
นักเรียนสาธิตระดับอนุบาลและประถมศึกษาปท่ี 2 
ควารางวัล การแขงขันคณิตศาสตรชิงแชมปประเทศไทย 

 4 นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาไดรับรางวัลจากการแขงขัน
คณิตศาสตรชิงแชมปแหงประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจําป 2551 ชงิถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จัดโดยโรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว จ. นนทบุร ี
 โรงเรียนสาธิต มก. วิทยาเขตกําแพงแสน 

1. เด็กหญิง รติมา เกียรติพงษลาภ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลชั้นปที ่3 ไดรับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ        
ชั้นอนุบาล ดวยคะแนน 80.33 

โรงเรียนสาธิต มก. 
2. เด็กชาย ธนา สมศิริพัฒนา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทาน และรางวัล

ชนะเลิศระดับชั้นประถมศึกษาปที ่2 ดวยคะแนน 97 
3. เด็กชาย ภูวิศ เลิศเธียรดํารง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่2 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ                 

ชั้นประถมศึกษาปที ่2 
4. เด็กชาย นิธิศ จงสวัสดิ์สถาพร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไดรับรางวัลความสามารถทางคณิตศาสตร

ระดับเหรียญทอง ดวยคะแนน 78 
ท่ีมา : โรงเรียนสาธิตแหง มก. วิทยาเขตกําแพงแสน       ขอมูล ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2552 

มก. รวมทอดผาปาสามัคคี โครงการสายใยรัก แหงครอบครัว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทอดผาปาสามัคคีโครงการสายใยรักแหงครอบครัว โดยเม่ือวันที ่1 กุมภาพันธ 2552  

รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี และผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดไปรวมรับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ           
พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเสด็จไปทรงบําเพ็ญพระกุศลทอดผาปาสามัคคี
โครงการสายใยรักแหงครอบครัว ณ วัดสมุทรสถิต (อําแพง) อ. บานแพว จ. สมุทรสาคร ทั้งนี ้มก. ไดบริจาคเงิน จํานวน       
40,000บาท เพ่ือรวมทอดผาปาสามัคคีดังกลาวดวย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ        ขอมูล ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2552 

พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรียศาสตราจารยบุญ อินทรัมพรรย 
 เม่ือวันที ่3 กุมภาพันธ 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดรวมในพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียศาสตราจารย 
บุญ อินทรัมพรรย ณ บริเวณดานหนาอาคารบุญ อินทรัมพรรย คณะประมง 
 ศาสตราจารยบุญ อินทรัมพรรย นับเปนบูรพาจารยดานวิชาการประมงที่สําคัญย่ิงคนหนึ่งของประเทศไทย เพราะเปน
บุคคลที่ริเริ่มกําหนดแผนงาน และปฏิบัติเปนเวลาถึง 18 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2486 – 2504 และดํารงตําแหนงอธิการบดีกรมประมง
ดวย ซึ่งศาสตราจารย บุญ อินทรัมพรรย ไดวางรากฐานวิชาการดานประมง และการบริหารจัดการทรัพยากรประมง และริเริ่ม
กิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของเปนอันมาก นับเปนฤณูปการอยางย่ิงตอวงการประมงของไทย คณะศิษยและทายาท จึงไดจัดสราง
อนุสาวรีย ศาสตราจารยบุญ อินทรัมพรรย ไวที่อาคารบุญ อินทรัมพรรย คณะประมง ซึ่งอยูบริเวณดานหลังอาคารสารนิเทศ 50 ป 
เพ่ือเปนอนุสรณนอมรําลึกถึงคุณงามความดี และใหอนุชนไดยึดถือเปนแบบอยางสืบไป 
ท่ีมา : คณะประมง          ขอมูล ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ 255 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๒๐      วันท่ี   ๑๖     เดือน  กุมภาพันธ    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
 

แนะนําการใชงานระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ(Vet.Ku. E-office) 
ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 คณะสัตวแพทยศาสตร ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดี และเห็นวาบุคลากร
ทุกคนควรไดรับทราบขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการบริหารงานและการปฏิบัติงานอยางทั่วถึงทั้งองคกร ดังนั้น จึงไดนําระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ (Vet.Ku. E-office) ระบบใหมมาใชกับการสื่อสารและการจัดการเอกสาร โดยโปรแกรมการทํางานจะเปน
ลักษณะ Job base ทํางานบน internet สามารถใชปฏิบัติงานในระบบ work flow ที่สามารถโตตอบ เสนอความคิดเห็น การ
อนุมัติ การดําเนินการตอระบบการติดตามงาน การรับทราบกิจกรรมประจําวันของหนวยงาน ที่ทุกคนในหนวยงานรับรู ขอมูล
ขาวสารไดในเวลาเดียวกัน ไมวาจะอยู ณ สถานที่ใด โดยประโยชนที่ได คือ การจัดการเอกสารมีความรวดเร็ว ลดความซ้ําซอน
ของงาน ประหยัดงบประมาณและทรัพยากรของสวนราชการ ที่สําคัญเปนการจัดการความรูที่ดีจากการใชระบบดวย 
ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 27 มกราคม 2552 

มก. อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 
เสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ แกสํานัก สถาบัน 

 มก. ขยายความสนบัสนุนคาใชจายในการเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ ใหครอบคลุมถึง สํานัก สถาบัน ดวย 
ซึ่งยังผลใหสํานัก สถาบัน 23 หนวยงานใน มก. ซึ่งปจจุบันมีนักวิจัย เจาหนาที่วิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิชาการคอมพิวเตอร   
นักเอกสารสนเทศ และบรรณารักษ อยูรวม 368 คน ไดรับความสนับสนุนคาใชจายในการไปเสนอผลงานทางวิชาการ โดยใช
เกณฑการจัดสรรคาใชจายเชนเดียวกับการสนับสนุนของสายอาจารย ในอัตราคาใชจายตอหัว จํานวน 1,800 บาท/คน สําหรับ
วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน และในอัตรา 1,200 บาท/คน สําหรับวิทยาเขตศรีราชาและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จ. สกลนคร รวมวงเงินที่พิจารณาจัดสรร ในปงบประมาณ 2552   รวม 655,200 บาท (หกแสนหาหม่ืนหาพันสองรอยบาทถวน) 
ท่ีมา: กองแผนงาน           ขอมูล ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2552 

โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ : มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
 สํานักประกันคุณภาพ กําหนดจัดโครงการเย่ียมบานคุณภาพ : มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ประจําป 2552 ขึ้น 
ระหวางวันที ่16 – 18 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศสิงคโปร คือ National University of Singapore และ 
Nanyang Technological University โดยหนวยงานสามารถสงผูรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพระดับคณะ
วิชา หรือหนวยงานเทียบเทา จํานวนหนวยงานละไมเกิน 2 คน เขารวมโครงการไดโดยมีคาใชจายคนละ 18,000 บาท 
 การจัดโครงการดังกลาวขึ้นเพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรของ มก. ไดพัฒนาศักยภาพของตนในระดับมาตรฐานสากล       
ไดศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตางประเทศ ซึ่งผูเขารวม
โครงการฯ สามารถนําขอมูลที่ไดไประยุกตในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของ
หนวยงานตอไป 
 ทั้งนี ้กอนการจัดโครงการเย่ียมบานคุณภาพ : มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ในชวงวันดังกลาว สํานักประกันคุณภาพ 
กําหนดจัดโครงการเย่ียมบานคุณภาพ :หนวยงานภายใจ มก. และหนวยงานในประเทศ ระหวางวันที ่12 – 14 มีนาคม 2552 ดวย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ         ขอมูล ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2552 

กรรมการ กฟภ. 
 ผศ.สมพันธ หุนยนต คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ไดรับการทาบทามจากกระทรวงมหาดไทย ใหเขารวมเปนกรรมการอ่ืน
ในคณะกรรมการไฟฟาสวนภูมิภาค ทั้งนี้การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงจะมีผลต้ังแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป 
ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย          ขอมูล ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2552 


