
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๙๑      วันท่ี   ๙     เดือน  กันยายน    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

รําลึก “สบื นาคะเสถียร” 
 ยกยอง 1 ก.ย. เปนวันสําคัญของ มก. 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดโครงการ “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ขึ้นเม่ือวันที ่31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2552                   
ณ บริเวณอาคารศูนยเรียนรวม 2 และ ดานทศิใตของอาคารจกัรพันธเพ็ญศิริ และไดกําหนดใหวนัที่ 1 กันยายน ของทุกป เปนวัน
สําคัญของมหาวทิยาลยัเพ่ือราํลึกถึงการจากไปของคุณสบื นาคะเสถียร ผูเสียสละชวีิตเพ่ือสรางบรรทัดฐานการอนรุักษที่ย่ังยืน
ใหกับสังคมไทย โดยจัดกิจกรรมย่ิงใหญเพ่ือเผยแพรประวัติ ผลงาน และความเสียสละของสบื นาคะเสถียร รวมถึงเสริมสรางให
เยาวชนและประชาชนไดตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปา 
 ทั้งนี ้รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานในพิธทีาํบุญตักบาตรพระสงฆ 60 รูป พรอมดวยคณะผูบริหาร 
คณาจารย นสิิต รวมทั้งหนวยงานยานพหลโยธนิ จากนั้นมีพิธวีางพวงมาลา หนารูปปนคุณสืบ นาคะเสถียร และ การประกาศ                      
สัตยาบรรณในการเปนตนแบบมหาวทิยาลยัดานการอนรุักษ ซึ่งมีผูรวมงานจาํนวนประมาณ 1,000 คน สําหรับกิจกรรมตาง ๆ 
ประกอบดวย การแสดงนิทรรศการเสนทางอนรุักษบนรางสืบ ครั้งที่ 16 ถนนสายอนรุักษ การประกวดภาพวาดและภาพถาย 
คอนเสริตการกุศลเพ่ือการอนรุักษ ซึ่งมีศิลปนจากหลากหลายคายมารวมแสดง อาท ิชมรมขบัรองและประสานเสียง เค.ยู. คอรัส               
วง KU Wind Symphony ศิลปน สายัญ น้ําทพิย (โดยวงดนตรีของเจาหนาที่พิทักษปาฯ สลักพระ) วงคนดานเกวียน นําโดยสีเผือก
คนดานเกวียน วงคาราวาน นาํโดยนาหงา คาราวาน ศิลปน Indy และการแสดงดนตรขีองชมรมนนทรทีกัษิณ  
ท่ีมา : งานประชาสัมพันธ มก.                   ขอมูล ณ วันท่ี 2 กันยายน 2552 

มก. เปดตัวโครงการ KU – Bike  
เม่ือวันที ่1 กันยายน 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน เปนประธานเปดโครงการ KU Bike : เสนทางจกัรยานสขีาว เพ่ือรักษา

สภาพแวดลอม ลดมลภาวะจากกาซคารบอนไดออกไซดทีเ่กิดจากไอเสยีรถยนต และสงเสริมใหนสิิตและบุคลากรหนัมาใชจกัรยาน
เปนพาหนะแทนการใชรถยนต ซึ่งกิจกรรมในพิธีเปดโครงการประกอบดวยการแสดงนทิรรศการโครงการ KU – Bike  และการณรงค
การขี่จักรยาน นําโดย อธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย นิสิต และหนวยงานยานพหลโยธนิตาง ๆ จาํนวนประมาณ 
200 คน รวมกันขี่จักรยาน เริ่มจากบริเวณแยกคณะวศิวกรรมศาสตร ผานเสนทางถนนชชูาติ กําภู จนมาสิน้สดุทีอ่าคารสารนเิทศ    
50 ป 
ท่ีมา : องคการบริหาร องคการนิสิต                  ขอมูล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2552 

แตงตั้งกรรมการสรรหา คณบดี – ผอ.สถาบัน 
 สภา มก. แตงต้ังคณะกรรมการสรรหา 3 คณบดี 1 ผูอาํนวยการสถาบัน เพ่ือเตรียมดําเนนิการสรรหาผูดํารงตําแหนง
ทางการบริหาร ใหแลวเสร็จกอนครบวาระ ประกอบดวย การเตรียมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คนใหม    
สืบแทน ผศ.ดร.ชานันก สุดสขุ ที่จะครบวาระในเดือน พฤษภาคม 2553 การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สืบแทน ผศ.สัมพันธ                 
หุนพยนต ที่จะครบวาระในเดือนมิถุนายน 2553 การสรรหาคณบดีคณะเกษตร สืบแทน รศ.ดร.วิจารณ วิชชุกิจ ที่จะครบวาระใน
เดือนกรกฎาคม 2553 และการสรรหา ผอ.สวพ.มก. สืบแทน ศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา ที่จะครบวาระในเดือน มิถุนายน 2553 
ท่ีมา : กองกลาง                   ขอมูล ณ วันท่ี 4 กันยายน 2552 
 
