
ปที ่    ๒๗       ฉบับที่       ๔๗      วันที่   ๑๒     เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา 
ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด 

 สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการที่ปรกึษา ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย มก. 
จํากัด ชดุใหม ซึ่งไดรับตําแหนง ตั้งแตวันที่ 28 มกราคม 2552 (วันประชมุใหญสามญัประจําป) โดยมีวาระ 2 ป รวม 18 คน ดังน้ี 

 
1 รศ.วุฒิชัย            กปลกาญจน ประธานกรรมการ  
2 ผศ.สิทธิชัย          เกษตรเกษม รองประธานกรรมการ คนที ่1 
3 ดร.วิวัฒน            แดงสุภา รองประธานกรรมการ คนที ่2 
4 รศ.บพธิ               จารุพนัธุ รองประธานกรรมการ คนที ่3 
5 นายบุญชวย         เอี่ยมประพัฒน รองประธานกรรมการ คนที ่4 
6 นายพงศพันธ        เหลืองวิไล รองประธานกรรมการ คนที ่5 
7 ผศ.ดร.รังสรรค      ปตปิญญา เลขานุการ 
8 นายนพดล            ระโยธี ผูชวยเลขานุการ 
9 นายชาญชัย          ไลเลิศ กรรมการ 

10 รศ.ร.อ.ปราโมทย    ลําใย กรรมการ 
11 นางพูนทรัพย         บุญรําพรรณ กรรมการ 
12 ผศ.ดร.ทวีวัฒน      ทัศนวัฒน กรรมการ 
13 นายวิเชียร             ไลเลิศ กรรมการ 
14 นายสมนึก             ตั้งสุวรรณเสมา กรรมการ 
15 ผศ.สุชิน                ปลีหะจนิดา กรรมการ 
16 นางพรรณวิภา       เอ้ือสุนทรวัฒนา ประธานผูตรวจสอบกิจการ 
17 ศ.ดร.สมเพียร        เกษมทรัพย ผูตรวจสอบกิจการ 
18 ผศ.ดร.วัลลภ        อารรีบ เลขานุการผูตรวจสอบกิจการ 

ท่ีมา : สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด                   ขอมูล ณ วันท่ี 24 เมษายน 2552 
โครงการตนกลาอาชีพมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ตามทีร่ัฐบาลไทยไดจัดโครงการตนกลาอาชีพ เพื่อฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชนผูวางงานและบัณฑิตจบใหมนัน้ มหาวทิยาลัย        
เกษตรศาสตร ไดสนองนโยบายของรัฐบาล โดยอนมุัตใิหหนวยงานของ มก. ดําเนนิการจัดฝกอบรมโครงการตนกลาอาชีพ จํานวน 19 หลักสูตร 
ซ่ึงเริ่มดําเนนิการเมื่อปลายเดือนมนีาคม 2552 เปนตนมา และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 นายกอรปศักด์ิ สภาวสุ รองนายกรฐัมนตร ีและคณะ    
ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมหนวยฝกอบรมโครงการตนกลาอาชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยมี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบด ี    
ใหการตอนรบัพรอมกับนาํชมการฝกอบรมหลักสูตร “การเรียนรูพาณชิยอเิล็กทรอนิกส” ณ หองฝกอบรม 604 อาคารวิทยบริการ สํานัก
สงเสริมและฝกอบรม จากนัน้เย่ียมชมการฝกอบรมหลักสูตรของคณะมนษุยศาสตร ณ ศูนยเรียนรวม 4 โดยมีคณบดีคณะมนุษยศาสตรให      
การตอนรบั และนาํชมหลักสูตรการผลิตส่ือการเรียนการสอน การจัดทําส่ือเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว ภาษาญี่ปุนเพื่อการส่ือสารในงานบริการ     
และภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานบรหิาร  
 สําหรบัหนวยฝกอบรมโครงการตนกลาอาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย 5 หนวยงานหลัก จัดฝกอบรมจํานวน             
19 หลักสูตร ดังนี้ สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน 7 หลักสูตร สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 2 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร          
6 หลักสูตร คณะศึกษาศาสตร 1 หลักสูตร และสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3 หลักสูตร โดยครอบคลุมความรูทางดานการเกษตร 

 



 
ดานภาษา ดานการอาหาร ดานงานการสนบัสนนุการเรียนการสอน และดานอาชีพอสิระ ทั้งนี้ ในเดือนเมษายนที่ผานมา ไดเริ่มดําเนินการ
ฝกอบรมไปแลวจํานวน 8 หลักสูตร มีจํานวนผูไดรับการคัดกรองเขารับการฝกอบรม 327 คน วงเงนิงบประมาณสําหรับดําเนนิการและคาใชจาย
สําหรบัผูเขารับการอบรมรวม 3,260,080 บาท 
ท่ีมา : สํานักสงเสริมและฝกอบรม                                                                                    ขอมูล ณ วันท่ี 22 เมษายน 2552 

มก. – กรมอุทยานแหงชาติฯ รวมปลอยแรงหิมาลัยสูธรรมชาต ิ
 เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี พรอมดวย ผศ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภูอราม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
และคณะ ประกอบดวย น.สพ.ดร.ไชยยันต เกสรดอกบัว หัวหนาหนวยฟนฟนูกลาเหยื่อ น.สพ.เกษตร สุเตชะ น.สพ.เบญจพล หลอสัญญาลักษณ 
รวมกับกรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกองทุนฟนฟนูกเพื่อปลอยคืนสูธรรมชาติ 
รวมกันจัดโครงการปลอยนกแรงสีน้ําตาลหิมาลัย 10 ตัว คืนสูธรรมชาติที่หนวยพทิักษปาซบัฟาผา เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัด   
อุทัยธาน ีโดยนําแรงทั้ง 10 ตัวมาปลอยบริเวณปาเต็งรัง พรอมทั้งนําซากวัวผาทองมาวางไวเพื่อเปนอาหารของแรง สัปดาหละ 1 ตัว จนกวาแรง
ทั้งหมดจะแข็งแรงอพยพกลับไปได 

