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เขาเฝารับเสด็จฯ พิธีเปดงาน 
4 ป สายใยรักแหงครอบครัว 

 คณะผูบริหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร คณาจารย และนสิติปริญญาเอก คณะสงัคมศาสตร นาํโดย รศ.วุฒิชัย                       
กปลกาญจน อธิการบดี เขาเฝารับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พรอมดวย พระเจาวรวงศเธอ พระองค
เจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจาหลานเธอ พระองคเจาทปีงกรรัศมีโชติ         
ในพิธเีปดงาน “4 ป สายใยรักแหงครอบครัว” เม่ือวันที ่9 ธันวาคม 2552 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชมุอิมแพค เมืองทองธาน ี
และในโอกาสนี ้รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน ไดเขารับเข็มเชดิชเูกียรติ ในฐานะหนวยงานที่สนบัสนนุการดําเนนิโครงการสายใยรักแหง
ครอบครัวดวย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ              ขอมูล ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2552 

สํานักหอสมดุ มก. รับรางวลัคุณภาพการใหบริการประชาชนรางวลัดีเดน 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหรับ
รางวลัคุณภาพการใหบริการประชาชน รางวัลดเีดน ประเภทนวัตกรรมการใหบริการ สําหรบัหองสมดุท่ีมุงสงเสริมการเปน
สังคมแหงการเรียนรูท่ีเขมแข็ง โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี และนางวันทน ีโกวิทางกูร ผูอาํนวยการสาํนกัหอสมุด 
เขารบัรางวัลจาก นายอภสิิทธิ์ เวชชาชวีะ นายกรัฐมนตร ีเม่ือวันที ่15 ธันวาคม 2552 ณ หอประชมุกองทพัเรอื 
 สําหรบัผลงานที่ไดรับรางวลั คือ นวตักรรม “บริการหองสมุด” กระบวนการใหบริการที่มุงสงเสริมการเปนสงัคมแหงการ
เรียนรูทีเ่ขมแข็งของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดยสํานกัหอสมุดไดมุงพัฒนาการใหบริการโดยใชเทคโนโลยี วธิีการตาง ๆ มาใช
ในการปฏิบัติ เชน บริการ  Self Service การยืมหนงัสอืไดดวยตนเองโดยการระบุเอกลักษณดวยคลื่นวิทยุ ทาํใหลดจาํนวน
ผูปฏิบัติงานบริการและประหยัดเวลาของผูใชบริการ การใชจดหมายอเิล็กทรอนกิส (E-mail) ในการทวงหนงัสอืคาง ทาํให
ผูใชบริการคืนหนงัสือตรงตามกําหนด บริการพิมพงานดวยระบบตัดเงินอัตโนมัติ ทาํใหลดเวลาในการคํานวณคาใชจายในการ             
สั่งพิมพแตละครั้ง ผูใชบริการสามารถวางแผนการเติมเงนิและการสัง่งานพิมพไดดวยตนเอง เปนตน ซึง่ผลที่ตามมา คือ ทาํให
ผูใชบริการมีทศันคติที่ดีกับการใหบริการและมีความสนใจมาใชบริการอยางคับค่ัง โดยเห็นไดจากจาํนวนผูใชที่มากขึน้ และจาก
รายงานการสํารวจความพึงพอใจประจาํป การใหบริการอยูในระดับดีมาก อีกทัง้ยังสรางภาพลักษณของการเปนหองสมุดทีมี่
ศักยภาพและทันสมัย  
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ               ขอมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2552 

มูลนิธ ิมก. มอบทุน การศึกษาแกนิสิต 
 มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจดัสรรเงนิดอกผลของมูลนธิฯิ มอบเปนทนุสนบัสนนุการศึกษาแกนสิิตที่ขาดแคลน
ทนุทรพัย ประจาํภาคปลาย ปการศึกษา 2552 จํานวน 34 ทุน ทุนละ 6,000 บาท โดยในเทอมนี ้มีนิสิตสมัครขอรับทุน จํานวน     
150 คน และมาสัมภาษณ จํานวน 145 คน  
 ทั้งนี ้นิสิตที่ไดรับทุนการศึกษาดังกลาว จะทาํงานในชวงเวลาที่วางจากการเรียนจาํนวน 60 ชั่วโมง ตอเทอม ตาม
หนวยงานตาง ๆ ของมหาวทิยาลยั เชน สํานกัหอสมุด สหกรณรานคา มก. ศูนยผลิตภัณฑนม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฯลฯ             
เปนตน 
ท่ีมา : มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร             ขอมูล ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2552 

 



 
 

