
งาน 40 ป โครงการหลวง 
 เม่ือวันที ่20 กุมภาพันธ 2552 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน  
เปนองคประธานเปดงาน 40 ป โครงการหลวง 4 ทศวรรษ ชวยชาวเขา ชวยชาวเรา ชวยชาวโลก ซึ่งโครงการหลวง ไดจัดขึ้น 
ระหวางวันที ่19 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2552 ณ สยามพารากอน 
 ในโอกาสนี ้ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดรวม
เขาเฝารับเสด็จฯ ดวย 
ทีมา : โครงการหลวง          ขอมูล ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2552 

แตงตั้งผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 
 เม่ือวันที ่23 กุมภาพันธ 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีคําสั่งแตงต้ัง รศ.ปสสี ประสมสินธ สังกัดภาควิชาการ
จัดการปาไม คณะวนศาสตร ดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป โดย   
ใหสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงพรอมกับรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 
ท่ีมา : กองการเจาหนาท่ี     ขอมูล ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2552 

นิสิตวิทยาเขตศรีราชา ชนะควารางวัลพิเศษภาคกลาง 
การประกวดแผนการตลาด 

 ทีมคิวทองและทีม MR.Bravo นิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา ควารางวัลพิเศษภาคกลาง
จากการประกวดแผนการตลาด Central Group Junior Marketeer โครงการ 3 ซึ่งบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรเปอเรชั่น จัดการ
ประกวดเม่ือปลายปที่แลว ณ หองเธียเตอร สํานักหอสมุด 
 สําหรับการประกวดครั้งนี้มี ผศ.นิภา นิรุตติกุล เปนอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งทั้ง 2 ทีม ไดรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 
5,000 บาท และยังไดเขารวมกิจกรรม Training & Workshop กับทางโครงการ Central Group Junior Marketeer โดยแตละทีม
มีสมาชิกดังนี ้
ทีมคิวทอง ประกอบดวย 
 1. นายภูวนารถ ตุลยาทร  นิสิตชั้นปที ่3  2. น.ส.อิสตรี วาหลง  นิสิตชั้นปที ่3 
 3. น.ส.ธิดาพร เดชฟุง  นิสิตชั้นปที ่4  4. นายจิตติ ชางสุวรรณ  นิสิตชั้นปที ่4 
ทีม MR.Bravo 
 1. นายชลมัพล สําลีปน  นิสิตชั้นปที ่3  2. นายกิตติพงษ เจริญวิจิตรชัย นิสิตชั้นปที ่3 
 3. นายธนกร บุรุษนารีรัตน  นิสติชั้นปที ่3  4. น.ส.นิรชา ราชาสุธ ี  นิสิตชั้นปที ่3 
ท่ีมา : คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรรีาชา       ขอมูล ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2552 

EX-MBA จัดสัมมนา 
รหัสลับ.....ทางรอดภายใตสภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

 เม่ือวันที ่19 กุมภาพันธ 2552 นิสิตโครงการปริญญาโท สําหรับผูบริหาร รุนที ่19 ไดจดังานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
รหัสลับ.....ทางรอดภายใตสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขึ้น ณ อาคารสโมสรกองทัพบก ซึ่งไดรับเกียรติจาก รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน 
อธิการบดีเปนประธานเปดการสัมมนา โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตาง ๆ รวมการสัมมนาประกอบดวย คุณพยุงศักด์ิ      
ชาติสุทธิผล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บรรยายเรื่อง การปรับกลยุทธธุรกิจภายใตสภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๒๔      วันท่ี   ๔    เดือน  มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
คุณกอศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท ซีพี ฮอลล จํากัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง เคล็ดลับการอยูรอดของ         
7 Eleven และวิกฤตแฮมเบอรเกอร ป 2552 แพทยหญิง นลิน ีไพบูลย ประธานกรรมการผูจัดการและกรรมการผูจัดการบริษัท     
กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิต้ี จํากัด บรรยายเรื่อง ทําอยางไรจะใหนักขายสามารถขายของในยุคเงินฝด ดําเนินรายการโดย คุณกนก 
รัตนวงศสกุล มีผูสนใจเขารับการสัมมนารวมทั้งสิ้น 500 คน 
ท่ีมา : โครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจ         ขอมูล ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2552 

