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อาจารย มก. รับรางวลัผลงานวิจยัชนะเลศิ 
 อ.วิน สุรเชษฐพงษ ภาควิชาจลุชวีวิทยาและวทิยาภมิูคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร ซึง่ไดรับทนุสํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาพยาธิชวีวิทยา ณ University of California at   Davis ไดรับรางวัล 
William C. Reeves New Investigator Award ชนะเลศิอันดับที่ 1 ในงาน The 77th Mosquito Vector Control Association of 
California (MVCAC) Annual Conference จากผลงานวิจัย เรื่อง “การคนพบกลไกทางดานภูมิคุมกันของยุงกนปลอง 
(Anopheles) ท่ีควบคุมเช้ือมาลาเรีย” และไดรับการเผยแพรในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย California at Davis ใหเปนผูมีผลงาน
ดีเดนของโครงการนวัตกรรมขาราชการไทยพันธุใหมในสหรฐัอเมริกาและแคนาดาทีส่ํานกังานผูดูแลนกัเรียนในสหรัฐอเมริกาจดัขึ้น 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                     ขอมูล ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2552 

มก. เลี้ยงฉลองชัยใหทีม Skuba แชมปโลกหุนยนตเตะฟุตบอล 
 จากการที่นสิิตทมี Skuba คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ซึ่งเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขนั World 
Robocup’2009 สามารถสรางชื่อเสียงมาสูมหาวทิยาลยัและประเทศไทย โดยการควาแชมปโลก 3 รางวัล ประกอบดวย รางวัล
ชนะเลศิการแขงขนั RoboCup Soccer ประเภท Small Size League รางวลัชนะเลิศ Technical Challenge และรางวัล Best 
Exteneded Team Description Paper (ETDP) ทมีที่นาํเสนอผลการศึกษาวิจยัไดดีทีสุ่ด รวมถึงไดสรางประวัติศาสตรหนาใหม
ใหกับการแขงขนั World RoboCup Soccer ดวยการเปนเจาของสถิติที่ยังไมมีใครทําลายไดใน 2 รายการ คือ เปนหุนยนตที่วิ่งได
เร็วทีสุ่ดในโลก และเปนหุนยนตทีส่ามารถยิงลกูเขาประตูไดอยางแมนยําและมีความเรว็ในการยิง คือ ภายใน 2 นาท ีสามารถยิงได 
9 ประตู ชนะทมีคูแขงที่มีจาํนวน 21 ทีม จาก 10 ประเทศทั่วโลก 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดจดังานเลี้ยงแสดงความยินดีแกนสิิตทมี Skuba ขึ้น เม่ือวนัที่ 10 กรกฎาคม 2552               
ณ โรงแรมรามาการเดนส โดยมีผูบรหิารมหาวทิยาลัย คณาจารย และผูปกครองนสิิตไดมารวมงานแสดงความยินดีตอทมีนสิิต 
Skuba ซึ่งมาจากหลากหลายสาขา ประกอบดวยนสิิตสาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร 6 คน คือ นายปยเมษฐ วสุนทพิชัย นิสิตชั้น                  
ปที ่3 หวัหนาทมี นายณัฐพล รัญเสวะ นสิิตชัน้ปที่ 2 นายชานน ออนม่ัน นายพิพัฒน เตมียวณิชย นายภาณุภักด์ิ หนุนภักดี นิสิต
ชั้นปที ่4 และนายจริัฐฎ ศรสีบาย บัณฑิตปริญญาโทวศิวกรรมคอมพิวเตอร นสิิตภาควิชาวศิวกรรมไฟฟา 2 คน คือ นายภมิูนทร      
พวงใจศร ีและนายฐติิวฒัน มุนนิทรวงศ นสิิตชัน้ปที่ 3  นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต 1 คน คือ นายพีรพล              
เวชสุวรรณมณี นสิิตชั้นปที่ 4 โดยมีอาจารยที่ปรึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คือ อ.ปญญา เหลาอนันตธนา และ                                 
อ.กาญจนพันธุ สุขวิชชัย และ ผศ.ดร.ยอดเย่ียม ทพิยสุวรรณ อาจารยจากภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร  
 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดกลาววา นับเปนความภาคภูมิใจที่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ทีม SKUBA ไดผนึก
กําลังนาํความรูที่เรียนจากหลากหลายสาขาวศิวกรรม มาออกแบบและพัฒนาหุนยนตเตะฟุตบอลใหสามารถทํางานดวยระบบ 
Artificial Intelligence : AI จนสามารถควาชัยชนะจากการแขงขนัระดับโลกครั้งนี้มาไดดวยความสามารถบวกกับการทาํงานเปน
ทมีที่เขมแข็งนาํมาซึง่ชื่อเสียงสูมหาวิทยาลัยฯ และประเทศชาติ ทั้งนีม้หาวทิยาลยัฯ พรอมใหการสนบัสนนุนสิิตทกุคณะไดทาํ
กิจกรรมเสริมที่สรางสรรค และขอขอบคุณ ดร.กนิษฐา กาญจนจาร ีที่ปรึกษาอธิการบดี ที่ไดสนับสนุนงบประมาณจํานวน                           
1 ลานบาท แกนสิิตทมี SKUBA นอกเหนอืจากที่มหาวทิยาลยัฯ ใหการสนบัสนนุ ในวงเงนิ 1.7 ลานบาท ซึ่งชวยสรางความพรอม
ดานหุนยนตนกัเตะมากขึ้นกวาการแขงขนัครัง้ทีผ่านมา 
 รายละเอียดเบ้ืองหลงัของการควาชยัชนะเลศิ สามารถอานไดจากเวบ็ไซต มก. และที ่http://www.Kucity.com  
ท่ีมา : ประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร                      ขอมูล ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2552 

