
นิสิต มก. ควารางวลัการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน คร้ังท่ี 14 
 นิสิต มก. ที่ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน คร้ังที่ 14  ระหวางวันที ่16 – 19 
ธันวาคม 2551 ในประเภทกีฬาเทควันโด จํานวน 7 คน สรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทย สามารถควาเหรียญทองมาไดถึง 3 เหรียญทอง 
และ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้  

 เหรียญทอง   ไดแก  นายนาชา ปนทอง  นิสิตช้ันปที่ 3 คณะสังคมศาสตร    
          นายณัฐพงศ วงศอยู  นิสิตช้ันปที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร   
          นายวิศรุต มะลิวัลย  นิสิตช้ันปที่ 4 คณะวิทยาศาสตร    

เหรียญทองแดง  ไดแก นายณัฐพร ไตรกิศยเวช  นิสิตช้ันปที่ 3 คณะสังคมศาสตร   
และที่เขารวมแขงขันอีก 3 คน ไดแก นางสาวกัลยา ทองโชติ นิสิตช้ันปที่ 4 คณะศึกษาศาสตร, นางสาวเธียรทิพย สุดจิตร นิสิต    

ช้ันปที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ, นางสาวกัญญรัตน เพ็งขํา นิสิตช้ันปที่ 2 คณะมนุษยศาสตร   
ท่ีมา : กองกิจการนิสิต               ขอมูล ณ วันท่ี 7 มกราคม 2552 

มก. จัดสรรทุนแก 5 โครงการวิจัยพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชย 
 มก. โดยคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยสูเชิงพาณิชย ซ่ึงมี รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน รองอธิการบดีฝายวิจัย เปนประธาน    
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณแกโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนมาเพิ่มเติม จํานวน 5 โครงการ ในวงเงินสนับสนุน รวม 
1,600,000 บาท ดังนี้ 
ที ่ โครงการ หัวหนาโครงการ หนวยงาน งบประมาณ 

สนับสนุน (บาท) 
1 การพัฒนาเจลแตมสิวจากสาร

สกัดเปลือกมังคุด 
น.ส.อุดมลักษณ สุขอัตตะ ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่อ

อุตสาหกรรม  
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 

200,000 

2 พัฒนาชุดวิเคราะหการ
เคล่ือนไหว 3 มิติ 

ผศ.สิริพร ศศิมณฑลกุล สาขาชีวกลศาสตรการกีฬา 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
กําแพงแสน 

270,000 

3 การพัฒนาโตะกัดช้ินงานแบบ
หมุน 2 แกน ซีเอ็นซี 

อ.ชนะ รักษศิริ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

600,000 

4 การขยายสเกลผลิตและ
ทดสอบประสิทธิภาพสาร
ปองกันการเกาะติดสําหรับ
ผลไมอบแหง และผลิตภัณฑ
เจลล่ี 

รศ.อนุวัตร แจงชัด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

300,000 

5 การพัฒนาเคร่ืองอัดแทงวัสดุ
ปลูกตนกลาพืช 

นายเสกสรร สีหวงษ ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ 
สถาบันจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

230,000 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๗       วันท่ี   ๑๕      เดือน  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
 ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณดังกลาว จัดสรรจากงบอุดหนุนวิจัย มก. ป 2551 ในโครงการวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาตอยอด เพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยกอนหนานี้ไดอนุมัติงบประมาณสนับสนุนแกโครงการวิจัย    
ไปแลว 7 โครงการ เปนเงินรวม 3,150,000 บาท รวมการจัดสรรโครงนี้ดวยเปน 12 โครงการ เปนเงิน รวม    4,750,000 บาท ตามวงเงิน    
ที่ไดรับจัดสรรจาก มก. ในป 2551 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย            ขอมูล ณ วันท่ี 8 มกราคม 2552 

แถลงขาวเปดโครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2009 
และสัมมนา “อาจารยแนะแนว กับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาไทย” 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด จัดงานแถลงขาวเปดโครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 
2009 หรือโครงการสงเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน พ.ศ. 2552 และการสัมมนาวิชาการ “อาจารยแนะแนว กับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ของการศึกษาไทย” เม่ือวันที ่6 มกราคม 2552 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2009 เร่ิมเปดรับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการในวันที ่8 มกราคม 2552 ทางเว็บไซด 
www.brandsworld.co.th โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ในการสมัคร ผูสมัคร 25,000 คนแรก จะไดรับเอกสารประกอบการบรรยาย ซ่ึงจะรับ
เอกสารไดในวันที ่12 กุมภาพันธ 2552 เวลา 08.00 – 17.00 น. และจะเร่ิมการเรียนการสอนแบบติวเขม เพิ่มพลังสมอง พิชิตแอดมิชช่ัน   
ในวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ 2552 รวม 7 วัน 7 วิชา ทั้ง O-NET และ A-NET ที่อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มีคณาจารยผูมีทักษะในการสอน
เฉพาะวิชาและติดตามการเปล่ียนแปลงในระบบการสอบ จากสถาบันกวดวิชาที่มีช่ือเสียง จํานวน 21 ทาน มาติวเขมใหกับนักเรียน ซ่ึงจะ  
มีการเผยแพรภาพการเรียนการสอนไปทั่วประเทศผานทาง True Vissions Preview หรือ www.truevisionstv.com และทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม สศทท.วังไกลกังวล ชอง DLTV 94 หรือ  www.dlf.ac.th รวมทั้งยังมีการถายทอดสดดวยระบบ 
TELE CONFERENCE  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อีกดวย  

การสัมมนาวิชาการ เร่ือง “อาจารยแนะแนว กับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาไทย” มีครูแนะแนวจากทั่วประเทศเขารวมการ
สัมมนา จํานวนประมาณ 500 คน มีวิทยากรประกอบดวย นายวินัย รอดจาย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยาย
พิเศษเร่ือง “นโยบายการแนะแนวในประเทศไทย” ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา บรรยายพิเศษเร่ือง 
“Admission’53” คุณวนิษา เรซ (หนูดี) ประธานกรรมการบริษัทอัจฉริยะสรางได จํากัด บรรยายเร่ือง “เทคนิคการเรียนรูเร็ว” และ พญ.
อัมพร เบญจพลพิทักษ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต บรรยายเร่ือง “เทคนิคการใหคําปรึกษาวัยรุน วัยวุน” โดยมี    
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี มก. เปนประธานในพิธีเปดงานสัมมนาอาจารยแนะแนวและงานแถลงขาวดังกลาว 
ท่ีมา : งานประชาสัมพันธ            ขอมูล ณ วันท่ี 9 มกราคม 2552 

ศูนยออสเตรเลียศึกษา ขอเชิญฟงการบรรยายพิเศษ 
 ศูนยออสเตรเลียศึกษา ขอเรียนเชิญ อาจารย นิสิต นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปเขารับฟง การบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “Designing 
and Learning in 3D Virtual Worlds” โดย Dr. Ning Gu และ “Overview of Architectural Education among Australia, New 
Zealand and Papua New Guinea” โดย Dr. Anthony Williams จาก the University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 29 
มกราคม 2552 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ หองระชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยไมมีคาใชจาย สนใจติดตอสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมและสํารองที่นั่งไดที่ ศูนยออสเตรเลียศึกษา โทร. 0- 2942- 8174 
ท่ีมา : ศูนยออสเตรเลียศึกษา            ขอมูล ณ วันท่ี 9 มกราคม 2552 

กิจกรรมทําบุญวันขึ้นปใหม – กิจกรรมสัมพันธบุคลากร ศรีราชา 
 เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานในพิธีตักบาตรในวันขึ้นปใหม ซ่ึงชมรมพุทธศาสน 
มก. ไดจัดขึ้น ณ อาคารพุทธเกษตร เพื่อเปดโอกาสใหคณาจารย และนิสิตไดรวมตักบาตรเปนทานกุศลในโอกาสวันขึ้นปใหม 
 หลังจากนั้นในชวงเย็น อธิการบดีไดเปนประธานเปดงานโครงการกิจกรรมสัมพันธผูบริหารและบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา 
ประจําป 2552 ณ วิทยาเขตศรีราชา ในโอกาสนี้ ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกลาวอวยพรแกบุคลากร 
และรวมกิจกรรมของงาน โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ที่ปรึกษาอธิการบดี ไดใหเกียรติไปรวมงานดวย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา            ขอมูล ณ วันท่ี 9 มกราคม 2552 

http://www.brandsworld.co.th
http://www.truevisionstv.com
http://www.dlf.ac.th

