
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่    33       ฉบับที ่     14  วนัที่   16   เดอืน    กรกฎาคม   พ.ศ.  2558 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ 

พระราชทานรางวัลเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจ าปี 2557  
โรงพยาบาลสัตว์ มก. ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี  ได้คดัเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ทัง้ภาครัฐ
และเอกชนทั่วประเทศที่มีผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และเมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดสุิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ์พระราชทานรางวัลเกียรติคุณ
หน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2557 โดยมีหนว่ยงานของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคัดเลือก ดังนี้  

 หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เสด็จเป็น
ผู้แทนโรงพยาบาลสัตว์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เข้ารับพระราชทานรางวัล  
 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เร่ิมเปิดด าเนินการตั้งแตป่ี 2511 ได้มีการพัฒนามาอยา่งต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบนัโรงพยาบาลสัตว์ที่มีจ านวนสัตวป์่วยประเภทสัตว์เลี้ยงมากที่สุด และมีทีมคณาจารย์ สัตวแพทย์ที่มีความรู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ 
พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ตลอดจนการบรหิารจัดการที่มีประสทิธิภาพ เปน็แบบอยา่งองค์กรเพื่อสังคมเป็นสุข 
โดยเฉพาะความสุขทางใจ สามารถสร้างคน สร้างงาน และสร้างมาตรฐานในวิชาชีพสัตวแพทยท์ี่มีผลงานเชงิประจักษ์พร้อมรับใช้สังคม
อย่างมั่นคงและยั่งยนื 
 ตลอดจนพระกรุณาธิคุณของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่เสด็จมา 
ทรงงาน ณ โรงพยาบาลสตัว์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่พุทธศักราช 2556 เป็นต้นมา เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ
ต่อประชาชนและสรรพสัตว์ ในการดูแลรักษาสัตวป์่วย พระด าริข้อแนะน าอันทรงประโยชน์เพือ่การพัฒนาทางวชิาการ ส่งผลให้
โรงพยาบาลสัตว์  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เปน็หนว่ยงานที่มีชื่อเสียง สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างกว้างขวาง    

 หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟา่งแห่งชาติ และสถานีวจิัยพืชไร่
สุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ และสถานีวิจัยพชืไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นหน่วยงานวจิัยและพัฒนาการผลิตขา้วโพด
ข้าวฟ่างและพืชไร่แบบครบวงจรบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่และสาขาที่เก่ียวข้องจ าหน่ายแก่เกษตรกร 
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศและขยายพนัธุพ์ืชที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไป โดยมนีายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยข้าวโพดและข้าวฟา่งแห่งชาติ  และ
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสกิิจ เข้ารับพระราชทานรางวัล  
ที่มา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ติดตั้งกล้อง วงจรปิดเพิ่มบริเวณทางเข้าออกมหาวิทยาลัย 

  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้ตดิตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มจ านวน 16 จุด เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย ในการเข้าออกของ
บุคคล ร่วมไปถึงรถยนต์ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
  นายตัน๋ นลิมาติ รองหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย  กล่าววา่ กองยานพาหนะได้มีการติดตัง้กล้องวงจรปิดเพิ่ม เพื่อช่วยใน
เร่ืองการดูแลรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการดูแลในเร่ืองของรถยนต์ที่เข้าออกภายในมหาวิทยาลัย ซึง่จากเดิมที่มีกล้องวงจรปิด
ติดตามแยก ภายในมหาวิทยาลยั 10 จุด ขณะนี้ได้เพิ่มจ านวนกล้องวงจรปิด ติดตามประตทูางเข้าออกถนนต่าง ๆ ประตูละ 2 จุด 
บริเวณทางโคง้อาคารสวสัดิการ 2 จุด ประตูทางเข้าคณะสตัวแพทยศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ คณะละ 1 จุด ซึ่งรัศมีของกลอ้งสามารถ
จับภาพได้ไกลระยะประมาณ 15 เมตร หากมีเหตุจ าเป็นขอดูภาพในกล้องวงจรปิด สามารถขอดูได้ที่ งานรักษาความปลอดภัย บริเวณ
ประตู                 งามวงศ์วาน 3 ได้ทุกวนัเวลาราชการ  
ที่มา : กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 



 
“โอกาส ของ มก. สู่การเปลี่ยนแปลง” 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในการประชุมประจ าปี ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ( 2 nd Annual General Meeting : AGM@SciKU) ณ อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 
ปี) รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาส ของ มก. 
สู่การเปลี่ยนแปลง : KU’s Opportunity to Change” โดยมี ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดคีณะวิทยาศาสตร์ กลา่วต้อนรับ 

