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นิสิต วิศวฯ ควารางวัลชนะเลิศ 
การประกวดนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬา 

 ทีม Performer ชมรม Robot คณะวศิวกรรมศาสตร ควารางวลัชนะเลศิการประกวดนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬา 
ประจําป 2552 ประเภทอุดมศึกษา ตามโครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีในประเทศเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           
การกีฬา จัดโดยสํานกังานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จากผลงานการออกแบบเครือ่งทดสอบ
สมรรถภาพ 7 สถาน ีเขารับโลรางวลัและเงินสนบัสนนุการศึกษา จาํนวน 50,000 บาท จากนายสมบัติ คุรุพันธ ผอ. สาํนกังาน
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ณ หองประชมุศุภชลาศัย สนามกีฬาแหงชาติ เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2552 
 ผลงานเครื่องทดสอบสมรรถภาพ 7 สถาน ีนี้ เปนผลงานของนสิิตคณะวศิวกรรมศาสตร ซึ่งมีสมาชกิในทมี 10 คน 
ประกอบดวย นายพงษศิริ เต๋ียมนา (วิศวกรรมเครือ่งกล) นายวุฒิชัย นนทะโคตร (วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน)                             
นายเมธา พูนพานิช นายศรัณย สุวิทยพันธุ นายทศชยั อินดี นายประพัฒนพล ทพิยเนตรมงคล นายอธิมาตร ติระนาถวิทยากุล    
นายปญณะภาคย ธงวาส นายภูชิต สุเสวนานนท (วิศวกรรมไฟฟา) และนายเพ่ิมทรพัย สุขแสงจนัทร (ยังไมแยกสาขา) ที่ไดรวมกัน
นาํความรูสรางสรรคสิ่งประดิษฐชิน้นี้ขึ้นมา ซึ่งมีจุดเดน คือ สามารถทดสอบวัดสมรรถนะทางรางกายไดถึง 7 ประเภท มากกวาของ
ทมีอื่นทีส่วนใหญ วัดไดอยางเดียว เปนแบบ All in one มีการเชื่อมโยงสือ่สารขอมูลผลการวัดมายังเครื่องคอมพิวเตอร ผานระบบ
วิทยุไรสายในรัศมี 1,000 เมตร สามารถบันทกึประวัติผูเขาทดสอบและผลการวัดสูฐานขอมูลบุคลากร และรายงานออกไดอยาง
งายดาย พรอมทัง้ตรวจวัดผลเทยีบกับตารางมาตรฐานการทดสอบ และแสดงผลไดอยางถูกตองแมนยํา 
ท่ีมา : ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ปญญา เหลาอนันตธนา)          ขอมูล ณ วันท่ี 11 กันยายน 2552 

ผลการแขงขนัของชมรมกฬีาฟตุบอลและครอสเวิรด 
 ชมรมกีฬาฟุตบอล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เขาอนัดับที่ 7 การแขงขนัฟุตบอลลีกภูมิภาค “ดิวิชั่น 2” 2009 กรุงเทพและ
ปริมณฑล ซึง่แขงขันระหวางวันที ่29 มีนาคม – 29 สิงหาคม 2552 โดยทีม มก. ลงแขงขันทัง้หมด 18 ครั้ง ชนะ 4 ครั้ง เสมอ 6 ครั้ง 
แพ 8 ครั้ง 
 นอกจากนี้ ชมรมกีฬาครอสเวิรดไดควารางวลัชนะเลศิ จากการแขงขนัรายการครอสเวิรดอุดมศึกษา ชิงแชมปประเทศ
ไทย ประจําปการศึกษา 2552 ระหวางวันที ่26 – 27 สิงหาคม 2552 ณ มหาวทิยาลยัอัสสัมชญั ดวย โดยมีนสิิตที่ไดรับรางวลั 
ดังนี ้
 รางวลัชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย 

• นายพิชัย ลิ้มประเสริฐ  นิสิตชั้นปที ่4 คณะวิทยาศาสตร 
 รางวลัรองชนะเลิศอันดบัท่ี 2 ประเภทบุคคลชาย 

• นายวรสทิธิ์ สุขแสนสาํราญ นิสิตชั้นปที ่4 คณะบริหารธุรกิจ 
• นายบัณฑิต ชมกุหลาบ  นิสิตชั้นปที ่1 คณะสัตวแพทยศาสตร 

 รางวลัรองชนะเลิศอันดบัท่ี 2 ประเภททีมชาย 
• นายพิชัย ลิ้มประเสริฐ  นิสิตชั้นปที ่4 คณะวิทยาศาสตร 
• นายวรสทิธิ์ สุขแสนสาํราญ นิสิตชั้นปที ่4 คณะบริหารธุรกิจ 
• นายกมล เทยีรฆโรจนกุล  นิสิตชั้นปที ่1 คณะบริหารธุรกิจ 

ท่ีมา : สํานักการกีฬา                   ขอมูล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2552 

 



