
ม.เกษตร ติด 2 อันดับ 
สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม 2551 

 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) ประกาศผลการจัดอันดับ 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม 2551 (Top Ten Innovative 
Business 2008) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรติด 2 ใน 10 อันดับสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม จากผลงานอาหารเสริม DHA 
สาหรายขาวสกัดบํารุงสมอง ผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร และผลงาน เค.ยู. แวกซ สารชีวภาพเคลือบผลไม 
ผลงานของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  โดยทั้ง 2 ผลงานเปนผลงานรวมกับบริษัทในโครงการศูนยบม
เพาะธุรกิจ มก. 
 ผลงานอาหารเสริม DHA สาหรายขาวสกัดบํารุงสมอง เปนผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตกรดโดโคซะเฮก                  
ซะโนอิก (DAA) สําหรับผลิตภัณฑอาหารและอาหารสัตว เพ่ือทดแทน DHA จากปลาทะเล โดยผลิตจากสาหรายขาว
Schizochytrium sp.ในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดใหมที่มีตนทุนตํ่า คาดวาในอนาคตราคาของ DHA ที่ผลิตไดจะตํ่ากวา DHA ที่สกัดได
จากปลาทะเลถึง 30-40% นอกจากนี้ยังเปนผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบและเทคโนโลยีภายในประเทศ ทําใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับวัตถุดิบในประเทศ และสามารถทดแทนการนําเขาจากตางประเทศไดอยางมาก 
 สําหรับผลงาน เค. ยู. แวกซ สารชีวภาพเคลือบผวิผลไม เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานผลิตภัณฑสารเคลือบผิว
ผลไมสดครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งผลิตจากยางจากครั่งและสารชวยเพ่ิมความคงตัว โดยใชเทคโนโลยีอีมัลชั่นในการผสม 
เพ่ือใหสวนประกอบมีความหนืด และมีความคงตัวที่เหมาะสม ไมแยกชั้นในระหวางการเก็บรักษา มีคุณสมบัติเปนเย่ือเลือกผาน
สําหรับกาซและไอน้ํา ทําใหชวยลดการสูญเสียน้ําหนักจากการคายน้ําและการลดการหายใจของผลไม รวมถึงเพ่ิมความมันเงา
ของผิวผลไม ทั้งนี้ผลงาน 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม 2551 มีด้ังนี ้
อันดับ ผลงาน บริษัทที่ดําเนินการ หนวยงานสนับสนุน 

ดานวิชาการ 

1 บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพ PLA 

อุตสาหกรรมเพื่ออนาคต 

บ.โพลีแมททีเรียลเทคโนโลยี จก. - 

2 Good Grace สบูอินทรียมาตรฐานโลก บ.เชียงใหม ออรแกนนิค แอนด สปา จก. Bio AgriCert 

3 ZoNoP อนุภาคซิงคออกไซคนาโนสําหรับส่ิง
ทอและเคร่ืองสําอาง 

บ.นาโน แมททีเรียลสเทคโนโลยี จก. คณะวิทยาศาสตร สจล. 

4 ไบโออีเดน สเต็มเซลลจากฟนน้ํานม บ.ไบโออีเดน เอเชีย จก.(มหาชน) คณะแพทยศาสตร จฬ. 

5 I-MO พาหนะสวนบุคคล 2 ลอฝมือคนไทย บ.ไอ – โมบิลิต้ี จก. สจล. 

*6 อาหารเสริม DHA สาหรายขาวสกัดบํารุง
สมอง 

 บ.เมษา คอรปอเรช่ัน จก. +  บ.ควอลิค 
อินเตอรเนช่ันแนล จก. +  บ.สิทธิพร
สมุนไพร จก. 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร มก. 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๔       วันท่ี   ๑๒      เดือน  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 

อันดับ ผลงาน บริษัทที่ดําเนินการ หนวยงานสนับสนุน 

ดานวิชาการ 

7 ไอ-สปา อางอาบน้ําอัจฉริยะ บ.บาธรูม ดีไซน จก. - 

8 Osiais เคร่ืองสําอางจากผงไหม บ.เนเจอรแมกส จก. กรมวิชาการเกษตร+สหกรณ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติ 

*9 เค.ยู. แวกซ สารชีวภาพเคลือบผิวผลไม หจก.เค.ยู.แวกซ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. 

10 ภูตะวัน ปุยชีวภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย บ.ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม จก. มทส. 
ท่ีมา : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ เดือนธันวาคม 2551 – มกราคม 2552 หนา 4 – 5      ขอมูล ณ วันท่ี 5 มกราคม 2552 

มก. สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 36 

 สํานักการกีฬา มก. รวมสงนักกีฬาซึ่งเปนนิสิตชั้นปที ่1 – 4 จํานวน 399 คน เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบมหกรรม ซึ่งจัดระหวางวันที ่9 -18 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย มก. ไดสงนักกีฬา 
เขารวมการแขงขันทั้งสิ้น 27  ชนิดกีฬา ดังนี ้ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล วอลเลยบอลชายหาด เปตอง ตะกรอ มวยสากล
สมัครเลน ลีลาศ เทเบิลเทนนิส รักบ้ีฟุตบอล แบดมินตัน วายน้ํา คาราเต-โด หมากกระดาน ยิงปน ดาบไทย ครอสเวิรด ยูโด 
เทนนิส กอลฟ กรีฑา ดาบสากล เทควันโด เรือพาย ซอฟทบอล โบวลิ่ง และบริดจ นอกจากนี้ยังมีผูจัดการทมี 26 คน ผูฝกสอน - 
ผูชวยผูฝกสอน 90 คน และเจาหนาที ่30 คน เขารวมในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 545 คน  
ท่ีมา : สํานักการกฬีา          ขอมูล ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2551 

4 ม.ค. 52 วันชูชาต ิ

 เม่ือวนัที ่4 มกราคม 2552 ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน 
อธิการบดี ไดไปรวมวางแจกันดอกไม เนือ่งในวันชูชาติ ณ อนุสาวรีย ม.ล.ชูชาติ กําภู ภายในบริเวณอาคารสมาคมศิษยเกา
วิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ีโดยมี อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และคณะกรรมการบริหารจากสมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร 
มก. และสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทานฯ รวมวางแจกัน และในภาคเย็นไดรวมงานคืนสูเหยา ซึ่งสมาคมศิษยเกาวิศวกรรม
ชลประทานฯ ไดจัดขึ้นดวย 
ท่ีมา: สมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทานฯ                                                                                ขอมูล ณ วันท่ี 5 มกราคม 2552 

รร.สาธิตจัดพิธีทําบุญตักบาตรปใหม 

 เม่ือวันที ่30 ธันวาคม 2551 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดไปรวมในพิธีทําบุญตักบาตร รวมกับคณาจารย  
ขาราชการ ผูปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ณ บริเวณ  
สนามฟุตบอล รร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในโอกาสนี ้อธิการบดีไดกลาวใหโอวาทแกนักเรียน พรอมอวยพรปใหม 
แกคณาจารย และผูปกครอง ตลอดจน แขกที่มารวมงานดวย 
ท่ีมา : โรงเรียนสาธิตแหง มก.                                                                              ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2551 