สํานักประกันคุณภาพจัดโครงการ 
การประกันคุณภาพในชีวิตประจําวัน 

 จากการที่มหาวิทยาลัย ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของทัศนคติที่ดีของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานบูรณาการงาน
ประกันคุณภาพเขากับงานประจําปกติ โดยไดดําเนินโครงการฐานความรูสูงานคุณภาพ เรื่อง การประกันคุณภาพใน
ชีวิตประจําวัน ขึ้นเปนครั้งแรกเม่ือป 2551 และไดรับเสียงตอบรับจากบุคลากรเปนอยางดี มีขอเสนอแนะใหดําเนินโครงการ
ลักษณะนี้อยางตอเนื่อง 
 สํานักประกันคุณภาพ จึงไดจัดโครงการฐานความรูสูงานคุณภาพ เรื่อง การประกันคุณภาพในชีวิตประจําวัน ขึ้นอีกครั้ง 
โดยแบงเปน 2 รุน คือ รุนที ่1 เม่ือวันที ่20 กุมภาพันธ 2552 และรุนที ่2 เม่ือวันที ่25 กุมภาพันธ 2552 มีผูสนใจเขารวมโครงการ
ในรุนที ่1 จํานวน 163 คน และรุนที ่2 จํานวน 250 คน ซึ่งเปนจํานวนเกินกวาเปาหมายที่ต้ังไวเปนจํานวนมาก โดยผูเขารวม
โครงการไดรับการบรรยายเก่ียวกับหลักการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพ โดยมี รศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม รอง
อธิการบดีฝายประกันคุณภาพ และ น.ส.วิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ ผอ.สํานักประกันคุณภาพ เปนวิทยากร หลังจากนั้นผูเขารวม
โครงการจากหนวยงานตาง ๆ ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงระบบประกันคุณภาพที่หนวยงานนําไปใช 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ     ขอมูล ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 

หนวยงานสั่งซ้ือเคร่ืองวัดความชื้น และชุดตรวจสอบธาตุอาหารในดิน 
ไปใชงานจริงแลวกวา 24,000 เคร่ือง 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สั่งซื้อเครื่องมือวัดความชื้นเมล็ดพืช รุนเกษตร 60 ป (KU 60 ป)           
ผลงานการประดิษฐคิดคนของ รศ.ชัยวัฒน ชัยกุล อาจารยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน 370 เครื่อง เพ่ือใหสํานักงาน              
ธ.ก.ส. จังหวัดตาง ๆ ในทั่วทุกภาคของประเทศ รวม 37 จังหวัด ไดใชงาน ในวงเงินการสั่งซื้อรวมทั้งสิ้น 3,700,000 บาท            
(สามลานเจ็ดแสนบาทถวน) 
 สําหรับการวิจัยและพัฒนาเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชนี ้รศ.ชัยวัฒน ชัยกุล ไดเริ่มดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2524      
และเริ่มจําหนายใหกับเกษตรกรต้ังแตป พ.ศ. 2527 จนถึงปจจุบัน ซึ่งผลงานชิ้นนี้ไดชวยใหเกษตรกรทั่วไปสามารถซื้อเครื่องวัด
ความชื้นเมล็ดพืชมาใชงานไดในราคาถูกกวาเครือ่งที่นําเขาจากตางประเทศ ทั้งยังมีความแมนยําในการวัดความชื้นและสามารถ
ใชกับเมล็ดพืชที่มีปลูกอยูในประเทศไทยเกือบทุกชนิด รวมถึงผานการรับรองจากกรมชั่งตวงวัด โดยนับถึงปจจุบันไดจําหนาย
มาแลวจํานวน ประมาณ 4,000 เครื่อง และใชงานแลวในตางประเทศ เชน จีน พมา ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส 
 นอกจากเครื่องมือวัดความชื้นเมล็ดพืชแลว อีกหนึ่งผลงานของอาจารย ม.เกษตร ที่หนวยงานใหความสนใจติดตอขอซื้อ
ไปใชงาน คือ ชุดตรวจสอบธาตุอาหาร NPK ในดิน ผลงานของ ศ.ดร.ทัศนีย อัตตะนันท ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ซึ่งได
พัฒนาขึ้นในป 2541 ทําใหเกษตรกรสามารถใชวิเคราะหดินเองไดงาย ใชเวลาเพียง 30 นาท ีก็รูผลและมีคําแนะนําปุยสําหรับขาว
และขาวโพดให ทําใหเกษตรกรสามารถใชปุยอยางมีประสิทธิภาพลดตนทุนการผลิตไดดวยตนเอง นับถึงปจจุบันไดมีการนําชุด
ตรวจสอบธาตุอาหาร NPK ในดินไปใชในประเทศแลวประมาณ 20,200 ชุด ชวยใหเกษตรกรปลูกขาวโพดสามารถลดตนทุนการ
ผลิตและมีกําไรมากขึ้น และชาวนาภาคกลางสามารถลดการใชปุยไนโตรเจนลง และใชปุยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมไดอยางมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
ท่ีมา : รศ.ชัยวัฒน ชัยกุล และ ศ.ดร.ทัศนีย อัตตะนันท     ขอมูล ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2552 


