
อธิการบดีเขาเฝารับพระราชทานเข็ม สธ 
 เม่ือวันที ่19 ธันวาคม 2551 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเขาเฝาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางการแพทย ณ โรงพยาบาลชลประทาน 
(ศูนยการแพทย ปญญานันทภิกข)ุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี
 ในการนี้อธิการบดีไดเขารับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยยอ “สธ” ในฐานะผูมีอุปการคุณสนับสนุนกิจการของ
โรงพยาบาลชลประทาน ดวย 
ท่ีมา : อธิการบด ี          ขอมูล ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2551 

นิสิตเกาดีเดน เศรษฐศาสตร - บริหารธุรกิจ 
 สมาคมศิษยเกาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มก. ซึ่งมีนางชาลอต โทณวณิก เปนนายกสมาคมฯ ไดคัดเลือกนิสิตเกา
ของคณะที่มีผลงานดีเดน สมควรไดรับการยกยองเปน นิสิตเกาดีเดน รวม 4 คน ดังนี ้
 1. รศ.ประชีพ ชูพันธ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 
 2. นายออมสิน ชีวะพฤกษ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทไปรษณียไทย 
 3. นายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา ประธาน เจมารท 
 4. นายสุวิทย ก่ิงแกว รองกรรมการผูจัดการ ซีพี ฮอลล 
 สําหรับพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที ่17 มกราคม 2552 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิร ิ
ท่ีมา : นสพ.ไทยรัฐ          ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2551 

นิสิต มก. ควารางวัล 
การประกวดบรรจุภัณฑ Asia Star 2008 ท่ีกรุงโตเกียว  

 นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุคณะอุตสาหกรรมเกษตร ควา 5 รางวัล จากการประกวดบรรจุภัณฑ Asia Star 2008 
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน ซึ่งจัดโดยสหพันธการบรรจุแหงเอเชีย (Asian  Packaging Federation : APF) ประกอบดวยสมาชิก 
13 ประเทศ คือ ญ่ีปุน เกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน  อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ ปากีสถาน  เวียดนาม มาเลเชยี ไทย สิงคโปร 
ฟลิปปนส และออสเตรเลีย ซึ่งในปนี้มีผูสงผลงานเขารวมการแขงขันทั้งสิ้น 87 ผลงาน โดยมีนิสิต มก. ที่ไดรับรางวัล จํานวน 5 คน 
ดังนี ้

1. นายปรัชญ พงษทอง จากผลงานบรรจุภัณฑมะนาวเพื่อการสงออก ตรา “LIMO Fresh”  ใชแนวคิดในการ   
เพ่ิมมูลคาผลมะนาวสดเพ่ือการสงออกตางประเทศ และยกระดับมาตรฐานของมะนาวเพ่ือการสงออกรวมไปถึงการสรางความ
เปนมาตรฐานทางดานการเพาะปลูก โดยตัวบรรจุภัณฑถูกออกแบบสําหรับการปกปองผลมะนาวสดระหวางการขนสงตลอดจน
การนําไปวางขายปลีก  

2. นายสงาพล มหากิจ จากผลงานบรรจุภัณฑขนสงตะเกียง ตรา “เปลว” เปนบรรจุภณัฑตะเกียงบาหลีที่ออกแบบ
ใหสะดวกตอการขนสงและชวยปองกันผลิตภัณฑไมใหไดรับความเสียหายแมจะไดรับแรงกระแทกดวยวัสดุกันกระแทกภายในที่
จะล็อคผลิตภัณฑไวไมใหเคลื่อนที ่ 

3. นางสาวปาณิศา พิริยะวรรธน จากผลงานบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงไวน ตรา “Panis”  เปนบรรจุภัณฑที่
ออกแบบโดยเนนการประหยัดพ้ืนที่ในการขนสงและเก็บสินคา และยังมีรูปแบบทันสมัยเหมาะกับการมอบเปนของขวัญ  

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๒       วันท่ี   ๗      เดือน  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
4. นายประพัฒน จึงแยมปน จากผลงานบรรจุภัณฑชามกระเบื้อง ตรา “ชกา”  ซึ่งนําเอกลักษณของชามตราไก  

มาเปนจุดเดนของการสรางบรรจุภัณฑ ที่คงความคลาสสิกของชามตราไกไดอยางสวยงาม 
5. นางสาวสโรชิน กมุทศรี จากผลงานบรรจุภัณฑปลาหมึกแผนบด ตรา “San-D” ที่มีจุดเดนอยูที่การใชสีใน     

