
 มก. ลงนามอนุญาตใหใชสิทธิ์ในสิทธิบัตร KU-Green 
 เม่ือวันที ่13 กุมภาพันธ 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดลงนามในขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์ตาม
สิทธิบัตร องคประกอบยอยสลายไดทางชีวภาพจากแปง (KU-Green) รวมกับ น.ส.วรอนงค วิจักษณโยธิน กรรมการผูจัดการ
บริษัทเอ็กซิส คอนซัลแตนส จํากัด ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป 
 จากขอตกลงดังกลาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุญาตใหบริษัทเอ็กซิส คอนซัลแตนส จํากัด ใชสิทธิ์ในสิทธิบัตร
การประดิษฐ เรื่อง องคประกอบยอยสลายไดทางชีวภาพจากแปง (KU-Green) ซึ่งเปนผลิตภัณฑก่ึงสําเร็จรูปที่พรอมจะขึ้นรูป     
ที่ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิทําการผลิตจําหนาย โดยเนนการจําหนายยังตลาดตางประเทศ สําหรับประเทศไทยเราเนื่องจากยังไมมี
กฎหมายหามใชโฟม ประกอบกับราคาจําหนายผลิตภัณฑ KU-Green ยังมีราคาแพงกวาโฟม ความนิยมใชงานในประเทศไทย  
จึงนอยอยู  ทั้งนี ้การอนุญาตใหใชสิทธิ์ในสิทธิบัตร KU-Green ดังกลาวจะมีระยะเวลานับต้ังแตวันที ่13 กุมภาพันธ 2552 –  28 
ตุลาคม 2565 โดยบริษัทเอ็กซิส คอนซัลแตนส จํากัด มอบคาตอบแทนการอนุญาตรวมถึงจากยอดจําหนายสินคาตามที่ระบุใน
ขอตกลงใหแก มก. และนักวิจัยผูประดิษฐตามสิทธิบัตรดวย   
 สําหรับ KU-Green เปนผลงานของ รศ.ดร.งามทิพย ภูวโรดม และ รศ.สายสนม ประดิษฐดวง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ที่ไดรวมกันคิดคนและพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารยอยสลายไดทางชีวภาพจากมันสําปะหลัง โดยมุงเนนที่จะเพ่ิมศักยภาพการ     
ใชประโยชนและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดังกลาวใหมีมูลคาสูงขึ้น พรอมทั้งสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมดวยการทดแทน
ภาชนะที่ยอยสลายยาก เชน โฟม หรือพลาสติกในการบรรจุอาหาร ผลิตภัณฑ KU Green เปนผลิตภัณฑที่ปลอดภัยตอผูบริโภค
ไมมีอันตรายของสารพิษที่อาจปนเปอนกับอาหาร ภายหลังจากการใชงานแลวสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ โดยไมกอให 
เกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ซึ่งผลงานนี้เคยไดรับรางวัลระดับโลก รางวัล High Potential in EU Market จาก NON Food Private 
Label (NEPL) ประเทศฝรั่งเศส มาแลว   
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ        ขอมูล ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 

ทีมนนทรีอีสานวิทยาเขตสกลนคร ควาแชมปประเทศไทย 
Honda ประหยัดนํ้ามัน 

 ทีมนนทรีอิสาน A คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ควาแชมปการแขงขันฮอนดาพัฒนายานยนตประหยัดน้ํามัน ปที ่11 ประจําป 2551 ระดับประเทศ ดวยสถิติสรางคา
ประหยัดสูงสุด ประเภทรถประดิษฐ ดวยคาประหยัด 999.746 กม./ลิตร จากทีมที่ผานเขารอบลงแขงขันทั้งสิ้น 353 ทีม ในการ
แขงขันรอบชงิชนะเลิศที่จัดขึ้นระหวางวันที ่7 – 8 กุมภาพันธ 2552 ณ กรมทหารราบที ่11 รักษาพระองค (บางเขน) ไดรับรางวัล
ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมเปนตัวแทนประเทศไทยไปเขารวมแขงขันฮอนดา
ประหยัดเชื้อเพลิงระดับนานาชาติ ณ ประเทศญ่ีปุน ในปลายป 2552 ซึ่งจะนําทีมโดย อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร และ รศ. ดร.ศุภกิจ นนทนานนท คณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
 สําหรับทีมนนทรีอีสาน A ที่สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย ในครั้งนี ้ประกอบดวยบุคลากรและนิสิตของคณะ ดังนี ้ 
   § นายประยุทธ สุวรรณา        นายชางเทคนิค 2 (ผูจัดการทีม)     § นางสาวพรสวรรค  ศรีทิน    นิสิตชั้นปที ่2 (ผูขับขี)่     
  §  นายอาทิตย ใจกอน            นิสิตชั้นปที ่4 ตําแหนง (ชางเครื่อง 1)      § นายชยุตม วรรณชู      นิสิตชั้นที่ป 2  (ชางเครื่อง 2) 
  §นายธีรภัทร  สุริยนต              นิสิตชั้นปที ่3 (เจาหนาที่ธุรการ) 
ท่ีมา :  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร    ขอมูล ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2552 

