
เลี้ยงแสดงความยินด ีรมต. 
                เม่ือวันที ่15 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีใหแกนิสิตเกาของมหาวิทยาลัย 
ที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการและรัฐมนตรีชวยวาการ รวม 3 คน คือ นายธีระ     
วงศสมุทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม และนายมานิต       
นพอมรบดี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข โดย ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รศ.วุฒิชัย 
กปลกาญจน อธิการบดี และผูบริหารมหาวิทยาลัยรวมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ณ โรงแรมโซฟเทล เซ็นทาราแกรนด ลาดพราว   
ท่ีมา: รองอธิการบดีฝายอํานวยการ                                                              ขอมูล ณ วันท่ี 15 มกราคม 2552 

มก. จัดเวทีใหนักวิจัย นําเสนอโครงการวิจัยสถาบัน 
เล็งขยายผลใชประโยชนพัฒนาหนวยงาน 

 มหาวิทยาลัยเตรียมขยายผล นําผลการวิจัยโครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ป 2549 – 2550 ซึ่ง มก. ไดให
ทุนอุดหนุนการวิจัยไป รวม 34 โครงการ มาแจงใหประชาคม มก. ทราบ ผานการรายงานของหัวหนาโครงการวิจัย 
 การจัดสัมมนาและนําเสนอรายงานผลการวิจัยโครงการสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ กําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 
17 – 19 กุมภาพันธ 2552 ณ หองประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยผูวิจัยที่รับ
ทุนวิจัยโครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ จํานวน 34 คน จะมานําเสนอผลสําเร็จของงานวิจัยที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว เนน
ผลสําเร็จที่จะนําไปใชประโยชนในการพัฒนาหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย รวมถึงการนําเสนอรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
วิจัย (กรณีโครงการยังอยูระหวางดําเนินงาน) ตอผูบริหาร มก. คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน และคณะทํางาน 
ติดตามประเมินผลโครงการวิจัย เพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ตลอดจนเพ่ือใหผูบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบในแตละสายงาน 
ไดรับทราบการดําเนินการ และพิจารณานําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาหนวยงาน หรือมหาวิทยาลัย ตอไป 
 สําหรับการจัดสัมมนานําเสนอรายงานผลการวิจัยที่จะจัดขึ้นนี้ จัดแบงกลุมโครงการวิจัยที่จะนําเสนอรายงานผลการวิจัย 
รวม 6 กลุม ประกอบดวย 
 วันท่ี 17 ก.พ. 52 9.00 – 14.00 น.  นําเสนอรายงานผลการวิจัยของกลุมโครงการวิจัยดานวิชาการ  
       รวม 7 เรื่อง 
    14.00 – 16.00 น.  นําเสนอรายงานผลการวิจัยของกลุมโครงการวิจัยดานงานบริหาร
       และประกันคุณภาพ 4 เรื่อง 
 วันท่ี 18 ก.พ. 52 9.00 – 12.00 น.  นําเสนอรายงานผลการวิจัยของกลุมโครงการวิจัยดานวิจัยและ 
       บริการวิชาการ รวม 6 เรื่อง 
    13.00 – 16.30 น.  นําเสนอรายงานผลการวิจัยของกลุมโครงการวิจัย วิทยาเขตเฉลิม
       พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวม 7 เรื่อง 
 วันท่ี 19 ก.พ. 52 9.00 – 10.30 น.  นําเสนอรายงานผลการวิจัยของกลุมโครงการวิจัยดานงานนิสิต 
       รวม 3 เรื่อง 
    10.30 – 15.00 น.  นําเสนอรายงานผลการวิจัยของกลุมโครงการวิจัย วิทยาเขต  
       กําแพงแสน และศรีราชา รวม 7 เรื่อง 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย         ขอมูล ณ วันท่ี 13 มกราคม 2552 
 
 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๐      วันท่ี   ๒๐      เดือน  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
 

มก. จัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงสถานีวิจัย 
รองรับการฝกงานภาคสนามนิสิตคณะเกษตร 

