษัทซันโจเด็นกิ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
บริษัทอายิโนะโมะโตะ ประเทศไทย จํากัด ฯลฯ มาสัมภาษณ รับนิสิตเขาทํางาน รวมถึงนิสิตไดสอบถามขอมูลตาง ๆ ของบริษัทที่สนใจ
กอนตัดสินใจเขาสมัครงาน ทั้งนี้การจัดงานดังกลาว นอกจากจะกอใหเกิดความรวมมืออันดีระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร กับบริษัท 
หนวยงานแลว ยังเปนผลดีตอการขอความรวมมือในการรับนิสิตเขาฝกงานในภาคฤดูรอนดวย มีนิสิตใหความสนใจเขารวมงาน       
700 คน 
ท่ีมา : ฝายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร                ขอมูล ณ วันท่ี 26 มกราคม 2552 

เปดอาคารการเรียนการสอนหลังใหมของ รร. สาธิตเกษตร กพส. 
 เม่ือวันที ่30 มกราคม 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานในพิธีทําบุญและเปดปายอาคารการเรียน    
การสอนหลังใหมของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน 
 สําหรับอาคารการเรียนการสอนหลังใหมนี้เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น มีพ้ืนที่ใชสอย 4,610.50 ตร.ม. กอสราง  
ดวยวงเงินรวม 21.30 ลานบาท แบงเปนเงินงบประมาณแผนดิน 12 ลานบาท และเงินกูสมทบอีก 9.3 ลานบาท กําหนดใชเปนที่ประชุม
พบปะสังสรรคของนักเรียน บุคลากร ผูปกครอง รวมถึงเปนที่รับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน   
720 คน และเปนอาคารอนุสรณในการกอต้ังโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กําแพงแสน ครบรอบ 25 ป 
ท่ีมา : โรงเรียนสาธิตเกษตร กพส.               ขอมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 2552 

สงมอบเคร่ืองสูบนํ้าอัตโนมัต ิ
ภายหลังที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ที่ไมตองใชพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิง จากบริษัทสิปรัชด  

ซึ่งเปนผลงานสิทธิบัตรของประเทศไตหวัน และเหมาะสําหรับนําไปใชงานในพ้ืนที่ที่มีน้ําไหลตางระดับกันมาก ๆ เชน ธารน้ําตก หรือน้ํา
ไหลจากภูเขา มหาวิทยาลัยจึงไดสงมอบเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติดังกลาว ใหแก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร เพ่ือใช
ในการเรียนการสอนของนิสิต รวมถึงใชในการศึกษาเพ่ือเปนองคความรูของประเทศ โดยไดเรียนเชิญ คุณจักรพงษ สุขล้ําเกิน ประธาน
กรรมการบริษัทสปิรัชด มาเปนผูสงมอบเครือ่งใหกับ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร โดยมี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน 
อธิการบดี รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และอาจารยภาควิชาฯ รวมในพิธีสงมอบที่จัดขึ้น เม่ือวันที ่29 
มกราคม 2552 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ               ขอมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 2552 