 

http://www.Kucity.com


 
3 นิสิต มก. ควาเหรียญรางวลั 

การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน คร้ังท่ี 15 
          ผานพนไปแลวสําหรับการแขงขนักีฬามหาวทิยาลยัโลกฤดูรอน ครั้งที่ 15  ที่จัดขึ้นระหวางวันที ่1-12 
กรกฎาคม 2552  ณ  เมืองเบลเกรด  สาธารณรัฐเซอรเบีย  ซึ่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไดจดัสงนสิิตนกักีฬาของ 
มหาวทิยาลยัเขารวมการแขงขันดวยรวม 8 คน ใน 2 ประเภทกีฬา คือ เทควันโด 7 คน  และวอลเลยบอล 1 คน โดยนิสิตของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรสามารถควาเหรียญรางวลั นาํชื่อเสียงมาสูมหาวทิยาลยัและประเทศไทย ได รวม 3 เหรียญ ดังนี ้

• เหรียญเงิน เทควันโด รุนนํ้าหนักไมเกิน 63 กิโลกรัม      
 น.ส.ชลนภัส  เปรมแหวว  นิสิตชั้นปที ่4 คณะมนษุยศาสตร               

• เหรียญทองแดง เทควันโด รุนนํ้าหนักมากกวา 72 กิโลกรัม   
  น.ส.รภัทกร  ประสพสุข  นิสิตชั้นปที ่4  คณะสงัคมศาสตร 

• เหรียญทองแดง เทควันโด รุนนํ้าหนักไมเกิน 55 กิโลกรมั 
   น.ส.สริตา  ผองศรี  นสิิตชัน้ปที ่1  คณะบริหารธุรกิจ 

            นอกเหนอืจากนกักีฬาทีน่าํชื่อเสียงมาสูทัง้ 3 คนขางตนแลว ยังมีนกักีฬาของ มก.เขารวมการแขงขัน 
ดวยอีก รวม 5 คน คือ ลงแขงขันกีฬาเทควนัโด : น.ส.บุตรี เผอืกผอง (ป 1 คณะสงัคมศาสตร) นายภาคย  วัฒนาพร 
(ป 3 คณะเศรษฐศาสตร) น.ส.วัชราพร ดงนอย (ป 3 คณะบรหิารธุรกิจ) นายนาชา ปนทอง (ป 4 คณะสังคมศาสตร) 
ลงแขงขนักีฬาวอลเลยบอล : น.ส.สุวเิปรียว  บํารงุ (ป 4 คณะศึกษาศาสตร) 
ท่ีมา : สํานักการกีฬา                                                                                          ขอมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

มก. อนุมตัเิงินรายได 
ปรับปรุงหองคอมพิวเตอร ศร.1 

 มก. ไดอนุมัติงบเงินรายไดสวนกลาง มก. ป 2553 จํานวนรวม 8,250,500 บาท (แปดลานสองแสนหาหม่ืนหารอยบาท
ถวน) แบงเปนการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสวนกลางของอาคารศูนยเรียนรวม 1 จํานวน 6,400,000 บาท และคาเชา
เครื่องคอมพิวเตอร 1,850,000 บาท เพ่ือใหนสิิตมีอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีความพรอมและทันสมัยในการใชงาน    และสามารถ
รองรับการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางทั่วถึง  
ท่ีมา : สํานักบริการคอมพิวเตอร                       ขอมูล ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2552 

วันพัฒนาและปลกูตนไม มก.ประจําป 2552 
 เม่ือวันเสารที ่27 มิถุนายน 2552 ศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธาน
ในวนัพัฒนาและปลูกตนไม มก.ประจําป 2552 โดยมี รองศาสตราจารยวฒุิชัย กปลกาญจน อธิการบดี กลาวรายงานการปลกู
ตนไม เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติเนือ่งในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ และเพ่ือเปนการเสริมสราง
ความสามัคคีและสรางจติสาํนกึรวมกันใหกับนสิิต บุคลากรของมหาวทิยาลยัไดรวมแรงรวมใจในการประกอบกิจกรรมพัฒนาให
มหาวทิยาลยั มีความสะอาด เกิดความรมรืน่ สวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย หลงัจากนัน้ คณะผูบริหาร บุคลากร ผูแทนนสิิต 
รวมปลูกตนนนทร ีจํานวน 12 ตน ณ บริเวณสนามอนิทรจีนัทรสถิตย (ดานทศิเหนอื) และปลูกตนนนทร ี  ประจาํรุน KU 69  ณ 
อาคาร ศร.2 จากนั้น คณะผูบรหิารไดนาํผลไม นมเกษตร ขาวโพดตม มอบใหแกหนวยงาน และนสิิตตามจดุพัฒนาพ้ืนที่สวนกลาง 
ซึ่งคณะผูบริหารไดแบงเปน 3 สาย เพ่ือเย่ียมชมและใหกําลังใจกับนิสิต และบุคลากร คือ สายท่ี 1นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สายท่ี 2 อธิการบดี  และ  สายท่ี 3 รองอธิการบดีฝายวิจยั และคณะผูบริหารไดรับประทานอาหาร
กลางวันรวมกัน โดยสํานกัสงเสริมและฝกอบรมจดัเลี้ยงตอนรบั 
ท่ีมา : กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี                                                 ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 
 


