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บัณฑิตวิทยาลยั มอบ 27 รางวัล 
แกนิสิตวิทยานิพนธ – ผลการศกึษาดเีดน 

 ในโอกาสวนัสถาปนาบัณฑิตวิทยาลยั ครบรอบปที่ 43 เม่ือวันที ่9 ตุลาคม 2552 บัณฑิตวทิยาลยัไดจดัพิธีมอบโลและ
รางวลัแดผูไดรับรางวลัวทิยานพินธดีเดนและชมเชย และรางวลัเกียรติยศแกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเดนและนสิติที่
ไดรับรางวลัระดับชาติ / นานาชาติ ประจําปการศึกษา 2551 โดยมี ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
เปนประธานในพิธ ีและ รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี รวมแสดงความยินดีในพิธีที่จดัขึ้น ณ บัณฑิตวิทยาลยั โดยมีผูไดรับ
รางวลัทัง้ 3 ประเภท ดังนี ้
1. รางวัลผลงานวิทยานิพนธ วิทยานิพนธดีเดน (สาขา) วิทยานิพนธชมเชย (สาขา) 
  1.1 กลุมวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน   
 ปริญญาเอก ดร.ดุสิต อธินุวัฒน (โรคพืช) 1. ดร.บุญเดช เบิกฟา (เคมี)                                  

(อาจารยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กพส.) 
  2. ดร.วิญู แสงทอง (เคมีเชิงฟสิกส) 

ผูชวยวิจัย ศูนยนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร 
 ปริญญาโท - 1. นายเอกพล วังคะฮาต (พันธุวิศวกรรม) 
  2. นายพิชิต ลําไย (การจัดการทรัพยากรปาไม) 

นักวิจัย คณะวนศาสตร 
  1.2 กลุมวิทยาศาสตรประยุกต   
  ปริญญาเอก ดร.พรรณพิมพ พุทธรักษา มะเปยม 

(วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) 
1. ดร.ยศพล ผลาผล (พืชสวน) 
2. ดร.จิรภา พงษจันตา (เกษตรเขตรอน) 

  ปริญญาโท น.ส.พิชญภา มหาสุข 
(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 
นักวิจัย ศูนยความเปนเลิศดาน
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กพส. 

1. นายชัยพร สามพุมพวง (เทคโนโลยีหลังการ                   
เก็บเก่ียว) เจาหนาทีวิ่จัยสถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
2. นายธันยบูรณ อรัญนารถ (วิทยาศาสตรการอาหาร) 

  1.3 กลุมวิทยาศาสตรสังคม   
  ปริญญาเอก - ดร.อภิษฐา จันทรประเสริฐ (วิทยาศาสตรศึกษา) 

อาจารยคณะศึกษาศาสตร 
  ปริญญาโท - 1. น.ส.ศิริพร หงสชัชวาล (เศรษฐศาสตร) 

2. นายเฉลิมพล โลหะมาตย (ดนตรีชาติพันธุวิทยา) 
2. รางวัลเกียรติยศผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเดน 
ระดับปริญญาเอก  ดร. อภิษฐา จันทรประเสริฐ (วิทยาศาสตรศึกษา) 

ระดับปริญญาโท 1. Mr. Ko Ko (เกษตรเขตรอน) 
 2. นายวีกิตต ศิริศักด์ิสุนทร (เคมี) 
 3. นายณัฐวุฒ ินวลกุล (สงเสริมการเกษตร) 

 



 
2. รางวัลเกียรติยศผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเดน 
 4. น.ส.อารีวรรณ สกุลวงศสุเมธ (สงเสริมการเกษตร) 
 5. น.ส.พิมลสิริ ศุภเสถียรไชย (ปฐพีวิทยา) 
 6. นายปกรณ ต้ังปอง (รังสีประยุกตและไอโซโทป) 
3. รางวัลเกียรติยศแกนิสิตที่ไดรับรางวัลระดับชาต ิ/ นานาชาต ิ
ระดับปริญญาเอก ดร.ดุสิต อธินุวัฒน (โรคพืช) 
ระดับปริญญาโท 1. น.ส.ดาริกา มุสิกุล (การจัดการทรัพยากรปาไม) 
 2. นายวีกิตต ศิริศักด์ิสุนทร (เคมี) 
 3. นายภควัตร ไกรสินธุ (จุลชีววิทยา) 
 4. นายเอกพล วังคะฮาต (พันธุวิศวกรรม) 
 5. นายอรรถพล ศรีฟา (วิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ) 

