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งานรําลกึ 100 ป  
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจกัรพนัธเพญ็ศิริ 

 เม่ือวันที ่5 สงิหาคม 2552 สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนนิทรงเปดงาน “100 ป 
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจกัรพันธเพ็ญศิร”ิ และทรงรวมเสวนา “ผลงาน 100 ป พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธ
เพ็ญศิร”ิ พรอมดวย ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ศ.ระพี สาคริก จากนั้นทรงฟงการบรรเลงเพลงผลงานของทานจกัรฯ โดยวงดนตรี
สากล KU Band และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “รําลึก 100 ป พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจกัรพันธเพ็ญศิร”ิ ในงานนอม
รําลึก 100 ป พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจกัรพันธเพ็ญศิริ ซึ่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รวมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
จัดขึ้น เม่ือวนัที่ 5 – 7 สิงหาคม 2552 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิร ิ

สําหรบัวันที ่6 สงิหาคม 2552 ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตร ีเปนประธานเปดการเสวนาเรื่อง “ผลงาน 
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจกัรพันธเพ็ญศิร”ิ ในการเสวนาครั้งนี้มีวิทยากรประกอบดวย ศ.ดร.ประเสรฐิ  ณ นคร ราชบัณฑิต  
ศ.ระพี สาคริก  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.ยุกติ สาริกะภูติ และ นายทรรศนะ ลาภรวย 
กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูดําเนินรายการ และในวันที ่7 สงิหาคม 2552 มีการประกวดการขับรองเพลงของ
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจกัรพันธฯ และมอบรางวลัแกผูชนะการประกวดดวย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ, รองอธิการบดีฝายอํานวยการ, รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตฯ  ขอมูล ณ วันท่ี 14 สิงหาคม 2552 

นิสิต มก. ควารองแชมปกอลฟมหาวิทยาลยั 
 นิสิต มก. ควารางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 2 เหรียญทองแดง จากการแขงขนักีฬากอลฟมหาวิทยาลยั ครั้งที่ 8 (Thailand 
University Championship’ 2009 ระหวางวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2552 ณ สนามรอยัลฮลิส กอลฟ รีสอรทแอนดสปา จงัหวัด 
นครนายก โดยมีนสิิตที่นาํชื่อเสียงมาสูมหาวทิยาลยั ดังนี ้
 ประเภทบุคคล  :  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ไดแก  นายอภิสุข เวทยวิศิษฐ นสิิตชั้นปที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร 
 ประเภททีมหญิง : รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ไดแก  น.ส.เพ็ญภิญโญ พวงจันทรแดง นสิิตชั้นปที่ 4 
คณะมนุษยศาสตร  น.ส.เมทิน ีตัณฑัยย นสิิตชั้นปที ่4 คณะบริหารธรุกิจ  น.ส.วันจันทร ไมแกว นสิิตชั้นปที่ 3 คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร 
ท่ีมา : ชมรมกอลฟ มก.         ขอมูล ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2552 

อบรมอาจารยท่ีปรึกษาและการใหคําปรึกษานิสิต 
 เม่ือวันที ่17 สิงหาคม 2552 มก. รวมกับ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จดัอบรม “บทบาทอาจารยที่
ปรึกษาและการใหคําปรึกษาแกนสิิต” ขึ้น เพ่ือใหคณาจารยไดรับทราบแนวปฏบัิติในบทบาทอาจารยที่ปรกึษาและการให
คําปรึกษาแกนสิิตเพ่ือนาํไปใชพัฒนาการจดัการเรียนการสอนใหเกิดประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น ณ หองประชมุธรีะ สูตะบุตร  
อาคารสารนิเทศ 50 ป มีอาจารย สนใจเขารวมการอบรม จาํนวน 94 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิชาการ          ขอมูล ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2552 
 
 

 



 
ท่ีปรึกษาอธิการบด ี

สนับสนุนทีม SKUBA แชมปโลก RoboCup Soccer 
 จากผลงานการสรางชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัยและประเทศไทยดวยการควา 3 รางวลัชนะเลศิระดับโลกของนิสิต              
คณะวิศวกรรมศาสตร ทีม SKUBA ในการแขงขนั RoboCup Soccer ประเภท Small Size League รางวลัชนะเลศิ Technical 
Challenge และรางวลั Best Extended Team Description paper (ETDP) ทีมที่นําเสนอผลงานการศึกษาวิจัยไดดีที่สุดจาก           
การแขงขนั World RoboCup Soccer ณ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย เม่ือตนเดือน กรกฎาคม 2552 ทีผ่านมา 
 ดร.กนิษฐา กาญจนจาร ีที่ปรึกษา อธิการบดี ซึ่งไดรวมใหความสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 1 ลานบาท แกทีม 
SKUBA ในการพัฒนาหุนยนต ไดมอบกลองวิดีโอ พรอมกระเปา 2 ชุด แกทีม SKUBA เพ่ือใชประโยชนในการเก็บบันทึกภาพ
การแขงขนัหุนยนตตาง ๆ ซึ่งจะชวยตอยอดการพัฒนาออกแบบหุนยนตตอไป 
ท่ีมา : กองกลาง          ขอมูล ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2552 

