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อธกิารบดเีขาเฝาฯ 
ถวายเงินสมทบมลูนิธเิพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 

 เม่ือวันที ่11 มิถุนายน 2552 ณ พระตําหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ศาสตราภิชาน นายแพทยพิชติ สุวรรณประกร 
รองประธานอาํนวยการจดังาน “เพ่ือไทย พนภัย พ่ึงใจ เพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) และสวนอัมพรเกษตรแฟร” นํา รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน 
อธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิจยั ผอ.ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางแหงชาติ พรอมดวยคณะ 6 คน เขาเฝาฯ ถวายเงินสมทบมูลนธิิ
อาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) จากการจาํหนายผลิตภัณฑภายใน     
งานที่จัด เม่ือวันที ่9 – 13 ธันวาคม 2551 ณ บริเวณวังสวนกุหลาบ พระราชวังสวนดุสิตและสวนอมัพร 
ท่ีมา : อธิการบด ี          ขอมูล ณ วันท่ี 11 มิถุนายน 2552 

มก. อนุมตัจิดังาน 
“สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” 

 ในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2552 วันที ่1 มิถุนายน 2552 ไดอนุมัติโครงการ “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” เพ่ือรําลึกถึง
คุณสืบ นาคะเสถียร นิสิตเกาคณะวนศาสตร มก. และอดีตหัวหนาโครงการอพยพสัตวน้าํ กองอนรุักษสัตวปา กรมปาไม ซึ่งเปน 
นกัอนรุักษและนกัวิชาการดานทรพัยากรธรรมชาติคนสําคัญของเมืองไทยที่อทุศิเพ่ืองานและประเทศชาติ โดยไดกําหนดใหวันที่  
1 กันยายน ของทกุป เปนวนัสาํคัญของ มก. และบรรจใุนปฏทินิกิจกรรมของมหาวทิยาลยั และทีป่ระชมุยังไดอนมัุติงบประมาณ     
เงินอุดหนุนทั่วไปของ มก. จํานวน 250,000 บาท (สองแสนหาหม่ืนบาทถวน) เปนคาใชจายในการดําเนนิการ 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ         ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2552 

นักกฬีา มก. ไดรับ 
คัดเลือกเขารวมการแขงขนักฬีา Asian Martial Arts 

 ตามที่ประเทศไทยรับเปนเจาภาพจดัการแขงขัน 1st Asian Martial Arts Games 2009 ระหวางวันที ่1 - 9 สิงหาคม 2552 
โดยมีการแขงขนั ทัง้หมด 9 ชนดิกีฬา ประกอบดวย เทควนัโด คาราเต-โด มวยปล้ํา วูซ ูคิกบ็อกซิง่ ยูโด ปนจกัสลีัต ยูยิตส ูและ 
มวยไทย ในการแขงขนัครัง้นี้มีนกักีฬา มก. ที่ไดรับคัดเลอืกเขารวมโครงการเพื่อเขาแขงขันใน 4 ชนิดกีฬา ดังนี ้

ชนิดกีฬา นักกีฬา นิสิต 
เทควันโด      น.ส.ประภาภรณ  แสงนรินทร 

     น.ส.ณัฐธยาน  แสงศศิธร 
     นายเจียรณัฎฐ  นาคะวิโรจน 
     นายเปนเอก  การะเกตุ 
     นายณัฐพงษ  เทวะเวชพงษ 
     น.ส.รภัทกร  ประสพสุข 

     คณะบริหารธุรกิจ ป 1 
     คณะสังคมศาสตร ป 1 
     คณะสังคมศาสตร ป 1 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร ป 1 
     คณะสังคมศาสตร ป 4 
     คณะสังคมศาสตร ป 7 

คาราเต-โด      นายอริญชัย  นุชนารถ      คณะบริหารธุรกิจ ป 2 
ยูยิตส ู      น.ส.เสาวณีย  สิมปนะย่ิงยง      คณะสัตวแพทยศาสตร ป 7 
ยูโด      นายสิริคุปต  รักพวง 

     นายสุริยัน  บุญเลี้ยง 
     คณะสังคมศาสตร ป 2 
     คณะบริหารธุรกิจ ป 2 

ท่ีมา : สํานักการกีฬา          ขอมูล ณ วันท่ี 3 มิถุนายน 2552 

 