 ทั้งนี ้มก. ไดใหความสนบัสนนุเงนิทนุวจิยัแกนสิิตระดับบัณฑติศึกษามาอยางตอเนื่อง ต้ังแตปงบประมาณ 2548 เปน
ตนไป ในวงเงนิปละ 10 ลานบาท และปรับเพ่ิมเปนปละ 15 ลานบาท ในปงบประมาณ 2552 ซึ่งมีสวนกระตุนใหรอยละของการ
ตีพิมพผลงานวิทยานพินธของนสิิต เพ่ิมสูงขึ้นจากรอยละ 10.97 ในปงบประมาณ 2548 เปนรอยละ 87 ในปงบประมาณ 2552 
ซึ่งนอกจากจะเปนการเสริมสรางความเขมแข็งทางวชิาการของมหาวทิยาลยั ยังเปนการยกระดับฐานะของมหาวทิยาลยัใหสู
มาตรฐานสากลดวย 
ท่ีมา : บัณฑิตวิทยาลัย         ขอมูล ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2552 

ประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
ทบทวนทิศทางการพัฒนาศกัยภาพการเรียนการสอนของอาจารย มก. 

 ระหวางวนัที่ 19 -21 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการการศึกษา มก. ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางและแผน    
การสงเสริมประสทิธภิาพการเรียนการสอนของอาจารย มก.” ขึ้น ณ โรงแรมสยามเบยวิว พัทยา จงัหวัดชลบุรี เพ่ือทบทวน
ทิศทาง การพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอนของอาจารย มก. และกําหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียน   
การสอนของมหาวทิยาลยัไดอยางมีประสทิธภิาพ โดย รศ.วุฒชิยั กปลกาญจน อธิการบดี เขารวมการประชมุในครั้งนีด้วย           
พรอมกับอาจารยซึง่เปนคณะกรรมการการศึกษาของแตละหนวยงานอีก จํานวน 40 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิชาการ         ขอมูล วันท่ี 21 ตุลาคม 2552 

สถานีวิจยัประมงศรีราชา รับทุนวิจยัขยายพนัธุเห็ดทะเล 
 สถานวีิจยัประมงศรีราชา รับทนุสนบัสนนุการวิจยั จาํนวน 1,839,970 บาท (หนึง่ลานแปดแสนสามหม่ืนเกาพันเการอย
เจ็ดสิบบาทถวน) จาก สาํนกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร เพ่ือทาํวิจยัในโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุเหด็ทะเล
เชิงพาณิชย มีระยะเวลาศึกษาวิจัย 18 เดือน โดยมี นายอลงกต อินทรชาติ หวัหนาสถานวีิจยัประมงศรีราชา เปนหวัหนา
โครงการวิจัย 
ท่ีมา : รองอธิการดีฝายวิจัย         ขอมูล ณ วันท่ี 14 ตุลาคม 2552 

ธนาคารกรุงเทพ มอบรถรางสวสัดกิาร 
เพิ่มจากเดิม 2 คัน เปน 4 คัน 

 หลงัจากที่ ธนาคารกรงุเทพ จํากัด มหาชน ไดใหการสนบัสนนุโครงการรถรางสวสัดิการแก มก. จํานวน 2 คัน                
เพ่ือสงเสริมการอนุรักษสิง่แวดลอม การใชพลงังานทดแทน และลดการใชน้าํมันเชือ้เพลิง 
 เม่ือเรว็ๆ นี้ ธนาคารกรงุเทพ จํากัด มหาชน ไดใหการสนบัสนนุรถราง แก มก. เพ่ิมจากเดิมอีก 2 คัน รวมเปน 4 คัน            
เพ่ือใชเปนรถสวสัดิการใหบริการแกนสิิตและบุคลากรภายในวทิยาเขตบางเขน 
ท่ีมา : กองกลาง          ขอมูล ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2552 


