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สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณฯ 
พระราชทานดอกไม งานมุทิตาจิต 90 ป ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร 

 เนื่องในโอกาสครบรอบอายุ  90 ป ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรและผูสรางคุณประโยชนทางดานการศึกษา ประวัติศาสตร ภาษาศาสตร ดนตรี ฯลฯ ใหแกมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรและประเทศชาติ ดวยสํานึกในพระคุณของทาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรจึงไดจัดงานแสดงมุทติาจิต 
90 ป ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เม่ือวันที ่10 มีนาคม 2552 ที่ผานมา ณ อาคารจักรพันธ เพ็ญศิริ โดยมี นายปราโมทย ไมกลัด 
อดีตนายกสภาฯ ศ.ระพี สาคริก ศ.ไพฑูรย อิงคสุวรรณ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ อดีตอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธกิารบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย ชมรม มก.อาวุโส 
ศิษยเกาวงเคยูแบนด และบรรดาลูกศิษย จํานวนประมาณ 200 คน รวมงาน 
 โอกาสนี ้ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร  ไดรับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี โปรดเกลาฯใหผูแทนพระองคอัญเชิญดอกไมพระราชทาน แสดงความยินดี ซึ่งนับเปนเกียรติแก ศ.ดร.ประเสริฐ      
ณ นคร และครอบครัวอยางย่ิง ในสวนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภาฯ มอบของที่ระลึก 
เปนเสื้อผาไหมสีเขียวสัญลักษณ มก. และ รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี มอบภาพถาย ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ขนาด     
24x36 นิ้ว เปนที่ระลึก นอกจากนี ้มก. ยังไดจัดทําหนังสือทีร่ะลึกและซีดีเพลงไทยสากล - เพลง มก. ผลงานการประพันธ           
ของ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร จํานวน 1,000 แผน แจกเปนที่ระลึกแกผูรวมงานดวย 
ท่ีมา : อธิการบด ี          ขอมูล ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2552 

มก. แตงตั้ง ผอ. สํานัก/สถาบัน 
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที ่3/2552 เม่ือวันที ่23 มีนาคม 2552 ไดมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัย
แตงต้ัง ผูอํานวยการสํานักและสถาบันใหม รวม 2 ราย ดังนี ้
 1.  รศ.ดร.ศักดา  อินทรวิชัย  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ต้ังแตวันที ่24 มีนาคม 2552 สืบแทน รศ.บพิธ จารุพันธ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันที ่15 มีนาคม 2552 
 2.  นางยุพา  ปานแกว  นักวิจัยผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล      
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ต้ังแตวนัที ่22 เมษายน 2552 สืบแทน รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ ที่จะครบวาระในวันที ่21 
เมษายน 2552 
ท่ีมา : กองการเจาหนาท่ี          ขอมูล ณ วันท่ี 26 มีนาคม 2552 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการ 
 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการ Asian Core Program Joint Seminar ครั้งที่ 1 ขึ้นระหวางวันที ่20 - 21 มีนาคม 2552 
ณ อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย โดยเปนความรวมมือทางวิชาการระหวาง 4 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย ญ่ีปุน สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใตการสนับสนุนของ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (NRCT) และองคการสงเสริมความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (JSPS) โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี  
ไดกลาวตอนรับคณะผูเขารวมประชุม โดยมี คณาจารย นักวิจัย จาก 4 ประเทศ เขารวมประชุมประมาณ 100 คน 
ท่ีมา : บัณฑิตวิทยาลัย          ขอมูล ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2552 
 
 

 



 
 

ขาราชการพลเรือนดีเดน มก. ประจําป 2551  
 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร มก. ทั้ง 3 ทาน ที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือน
ดีเดน กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2551 ไดแก ผศ.ผลทาน ศรีณรงค สังกัด รร. สาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา นางอารมยจิตต ฟองทอง พยาบาล ชํานาญการ สังกัดสถานพยาบาล  
และนายปรีดา เสรีประทีป ชางไฟฟา ชั้น 2 สังกัด คณะวิทยาศาสตร ทั้งนี้จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคํา) 
ในวันที ่30 มีนาคม 2552 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยในปนี้มีขาราชการพลเรือนดีเดน จากทุกสวนราชการทั่วประเทศ 
จํานวนทั้งสิ้น 639 ราย 
ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ         ขอมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2552 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
เจาภาพจัดประชุมวิชาการ ANSCSE 

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร เปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการ The 13th Annual 
Symposium on Computational Science and Engineering (13th ANSCSE) ขึ้นระหวางวันที ่25 - 27 มีนาคม 2552 ณ อาคาร
ชูชาติ กําภู คณะวิศวกรรมศาสตร เพ่ือใหคณาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ ไดเผยแพร
ผลงานวิจัย และสรางความรวมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยใหไดคุณภาพดี มีนักวิชาการจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
ญ่ีปุน ไตหวัน มาเลเซีย อังกฤษ และไทย เขารวมการประชุมจํานวนประมาณ 180 คน โดย รศ.วุฒิชัย  กปลกาญจน อธิการบดี     
เปนประธานกลาวเปดการประชุม  
ท่ีมา : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร       ขอมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2552 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จับมือ 4 หนวยงาน 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สารพิษจากเชื้อรา 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมกับฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง สวพ. คณะเกษตร กพส. คณะสัตวแพทยศาสตร และ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จะจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Zearalenone Workshop ในระหวางวันที1่3 – 15 
พฤษภาคม 2552 ณ ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง มก. เพ่ือถายทอดองคความรู และเสริมสรางศักยภาพการตรวจสอบสารพิษ
เชื้อราแกผูเก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน สนใจดูรายละเอียดไดที ่ www.rditpm@ku.ac.th หรือหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 24 
เมษายน 2552 สอบถามเพ่ิมเติมไดที่โทรศัพท 02-942-8740 ตอ 406-408  
ท่ีมา : คณะอุตสาหกรรมเกษตร         ขอมูล ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2552 

สถาบันอาหารฯ เตรียมจําหนาย 
เคร่ืองดื่มขาวกลองงอก ภายใตเคร่ืองหมาย KU FOOD 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร รวมกับศูนยนวัตกรรมความเปนเลิศทางดานขาว พรอมจําหนายเครื่องด่ืม
ขาวกลองงอกผสมถ่ัวเหลือง และงาดําพาสเจอไรส และเครื่องด่ืมขาวกลองงอก 25 % รสธรรมชาติ และสูตรผสมธัญพืช 
 เครื่องด่ืมน้ําขาวกลองงอก Gaba - rice ที่จะจัดจําหนายนี ้ผลิตภายใตเครื่องหมาย KU FOOD และในขณะนี้อยูระหวาง
การจัดทําฉลาก การทดสอบอายุการเก็บและวิเคราะหคุณคาทางอาหาร และฉลากโภชนาการ โดยคาดวาจะออกจําหนายได
ในชวงตนเดือนเมษายน 2552 ณ หองจําหนายผลิตภัณฑของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑทีอ่ยูระหวางการทดลองพัฒนาสูตร ไดแก โจกก่ึงสําเร็จรูป ผลิตภัณฑธัญพืชผสมผลไมแหง และ
เยลลี่ขาวกลองงอก 
ท่ีมา : สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และศูนยนวัตกรรมความเปนเลิศทางดานขาว   ขอมูล ณ วันท่ี 26 มีนาคม 2552 
 
 

http://www.rditpm@ku.ac.th

