
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๗๐      วันท่ี   ๒๐     เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มก. จดัตั้งศนูยศกึษาลกัษณะทางพนัธกุรรมสุนัขไทย 
 จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับพระมหากรุณาธคิุณใหถวายงานในการดูแลรักษาสัตวเล้ียงของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศหลายพระองค ซึ่งนอกจากจะทาํใหมหาวิทยาลัยไดเรียนรูและ
รับรูถึงพระเมตตาที่มตีอสัตวเล้ียงในหลาย ๆ โอกาสแลว ยังไดรับฟงพระราชกระแสเกีย่วกับการจดสิทธบิัตรสุนัขพนัธุ
ไทยแทมาโดยตลอด และลาสุดเมื่อวันที ่24 มิถุนายน 2552 ที่ผานมา ในการเขาเฝาฯ ถวายสิทธบิัตรยนีสขาวหอม             
ณ วังไกลกังวล พระองคทานไดมพีระราชกระแสในเร่ืองนีด้วยเชนกนั 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนนิการสนองตอบพระราชกระแสในเร่ืองการจดสิทธบิัตรสุนัขพนัธุไทย
แทมาตั้งแตตน โดยไดแตงตั้งคณะทํางานโครงการตรวจหาเคร่ืองหมายดเีอ็นเอของสุนัขพนัธุไทยข้ึน มทีีมอาจารยจาก
คณะสัตวแพทยศาสตรเปนคณะทํางาน ซึ่งขณะนี้ไดมคีวามคืบหนาในการศกึษาตามลําดบั พรอมกบัมแีนวคดิทีจ่ะ
จัดตั้งศนูยศกึษาลกัษณะทางพันธกุรรมสุนัขไทย (Thai Dog Genomics Center) ซึ่งเปนศนูยความเปนเลิศเฉพาะ
ทางข้ึน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม เพื่อศึกษาลักษณะทางพันธกุรรมของสุนัขไทยพนัธุตาง ๆ เชน สุนัขไทย
หลังอาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง “คุณทองแดง” ที่มลัีกษณะเดนเฉพาะตวัซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร ไดเคยศกึษา 
วิจัยลักษณะทางพนัธกุรรมทลูเกลาฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวไปแลว 
 ศูนยฯ ดังกลาวไมเพียงทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะประจําตัวของสุนัขเทานัน้ยงัศกึษาถงึรูปราง ลักษณะ 
อุปนิสัย ความเชื่อมโยงระหวางสายพนัธุ ตลอดจนถึงการทํางานของยีนสตาง ๆ ในอนาคต ผลการศึกษาลักษณะทาง
พนัธกุรรมจะไดนําไปใชในการข้ึนทะเบยีนสายพนัธุสุนัขไทยตอไป โดยในการดําเนินการของศูนยนี้จะรวมมอืกนัระหวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับหลายฝายที่เกีย่วของ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ ดร.สมวงษ ตระกูลรุง จากศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งตั้งอยูในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อความเขมแข็งในการศึกษา 
วิจัยตอไปในอนาคต 
ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร          ขอมูล ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2552 

คณะประมงทําบญุตกับาตรถวายเปนพระราชกศุล 
แด สมเดจ็พระเจาลกูเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณ อัครราชกมุารี 

 เมื่อวันที ่3 กรกฎาคม 2552 คณะประมง จัดงานทําบญุตกับาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆจํานวน 53 รูป 
เพื่อถวายเปนพระราชกุศล ในวโรกาสวันคลายวันประสูติ ศาสตราจารย ดร.สมเดจ็พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี  โดยม ีรศ.วุฒิชัย กปลกาญจน  อธกิารบดี เปนประธานในพธิถีวายสักการะตอพระฉายาลักษณ 
กลาวถวายพระพร และลงนามถวายพระพร ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย คณะประมง พรอมดวยรองอธิการบดี คณบดี
คณะประมง บคุลากร รวมในพธิถีวายพระพร จากนัน้คณาจารยและนิสิตคณะประมง ไดรวมกนัรองเพลงประสานเสียง
สดุดี ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี   
ท่ีมา: คณะประมง          ขอมูล ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2552  
 

 



