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มก. แถลงขาวความสาํเร็จ  
การผสมเทียมมาจากนํ้าเชื้อแชแขง็ 

 เม่ือวันที ่10 กรกฎาคม 2552 รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดี และ ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชยั ศักด์ิภูอราม คณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร ไดรวมแถลงขาวความสําเร็จของโครงการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการตัง้ทองระหวางนํ้าเช้ือ
มาสดและนํ้าเช้ือแชแข็งดวยการผสมเทียม รวมกบักรมการสัตวทหารบก ณ คายทองฑฆีายุ อ.เมือง  จ. นครปฐม 
 การดําเนนิการโครงการวิจยันี้ คณะสตัวแพทยศาสตร ไดใหการสนบัสนนุบุคลากรเปนคณะที่ปรึกษา และคณะนกัวจิยั 
โดยใชความรูทางวชิาการบูรณาการเขากับเทคโนโลยีสมัยใหม พรอมอุปกรณเครือ่งมือและหองปฏิบัติการน้ําเชือ้ โดยไดรวมกับ
นกัวิจยัของกรมการสัตวทหารบก เขารวมปฏบัิติงานวิจยัทั้งภาคสนามและในหองปฏิบัติการ ในการทาํงานวจิยั ตรวจระบบ
สืบพันธุแมมาดวยการใชอลุตราซาวด การจัดทาํน้ําเชื้อแชแข็ง การนําน้ําเชื้อแชแข็งไปใชในการผสมเทียมในแมมา และการ
ถายทอดเทคโนโลยีสูระดับผูปฏิบัติ จนทาํใหโครงการวิจยัการศึกษาเปรียบเทยีบอัตราการต้ังทองระหวางน้ําเชื้อมาสดและ
น้ําเชื้อแชแขง็ดวยการผสมเทยีมประสบความสาํเร็จ ถือวาเปนความสาํเร็จรวมกันระหวาง มก. และ กรมการสัตวทหารบก 
 สําหรบัทมีงานของคณะสตัวแพทยศาสตรทีร่วมกันศึกษาการผสมเทียมมาดวยน้าํเชือ้แชแขง็จนประสบความสาํเร็จ  
ในครั้งนี ้ประกอบดวย อ.สพ.ญ.ดร. ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, น.ส.ปยวรรณ สธุรรมาภินนัท, นายกรไชย กรแกวรัตน และ ผศ.
สพ.ญ.อารยี ไหลกุล โดยมี รศ.สพ.ญ.เกษกนก ศิรินฤมิตร และ ผศ.น.สพ.วรกิจ เชดิชธูรรม รวมกับนายทหารชั้นผูใหญของ
กรมการสัตวทหารบก เปนที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร                        ขอมูล ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2552 

มอบรางวลัประกวดนวัตกรรมป 52 
และผลงานวิจยัตีพมิพระดบันานาชาติ ป 51 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดสัมมนาและมอบรางวลัการประกวดนวัตกรรม มก. ป 2552 และรางวลัผลงานวจิยั
ตีพิมพระดับนานาชาติ มก. ป 2551 เม่ือวันที ่22 กรกฎาคม 2552 ณ หองประชมุสธุรรม อารีกุล อาคารสารนเิทศ 50 ป โดย    
รศ.วุฒิชัย  กปลกาญจน  อธิการบดี เปนประธานกลาวเปดงานและมอบรางวัล  โดยรศ.ดร.สามัคคี บุณยะวฒัน รองอธิการบดี
ฝายวิจัย กลาวรายงาน  

สําหรบัรางวัลผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ ป 2551 มี 4 ประเภท คือ  1. รางวลัประเภทบุคคล-ผูสรางสรรค
ผลงานวิจัยตีพิมพ กลุม 1 ซึ่งมีฐานขอมูลเก่ียวกับ  Science Citation Index Expanded Social Science Citation 2. รางวัล
ประเภทบุคคล-ผูสรางสรรคผลงานวจิยัตีพิมพ กลุม 2 ซึ่งมีฐานขอมูลสากลอื่น ๆ ทีส่ืบคนได  3. รางวัลประเภทบุคคล - ผูรวม
สรางสรรคผลงานวจิยัตีพิมพสงูสดุ ซึ่งตีพิมพในฐานขอมูล Science Citation Index Expanded Social Science Citation และ 
Art and Humanity Citation Index และ 4. รางวัลประเภทหนวยงาน - หนวยงานระดับคณะทีส่รางสรรคผลงานวจิยัตีพิมพ
สูงสุด นอกจากนั้นยังมีการเสวนาและการบรรยายในหวัขอเรือ่ง ”The Future of KU Research : Benchmarks and 
Challenges” โดย ศ.ดร.จาํรัส  ลิ้มตระกูล  หวัหนาศูนยนาโนเทคโนโลยี สถาบันวจิยัและพัฒนาแหง มก. “การบริหารจัดการ
นวตักรรมสูเชงิพาณิชย” โดย อ.ปญญา  เหลาอนันตธนา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนสิิต นายเฉลมิลาภ ศักดาปรชีา  
กรรมการผูจดัการบรษิัท มายด อินโนเวชั่น จํากัด และ  รศ.ดร.เจษฎา แกวกัลยา รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ เปนผูดําเนิน
รายการ     
ท่ีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.                      ขอมูล ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2552 
 

