
มก. ไดรับเกียรติสูงสุด 
เขารวมงานพระราชพิธ ีพระราชทานเพลิงพระศพ 

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 นับเปนเกียรติสูงสุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทีไ่ดรับเชิญใหเขารวมในริ้วขบวนพระอิสริยยศในงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร วันเสารที่ 15 
พฤศจิกายน 2551 โดยอยูในริ้วขบวนที ่2 จากริ้วขบวนทั้งสิ้น 6 ริ้วขบวน ซึ่งเปนริ้วขบวนอัญเชิญพระศพสูพระเมร ุมณฑลพิธี
ทองสนามหลวง 
 ริ้วขบวนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวยนิสิตจํานวน 90 คน แบงเปนนิสิตชาย 40 คน นิสิตหญิง 30 คน 
และนิสิตจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนพรัตนวชิระ 20 คน และบุคลากรอีกจํานวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี ้
กองทัพบกโดยกรมกําลังพลทหารบกในฐานะอนุกรรมการฝายจัดขบวนพระอิสริยยศ ในงานพระราชพิธ ีพระราชทานเพลิง  
พระศพฯ เปนผูดําเนินการจัดฝกซอมริ้วขบวน แบงเปนฝกซอมยอยภายใน มก. 6 วัน ฝกซอมใหญ ณ กรมทหารราบที่ 11 อีก   
1 วัน และที่บริเวณทองสนามหลวง 3 วัน โดยมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนคาใชจายในวงเงินรวม 328,080 บาท (สามแสน
สองหม่ืนแปดพันแปดสบิบาทถวน) 
 อนึ่ง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไดรับเกียรติเขารวมในพระราชพิธี มี 3 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ท่ีมา : กองกิจการนิสิต           วันท่ี 3 ตุลาคม 2551 

 อาจารย มก. รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 
 อาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับทุนเมธีวิจัยอาวุโสจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตอเนื่อง  
ตั้งแตป 2538 – ปจจุบัน รวม 17 ทุน ซึ่งทุนเมธีวิจัยอาวุโสเปนทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ            
มีจรยิธรรม มีผลงานเปนที่ประจักษ และเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิใหสรางนักวิจัยรุนใหมที่มีความสามารถทาง
วิชาการสูงใหแกประเทศ ผูที่ไดรับทุนนี้เรียกวา “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ซึ่งนอกจากจะมีผลงานในอดีตและเปนแบบอยางของ
นักวิจัยที่ดีแลว ยังเปนผูมีพลังที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงไดตอไป รวมทั้งมคีวามมุงมั่นที่จะสรางนักวิจัยรุนใหมตอไปอีกใน
อนาคต 
 ทั้งนี้ การคัดเลือกผูรับทุนเมธีวิจัยอาวุโสจะไมไดเปดใหสมัคร แตใชวิธีการสรรหาและเสนอชื่อโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒ ิซึ่งจะพิจารณาจากรายชื่อกลุมตาง ๆ เชน รายนามศาสตราจารยในประเทศไทย รายนามนักวิทยาศาสตรดีเดนของ
มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ รายนามนักวิจัยดีเดนแหงชาติของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ รายนามผูไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนของมหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมถึงการเสนอชื่อจากคณบดีทุกมหาวิทยาลัย และ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยทั่วประเทศ  หลังจากนั้น สกว. จะเชิญใหเขียนขอเสนอโครงการฉบับเต็มเพื่อสงใหผูทรงคุณวุฒิประเมิน
กอนทําสัญญารับทุน  โดยผูไดรับทุนเมธีวิจัยอาวุโสจะไดเงินงบประมาณรวม 7.5 ลานบาท (2.5 ลานบาท/ป) สําหรับสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและ 6 ลานบาท (2 ลานบาท/ป) สําหรบัสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระยะเวลาดําเนินการ   
3 ป 
 สําหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีอาจารยที่ไดรับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.  ตั้งแตป 2538 – ปจจุบัน ดังนี้ 
 1.  ศ.ดร.จรัญ   จันทลักขณา  สาขาสัตวบาล   รับทุนป 2538 
 2.  ศ.ดร.สนิท อักษรแกว  สาขาวนศาสตร   รับทุนป 2539  
 