 มก. สนับสนุนงบประมาณตอเนื่อง 3 ป รวม 4.7 ลานบาท พัฒนาและปรับปรุงดานกายภาพของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย 
และสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เพ่ือรองรับการฝกงานภาคสนามของนิสิตคณะเกษตร อันจะนํามาสูการพัฒนาคุณภาพนิสิตใหมี
ความรู ความเขาใจในวิชาชีพดานการเกษตรดีย่ิงขึ้น 
 จากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ตองการใหสถาบัน ศูนยวิจัยไดมีบทบาท และใชทรัพยากรของหนวยงานทั้งทางดานอาคาร
สถานที ่หองปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ รวมถึงทรัพยากรบุคคลที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด มก. จึงสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาและปรับปรุงอาคารตาง ๆ วัสดุอุปกรณ ของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย เพ่ือการคนควาและพัฒนาดานพืชศาสตร ซึ่งมี 2 
หนวยงานยอย ไดแก ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ และสถานีวิจัยปากชอง เพ่ือรองรับการฝกงานดานพืชไร และดานพืช
สวน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและพัฒนาปศุสัตว และผลิตภัณฑสัตว ซึ่งมีสถานีวิจัย   
ทับกวาง สําหรับการฝกงานดานสัตว 
 ทั้งนี ้การดําเนินการปรับปรุงจะครอบคลุม ถึง การปรับปรุงหอพักนิสิต โรงอาหาร หองบรรยาย เครื่องเสียง การซอมแซมรถ
แทรกเตอร ฯลฯ ในวงเงินรวม 1,510,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) จากเงินรายไดสวนกลาง มก. ในปการศึกษา 
2551 และต้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายได มก. ในป 2552 และ 2553 อีกจํานวน 3,196,106 บาท (สามลานหนึ่งแสนเกาหม่ืน
หกพันหนึ่งรอยหกบาทถวน) รวมวงเงินที่สนับสนุน 3 ป ตอเนื่อง ทั้งสิ้น 4,706,106 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนหกพันหนึ่งรอยหกบาทถวน) 
โดยการสนับสนุนดังกลาว มก. ไดขอใหสถาบันอินทรีฯ และสถาบันสุวรรณวาจากกสิกิจ สนับสนุนสถานที่เพ่ือการฝกงานภาคสนาม
ของนิสิตคณะเกษตรตลอดไปดวย 
ท่ีมา : คณะเกษตร                 ขอมูล ณ วันท่ี 8 มกราคม 2552 

อธิการบดีมอบรางวัลการประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษ 
ตามที่ศูนยการศึกษาเชิงหรรษา (Edutainment) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดโครงการประกวด  

รองเพลงภาษาอังกฤษควบคูกับผลิตสื่อมัลติมีเดีย ใหกับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2551 
ที่ผานมานั้น ทีมนิสิตที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวจิตทิวา นามวงษ นิสิตชั้นปที ่4 (ผูรองเพลงจากสาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร) และนายสันติ วรรณทวี นิสิตชั้นปที ่4 (ผูผลิตสื่อมัลติมีเดียจากสาขาวิชาพลศึกษา) และรางวัลคะแนนยอดนิยม คือ 
นางสาวพัชราภา เกิดโภคทรัพย นิสิตชั้นปที ่4 (ผูรองเพลงจากสาขาวิชาพลศึกษา) และนางสาววิภาดา กมลธรรมกุล นิสิต ชั้นปที ่4 
(ผูผลิตสื่อมัลติมีเดียจากสาขาวิชาพลศึกษา) ทั้งนี้เม่ือวันที ่18 ธันวาคม 2551  รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน  อธิการบดีมหาวิทยาลัย      
ไดเปนประธานมอบรางวัลแกนิสิตที่ไดรับรางวัล พรอมกับกลาวแสดงความยินดีและใหกําลังใจแกนิสิตในการเพ่ิมพูนทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ จากการประกวดรองเพลงควบคูไปกับการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ณ หองประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร (อาคาร 1 ชั้น 4) 
คณะศึกษาศาสตร  

โครงการประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษควบคูไปกับการผลิตสื่อมัลติมีเดีย มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพทางดานการใชภาษาอังกฤษดวยตนเอง ฝกความกลาแสดงออกและความม่ันใจกับอาจารยชาวตางประเทศ โดยจัดใหมี
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางสื่อมัลติมีเดียประกอบการรองเพลงโดยใชโปรแกรม E-book รวมกับโปรแกรมอื่น ๆ อาท ิโปรแกรม 
Photo Shop โดยอาจารยจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร (ดร.ไพฑรูย ศรีฟา) 
ทีมา : คณะศึกษาศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 10 มกราคม 2552 

นิสิตชมรมกีฬาดาบสากล ควารางวัลการแขงขันกีฬาฟนดาบ CU OPEN คร้ังท่ี 17 
 ตามที่ชมรมกีฬาดาบสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาฟนดาบ CU OPEN       
ครั้งที่ 17 ซึ่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเม่ือวันที ่17-19 ตุลาคม 2551 ณ ศาลาพระเก้ียว ผลการแขงขันในครั้งนีป้รากฏวา 
นางสาวกรกช สุดสวัสด์ิ นิสิตชั้นปที ่4 คณะศึกษาศาสตร ควารางวัลรองอันดับสอง เหรียญทองแดง ประเภทฟอยลบุคคลหญิง 
ท่ีมา :  สํานักการกีฬา           ขอมูล ณ วันท่ี 6 มกราคม 2552 