แรงสีน้ําตาลหิมาลัยมีถิ่นกําเนิดอยู 2 แหลง ถ่ินแรกคือ เนปาล ภฏูาน ทิเบต อนิเดีย อีกแหงคือ มองโกเลีย และทางทิศตะวันตกของ
ประเทศจีน อาศัยอยูตามที่สูงตั้งแต 600 - 4,500 เมตรจากระดับน้าํทะเล ในชวงฤดูหนาวจะอพยพลงมาทางทิศใตในชวงเดอืนพฤศจิกายนผาน
ประเทศพมา ไทย กัมพชูา มาเลเซีย และอินโดนเีซีย  สําหรับประเทศไทยจดัเปนนกอพยพนอกฤดกูาลผสมพันธุทีห่ายากมาก ตลอดตนป 2552 
พบวามีแรงสีน้ําตาลหิมาลัยบนิตกในประเทศไทย เนื่องจากขาดอาหารและประสบอบุัติเหตุ มทีั้งส้ิน 10 ตัว โดยพบที ่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด  
กาญจนบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎรธาน ีโดยแรงทั้งหมดถูกนํามารักษา
และฟนฟูสภาพรางกายทีโ่รงพยาบาลสัตวมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน จ.นครปฐม โดยจะทําการตรวจสุขภาพ ตรวจไขหวัด
นก บนัทึกขอมูล ช่ังน้ําหนัก วัดขนาด ถายพยาธิ เก็บตัวอยางเลือด ติดหวงขาและแถบปกสีเขยีวตัวอักษรสขีาว ระบหุมายเลขประจําตัวนก THA 
BKK DNP 17A00006-17A00015 เพื่อใหสามารถติดตามศึกษาการเดินทางอพยพของแรงกลุมนีไ้ดตอไป ทั้งนี ้หนวยฟนฟนูกลาเหยือ่ คณะ   
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการสนบัสนนุการดําเนนิการจากกองทนุฟนฟนูกลาเหย่ือเพื่อปลอยคืนสูธรรมชาติ ภายใต
การดูแลของสมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติแหงประเทศไทย 
ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร และ กรมอุทยานแหงชาติฯ                   ขอมูล ณ วันท่ี 21 เมษายน 2552 

มก. รวมกบั กรมราชทัณฑ จัดฝกอบรมวิชาชีพใหกบัผูตองขัง 
เมื่อวนัที่ 24 มนีาคม 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ลงนามขอตกลงความรวมมอืทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการฝกอบรม

เพื่อพฒันาผูตองขังใหมทีักษะอาชพีการเกษตรตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงระหวาง กรมราชทัณฑ และมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยมี นายนทัธี จิตสวาง อธิบดีกรมราชทัณฑ รวมลงนาม ณ กรมราชทัณฑ จังหวัดนนทบรุี ทั้งนี ้ผศ.ดร.ธันวา จิตตสงวน รองอธิการบดีฝาย
โครงการพิเศษ และ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผูอํานวยการสาํนักสงเสรมิและฝกอบรม ไดรบัมอบหมายใหดําเนนิการสนบัสนนุในดานการ
วิจัยและฝกอบรมใหกับผูตองขัง  

โดยสํานักสงเสริมและฝกอบรม มก. เปนหนวยงานทีร่บัผิดชอบในการฝกอบรมและพฒันาผูตองขังใหมทีักษะวชิาชีพทางดานตาง ๆ 
เชน ทางดานการเกษตร และการดํารงชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะดําเนินการในเชิงลึก กลาวคือ มีการศึกษาความตองการ
รับการพัฒนาอาชีพและตอบสนองความตองการดานอาชีพอยางตรงกับศักยภาพและความสามารถพื้นฐานของผูตองขัง รวมทั้งมีการปรบัสภาพ
จิตใจใหสามารถดํารงชีวิตสุจริตอยางมั่นคงภายหลังการพนโทษ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยโดยการติดตามผลของการฝกอบรมวิชาชีพและ
การปรบัสภาพจิตใจเพื่อการดําเนินชีวิตของผูตองขังภายหลังการพนโทษ  

สําหรบัการดําเนนิงานจะจัดกลุมนํารองออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูตองขังใกลพนโทษทีม่ีพืน้ฐานความรูทางดานการเกษตร มทีี่ดนิ   
ทํากิน และคาดหวังวาเมื่อพนโทษแลวจะกลับไปดําเนนิอาชีพเกษตรกรรมยังภูมิลําเนาเดมิ และกลุมผูตองขังใกลพนโทษที่ไมมีพื้นฐานทาง
การเกษตร ไมมทีี่ดินทํากิน และคาดวาเมื่อพนโทษแลวจะออกไปดําเนนิอาชีพอื่น ๆ ตามที่ไดรบัการฝกอบรม ซึ่งกลุมนักโทษดังกลาวเปนกลุม    
นํารองจากเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบรุ ีและเรือนจําชั่วคราวแคนอย จังหวัดเพชรบรูณ นอกจากนี้ สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะตางๆ ทุกวิทยาเขตที่เกี่ยวของยังไดเขารวมโครงการนี้เพื่อทําการวิจัยและติดตามประมวลผลอยางตอเนื่อง     
อีกดวย  
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ                     ขอมูล ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2552 