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ ได้บรรยายพิเศษตอนหนึ่งวา่ “หลักการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงต้องเร่ิมต้นจากวิธีคิด เนื่องจาก
ศาสตร์ของโลกในอนาคต เป็นศาสตร์ที่รวมกันหมด การศึกษาตอ้งคิดสาขาใหม่ Data Science ปัจจุบนัเรามีการศึกษาแบบ Online 
Education และ Onsite Education คู่ขนานกันไป แต่ในอีก 15 ปีข้างหน้าเราอาจปฏิเสธ Onsite Education ได้ ส าหรับมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ต้องเดินหน้าเปน็องค์กรแห่งอนาคต ผมมองว่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลยัระดับโลกโดยตัวของ
มหาวิทยาลยัอยู่แล้ว สิ่งที่นักวิจยัหรือนักวิทยาศาสตร์ต้องค านึงถึงก็คือ การท างานเปน็ทีม การสร้างเครือข่าย รวมไปถึงการหาแหล่ง
เงินทุนสนับสนนุการวิจัย นอกจากนี้ เราต้องมีความชัดเจนในการท างานโดยแยก R&D ออกจากกัน มหาวิทยาลยัเปรียบได้กับ
โรงพยาบาล การมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปน็สิ่งใคร ๆ ก็รู้จักในชื่อเสียงและยอมรับในโรงพยาบาลนั้น ๆ ดงันัน้ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ต้องสนับสนนุนักวิจัย นักวิชาการ ด ีเด่น ดัง ให้เป็นที่รู้จักมาก ๆ และต้องมีการบริหารงาน บริหารผลงาน
อย่างเป็นระบบ มีความสมดลุในบริบทของตัวนักวิจัย และ องค์กร ค าถามที่นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์จะต้องตอบกับตัวเองให้ได้ก่อน
เพื่อการเป็นองค์กรแห่งอนาคต ก็คือ 1. งานวิจัยที่มุ่งสู่อนาคตของ มก. คืออะไร 2. รากฐานของงานวิจัย มก. คืออะไร 3. อะไรคือ 
งานวิจยัที่เป็นเร่ืองส าคัญของ มก. และ 4. งานวิจัยหรือองค์ความรู้ของ มก. ที่เป็นที่ต้องการของคนในสังคมคืออะไร” 
   “มก. มีงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติอยู่มหาศาล แต่ยังไม่ไดด้ึงศักยภาพออกมาใช้วันนี้ คนเกษตร จึงต้องดึง
ศักยภาพเหล่านี้ออกมาให้ทั่วโลกเห็นประจักษ์และเป็นคนส าคญัในระดับตน้ ๆ ของโลก” 
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ 
 

นิสิตเกษตร คว้ารางวัลยอดเยี่ยม 
โครงการเกษตรแบบประณีต “คุ้งบางกระเจ้า” 

          โครงการเกษตรแบบประณีต เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นทีส่ีเขียว “คุ้งบางกระเจา้” ประสบผลส าเร็จอย่างงดงาม ไดร้ับรางวัล
โครงการยอดเยี่ยม สาขาเกษตรกรรม โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 2 จัดโดยบริษัท เคร่ืองดื่มกระทิงแดง จ ากัด ได้รับเงนิรางวัล 
50,000 บาท และเงินสมทบภาควิชาอีก 10,000 บาท รวม 60,000 บาท จากผลงานทีม “อะมีบ้าน้อยคิดการใหญ่” นิสติ ชั้นปีที่ 3 
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ประกอบด้วย น.ส.ภัทธนนัต์ คงรัชตพิสิฐกุล น.ส.พรรณวด ีละอองศรี น.ส.อิสรีย์ เนื่องจ านงค์ และ 
น.ส.นุสรา สุภาษิ โดยมี ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ผลงานโครงการเกษตรแบบประณีต เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว“คุ้งบางกระเจ้า” เป็นโครงการทีน่ิสิตและอาจารย์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มก. ด าเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที ่“คุ้งบางกะเจ้า” ที่ได้รับผลกระทบจาก
น้ าทะเลหนุนน้ าในแมน่้ าเจา้พระยา ท าให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นน้ ากร่อย-เค็ม และมีความเค็มเพิ่มมากขึ้นเมื่อถึงฤดูแล้ง ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ได้น าความรู้จากห้องเรียนและห้องปฏิบัติมาแนะน าแก่เกษตรกร ได้แก่ การให้น้ าแบบ
ประหยัดด้วยหัวน้ าหยดร่วมกับระบบตั้งเวลาการให้น้ าแบบกึ่งอัตโนมัติทีส่ามารถให้น้ าแก่ต้นพชื และปิด - เปิด เคร่ืองสูบน้ าได้เอง 
สามารถเพิ่มผลผลิตที่คุ้มคา่ต่อการลงทนุในระยะยาว และควบคมุระดับน้ าในร่องแปลงปลูกพชื เพื่อเพิ่มหน้าดินส าหรับรากพชื และลด
ผลกระทบเนื่องจากน้ าเค็ม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการในระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมตัิ เพื่อลดภาระในการดูแลของเกษตรกรที่มีอายุ
มากข้ึน และเปน็แรงจูงใจให้แก่บุคคลที่ละทิ้งบ้านไปท างานในเมือง ได้หันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพืน้ที่สีเขียว 
“คุ้งบางกะเจ้า”  สู่ความยั่งยืนต่อไป   นบัเป็นโครงการตัวอย่างการจัดการความรู้ของนิสิต มก. สู่การน าไปปฏิบัติจริง ผ่านทักษะ
กระบวนการคิด การวางแผน การบริหารจัดการ เพื่อประโยชนต์่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างเสริมการมีจิตสาธารณะตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
ที่มา : ภาควิชาเกษตรกลวธิาน คณะเกษตร 

อาจารย์โรงเรียนสาธิต แห่ง มก. คว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล 
          อ.วรรณพร พูลเจริญ อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศนูย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  นักกีฬาซอฟท์บอลเปน็ตัวแทนทีมชาตไิทย ควา้รางวลัเหรียญเงิน จากการแข่งกีฬาซีเกมส์ ครัง้ที่ 28                  
เมื่อวันที่ 5 -16 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ประเทศสิงคโปร์ 

ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. 


