
ปที่     ๒๗       ฉบับที ่      ๕๒      วันที่   ๒๕     เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อธิการบดี มก. รวมเปนท่ีปรึกษา  
และมอบพันธุสมุนไพรใหกับสวนวนารมย 

 ตามที ่ศ.ดร. สมเด็จพระเจาลกูเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลกัษณ อัครราชกมุาร ีเสด็จทรงเปดสวนวนารมย            
(The Herbal Paradise) เมื่อวันที่ 22 มนีาคม 2552 น้ัน เพ่ือใหสวนแหงน้ียังคงความสวยงามเปนประโยชนแกงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยจฬุาภรณ ตลอดจนบุคคลที่เขามาชมสวนท้ังชาวไทยและชาวตางชาตอิยางตอเนื่อง สถาบันวิจัยจุฬาภรณจึงได
แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรกึษา และคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อดูแลสวนวนารมย โดยมคีําสั่งสถาบันวิจยัจฬุาภรณ            
ท่ี 21/2552 แตงตั้ง รศ. วุฒิชัย กปลกาญจน  อธิการบดมีหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  ใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการท่ีปรกึษา  
ซ่ึงในพิธีเปดสวนวนารมยน้ันทางมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไดมอบพันธุสมุนไพร จํานวน 15 ชนดิ (45 ตน) นําไปปลกูไวท่ี
สวนวนารมยดวย 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ                   ขอมูล ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2552 

ศ.ระพี สาคริก ปราชญเกษตรของแผนดิน 
 ขอแสดงความยินดกีับ ศ.ระพี สาครกิ อดตีอธิการบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขารับพระราชทานโลเกยีรตคิุณ 
“ปราชญเกษตรของแผนดิน ประจําป 2552”  สาขาปราชญเกษตรผูทรงภูมิปญญาและมคีุณูปการตอภาคการเกษตรไทย 
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันพืชมงคลและวัน
เกษตรแหงชาติ ประจําป 2552 เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2552 ท่ีผานมา 
 ศ.ระพี ไดอุทิศตนทํางานเพ่ือสังคมอยางตอเนื่อง ทั้งในแวดวงการศกึษา แวดวงการกลวยไม จนไดรับการกลาวขาน
วาเปนบิดาแหงกลวยไมไทย ดวยทานเปนผูบุกเบิกการวิจัยเพาะขยายพันธุและปรบัปรุงกลวยไมใหเปนที่ประจกัษแกสายตา
ชาวโลกจนสรางช่ือเสยีงท้ังในและตางประเทศ นอกจากน้ียังเปนผูบุกเบิกการเพาะพันธุขาวหอมมะล ิขาวหอมนางนวล        
เปนตน 
 นับเปนปูชนยีบคุคลทานหน่ึงท่ีทําคุณประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาต ิโดยยดึหลกัความพอเพียงและรูจัก
ประมาณตนเปนคุณธรรมประจําใจ 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ                ขอมูล ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2552 

มก. แตงตั้งผูชวยอธกิารบดี (เพิม่เติม) 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไดมคีําสั่งที่ 1681/2552 ลงวันที ่20 พฤษภาคม 2552 แตงตั้งผูชวยอธิการบดี (เพ่ิมเตมิ) 
ดังนี ้
 1. รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร อาจารยภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ดํารงตําแหนง
ผูชวยอธิการบด ีเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจที่อธิการบดมีอบหมาย 
 2. รศ.ดร.วีระศักดิ์ อดุมโชค อาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนง 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 
 3. รศ.ดร.สมศิริ แสงโชต ิอาจารยภาควิชาโรคพชื คณะเกษตร ดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดฝีายวิจัย 
 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป โดยใหสิ้นสดุวาระการดํารงตําแหนงพรอมอธิการบดี 
ท่ีมา : กองกลาง                  ขอมูล ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2552 
 

 



