
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๗๑      วันท่ี   ๒๓     เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

แสดงความยินดี เชดิชเูกียรต ิ
แกหนวยงานและบุคลากรผูนําชื่อเสียงมาสู มก. 

 เม่ือวันที ่2 กรกฎาคม 2552 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จดังานแสดงความยินดีเชดิชเูกียรติ แกหนวยงานและบุคลากร
ผูนาํชือ่เสียงมาสูมหาวิทยาลยั ณ โรงแรมโซฟเทล เซน็ทาราแกรนด โดยมี ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัย มอบ
ชอดอกไม รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน  อธิการบดี มอบรูปภาพที่ระลึก และกลาวแสดงความยินดีทีห่นวยงานและบุคลากรที่นาํ
ชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ดังนี ้ 

• รศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ เปนตัวแทนของสาํนกัประกันคุณภาพ ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ไดมาตรฐาน 
ประจําปการศึกษา 2550  

• อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร และนายประหยัด สุตเสวต ผูอํานวยการกอง
กิจการนิสติ ทีไ่ดรับเลอืกใหไปรวมจดันทิรรศการในงานประชมุวิชาการระดับชาติ “2552 ปแหงคุณภาพการ
อุดมศึกษาไทย”  

• ศ.ดร.สายชล เกตุษา  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร และ ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท คณะสถาปตย- 
กรรมศาสตร ที่ไดรับการคัดเลอืกจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานกังานกองทนุสนบัสนนุ         
การวิจยั ใหเปนศาสตราจารยวจิยัดีเดน ประจาํป 2552  

• ศ.อรุณี วงศปยะสถิตย ภาควิชารงัสีประยุกตและไอโซโทป คณะวทิยาศาสตร ไดรับรางวลันักวิทยาศาสตร
นิวเคลียรดีเดน ประจําป 2552 จากสถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)  

ท่ีมา : กองกลาง          ขอมูล ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2552 
นิสิตวิศวฯ ออกแบบระบบแจงเตือนคนลมแบบไรสาย 

   นสิิตคณะวศิวกรรมศาสตรออกแบบระบบแจงเตือนคนลมแบบไรสาย (Wireless Toppling Warning System) 
ชวยเหลือผูสงูอายุหรือผูปวยทีต่องการความชวยเหลอืในกรณีที่ลมไดทันเวลา 
   ผลงานดังกลาวนีเ้ปนโครงงานวิศวกรรม ของ น.ส. พิชชาภรณ  ชติูวิศุทธิ์ และนายภรูินทร คุรุรัตน นิสิตสาขา
วิศวกรรมไฟฟา ออกแบบอยูในรูปกลองขนาดเลก็นาํไปติดที่เอวของผูปวยหรือผูสงูอายุ แลวต้ังคารหสัของกลองเปนรหสั
ประจาํตัวของผูปวย เม่ือผูปวยลมกลองจะสงเสยีงดังเตือน และสัญญาณจะถูกสงไปยังศูนยกลางที่มีจอแสดงรหสัของผูปวย           
ที่ลม ทาํใหผูดูแลทราบและสามารถไปชวยเหลอืไดทนัทวงท ีหรือในขณะเดียวกันผูปวยก็สามารถใชอุปกรณชิน้นี้เพ่ือเรียกผูดูแล
ไดเชนกัน  เหมาะสําหรับนําไปใชงานตามสถานพยาบาลหรือบานพักคนชรา 
     ผลงานชิ้นนี้ไดรับการคัดเลือกจากคณะวิศวกรรมศาสตรใหไดรับรางวัล Industrial Award for Outstanding Project 
ประจําป 2552 จากบรษิัทเอกรัฐวศิวกรรม จาํกัด โดยนิสิตทัง้สองคนปจจุบันสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตแลว และจะเขารบั
ประกาศเกียรติคุณ พรอมเงินรางวลั จํานวน 20,000 บาท ในงานวันคลายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร วันที ่1 สิงหาคม 
2552 
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2552  
 
 

 