การสรางความโดดเดน 
สําหรับทั้ง 5 รางวัล เปนรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑประเภท  Student  ซึ่งมีผูสงผลงานเขาประกวดทั้งหมด 37 

ชิ้นงาน โดย APF ไดประกาศผลการแขงขันอยางเปนทางการเม่ือวันที ่29 ตุลาคม 2551 และทุกผลงานที่ไดรางวัล  Asia Star 
2008 จะนําไปประกวดในระดับ  World Star Award ตอไป 
ท่ีมา : คณะอุตสาหกรรมเกษตร         ขอมูล ณ วันท่ี 5 มกราคม 2552 

มก. ลงนามความรวมมือพัฒนาบุคลากร  
รองรับการขยายตัวดานพาณิชยนาว ี

 เม่ือวันที ่19 ธันวาคม 2551 รศ.ชัยวัฒน ชัยกุล รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ไดเปนผูแทนอธิการบดี ไดลงนาม       
ในบันทึกขอตกลงความรวมมือกับบริษัท Unithai Shipyard and Engineering Ltd. กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี      
นายอาทิตย ประทุมสุวรรณ กรรมการผูจัดการบริษัท ยูนิไทยฯ เปนผูรวมลงนาม ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. 
 ภายใตความรวมมือดังกลาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และบริษัทยูนิไทยฯ        
จะรวมกันพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายตัวของกิจการพาณิชยนาว ีของบริษัทยูนิไทยฯ และของประเทศ โดยใชประโยชน
จากทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทั้ง 2 ฝาย ทั้งในดานการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการศึกษา – 
วิชาการ การใชทรัพยากรทางการศึกษา ฯลฯ 
ท่ีมา : วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ        ขอมูล ณ วันท่ี 19 ธันวาคม 2551 

สาธิตเกษตรจัดมหกรรมมินิรักบีน้านาชาต ิ
 เม่ือวันที ่20 ธันวาคม 2551 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานเปดงานมหกรรมมินิรักบ้ีนานาชาติ       
ครั้งที่ 21 และรักบ้ียุวชน ครั้งที1่6 ซึ่งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา รวมกับสมาคม
รักบ้ีฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดขึ้นระหวางวันที ่20 – 21 ธันวาคม 2551 ณ สนามโรงเรียนสาธิตฯ       
โดยกิจกรรมดังกลาวไดจัดมาอยางตอเนื่องมาต้ังแตป 2527 – ปจจบัุน โดยมีโรงเรียนทั้งในสวนกลางและตางจังหวัด รวม 16 
โรงเรียน อาท ิโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนปทุมพิทยาคม จ. อุบลราชธาน ีโรงเรียนเมืองสุรินทร 
Bangkok Japanese School ฯลฯ เขารวมการแขงขัน 
ท่ีมา : โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา    ขอมูล ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2551 

กองทุน “ผศ.พงษภวัลย – ศิริวรรณ ภัทรประภานันท” 
 ขอแกไขขาวในเอกสารประชาสัมพันธ ฉบับท่ี 126 วันท่ี 24 ธันวาคม 2551 หนา 2 ขาว “กองทุนใหมใน       
มูลนิธิ มก.” และขอใชขอความน้ีแทน 
 เม่ือวันที ่4 ธันวาคม 2551 ที่ผานมา มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดรับ
มอบเงินบริจาคจาก ผศ.พงษภวัลย และนางศิริวรรณ ภัทรประภานันท เพ่ือจัดต้ังกองทุนเปนเงินจํานวน 557,901 บาท โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนการศึกษาและชวยเหลือนิสิตที่เจ็บปวยหรือเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งแกนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร 
กําแพงแสน และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยในวันเดียวกันนั้น ไดมีนิสิตปจจุบันจากโครงการเปดสอนปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ (2) คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน นําเงินจํานวน 642,099 บาท มามอบใหกับมูลนิธิเพ่ือจัดต้ัง
กองทุนเชนกัน รวมทั้ง 2 กองทุน เปนเงินจํานวน 1,200,000 บาท 
ท่ีมา : ผศ.พงษภวัลย และนางศิริวรรณ ภัทรประภานันท       ขอมูล ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2551 


