
อาจารยวิศวกรรมเคร่ืองกล วิทยาเขตศรีราชา สรางชื่อไกลถึงรัสเซีย 
ผลงานเครื่องบินน้ําตนแบบ KUSC-1ex ของอาจารยรัฐพล สาครสินธุ อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล        

คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา ไดรับการเผยแพรในเว็บไซต ซึ่งเปนคอลัมนทางวิชาการของมหาวทิยาลัย  Moscow Aviation 
Institute (MAI) โดยในเว็บไซตดังกลาวไดกลาวแสดงความยินดีกับ อาจารยรัฐพล สาครสินธุ ในฐานะศิษยเกาสาขาวชิาโครงสราง
อากาศยานและการออกแบบของมหาวิทยาลัย MAI ที่ไดรับรางวัลนักประดิษฐนานาชาติ ประจําป 2551 จากกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงสหพันธรัฐรัสเซีย 

เนื้อหาในคอลัมนยังไดแสดงความชื่นชมอีกวา อาจารยรัฐพล เปนนักศึกษาจากประเทศไทยที่ไมมีพ้ืนฐานทางภาษารัสเซีย     
มากอน แตสามารถสอบเขาเรียนในสาขาโครงสรางอากาศยานและการออกแบบได เม่ือป ค.ศ. 1996 โดยมีความฝนวาอยากจะสราง
เครื่องบินดวยตัวเอง ทั้ง ๆ ที่เมืองไทยในสายตาของชาวรัสเซียนั้นเปนเมืองทองเที่ยว ไมใชเมืองที่มีเทคโนโลยีทางดานการบิน แต
อาจารยรัฐพลก็มีความมุงม่ันที่จะเรียนในสาขานี้แมวาเม่ือ 10 ปที่แลว ประเทศไทยยังไมมีอุตสาหกรรมการบินและไมมีการศึกษาวิจัย
ดานนีเ้ลย อาจารยรัฐพลไดทําตามความฝนของเขาจนสําเร็จทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย MAI และ KUSC-
1ex ก็กลายเปนฝนที่เปนจริงของอาจารยรัฐพลซึ่งทําไดสําเร็จแลวในป 2551 ที่ผานมา คาดวาอีกไมนานนี้คงจะมีเครื่องบินที่อาจารย   
รัฐพลออกแบบใหบริการรับสงผูโดยสารเต็มไปทั่วนานน้ําทองทะเลอันดามันอยางแนนอน  
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา                 ขอมูล ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2552 

36 ป คณะสังคมศาสตร 
คณะสังคมศาสตร จัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร “กาวสูปที ่36” เม่ือวันศุกรที ่6 มีนาคม 2552              

ณ หองประชุม ชั้น 8 อาคารการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐาน คณะสังคมศาสตร โดยมี รศ.มนฤตยพล อุรบุญนวลชาติ คณบดีคณะ
สังคมศาสตร กลาวตอนรับผูมารวมงาน พรอมกันนี้คณะสังคมศาสตรไดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแกนิสิตดีเดนในดานตาง ๆ โดยไดรับ
เกียรติจาก รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปนผูมอบวุฒิบัตรและทุนสนับสนุนแกนิสิต ซึ่งมีผูบริหาร คณาจารย และนิสิต       
เขารวมงานกวา 100 คน   
ท่ีมา : คณะสังคมศาสตร                  ขอมูล ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2552 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการ มก. 
เรงดําเนินงาน 3 ประสาน : มก. - คณะ - นิสิตเกา พัฒนากิจการ มก. 

 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม ภายใตการนําของ นายอํานวย เนตยสุภา นายกสมาคมนิสิตเกา
วิศวกรรมศาสตร พรอมดวย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน เรงดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ ซึ่งมีหนาที่ใน  
การใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยลาสุดจากการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 เม่ือวันที ่18 มีนาคม 2552 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบให มก. ดําเนินการ
ในประเด็นการขอความรวมมือจากสมาคมนิสิตเกาคณะตาง ๆ ในการจัดสงขอมูลรายช่ือนิสิตเกาท่ีเปนเจาของกิจการ 
ผูประกอบการ เพ่ือนํามาจัดทําเปนฐานขอมูล และประสานการขอความรวมมือรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก มก. เขาทํางาน
เปนลําดับแรกตอไป พรอมมอบทุกคณะจัดสงขอมูล เกรดเฉลี่ย สถานที่ติดตอของบัณฑิตที่กําลังอยูในระหวางการหางานทํามายัง
มหาวิทยาลัย เพ่ือเปนขอมูลในการติดตอประสานงานตอไป 
 ในสวนของโครงการจักรยาน KU-Green Campus Healthy Community รณรงคการใชจักรยานเพ่ือการสัญจรภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือลดการใชพลังงานน้ํามันและสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยขณะนี้ไดสงมอบจักรยานใหวิทยาเขตตาง ๆ   

