
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๓๕      วันท่ี   ๓๐     เดือน  มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มก. ถวายงานดูแลรักษาไมตนในวังสระปทุม 
 ตามที่มหาวิทยาลัย ไดดําเนินงานโครงการตาง ๆ เพ่ือถวายงานแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มาอยางตอเนื่อง และไดพบวาภายในวังสระปทุมมีไมตนหลายชนิดที่กําลังประสบปญหาหลายประการ เชน ตนเอียง ใกลลม ก่ิง
กานถูกรบกวนจากกาฝาก ลําตน ก่ิงกานผ ุฯลฯ สมควรที่มหาวิทยาลัยจะถวายงานเพ่ิมเติมในสวนที่เก่ียวของกับการดูแลรักษา   
ไมตน โดยไดอนุมัติงบประมาณจากเงินรายไดสวนกลาง มก. ป 2552 : จากโครงการพัฒนาศักยภาพ มก. เงินอุดหนุนทั่วไป 
จํานวน 430,000 บาท (สี่แสนสามหม่ืนบาทถวน) เพ่ือใหภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ดําเนินโครงการดูแลรักษาไมตนใน           
วังสระปทุม เปนระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน โดยมี รองอธิการบดีฝายวิจัยเปนที่ปรึกษาโครงการ และมี ผศ.ดร.ณัฏฐ พิชกรรม 
เปนหวัหนาคณะทํางาน พรอมดวย รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย ผศ.ดร.สคาร ทีจันทึก และ อ.มณฑาทิพย โสมมีชัย รวมเปน
คณะทํางาน 
ท่ีมา : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร                ขอมูล ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2552 

มก. สนับสนุนพันธุกลาไมสมุนไพร 
ปลูกภายในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

 เม่ือวันที ่22 มีนาคม 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเขาเฝาทูลละอองพระบาท ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ในวโรกาสที่เสด็จฯเปดสวนสมุนไพร “สวนวนารมย” The Herbal Paradise ณ 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ พรอมเขารับพระราชทานของที่ระลึกในฐานะหนวยงานที่รวมสนับสนุนพันธุกลาไม สมุนไพร เพ่ือนําไปปลูก
ภายในบริเวณสวนสมุนไพรและจัดแสดงนิทรรศการพืชสมุนไพร ที่ทรงใชในงานวิจัยถวายใหทรงทอดพระเนตรในวันเสด็จฯเปดสวน 
 สําหรับพืชสมุนไพร ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมสนับสนุนพันธุกลาไมในครั้งนี ้ประกอบดวยพืช 15 ชนิด อาท ิ         
ตนเล็บมือนาง มหาหงส สายหยุด ย่ีหรา อบเชย ปลาไหลเผือก ฟาทะลายโจร เปนตน 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ                 ขอมูล ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2552 

คณะนักวิชาการจากเยอรมันเยือน มก. 
 ในระหวางวันที ่17 – 26 มีนาคม 2552 มก. ไดตอนรับคณะนักวิชาการจากสหพันธรัฐเยอรมัน จํานวน 3 ทาน นําโดย 
Prof.Dr.-Ing. Habil. Frank Palis จาก Institute of Electrical Energy Systems Otto-von-Guericke-University Magdeburg 
ภายใตการประสานงานระหวาง Sansanee Baroness von Enzberg ในโอกาสเดินทางมาเย่ียมชม มก. เพ่ือหารือความรวมมือ
ทางวิชาการรวมในกรอบความรวมมือดานตาง ๆ ทั้งทางดานวิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร วิทยาศาสตรการกีฬา ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร และดานมนุษยศาสตร โดยไดเขาพบอธิการบดีและผูบริหารมหาวิทยาลัย และไดรวมสัมมนาแลกเปลี่ยนขอมูล
ทางวิชาการรวมกัน รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการแยกตามคณะที่เก่ียวของ ทั้งที่วิทยาเขตบางเขน และกําแพงแสน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ                 ขอมูล ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2552 