 
โครงการจิตอาสา (แสงห่ิงหอย) เพื่อเดก็พกิาร 

 นอกจากการจดัโครงการปนรักสูนอง เพ่ือใหนสิิตของมหาวิทยาลยัไดตระหนกัถึงปญหาสงัคม และเกิดจติสาํนกึใน             
การบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนสวนรวม เอือ้เฟอเผื่อแผแกผูดอยโอกาส เปนประจาํทกุเดือนแลว  มหาวทิยาลยัไดจดัโครงการจิต
อาสา (แสงห่ิงหอย) นาํอาหารกลางวันไปเลี้ยงเด็กพิการ ณ สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา บานนนทภูมิ                              
และบานเฟองฟา อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุร ีเม่ือวันที ่20 สงิหาคม 2552 และ 2 กันยายน 2552 โดยมีผูเขารวมกิจกรรมทัง้ 2 วัน               
รวม 100 คน แบงเปนนสิิต 82 คน และบุคลากรจากกองกิจการนิสิต 18 คน และมียอดเงินบริจาคจากบุคลากร มก. รวมทั้งสิน้ 
12,940 บาท  
 ทั้งนี ้หากประสงคจะบริจาคเงินหรือสิ่งของ (ของใหม) สามารถรวมบริจาคไดที่ กองกิจการนสิิต โทร. 1273 ตอ 150 
ท่ีมา : กองกิจการนิสิต                   ขอมูล ณ วันท่ี 2 กันยายน 2552 

อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนแกอาจารย 

 มก. จัดอบรม “การพัฒนาบุคลกิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย” ขึ้น เม่ือวันที ่7 กันยายน 2552 
ณ อาคารสารนเิทศ 50 ป เพ่ือใหคณาจารยไดรับสาระประโยชนในการเสริมสรางและพัฒนาบุคลิกภาพ และเปนตนแบบดาน
บุคลิกภาพที่ดีแกนสิิต โดยมีอาจารยเขาอบรม จํานวน 67 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิชาการ                ขอมูล ณ วันท่ี 7 กันยายน 2552 

มก. กพส. รวมเปนเจาภาพ  
แขงขนัหมากลอมอุดมศกึษาชงิชนะเลศิแหงประเทศไทย  

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมกับ บรษิัท ซพีี ออลล จาํกัด (มหาชน) เปนเจาภาพจดัการแขงขัน 
“กีฬาหมากลอมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 (U-Go ครั้งที่ 14)” ชงิถวยรางวลัและทนุการศึกษากวา 130,000 
บาท ระหวางวันที ่19 – 21 ตุลาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม   

นกักีฬาหมากลอมระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ สมัครเขารวมแขงขนัไดที่ www.cpallnews.co.th หรือโทร 0-2677-1092  
ท่ีมา : วิทยาเขตกําแพงแสน                   ขอมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2552 

งานมหกรรมเกษตรศาสตรอนุรักษ 
กีฬาไทยและการละเลนพื้นบานตานยาเสพติด 

 มก. สืบสานศิลปวฒันธรรมดานกีฬาไทย จัดงานมหกรรมเกษตรศาสตรอนุรักษกีฬาไทยและการละเลนพื้นบานตาน
ยาเสพติด ขึน้เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2552 ณ อาคารยิมเนเซียม และบริเวณใกลเคียง โดยจัดการแสดงและสาธิตกีฬาไทย ทั้งการทํา
วาวไทย โชวกระบ่ีกระบอง ศิลปะการปองกันตัวดวยมือเปลา โชวตะกรอลอดหวง ศิลปะการไหวครแูละแมไมมวยไทย การแขงขนั
ตะกรอขามตาขาย ดาบไทย หมากรุกไทยและหมากฮอส และการแขงขนัการละเลนพ้ืนบาน เพ่ือใหนสิิตและเยาวชนรุนหลงัไดชม 
และเหน็ถึงคุณคาศิลปะอันงดงามของไทย และคงไวซึง่เอกลักษณประจาํชาติ เปนความภาคภมิูใจแกคนรุนหลงั โดยมีนิสิตและ
บุคคลทั่วไปเขารวมงาน 400 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                   ขอมูล ณ วันท่ี 7 กันยายน 2552 

ลงนามความรวมมือ ธ.ก.ส. 
 เม่ือวันที ่11 กันยายน 2552 รศ.วุฒชิยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดลงนามในบันทกึขอตกลงความรวมมือทางวชิาการ 
รวมกับ อธิการบดีกรมปศุสัตว และผูจดัการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในโครงการการสงเสริมการใช
ของเสียจากฟารมปศุสัตวเพ่ือการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตพืชเศรษฐกิจแกลูกคา ธ.ก.ส. ณ สํานํานักงานใหญ ธ.ก.ส. โดยมี 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว เปนผูดําเนนิการโครงการ 
ท่ีมา : ผอ. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ                   ขอมูล ณ วันท่ี 11 กันยายน 2552 
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