
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
เสด็จทรงเปดงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2552 

เม่ือวันศุกรที ่30 มกราคม 2552 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จ                
พระราชดําเนินทรงเปดงานวนัเกษตรแหงชาติ ประจําป 2552 โดยมี นายธีระ วงศสมุทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ       
นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เฝารับเสด็จ 
 การจัดงานวันเกษตรแหงชาติปนี้จัดขึ้นระหวางวันที ่30 มกราคม  - 7 กุมภาพันธ 2552  ภายใตหัวขอ “เกษตรนําไทย :    
อาหารและพลังงานทดแทน สูสมดุลอยางย่ังยืน” โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  นิทรรศการงานวิจัย 
“บนเสนทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” การใหบริการวิชาการ การสาธิต การประกวดผลผลิตทางการเกษตร สัตวเลี้ยง        
การแสดงของสุนัขทรงเลี้ยง และปนี้เปนปแรกที่มีการประกวดสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ 
 โอกาสนี ้สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี พระราชทานโลรางวลัแกผูชนะเลิศยอดเย่ียม     
จากการประกวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พืชผักผลไม ไมดอกไมประดับ จํานวน 33 ราย และทอดพระเนตรงานวันเกษตรแหงชาติ    
 อนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดทูลเกลาถวายลูกสุนัขพันธุปอมเมอเรเนียน เพศผู อายุ 58 วัน (เกิดวันที ่2 ธันวาคม 2551) 
มีพ่ีนอง 3 ตัว เพศผู 2 ตัว เพศเมีย 1 ตัว พอชื่อเศรษฐ ีอายุ 3 ป  แมชื่อ V.TS PERFECT  A  LIVE  TIME อายุ 2.5 ป มีนิสัยราเริง      
เขากับคนงายลักษณะประจําของสุนัขพันธุปอมเมอเรเนียน มีน้ําหนักเฉลี่ย 1.4 – 3.2 กิโลกรัม ศีรษะมีลักษณะเปนลิ่มทําใหดูคลายกับ
สุนัขจิ้งจอก หูเล็กและชี้ขึ้น สวนหางมีลักษณะพิเศษคือ หางจะพลิกกลับขึ้นไปบนหลังและแบนสูง ปอมเมอเรเนียนมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก
ตรงที่มีขนสองชั้น ชั้นแรกจะหนานุมและฟูฟอง สวนชั้นที่สองจะยาวตรงและหยาบ ชั้นขางใตจะผลัดขนปละครั้งทั้งตัวผูและตัวเมีย
ในชวงของการผสมพันธุ ออกลูก และชวงที่เกิดความเครียด ซึ่งสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงต้ัง
ชื่อวา “ลูกหมี”  
ท่ีมา  :  งานประชาสัมพันธ                    ขอมูล ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2552 

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบปท่ี 66 
 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบปที่ 66 วันที ่2 กุมภาพันธ 2552 คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะผูบริหาร คณะครอบครัวของสามบูรพาจารย ผูแทนชมรม มก. อาวุโส สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
องคการบริหารองคการนิสิต สภานิสิตและคณะอาจารย นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหง มก. รวมถึงผูแทนคณะสํานักสถาบัน นิสิตเกาและ
รวมในพิธี ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบูรพาจารยที่ลวงลับไปแลว 
 ภายหลังจากพิธีวางพวงมาลา ไดรวมในพิธีรดน้ําคารวะบูรพาจารย ณ หอประชุม มก. พิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพล    
แดพระสงฆ และในภาคบายเหลานิสิตเกา มก. ไดรวมประชุมใหญสามัญประจําป 2551 ซึ่งสมาคมนิสิตเกา มก. ในพระบรมราชูปถัมภ 
ไดจัดขึ้น และรวมงานคืนสูเหยา “Cow Boy Night” ณ บริเวณดานหลังหอประชุม มก. 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ                 ขอมูล ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2552 

นิสิตวิศวฯ ควา 3 รางวัล ครองแชมป Young ICT 
 นิสิตชั้นป 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ควารางวัลในการประกวด ICT Contest ประจําป 2551 
โครงการ Yong ICT จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากจํานวนผูสงผลงานเขารวมการประกวด 596 คน          
ทั่วประเทศ ไดรับมอบประกาศเกียรติคุณพรอมเงินรางวัลจาก นายสอื ลออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
ในพิธีที่จัดขึ้น เม่ือวันที ่18 พฤศจิกายน 2551 ณ สโมสรทหารบก 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๙      วันท่ี   ๑๒     เดือน  กุมภาพันธ    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
  สําหรับนิสิตที่ไดรับรางวัลในครั้งนี้ ประกอบดวย 

• รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล จากผลงาน เกมส Green Alert Defense หรือเกมสรวมพลพรรครักษโลก ผลงาน
ของ นายชววัฒน ชาญศิริเจริญกุล โดยมี ผศ.ดร.จิตรทัศน ผักเจรญิผล เปนอาจารยที่ปรึกษา เปนเกมสที่สื่อใหกลุม
เด็กและวัยรุนเห็นถึงผลกระทบจากภาวะโลกรอน โดยผูเลนเกมสตองชวยกันปกปองตนไม ดวยการรวมกันปลูกตนไม 
เพ่ือรวมลดมลภาวะ 

• รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล จากผลงานเกมสภาษาวิบัติ Hunter ผลงานของนายอัครวัฒน ตรีอนุสรณ เปน
เกมสที่สามารถตรวจทานคําผิด โดยหากผูเลนพิมพคําในภาษาไทยผิด จะถูกหักคะแนน และเกมสจะแสดงคําทีเ่ขียน
ถูกตัวใหผูเลนทราบ 

• รางวัลชมเชย ประเภททีม จากผลงาน Green Analyzer ผลงานของสมาชิกในทีม คือ นายนิพนธ เลิศหิรัญวงศ        
นายพัฒนา ลีลารัศมี นายภานุพงษ ลิ้มพิสูจน และนายไพบูลย พนัสบดี เปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชสํารอง 
และวัดปริมาณตนไมในพ้ืนที่ที่กําหนดวามีปริมาณเหมาะสมหรือไม ซึ่งจะมีสวนชวยเพ่ิมปริมาณออกซิเจน 

ท่ีมา : ประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร                    ขอมูล ณ วันท่ี 26 มกราคม 2552 
ชมเชยการเปนพลเมืองดีของนิสิต และบุคลากร มก. 

 นายวัชรกร นิยมรส นิสิตชั้นปที ่3 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง ไดปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี โดยไดแจงถึงพฤติกรรม
ของผูไมประสงคดีที่กําลังจะลักทรัพยของ น.ส.ชนัญญา ปฐมธาดาพงศ นิสิตคณะสังคมศาสตร ที่กําลังติดตอราชการเก่ียวกับการขอ
คืนเงินคาหนวยกิต จากสํานักทะเบียนและประมวลผล เม่ือวันที ่6 มกราคม 2552 ซึ่งนายวัชรกร  ไดเห็นวามีชายคนหนึ่ง ทราบชื่อ
ภายหลังวา นายศรม ล้ําเลิศ พยายามจะลวงกระเปาสะพายของ น.ส.ชนัญญา ซึ่งวางไวที่เกาอีส้ําหรับพักรอ เม่ือนายวัชรกรเห็น
เหตุการณ จึงรองเรียกใหบุคลากรในสํานักทะเบียนและประมวลผลชวยเหลือ ซึ่ง น.ส.ภนธร คชาวงษ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป          
ที่กําลังปฏิบัติงานอยูจึงรีบออกไปสกัดนายศรม และแจงใหนายอับดุล หาดี อุเซ็ง นักวิชาการศึกษา ไดประสานงานไปยังงานรักษา
ความปลอดภัย และสงตัวผูตองหาไปยังสถานีตํารวจนครบาลบางเขน ซึ่งทราบในเวลาตอมาวา นายศรม เคยกอคดีโจรกรรม
โทรศัพทมือถือของ น.ส.เทพจุฬา ลอยจิ้ว และ น.ส.ณัฏฐา บางลานทอง นิสิตคณะบริหารธุรกิจ ที่บริเวณสํานักหอสมุด ซึ่งคนรายได
ขโมยโทรศัพทมือถือในชวงที่นิสิตวางกระเปาไวที่โตะมาหินเพ่ือไปซื้ออาหาร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอชื่นชมความเปนพลเมืองดีของ นายวัชรกร  นยิมรส นิสิตคณะประมง และ  น.ส.ภนธร คชาวงษ  
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักทะเบียนและประมวลผล เพ่ือใหการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีนี้ไดเปนแบบอยางกับบุคคลอื่นตอไป 
ท่ีมา  :  สํานักทะเบียนและประมวลผล                   ขอมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 2552 

ชมรมพุทธศาสนจัดงาน Home Coming Day 
 เนื่องในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบ 66 ป ในวันที ่2 กุมภาพันธ 2552 ณ อาคารพุทธเกษตร    
โดยในภาคเชา รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดไปรวมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต พิธีปลอยโค-กระบือ และถวายภัตตาหารเพล
แดพระภิกษุสงฆ สําหรับในภาคบายมีการปาฐกถาธรรม โดย พระภาวนาวิริยคุณ (พระเผด็จ ทตฺตชีโว KU 20) 
ท่ีมา : ชมรมพุทธศาสน                    ขอมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 2552 

กฟผ.มอบ 1.5 แสนบาท  
สนับสนุนชมรมฟุตบอล มก. 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับมอบเงินสนับสนุนจํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) จากการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย ซึ่งมอบใหเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมฟุตบอล มก. ใหเปนทีมฟุตบอลที่แข็งแกรง นําชื่อเสียงมาสู
มหาวิทยาลัยฯ ตอไป 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ / สํานักการกีฬา                 ขอมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 2552 