เปดงานประชมุวิชาการ กพส. 
 เม่ือวันที ่8 ธนัวาคม 2552 นายธรีะ วงศสมุทร รัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดใหเกียรติเปนประธาน           
เปดการประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 6 ซึ่งวิทยาเขตกําแพงแสน ไดจัดขึ้นเปนสวนหนึ่งของงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2552            
เพ่ือเผยแพรศักยภาพของวิชาการ ความรูเทคโนโลยีสมัยใหม ทั้งดานการเกษตรและสาขาทีเ่ก่ียวของสูประชาชน เกษตรกร นสิิต 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดย รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดรวมตอนรับและมอบรางวลัคุณภาพงานวจิยั แกนกัวิจยั 
ประจําป 2551 ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย 
 โอกาสเดียวกันนี ้รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานเปดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มูลสตัวมีคุณคา            
ใครวาเหม็น ซึ่งสถาบันสวุรรณวาจกกสกิิจ เพ่ือการคนควาและพัฒนาปศุสัตว และผลิตภัณฑสัตว กพส. ไดจัดขึ้น เม่ือวันที ่6 
ธันวาคม 2552 ณ อาคารศูนยเรียนรวม 2 วิทยาเขตกําแพงแสน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน               ขอมูล ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2552 

นิสิตนักกีฬาเขาพบอธกิารบด ี
กอนเขารวมการแขงขนัซีเกมส คร้ังท่ี 25 

 เม่ือวันที ่4 ธนัวาคม 2552 นสิิตนกักีฬาทีมชาติ จาํนวน 13 คน ซึ่งเปนตัวแทนเขารวมการแขงขนักีฬาซเีกมส ครั้งที่ 25            
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันที ่9 – 18 ธันวาคม 2552 ไดเขาพบ รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดี           
กอนเดินทางไปแขงขันกีฬาซเีกมสและในโอกาสนี้ทานอธิการบดีไดใหโอวาทและมอบเงนิบํารงุขวัญแกนกักีฬา 
 การแขงขนักีฬาซเีกมสครัง้นี้มีการจดัการแขงขันทัง้หมด 28 ชนดิกีฬา และประเทศไทยไดสงกีฬาเขารวมทัง้หมด 25 ชนิด 
โดยในสวนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนสิิตไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนเขารวมการแขงขนั 5 ชนิด จํานวน 13 คน ไดแก 
นกักีฬาเทควนัโด จาํนวน 7 คน นกักีฬาวายน้ํา จาํนวน 1 คน นกักีฬาโปโลน้าํ จาํนวน 2 คน นักกีฬากระโดดน้ํา จํานวน 1 คน และ
นักกีฬาฟนสวิมม่ิง จํานวน 2 คน ทั้งนี้เม่ือเสร็จการแขงขนัแลว จะรายงานผลการแขงขันใหทราบตอไปดวย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ            ขอมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2552 

ขอเชิญชาว มก. รวมทําบญุตกับาตรในวาระดถีิขึ้นปใหม 2553 
 และรวมงาน “ขอบคุณบุคลากร”  

               เนื่องในโอกาสสงทายปพุทธศักราช 2552 มก. รวมกับงานสภาขาราชการ องคการบริหาร องคการนิสิต และชมรมพุทธ
ศาสน จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ดวยการทําบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหม 2553 เพ่ือความเปนสิริมงคล
ในการดําเนินชีวิต และสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร บุคลากร และนิสิต ตลอดจนแสดงความขอบคุณตอบุคลากรที่ได
ใหความรวมมือ รวมใจ ปฏิบัติงานเพ่ือ มก. ดวยดีเสมอมา ในวันศุกรที ่25 ธันวาคม 2552 ดังนี ้

• เวลา 07.10 น. ถวายภัตตาหารเชา แดพระสงฆ จาํนวน 68 รปู ณ หองโถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป  
• เวลา 08.00 น. ทาํบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง ณ บริเวณรอบสระน้าํหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป (ชมรมพุทธ

ศาสน จดัอาหารแหงจาํหนาย ชดุละ 30 บาท และมีของที่ระลกึมอบแกผูรวมงานทกุทานดวย)            
• เวลา 16.00 น. งานขอบคุณบุคลากร ณ บริเวณหนาหอประชมุ มก. ประกอบดวย พิธีมอบโลเชดิชเูกียรติ และ

ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเดน และหนวยงานคุณภาพ การขับรองเพลงถวายพระพร งานเลี้ยงสังสรรค การแสดง
วงดนตรีรวมดาวกระจุย และจบัสลากของรางวลัตาง ๆ มากมาย  

จึงขอเชิญชวน บุคลากร มก. รวมงานโดยพรอมเพรียงกัน และพรอมใจกันสวมใสเสื้อโทนสเีขียวรวมงาน             
ท่ีมา : งานสภาขาราชการ กองกลาง                                                             ขอมูล ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2552     
 