  
หลักเกณฑการกูเงินเพื่อคุณภาพชวีติ 
ของ พนง. เงินรายไดและลกูจางชั่วคราว 

 คณะอนกุรรมการสวสัดิการเงินกูเพ่ือคุณภาพชวีิต ไดกําหนดหลักเกณฑในการกูเงินเพ่ือคุณภาพชีวิตโดยพนักงานเงิน
รายไดตองผานการประเมินทดลองงานแลว สวนลูกจางชั่วคราวตองมีระยะเวลาการจางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา 3 ป และตอง
ไดรับความเหน็ชอบจากผูบังคับบัญชาขั้นตน สาํหรับผูคํ้าประกันตองเปนขาราชการหรอืพนกังานมหาวทิยาลยัที่ผานการ
ประเมินทดลองงานแลว และจํานวนที่กูไดตองไมเกิน 10 เทาของเงินคงเหลือสทุธิในเดือนที่ย่ืนกู แตไมเกิน 10,000 บาท และ
ผอนชาํระไมเกิน 12 เดือน โดยมีระยะเวลาผอนชาํระตองไมเกินวนัสิน้สดุสัญญาจาง 
 พนักงานเงินรายไดหรือลูกจางชั่วคราวที่ประสงคจะกูเงินเพ่ือคุณภาพชวีิต ติดตอขอรายละเอียดไดที่ งานสวสัดิการ 
กองการเจาหนาที ่โทร 4806 , 4814 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน       ขอมูล ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2552 

มก. จดัพิธทํีาบุญในวันอาสาฬหบชูาและวนัเขาพรรษา  
            เม่ือวันที ่7 กรกฎาคม 2552 ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานในพิธีทาํบุญเนือ่งในวนั
อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ณ อาคารพุทธเกษตร โดยมี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร อาจารย 
บุคลากร และนสิิต ไดรวมทาํบุญบําเพ็ญกุศลถวายเปนพุทธบูชาในวนัสาํคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือนอมรําลึกถึงคุณพระ
รัตนตรัย และเพ่ือรวมกันสบืทอดและทาํนบํุารุงพระพุทธศาสนาใหคงอยูสืบไป  
            ทั้งนี ้อ.ชชัวาลย ชงิชยั อาจารยประจาํภาควิชาปรัชญาและศาสนา ไดนาํบุคลากร และนสิิตทาํวัตรเชาพรอมกลาวนาํคํา
บูชาอาสาฬหบูชา จากนัน้ ประธานฝายสงฆวัดชลประทานรงัสฤษฎกลาวธรรมกถาอาสาฬหบูชา จบแลวพระสงฆเจรญิพระพุทธ
มนต คณะผูบริหารถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ 9 รูป ถวายปจจยัไทยธรรม พระสงฆอนโุมทนา เม่ือเสร็จพิธี ผูมารวมงาน
รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน โดยมีผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนสิิต รวมในพิธีประมาณ 65 คน 
 ท่ีมา: กองกลาง                                                                                                                                       ขอมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2552 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จดัสมัมนาวิชาการและออกราน 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต SMEs  

 ผศ.เฟองฟูรัตน มุงทวสีินสขุ อาจารยประจาํภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา
ประสิทธภิาพการผลิต SMEs แกสํานกัพัฒนาผูประกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 15 สถาน
ประกอบการ ซึ่งเปนอตุสาหกรรมเสื้อผาและเครือ่งนุงหม ในงานสัมมนาวิชาการและออกรานโครงการพัฒนาประสทิธภิาพการ
ผลิต SMEs เม่ือวันที ่13 – 17 กรกฎาคม 2552 ณ บริเวณหองโถงชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
และเม่ือวันที ่14 กรกฎาคม ที่ผานมา นายปราโมทย วิทยาสขุ  อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กลาวเปดงาน และ รศ.วุฒชิยั 
กปลกาญจน  อธิการบดี กลาวตอนรับ นอกจากนียั้งมีการบรรยายพิเศษในหัวขอัตาง ๆ อาทิ การบริการวิชาการใน มก.  Design 
and product development เปนตน  
ท่ีมา : คณะอุตสาหกรรมเกษตร                       ขอมูล ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2552 

คานิยมหลัก 
“มุงผลสมัฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม” 

 คานิยมหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ประกาศใชเพ่ือเปนบรรทัดฐาน    
                        ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติรวมกัน  