 



 
มก. อนุมตังิบประมาณเพิม่เติม 5 แสนบาท 
เปนรางวลัผลงานวิจยัตีพมิพระดบันานาชาต ิ

              ตามที่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดอนมัุติโครงการผลงานวิจยัตีพิมพระดับนานาชาติ มก.ป 2551 – 2553 และ
งบประมาณ จํานวน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) จากเงนิไดสวนกลาง มก. มอบเปนรางวลัแก อาจารย นกัวิจยั 
ของมหาวิทยาลยัที่มีผลงานวจิยัตีพิมพระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ 2552  
          จากการประชมุของคณะกรรมการพิจารณารางวลัผลงานวจิยัตีพิมพ มก. ครั้งที่ 1/2552 เม่ือวันที ่17 มิถุนายน 2552 ที่ผาน
มา ไดจดัสรรเงนิรางวลัเปนเงินรวม 2,908,900 บาท (สองลานเกาแสนแปดพันเการอยบาทถวน) ซึ่งเกินกวาเงินรางวัลทีป่ระมาณ
การไว มก. จงึไดอนมัุติงบประมาณสาํหรับการจดัสรรเงินรางวลัในโครงการดังกลาว เพ่ิมเติมอีก จาํนวน 500,000 บาท (หาแสน
บาทถวน) 
ท่ีมา: รองอธิการบดีฝายวิจัย                                                                                         ขอมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2552 

สัมมนา “รับจาํนํา – ประกันราคา” 

เม่ือวันที ่17 กรกฎาคม 2552 ฯพณฯ กอรปศักด์ิ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตร ีกลาวเปดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
“มาตรการแกปญหาราคาสนิคาเกษตรของรัฐบาล” และ รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดี กลาวตอนรับ ในการสัมมนาเรือ่ง 
“จํานํา – ประกันราคา” ซึ่งสํานักงานบริการวิชาการ รวมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทยจัดขึ้น ณ หองประชุม     
สุธรรม อารกุีล โดยมีผูรวมสัมมนาจํานวน 412 คน โดยไดเชญิวิทยากรมารวมสัมมนา ประกอบดวย นายเอ็นน ูซื่อสุวรรณ 
รักษาการผูจัดการธนาคารเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) รศ.ดร.นิพนธ  พัวพงศกร ประธานสถาบันวจิยัเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย นายอรรถ อินทลกัษณ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร นายชเูกียรติ โอภาสวงศ  นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย  
นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย และ นายผดุงศักด์ิ เหลากิจไพศาล นายกสมาคมผูสือ่ขาวเศรษฐกิจ เปน
ผูดําเนินการเสวนา  
ท่ีมา : สํานักงานบริการวิชาการ                       ขอมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2552 

สํานักหอสมดุ ยกเวนคาปรับหนังสือเกินกําหนด 
จากสถานการณการแพรระบาดไขหวดัใหญสายพันธุใหมชนดิเอ (เอช 1 เอ็น 1) เพ่ือเปนการชวยเหลือนสิิตและ

บุคลากร สํานักหอสมุดจะทําการยกเวนคาปรบัหนังสือเกนิกําหนดในกรณีท่ีผูใชบรกิารปวยเปนไขหวดั โดยใหสําเนา
ใบรบัรองแพทยแนบมาดวย นอกจากนี้ยังมีบริการตอบคําถามและชวยการคนควาทาง E-mail หากไมสะดวกในการเดินทาง
มาใชบริการ โดยสํานักหอสมุดไดจดัใหมีบรรณารักษเพ่ือใหบริการดังนี ้

 1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและสาขาบริหารธุรกิจ  วนิดาศรีทองคํา  fecowds@ku.ac.th  
 2. สาขาสังคมศาสตร     วินัย มะหะหมัด  libwnm@ku.ac.th  
 3. สาขาศึกษาศาสตร     สหัทยา คลายหาญ libsyc@ku.ac.th  
 4. มนุษยศาสตร      นภาลยั ทองปน  libnlt@ku.ac.th  
 5. สาขาวิทยาศาสตร     ศิริรัตน จําแนกสาร libsrj@ku.ac.th  
 6. สาขาประมง      สมใจ ขนุเจรญิ  libsjk@ku.ac.th  
 7. สาขาวนศาสตร     ดวงพร อรัญญพงษไพศาล libdpa@ku.ac.th  
 8. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร    วาทิน ีเขมากโรทัย libwnk@ku.ac.th  
 9. สาขาวิศวกรรมศาสตรและสาขาสถาปตยกรรมศาสตร  สารภี สสีุข  libsps@ku.ac.th 
 10. สาขาเกษตรศาสตร     นภา เชี่ยวชูวงศ  libnpc@ku.ac.th  
 11. สาขาสัตวแพทยศาสตรและเทคนคิการสัตวแพทย   กิตติยา ขุมทอง  libkty@ku.ac.th  

ท่ีมา : สํานักหอสมุด                        ขอมูล ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2552 
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