 
อธิการบดีรวมงานสโมสรสันนิบาต 

เนื่องในโอกาสวันฉตัรมงคล วันท่ี 5 พฤษภาคม 2552 คณะรัฐบาลไดจัดงานสโมสรสันนิบาตเพ่ือเฉลมิพระเกยีรต ิ 
และถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ตกึสันตไิมตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ  
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน พรอมดวยคณะรัฐมนตร ีขาราชการทุกหมูเหลา คณะทูตานุฑตู ผูบัญชาการเหลาทัพ และ
ผูบริหารภาคราชการ เขารวมงาน โอกาสน้ี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับเกยีรติและ
เขารวมงานในครั้งน้ีดวย  
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                                                  ขอมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2552  

อธิการบดี รวมรับฟงการนําเสนอรายงานการวิจัย 
นักวิจัย มก. รุนใหม ป 2551 

 เพ่ือเปนการตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานวิจัยโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนบัสนนุการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัย
รุนใหม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ป 2551 ซ่ึงมหาวิทยาลยัไดอนุมตัิงบประมาณเงินรายไดสวนกลาง โครงการพัฒนา
ศกัยภาพ มก. จํานวน 6 ลานบาท และ คณะ สถาบัน สํานัก รวมสนับสนุนทนุวิจัยในอัตราสวน 3 : 1 เปนเงินจํานวน              
2 ลานบาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8 ลานบาท ภายใตโครงการวิจัย 45 โครงการ จาก 17 หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา     
แหง มก. รวมกับคณะ สถาบัน สํานกั จึงไดจดัการสมัมนานําเสนอรายงานการวิจัย “โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนา
นักวิจยัรุนใหม ป 2551” ข้ึน เมื่อวันท่ี 20 – 24 เมษายน 2552 ณ หองประชุมไพลิน สถาบันวิจัยและพัฒนา ฯ โดย รศ.วุฒิชัย 
กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปดการสัมมนา และรวมรับฟงการนําเสนอรายงานการวิจัย รวมกับผูบริหาร 
คณะกรรมการวิจัยของคณะ สถาบัน สํานัก คณะทํางานติดตามประเมนิผลโครงการวิจัย และเยีย่มชมโปสเตอรแนะนํา
นักวิจยัและงานวิจัยดวย 
 การจดัสมัมนาดงักลาว มุงหวังใหนักวิจัยรุนใหมสรางผลงานวิจัยท่ีมคีวามสมบูรณ มกีารดําเนินงานวิจัยอยางถูกวิธี 
เพ่ือกาวไปสูนักวิจยัคณุภาพและนักวิจยัอาชพีในอนาคต รวมทั้งเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาสนับสนนุทุนวิจัยในป
ตอไป ซึ่งขณะน้ี มหาวิทยาลยัไดอนุมตัิงบประมาณเงินรายไดสวนกลางจากโครงการพัฒนาศกัยภาพ มก. จํานวน 1.8      
ลานบาท เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ป 2552 สําหรับโครงการวิจัยตอเน่ือง และอีกจํานวน 4.5 ลานบาท สําหรับโครงการวิจัยใหม 
ในป 2553 เปนท่ีเรยีบรอยแลว โดยขณะน้ีอยูในระหวางการเปดรับสมคัรขอทุน 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.                     ขอมูล ณ วันท่ี 25 เมษายน 2552 

ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 
 ตามที่ไดมมีูลนธิิ บรษิทั หางราน ธนาคาร หรือแหลงทุนอ่ืน ๆ ที่มอบทุนอุดหนุนการศกึษาแกนิสติระดับปริญญาตรี
ของ มก. ในปการศกึษา 2551 ทั้งท่ีเปนเงินทุนประเภทจายขาด ประเภทดอกผลและทุนจากคณะตาง ๆ ใหกับวิทยาเขต   
คณะตาง ๆ น้ัน มก. จึงขอรายงานจํานวนทุนอุดหนุนการศกึษา ดังน้ี 
ที ่ วิทยาเขต จํานวนเงิน (บาท) จํานวนนสิิตที่ไดรับทนุ (คน) 

1 บางเขน 17,319,110 1,910 
2 กําแพงแสน    2,143,533 370 
3 ศรีราชา 731,000 168 
4 เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 2,696,040 233 
5 สถาบันสมทบ 

5.1 วิทยาลัยการชลประทาน 
5.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนีพรตันวชิระ 

 
240,000 
126,000 

 
23 
19 

รวม 23,255,683 2,723 
ท่ีมา : กองกิจการนิสิต                 ขอมูล ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2552 