 
มก. เดินหนาเตรียมกอสราง 

Cover Way อํานวยความสะดวกใหผูใชทางเดินเทา 
 มก. เดินหนาเตรียมกอสราง Cover Way ระบบทางเดินเทามีหลงัคาคลุม เริ่มเสนทางแรกจากศูนยเรียนรวม 3 ไปยัง      
โรงอาหารบารใหม โดยคณะกรรมการพัฒนากายภาพ ไดเหน็ชอบในหลกัการแลว 
 สําหรบัเสนทางระยะที่ 2 ของการกอสราง Cover Way จะเชื่อมตอระหวางคณะเกษตรและศูนยเรียนรวม 3 และระยะที ่3 
จากคณะเกษตร ไปยังศูนยเรียนรวม 1 โดยขณะนี้ไดมอบหมายใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปดโอกาสใหนสิิตมีสวนรวมในการ
เสนอแนวคิดและรปูแบบของ Cover Way  
 ในสวนของความคืบหนาของโครงการเสนทางจกัรยานระยะแรกตามแนวถนนชชูาติ กําภู ขณะนี้ไดดําเนนิการปรับทาง
เทา เพ่ือทาํเปนเสนทางจกัรยานแลว คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2552 หลังจากนั้น ในระยะที ่2 จะดําเนนิการ 
ตอตามแนวถนนระพี สาคริก กองยานพาหนะฯ ซึง่คาดวาจะเริ่มดําเนนิการในชวงประมาณ เดือนสิงหาคม 2552 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ      ขอมูล ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2552 

กฟผ. รับขอเสนอโครงการวิจัยของ มก. 7 เร่ือง 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รับขอเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 7 เรื่อง ดังนี ้

1. การพัฒนาสรางเครื่องตนแบบโรงไฟฟาชวีมวล สําหรับชมุชนขนาด 100 กิโลวัตต  รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน        
คณะวิศวกรรมศาสตร เปนหัวหนาคณะทํางานวิจัย 

2. ศักยภาพความเหมาะสม สํารวจออกแบบและกอสรางโรงไฟฟาพลงัน้ําขนาดเลก็เพ่ือชมุชน (โครงการนาํรอง)  
รศ.ชัยวัฒน  ขยันการนาว ีคณะวิศวกรรมศาสตร เปนหัวหนาคณะทํางานวิจัย 

3. การปรับสภาพและการใชประโยชนยิปซัมพลอยไดจากโรงงานไฟฟาถานหินลิกไนต  ผศ.ดร.พรสวาท วฒันกูล 
คณะวิทยาศาสตร เปนหัวหนาคณะทํางานวิจัย 

4. โครงการวิจัยความสามารถของปาไม และพืชเศรษฐกิจในการลด Co2 ในอากาศ  รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย 
คณะเกษตร เปนหวัหนาคณะทาํงานวจิยั 

5. โครงการวิจัยผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอพืชเศรษฐกิจ  รศ.ดร.พูนพิภพ  เกษมทรัพย คณะเกษตร                
เปนหัวหนาคณะทํางานวิจัย 

6. โครงการอิทธพิลของการปลูกสรางสวนปาสักในการดูดซบัสารมลพิษในอากาศในพ้ืนทีส่วนปาแมเมาะ จ.ลาํปาง  
ดร.ปยพงษ  ทองดีนอก เปนหัวหนาคณะทํางานวิจัย 

7. โครงการการศึกษาการเก็บคารบอนในสวนปาสัก แมเมาะ  ดร.ปยพงษ  ทองดีนอก เปนหัวหนาคณะทํางานวิจัย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย         ขอมูล ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2552 

คายเยาวชนสมองแกวประสบความสําเร็จ 
อบรมแลว 22 รุน กวา 4,500 คน 

 เม่ือป 2527 ซึ่งเปนจุดเริ่มตนจากคายคอมพิวเตอรจนพัฒนาการเปนคายเยาวชนสมองแกว ซึ่งเปนคายทีจ่ดักิจกรรม
เพ่ือใหเยาวชนที่มีอายุ 10 - 13 ป ไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการคิดเปนระบบ แกปญหาได โดยใชตัวภาษาคอมพิวเตอรโลโก
เปนภาษาหลักของคายดวย และยังเปนการใหเยาวชนไทยไดเรียนรูการทาํงานเปนทมีหรืออยูในสังคมที่ตองพ่ึงพากันทัง้กิจกรรม
ทางวิชาการและกิจกรรมสันทนาการ 
 คายเยาวชนสมองแกวเปนคายที่ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก โดยเริ่มต้ังแตรุนที่ 1 (ป พ.ศ.2529) จนถึงรุนที่ 22              
(ป พ.ศ.2552) มีผูผานการอบรมทัง้สิน้กวา 4,500 คน และในอนาคตคายนี้จะตองพัฒนาและหลอหลอมใหเยาวชนไดมีพ้ืนฐาน                
ในเรือ่งของความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจกัวธิีการคิดหรือทีเ่รียกวา “นวัตกรรม” 
ท่ีมา : สํานักบริการคอมพิวเตอร         ขอมูล ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2552  