 

 



 
 

หนวยปฏบิัตกิารเทคโนโลยีแปรรูปมันสําปะหลัง 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับทุน 75 ลานบาท 

วิจยัและพฒันาพลาสตกิชวีภาพ 
 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ มอบทุน 71 ลานบาท แกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการดําเนนิการโครงการบริหาร
จัดการดานการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ เนนทีง่านวจิยัเชงิยุทธศาสตรสามารถเชือ่มโยงภาคอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพไดครบวงจร โดยมี รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต หนวยปฏบัิติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสําปะหลงัและแปง คณะอตุสาหกรรม
เกษตร เปนหวัหนาโครงการ โดยในเฟสแรกระยะเวลา 1 ป จะเนนงานวจิยัพัฒนาพลาสติกชวีภาพชนิดพอลิแล็กติกแอซดิ (PLA)      
ที่มีศักยภาพสูการผลิตในอตุสาหกรรมและตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมในการผลิตเปนสนิคาประเภทตาง ๆ  
 นอกจากนี้ หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสําปะหลังและแปง ยังไดรับทนุสนบัสนนุจากสาํนกังานพัฒนาการวิจยั
การเกษตร (สวก.) จํานวน 4,757,258 บาท ในการทาํวจิยัโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) 
เพื่อใชในอุตสาหกรรมพลาสตกิชีวภาพ มีระเวลา 2 ป ซึ่งในการศึกษาวิจัยโครงการดังกลาวจะนาํผลิตผลทางการเกษตรที่
สําคัญของประเทศไทย อันไดแก มันสาํปะหลงั ออยและยางพารา มาใชเปนวตัถุดิบในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (ปที ่1)                  
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต PHB ใหมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งผลงานวิจยันี้เม่ือแลวเสร็จจะสรางเทคโนโลยีเปนของตนเอง 
ชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในตลาดพลาสติกชีวภาพ 
ท่ีมา : สวก. และขาว นสพ.กรงุเทพธุรกิจ ฉบับวันท่ี 3 ก.ย. 52 หนา 9             ขอมูล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2552 

ลงนามขยายผลการวจิยัพัฒนาผลติภัณฑจากขาว 
 มก. ลงนามบันทกึขอตกลงความรวมมือการวิจยัและพัฒนาพันธุขาวและผลิตภัณฑจากขาว ระหวางศูนยความเปนเลศิ
แหงนวัตกรรมขาว และศูนยวิทยาศาสตร มก. กับ กลุมบริษัทคนรักขาว จาํกัด บริษัทสีนลิไรซ จาํกัด บริษัทแอดวานซอาเชยีน จาํกัด 
เพ่ือวจิยัและพัฒนาปรับปรุงพันธุขาว ขาวลูกผสม เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และมีคุณสมบัติเฉพาะทางโภชนาการ อุตสาหกรรม รวมถึง              
การวิจยัพัฒนาผลติภัณฑตอเนือ่งจากขาว เชน ดานอาหารเสริมยา ผลิตภัณฑเสริมความงาม ฯลฯ โดยมี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน 
อธิการบดี เปนประธาน มี รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวจิติร และ ศ.ดร.อรอนงค นยัวิกุล ศูนยวิทยาศาสตรขาว มก. รวมในพิธีที่จดัขึ้น                    
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป ทั้งนี ้ในขั้นแรกกลุมบรษิัททั้ง 3 นี ้จะมอบเงินสนับสนุนการวิจัย จํานวน                       
10 ลานบาท 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย                   ขอมูล ณ วันท่ี 2 กันยายน 2552 

3 หลักสูตร ป.เอก เปดใหม  
รับนิสิตภาคปลาย 2552 

 สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 8/2552 เม่ือวันที ่24 สิงหาคม 2552 อนุมัติเปดสอนหลักสูตรใหม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ใน 3 สาขา ไดแก สาขาบรหิารธรุกิจ (ภาคพิเศษ) สาขาภาษาศาสตรประยุกต และสาขาสังคมศาสตร โดยทั้ง   
3 สาขานี้ กําหนดเปดรับนสิิตเขาศึกษาต้ังแตภาคปลาย ปการศึกษา 2552 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิชาการ                   ขอมูล ณ วันท่ี 4 กันยายน 2552 

กฟผ. มอบทุนสนับสนุนโครงการวิจยั 
 การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย อนุมัติทุนสนับสนุน จํานวน 3,010,700 บาท (สามลานหนึง่หม่ืนเจด็รอยบาทถวน)                
ในการทําโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหทางเลอืกและแนวทางการลงทนุในแผนพัฒนาพลงังานหมุนเวยีนของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย โดยมี ดร.เดชรตั สุขกําเนดิ คณะเศรษฐศาสตร เปนหวัหนาโครงการ มีระยะเวลาทาํวิจยั 9 เดือน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย                   ขอมูล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2552 
 
 