 ปท่ี     ๒๖       ฉบับท่ี       ๙๓       วันท่ี    ๑๔      เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 
 3.  ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน  สาขาเกษตรศาสตร  รับทุนป 2539 , 2543 และ 2546 
 4.  ศ.ดร.นิยะดา เหลาสุนทร  สาขามนุษยศาสตร  รับทุนป 2540 
 5.  ศ.ดร.สุรนันต สุภัทรพันธุ  สาขาพืชสวน   รับทุนป 2544 
 6.  ศ.ดร.สายชล เกตุษา   สาขาเกษตร   รับทุนป 2545 
      และสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน   รับทุนป 2548 
 7.  ศ.ดร.จํารัส   ล้ิมตระกูล  สาขาเคมี   รับทุนป 2545 
      และสาขาเคมีเชิงฟสิกส  รับทุนป 2548 
 8.  ศ.ดร.อุทัยรัตน  ณ นคร   สาขาพันธุศาสตรสัตวน้ํา  รับทุนป 2546 , 2550 
 9.  ศ.ดร.อังศุมาลย จันทราปตย  สาขาไรศัตรูพืช   รับทุนป 2548 
 10. รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว  สาขาเคมีคอมพิวเตอร  รับทุนป 2550 
 11. ศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศล  สาขาคณิตศาสตร   รับทุนป 2551 
 12. ศ.ดร.ภูวดล  ทรงประเสริฐ  สาขาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ รับทุนป 2551 
ท่ีมา : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)                   วันท่ี 25 กันยายน 2551 

สถาบันเกษตราธิการมอบประกาศนียบัตร  
ให รศ.ชูเกียรต ิรักซอน 

 รศ.ชูเกียรต ิรักซอน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดรับการ
ยกยองและมอบประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ ์และเข็มวิทยฐานะเกษตราธิปตย ประจําป 2551 จากสถาบันเกษตราธิการ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดยนายธวัชชัย สําโรงวัฒนา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูมอบ ซึ่ง รศ.ชูเกียรติ  รักซอน ได
ดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารใหแกผูทีจ่ะกาวสู
ตําแหนงผูบริหารระดับที่สูงขึ้น 
ท่ีมา  : หนังสือพิมพแนวหนา หนา 14                     วันท่ี 29 กันยายน 2551  

ศูนยเทคโนโลยีความปลอดภัยสําหรับอาคาร 
และโรงงานอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร 

 ศูนยเทคโนโลยีความปลอดภัยสําหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร จัดอบรมหลักสูตร             
ผูตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ใหกับวิศวกร สถาปนิกและผูสนใจทั่วไป เพื่อใหเขาใจวิธีการตรวจระบบ
สภาพอาคาร และสามารถขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบไดหลังผาน การอบรมหลักสูตรและผานการสอบตามเกณฑที่กําหนด โดยมี
ผูผานการอบรมมาแลว 12 รุน จํานวน 720 คน 
 สําหรับศูนยเทคโนโลยีความปลอดภัยสําหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมนี ้เปนศูนยที่จัดตั้งขึ้นภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร เพื่อใหบริการงานวิจัย งานวิศวกรรม ที่ปรึกษา ฝกอบรม ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ บํารุงรักษา ปรับปรุง
ซอมแซมอุปกรณประกอบอาคารและโครงสรางที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมความปลอดภัย และจาก พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ซึ่งกําหนดใหมีระบบตรวจสอบและดูแลในแงของการใชอาคารใหมีความปลอดภัยตอผูใชอาคารเปนหลักไดกําหนดใหเจาของ
อาคาร ซึ่งเปนอาคารสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดตั้งแต 500 
คน     ขึ้นไป เปนอาคารโรงมหรสพ หรือโรงแรมตัง้แต 80 หองพักขึ้นไป อาคารชุดที่มีพื้นที่ตั้งแต 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป อาคารโรงงาน
ที่มีความสูงมากกวา 1 ชั้น และมีพื้นที่ใชสอยตั้งแต 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป ฯลฯ ตองดําเนินการจัดหาหรือวาจางผูตรวจสอบอาคารที่
ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการควบคุมอาคาร และสงรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่น ศูนยเทคโนโลยีความปลอดภัย จึงไดอบรม 
หลักสูตร ผูตรวจสอบอาคารขึ้น รวมถึงรับงานอื่น ๆ ตามภารกิจของศูนยฯ 
 ปจจุบันศูนยเทคโนโลยีความปลอดภัยสําหรับอาคาร มีที่ทําการอยู ณ ชั้น 9 อาคารชูชาติ กําภู คณะวิศวกรรมศาสตร 
โดยม ีรศ.ดร.ประกอบ สุรวฒันาวรรณ เปนหัวหนาโครงการ 
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร          วันท่ี 2 ตุลาคม 2551 