 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๒๒      วันท่ี   ๒๓     เดือน  กุมภาพันธ    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
ผลการแขงขันกีฬายิงธนูเกษตรศาสตรโอเพน คร้ังท่ี 10 

ตามที่ชมรมกีฬายิงธน ูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดการแขงขันกีฬายิงธน ู“เกษตรศาสตร โอเพน ครั้งที่ 10 ประจําป 
2552 ในระหวางวันที ่16 - 18 มกราคม 2552 ณ สนามรักบ้ี-ฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน นั้น ปรากฏวามีนักกีฬา
ที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันครั้งนี้ ดังนี ้
1. น.ส.ศิริลักษณ สุขสมร นิสิตคณะศึกษาศาสตร ไดรับรางวัล 
 - ชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภทบุคคลหญิงคันธนูโคงกลับ ระดับอุดมศึกษา ระยะ 18 เมตร 
   - ชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภททีมคันธนูโคงกลับ ระดับอุดมศึกษา ระยะ 18 เมตร 
    - ชนะเลิศอันดับท่ี 2 ประเภทบุคคลหญิงคันธนูโคงกลับ ระดับทั่วไป ระยะ 70 เมตร รอบจัดอันดับ 
    - ชนะเลิศอันดับท่ี 2 ประเภทบุคคลหญิงคันธนูโคงกลับ ระดับทั่วไป ระยะ 70 เมตร รอบแพคัดออก 
2. นายหริต หัตถา นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ไดรับรางวัล   
  - ชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภททีมคันธนูโคงกลับ ระดับอุดมศึกษา ระยะ 18 เมตร 
3. นายเชษฐ  ผองอุดม คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัล 
    - ชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภททีมคันธนูโคงกลับ ระดับอุดมศึกษา ระยะ 18 เมตร 
ท่ีมา : ชมรมกีฬายิงธนู มก.         ขอมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2552 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
จัดอบรมบุคลากรประกันภัยแก คปภ. 

 จากการที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบอาชีพธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดมอบความไววางใจใหสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม เปนผูจัดโครงการฝกอบรมความรูเก่ียวกับการประกันภัย สําหรับผูขอรับและขอตออายุใบอนุญาตเปน
ตัวแทนและนายหนาประกันภัย เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่จะเขาสูวงการธุรกิจประกันวินาศภัย และประกันชวีิต โดยเม่ือวันที ่17 
กุมภาพันธ 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีไดเปนประธานในพิธีเปดโครงการฝกอบรมฯ และมีเลขาธิการ คปภ.        
กลาวแสดงความยินดี หลังพิธีเปดงานไดรวมชมนิทรรศการเก่ียวกับการประกันภัยที่จัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ 
 สําหรบัการฝกอบรมบุคลากรประกันภัยนี้ กําหนดจัดขึ้นเม่ือวันที ่22 มกราคม 2552 , วันที ่11 กุมภาพันธ 2552 และ
วันที ่17 – 18 กุมภาพันธ 2552 โดยมีผูเขาฝกอบรมในแตละหลักสูตร รวม 119 คน ดังนี ้

วัน/เดือน/ป หลักสูตร จํานวนผูเขาอบรม 
22 มกราคม 2552 ขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 10 
11 กุมภาพันธ 2552 ขอตอใบอนุญาตนายหนาประกันวินาศภัย คร้ังที่ 1 32 
 ขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย 5 
17 กุมภาพันธ 2552 ขอตอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต คร้ังที่ 1 14 
 ขอตอใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 1 12 
18 กุมภาพันธ 2552 ขอตอใบอนุญาตนายหนาประกันชีวิต คร้ังที่ 2 8 
 ขอตอใบอนุญาตนายหนาประกันวินาศภัย คร้ังที่ 2 38 

ท่ีมา : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มก.        ขอมูล ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2552 
ขอเชิญซ้ือสลาก มก. บํารุงสภากาชาดไทย 

ตามที่สภากาชาดไทย จะจัดงานกาชาด ประจําป 2552 ในระหวางวันที ่30 มีนาคม – 7 เมษายน 2552 ณ บริเวณสวน
อัมพร นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทําสลากบํารุงสภากาชาดไทยฉบับละ 100 บาท รายไดสมทบโดยเสด็จพระราชกุศล 
บุคลากรและนิสิต ตลอดจนผูมีจิตศรัทธาทั่วไปสามารถรวมทําบุญโดยซือ้สลากไดที ่กองกลาง สํานักงานอธกิารบดี มก. ชั้น 6 
อาคารสารนิเทศ 50 ป ไดทุกวัน เวลาราชการ รายละเอียดรางวัลสามารถดูไดที่ www.ku.ac.th  
ท่ีมี : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ        ขอมูล ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2552 

http://www.ku.ac.th