 
กองการเจาหนาท่ีอบรมธรรมะเสริมสรางจิตใจใหบุคลากร 

เมื่อวันที ่19 มิถุนายน 2552 กองการเจาหนาที่ จัดสัมมนาเร่ือง “จิตเบิกบาน งานไดผล คนเปนสุข” ใหกบั
บุคลากร มก. พรอมการถายทอดสดผานทางเว็บไซต มก. ไปทุกวิทยาเขต ณ หองประชมุสุธรรม อารีกุล ชัน้ 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป โดยมีรศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธาน 

การอบรมในคร้ังนี้จัดข้ึนเพื่อใหบคุลากรไดฟงธรรมะเพื่อสรางเสริมจิตใจและนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
โดยเฉพาะการทาํงาน โดยการแลกเปลีย่นทศันคติและประสบการณในเร่ืองของธรรมะเสริมสรางคุณภาพชวิีต ซึ่งม ี  
ดร.สนอง วรอุไร จากชมรมกลัยาณธรรม เปนวิทยากร  โดยมบีุคลากรเขารับฟงการบรรยายทุกวิทยาเขต รวม 1,307 คน  
ท่ีมา : กองการเจาหนาท่ี         ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2552    

อธกิารบด ีเปดงานเฟรชชี่เดย แอนด ไนท ประจาํป 2552   
 เมื่อวันเสารที่ 27 มิถุนายน 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธกิารบดี เปนประธานเปดโครงการเฟรชชีเ่ดย 
แอนด ไนท ประจําป 2552 ณ วิทยาเขตบางเขน เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามใหแกนิสิตชั้นปที่ 1 
เสริมสรางความสัมพนัธที่ดีระหวางนสิิตรุนพี่และรุนนอง ระหวางนิสิตกบัอาจารย กจิกรรมภายในงานประกอบดวย 
ชวงเชา นิสิตใหมรวมทาํบญุตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ จํานวน 169 รูป ณ บริเวณรอบสระน้ําหนา
หอประชุม จากนั้น คณะผูบริหารและผูแทนนิสิต นําพวงมาลาเคารพสักการะอนุสาวรียสามบูรพาจารย เพื่อรําลึกถึง
คุณงามความดีของผูกอตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเพื่อความเปนสิริมงคล หลังจากนั้น นิสิตไดรวมกันพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามจดุทีก่าํหนด  
            สําหรับกิจกรรมในชวงบาย ประกอบดวยพิธีมอบเหรียญประจํารุน เคยู 69 และพระพิมพผง ญสส. ใหแกนิสิต
ชั้นปที่ 1 ณ อาคารจักรพันธเพญ็ศิริ จากนั้นเปนงานเฟรชชี่ไนท ซึง่เปนกจิกรรมบนัเทิงที่สรางความประทับใจ ผอนคลาย 
สนุกสนาน และการแสดงจากนิสิตชมรมศิลปวัฒนธรรม การประกวด Freshy Boy & Girl และการแสดงดนตรีจากวง
ดนตรี Scrubb, OK Mocca, Super Glasses ณ สนามฮอกกี ้  
  ท่ีมา : องคการบริหาร องคนิสิต มก.                                       ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 

มก. รวมมือ เนคเทคตั้งศูนยรวมความรูเฉพาะดาน 
วิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษา 

    เมื่อวันที ่ 18  มิถุนายน 2552  รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือและแถลงขาวการจดัตั้งศนูยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษา (Center of 
Excellence for Unified Knowledge and Language Engineering) ระหวาง ดร.ปยวุฒิ ศรีชัยกุล ผูชวยผูอํานวยการ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     จากการที่มหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนและวิจยัดานคอมพิวเตอรมากกวา  20  ป  มีการวิจัยดานการ
ประมวลผลภาษา  โดยเฉพาะภาษาไทยมามากกวา 10  ป และมีการวิจัยดานวิศวกรรมความรูมากกวา 5 ป การจดัตั้ง
ศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษาจะเปนศนูยทีท่ําหนาที่ใหบริการและเปนที่ปรึกษาดานการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูดานวิศวกรรม โดยมตีัวอยางของงานประยุกตดานวิศวกรรมความรูที่มหาวิทยาลัย
ดําเนินการแลวคือ  ระบบ 123  ปุยส่ังตัดผานมอืถอื  ระบบเตือนภัยลวงหนาการระบาดของโรคพชื ฯลฯ 
   ความรวมมือดังกลาวนี้จะนําไปสูกิจกรรมและโครงการวิจยัดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษาทีเ่ปน
ประโยชนอยางกวางขวางตอไป 
 ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย         ขอมูล ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2552 


