
เขาเฝารับพระราชทาน ชุดลูวิ่งใตนํ้า 
 เม่ือวันที ่13 กุมภาพันธ 2552 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให         
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมคณะผูบริหารเขาเฝาฯ ณ วังศุโขทัย เพ่ือรับพระราชทาน      
ชุดลูวิ่งใตน้ํา และพระฉายาลักษณ เพ่ืออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ หองกายภาพบําบัด (ลูวิ่งใตน้ํา) คณะสัตวแพทยศาสตร        
 ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชขอความแทนชื่อลูวิ่งใตน้ํา ดังกลาววา “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชุดลูวิ่งใตน้ํา ใหแกคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เพ่ือใชในงานฟนฟูการเคลื่อนไหวของสุนัขทรงเลี้ยงและสุนัขของประชาชนทั่วไปที่มีอาการปวยหรือบาดเจ็บใหกลับคืนสูสภาวะ
ปกติ” 
ท่ีมา :  คณะสัตวแพทยศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 

มก. จัดโครงการปนรักสูนอง 
 มก. จัดโครงการปนรักสูนอง เพ่ือสงเสริมใหนิสิตของ มก. รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผแกผูดอยโอกาส ไดทราบและตระหนัก   
ถึงปญหาสังคมและเกิดจิตสํานึกในการบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนสวนรวม เริ่มจัดกิจกรรมแรกเม่ือวันที ่30 เดือนมกราคม ที่ผานมา 
โดยไดนํานิสิตและบุคลากรไปบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารเย็นแกเด็กพิการ ณ สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา 
(บานราชาวดี) ปากเกร็ด จ. นนทบุร ีพรอมจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสรางความสนุกสนาน บันเทิง แกเด็กพิการ 
 สําหรับที่มาของโครงการปนรักสูนองนี้ เกิดจากแนวคิดที่ไดเห็นการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจาวรวงศเธอ พระองค
เจาศรีรัศม์ิ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการเสด็จไปประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแกเด็ก
ในสถานสงเคราะหตาง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นวาพระกรณียกิจดังกลาวนี ้ชวยเติมเต็มในสวนที่ขาดหายไปใหแกบุคคลที่ดอย
โอกาสในสังคม จึงไดดําเนินการโครงการปนรักสูนองขึ้น โดยกําหนดเปาหมายใหชม หรือสโมสรนิสิตคณะตาง ๆ สลับกันเปน
ประจําทุกเดือน ระยะแรกจนถึงเดือนกันยายน 2552  
 คณะ  ชมรม หรือสโมสรนิสิตที่สนใจเขารวมกิจกรรมดังกลาว ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที ่กองกิจการนิสิต           
โทร. 1256 ตอ 160 
ท่ีมา :  รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ      ขอมูล ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2552 

นิสิตเกาบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการนิสิต 
 เม่ือวันที ่16 กุมภาพันธ 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดรับมอบเงินจํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสน       
บาทถวน) จาก นายมนัส ลีลาภัทรพันธุ นิสิตเกา มก. คณะเกษตร สาขาพืชสวน (KU42) เพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการนิสิต มก. 
ชวยเหลือนิสิตที่ประสบปญหาฉุกเฉินทางการเงินเพ่ือการศึกษาจากเหตุการณตาง ๆ อาทิ บานประสบภัยธรรมชาติจากอุทกภัย    
วาตภัย รวมถึงอัคคีภัย ฯลฯ ทั้งนี ้นายมนัส ลีลาภัทรพันธุ เคยไดรับเงินชวยเหลือจาก มก. เม่ือครั้งที่บานประสบอัคคีภัย ขณะที่
กําลังศึกษาอยูชั้นปที ่1 เม่ือป พ.ศ. 2525 
ท่ีมา : อธิการบด ี          ขอมูล ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2552 

ผลงานวิศวกร  มก. รับรางวัลสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตร 
 ผลงานเครื่องกะเทาะผลหมากแหง ของ นายสุทธิพร เนียมหอม ตําแหนงวิศวกรการเกษตร ฝายเครื่องจักรกลการเกษตร
แหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตกําแพงแสน ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติโลและเกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล 50,000 บาท  
ในการประกวดสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2551 ในหัวขอ “เครื่องจักรกลพลังงานและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการเกษตร ประจําป 2551 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 
ท่ีมา: กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี        ขอมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2552 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๒๑      วันท่ี   ๒๐     เดือน  กุมภาพันธ    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
ปฐมนิเทศพนักงาน มก. ป 52 

 มหาวิทยาลัยกําหนดจัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําป 2552 ขึ้นรวม 4 รุน (รุนที ่22 – 25) หลักสูตรรุนละ     
4 วัน ระหวางวันที ่24 – 27 มีนาคม 2552, 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2552, 21 – 24 เมษายน 2552 และ 28 เมษายน – 1 
พฤษภาคม 2552 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป วิทยาเขตกําแพงแสน และโรงแรมริเวอรแคว วิลเลจ จ. กาญจนบุร ีโดยมีจํานวน
ผูเขารวมรับการปฐมนิเทศ รุนละประมาณ 150 คน โดยใหงบประมาณตอรุนในวงเงิน 789,000 บาท จากเงินรายไดกองการ
เจาหนาที ่และเงินรายไดหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการปฐมนิเทศ รายละ 4,900 บาท 
 สําหรับการจัดปฐมนิเทศพนักงาน มก. เปนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยมีเปาหมายหลัก 
เพ่ือใหพนักงานใหมไดทราบถึงบทบาทหนาที ่และแนวทางปฏิบัติตาง ๆ ที่สอดคลองกับสถานภาพของตําแหนงที่ตนดํารงอยู
อยางถูกตอง ตระหนักในคุณคาและความสําคัญขององคกร พรอมที่จะทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหนาที ่รวมถึงได
เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานที่มาจากตางหนวยงาน ตางวิทยาเขต อันจะสงผลใหเกิดความรวมมือในการทํางาน
เปนทีม ทําใหหนวยงานมีความเจริญกาวหนาตามมา 
ท่ีมา :  รองอธิการบดีฝายอํานวยการ        ขอมูล ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2552 

มก. ปรับเพิ่มงบอุดหนุนวิจัย 
บัณฑิตศึกษา เปน 15 ลานบาท/ป 

 มก. ปรับเพ่ิมวงเงินทุนอุดหนุนวิจัย ประจําป 2552 แกบัณฑิตวิทยาลัย จากเดิมที่เคยสนับสนุนใหปละ 10 ลานบาท 
นับต้ังแตปงบประมาณ 2548 เปนตนมา เปนปละ 15 ลานบาท โดยวงเงินสวนที่เพ่ิมขึ้น 5 ลานบาทมาจากงบประมาณรายได มก. 
 การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยดังกลาวจัดสรรผานสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ในโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพเชิงบูรณาการเพ่ือการแขงขันกลุมโครงการสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ชื่อโครงการสนับสนุนงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 ทั้งนี ้จากขอมูลการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยใหกับอาจารยและนิสิตที่สงโครงการวิทยานิพนธเขามาขอรับการสนับสนุน    
ในปงบประมาณ 2548 – 2551 พบวานิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาตองการไดรับการสนับสนุนทุน เพ่ือใชในการทําวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพนําไปตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีจํานวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเขามาเปนจํานวนมากกวา
วงเงินทุนอุดหนุนที่จะจัดสรรได ดังนั้นการปรับเพ่ิมวงเงินทุนอุดหนุนวิจัยที่เพ่ิมสูงเปนปละ 15 ลานบาท จะชวยสนับสนุนใหการ
เผยแพรผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษามีมากขึ้นเปนลําดับ ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการชวยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยสูระดับสากลย่ิงขึน้ตอไป 
ท่ีมา :  รองอธิการบดีฝายวิจัย และบัณฑิตวิทยาลัย       ขอมูล ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2552 

สนับสนุนเงินติดตั้งเครือขายนนทรี 
แกคณะสังคมศาสตร 

 มก. สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 200,400 บาท (สองแสนสี่รอยบาทถวน) จากวงเงินคาใชจายทั้งหมด 1.31 ลานบาท       
แกคณะสังคมศาสตร ในการติดต้ังสายสัญญาณเครือขายและอุปกรณเชื่อมตอเครือขายนนทรี ณ อาคารหลังใหมของคณะ
สังคมศาสตร ซึ่งมีแผนการเปดใชอาคารในเดือนเมษายน 2552 เพ่ือใหคณาจารยและนิสิตไดใชเทคโนโลยีที่เปนประโยชน        
ตอการเรียนการสอนสูงสุดตอไป 
ท่ีมา :  คณะสังคมศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2552 

สาธิตเกษตรฯ รับบริจาคบัตร ส.ค.ส. 
 ขอเชิญบริจาคบัตร ส.ค.ส. ใชแลวเพ่ือนําไปใหแกนักเรียนสาธิตเกษตรฯ ทําสมุด ส.ค.ส. จากกระดาษเหลือใช ซึ่งจะนําไป
มอบใหแกโครงการสวนพระองคในสวนจิตรลดา เพ่ือรณรงคใชทรัพยากร (กระดาษ) ใหคุมคา “โครงการคิดกอนใชคิดกอนท้ิง” 
บริจาคไดที ่ผศ.อารดา เตชะไกศิยวณิช โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (อาคาร 6) โทร 084-1234-750 
ท่ีมา : โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ         ขอมูล ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2552 