อาสาสมัครญี่ปุนอาวุโส 
รวมงานสถาบันผลิตผลทางการเกษตร 

 องคการความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน (JICA) ประจําประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณารับ 
Mr. Masayoshi SAKUMA อาสาสมัครญ่ีปุนอาวุโส ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุนไดใหการสนับสนุนจัดสงผูเชี่ยวชาญทานนี ้ใหมาปฏิบัติงานที ่
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มก. เปนเวลา 2 ป ต้ังแตวันท ี่ 23 มีนาคม 2552 ถึง 
 22 มีนาคม 2554  
ท่ีมา : สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร           ขอมูล ณ วันท่ี 16  มีนาคม 2552 
 

 



 
 

รองอธิการบดีฝายไอที เปนกรรมการ 
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ 

 รศ.ยืน ภูวรวรรณ รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับการแตงต้ังจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ใหเขารวมเปนคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ ซึ่งจะทําหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองความ 
เหมาะสมและเสนอแนะแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ โดยเฉพาะการบูรณาการงบประมาณการใชขอมูลรวมกัน 
เพ่ือลดความซ้ําซอนในการดําเนินการ และใหมีการใชเกณฑมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ     
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ ตามมติ ครม. เม่ือวันที ่23 
มีนาคม 2547 
ท่ีมา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                               ขอมูล ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2552 
 

มก. สนับสนุนงบประมาณพัฒนาลูวิ่งใตนํ้าของสุนัข 
 นอกเหนือจากชุดลูวิ่งใตน้ํา ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดพระราชทานใหแกคณะสัตว
แพทยศาสตร เพ่ือใชในงานฟนฟูการเคลื่อนไหวของสุนัขทรงเลี้ยง และสุนัขของประชาชนทั่วไปที่มีอาการปวยหรือบาดเจ็บใหกับ
คืนสูสภาวะปกติ แลว 
 คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร ไดรวมกันจัดทําโครงการวิจัย “การพัฒนาและออกแบบลูวิ่งใตน้ําของ
สุนัขเพ่ือการทํากายภาพบําบัดทางน้ํา” ซึ่งเปนเครื่องตนแบบที่จะนําไปติดต้ัง ณ พระราชวังไกลกังวล โดยขณะนี้มีความคืบหนามา
ตามลําดับ และเพ่ือใหการดําเนินการในโครงการวิจัยดังกลาวสําเร็จสมบูรณและมีความทันสมัยในการใชงาน มหาวิทยาลัยจึงให
ความสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) จากเงินรายไดสวนกลาง มก. ป 2552 ตามที่ทั้ง 2 
คณะเสนอมา  
 ทั้งนี ้คาดหมายวาการวิจัยและพัฒนาเครื่องตนแบบ ดังกลาว จะแลวเสร็จประมาณ 1 เดือน และภายหลังจากการทดสอบ
ระบบเปนที่เรียบรอยแลว จะทําเรื่องนอมเกลาฯ ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตอไป 
ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร                 ขอมูล ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2552 

มก. รวมมือ สนง.เศรษฐกิจการเกษตร 
แปลและวิเคราะหขอมูลแผนท่ีภูมิสารสนเทศ 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมพัฒนาขอมูลเชิงพื้นท่ีเกี่ยวกับการ   
ใชประโยชนท่ีดินดานการเกษตร โดยคณะวิศวกรรมศาสตรจะดําเนินการแปลและวิเคราะหขอมูลจากแผนที่ภาพถายออรโธส ี
มาตราสวน 1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดหาให เพ่ือใชประโยชนในโครงการ 
กําหนดเขตเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทีส่ําคัญ โดยใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรของ 
ประเทศ 
 ทั้งนี ้เม่ือวันที ่20 มีนาคม 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดลงนามในขอตกลงความรวมมือในโครงการ 
ดังกลาว รวมกับ เลขาธกิารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และอีก 7 มหาวทิยาลัยในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ ณ หองประชุม 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือดังกลาวจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เก่ียวของเพ่ือประโยชน ในการ 
พัฒนางานของทั้ง 2 ฝายดวย ซึ่งจะมีผลต้ังแตวันที ่24 มีนาคม 2552 เปนตนไป จนกวาฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิกขอตกลงความ 
รวมมือ 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ                ขอมูล ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2552 