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๓๓      วันท่ี   ๒๖     เดือน  มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
ไปแลว ไดแก วิทยาเขตบางเขน 1,200 คัน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร 1,000 คัน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขต
กําแพงแสน วิทยาเขตละ 500 คัน และเพ่ือใหสามารถจัดหารถจักรยานมาบริการแกนิสิตไดเพียงพอและทั่วถึง จึงไดขอความ
รวมมือจากสมาคมนิสิตเกาคณะตาง ๆ ในการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อจักรยานเพ่ิมเติม (ราคาคันละ 1,900 บาท) 
 นอกจากนี้คณะกรรมการไดเห็นชอบให สอบถามขอคิดเห็นจากสมาคมนิสิตเกาคณะตาง ๆ ในการใชพ้ืนที่อาคาร
หอประชุม มก. ภายหลังจากที่โครงการปริญญาโทสําหรบัผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ไดยายไปอยูที่อาคารหลังใหมเม่ือกอสราง
แลวเสร็จ พรอมใหขอคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรในสาขาที่เก่ียวของ 
 ทั้งนี ้ในการดําเนินการขอความรวมมือจากสมาคมนิสิตเกาคณะตาง ๆ จะเปนการดําเนินการในลักษณะ 3 ประสาน 
ระหวาง มหาวิทยาลัย คณะ และนิสิตเกา ในการรวมมือรวมใจกันดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจในดานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยใหประสบผลสําเร็จ 
 สําหรับรายนามคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดปจจุบันที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ต้ังแตวันที ่27 
กุมภาพันธ 2552 สิ้นสุดวาระในวันที ่1 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 
 1. นายอํานวย เนตยสุภา  นายกสมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร 
 2. นายสัตวแพทยยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว 
 3. นายวินิจ แตงนอย   กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 4. นางอรพรรณ บุญทอง   กรรมการบริหารบริษัท เอสเอ็มซ ีคอรปอเรชั่น จํากัด 
 5. นายอุทิศ ตอวิริยะตระกูล  ผูอํานวยการ โครงการ บริษัท จีเทค จํากัด 
      กรรมการผูจัดการบริษัท ฟฟทีนเอ็นจีเนียริ่ง จํากัด 
 6. นายกิตติ สิงหาปด   กรรมการผูจัดการ บริษัท ฮอตนิวส จํากัด 
 7. นายอนันต ภูสิทธิกุล   นายกสมาคมนิสิตเกาคณะเกษตร 
      เลขาธิการสํานกังานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 8. นางชาลอต โทณวณิก   นายกสมาคมศิษยเกาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
 9. รองศาสตราจารยประจวบ หลําอุบล นายกสมาคมนิสิตเกาคณะประมง 
 10. ศาสตราจารย ดร.นิวัติ เรืองพานิช นายกสมาคมศิษยเกาวนศาสตร   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 11. นายปติธรรม ฐิติมนตร ี  นายกสมาคมนิสิตเกาคณะสังคมศาสตร  รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธาน ี
 12. นายสัตวแพทยนพพร วายุโชต ิ นายกสมาคมนิสิตเกาสัตวแพทยศาสตร 
 13. นางสาวสุกานดา ลีลามะล ิ  นายกสมาคมนิสิตเกาอุตสาหกรรมเกษตร 
 14. วาท่ี ร.ท.วราห ประดับพงษ  นายกสมาคมเทคนิคการสัตวแพทยแหงประเทศไทย 
 15. นายชาญ ธาระวาส   นายกสมาคมปริญญาโทสําหรับผูบริหาร 
ท่ีมา : อธิการบด ี                  ขอมูล ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2552 

CPF มอบเงินประชุมพันธุศาสตร 
 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับมอบเงินจํานวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) จาก
นายพงษ วิเศษไพฑูรย ประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ CPF เพ่ือสนับสนนุการ
จัดประชุมนานาชาติทางพันธุศาสตรเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ครั้งที่ 10 ซึ่งคณะประมง มก. เปนเจาภาพจัดการประชุมระหวาง
วันที ่22 -26 มิถุนายน 2552 ที่กรุงเทพฯ การประชุมนี้จะจัดทุก ๆ 3 ป  โดยหมุนเวียนไปตามทวีปตาง ๆ  เพ่ือนําเสนอความรูและ
เทคโนโลยีใหม ๆ ที่ล้ํายุค ทางดานการปรับปรงุพันธุสตัวน้ํา พันธุศาสตรประชากรเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ท่ีมา : คณะประมง                ขอมูล ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2552 