ผอ.สํานักหอสมุด กพส. คนใหม 
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีมติอนมัุติใหแตงต้ัง นางเปรมปรีด์ิ  บุญรังษี ผูปฏบัิติงานหอสมุด ระดับ 5 สงักัด
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสาํนกัหอสมุด กําแพงแสน ทัง้นี้ต้ังแตวันที่ 23 สิงหาคม 2552 สืบแทน
จากนางอัมพร รัตนภักด์ิ ที่ครบวาระ 
 นอกจากนีส้ภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดมีมติอนมัุติแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน / 
สํานกัทีใ่กลจะครบวาระการดํารงตําแหนง ในชวงระหวางเดือน ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553 รวม 5 หนวยงาน ไดแก สาํนกั
บริการคอมพิวเตอร สํานกัพิพิธภัณฑและวฒันธรรมการเกษตร สํานกัหอสมุด คณะวิทยาศาสตร และคณะวนศาสตร 
ท่ีมา : กองกลาง           ขอมูล ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2552 

“ไกเคยเูบตง” ของ มก. คุณภาพดีราคาไมแพง   
            ภาควิชาสตัวบาล คณะเกษตร ไดศึกษาวิจยั เรื่อง การพัฒนาสายพันธุไกเบตง โดยการนําไกเบตงจากจงัหวดัยะลา              
มาทาํการวิจยัคัดเลอืกเฉพาะไกที่มีลักษณะดีมาเลี้ยง และตอมาไดมีการพัฒนาปรับปรงุสายพันธุใหมีคุณลักษณะพันธุที่ดีขึน้             
จนสามารถเจริญเติบโตไดดีในภาคกลาง และมีการเจริญเติบโตไดเร็วกวาไกพ้ืนเมืองทัว่ไป ใหไขมากขึ้น ชื่อวา “ไกเคยูเบตง”              
มีเนื้อมาก เหนยีวนุมหอม เนือ้ไมแฉะ มีรสชาติดี นาํมาปรุงอาหารไดหลากหลายประเภท ทั้ง ไกสับ ไกนึ่ง ไกตมเครื่องยาจนี              
ขาวมันไก ขาวหนาไก ฯลฯ มีความโดดเดนโดยเฉพาะเนือ้เปนที่ถูกใจของผูบริโภคเพราะมีไขมันใตผิวหนงันอย จงึเปนที่ตองการ 
และเปนทางเลอืกใหมใหกับผูบริโภคไดบริโภคไกคุณภาพดีราคาไมแพง   
           ผูสนใจบริโภค “ไกเคยูเบตง” สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ ฟารมสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
โทร.0 - 2579 - 8528  
 ท่ีมา : คณะเกษตร                                                                                                          ขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2552 

คณะมนุษยศาสตร สรางอาคารหลงัใหม 
 คณะมนุษยศาสตร กอสรางอาคารการเรียนและปฏบัิติการหลงัใหม สงู 10 ชั้น รองรับการจัดการเรียนการสอน ทีเ่พ่ิม
มากขึ้นทัง้ในสาขาวชิาการและวชิาชพี เริ่มกอสรางตามสัญญา ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2552 สิ้นสุดวันที ่16 มกราคม 2554 โดย
ขณะนีอ้ยูระหวางการรือ้ยายสิ่งกอสรางเดิม และปรับพ้ืนที่เพ่ือกอสรางอาคารใหม 
 อาคารการเรียนและปฏบัิติการคณะมนุษยศาสตร หลังใหมนีมี้พ้ืนที่ใชสอยรวม 15,250 ตร.ม. ประกอบดวย หองเรียน            
20 หอง หองปฏบัิติการการโรงแรม หองซอมดนตรี หองประชมุ หองสาํนกังาน ฯลฯ ใชงบประมาณในการกอสราง 162 ลานบาท 
แบงเปนเงินงบประมาณ ป 2552-2554 รวม 129,599,400 บาท และเงินรายไดคณะ 32,400,000 บาท โดยบริษทัแคนดูคอน
สตรั๊คชั่น จํากัด เปนผูรับเหมาดําเนินการกอสราง 
ท่ีมา : กองแผนงาน           ขอมูล ณ วันท่ี 14 สิงหาคม 2552 


