
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๕๕      วันท่ี   ๘     เดือน  มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มก. จดังานเชดิชเูกียรต ิ
“เกษตรศาสตร ปราดเปร่ือง” รุนท่ี 6 

และ “งานสานสมัพันธ นนทรีท่ีผลิบาน” 
 เม่ือวันที ่21 พฤษภาคม 2552 มหาวทิยาลยัฯ ไดจดังานเชดิชเูกียรติ “เกษตรศาสตร ปราดเปรื่อง” รุนที ่6 และงาน 
“สายสมัพนัธ นนทรีท่ีผลบิาน” เพ่ือยกยองนสิิตเกาที่ไดรับตําแหนงผูบริหารระดับสูงและงานสังสรรคความสัมพันธระหวาง
นสิิตเกา “เกษตรศาสตร ปราดเปรือ่ง” รุนที ่1 – 5 และผูที่ไดรับปริญญากิตติมศักด์ิของ มก. ที่ผานมาไดพบปะแลกเปลี่ยน
และทราบความกาวหนาของ มก. 66 ป ที่ผานมา ณ โรงแรมรามาการเดนส 
 ในโอกาสนี ้ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดมอบเข็มพระพิรุณทองคํา และ  
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี มอบประกาศเชิดชูเกียรติ แด “เกษตรศาสตร ปราดเปรื่อง” รุนที ่6 จํานวน 4 ทาน ดังนี ้

• นางอนงควรรณ เทพสทุนิ นสิิตเกาปริญญาโท สาขารฐัศาสตร (การปกครอง) ภาคพิเศษ                                 
คณะสงัคมศาสตร อดีตรัฐมนตรวีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• พันโทหญิงพูนภิรมย ลิปตพัลลภ KU 33 ปริญญาตรี สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร อดีตรัฐมนตรวีาการ
กระทรวงพลังงาน 

• นายธีระ สลักเพชร นสิิตเกาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวฒันธรรม 

• นายมานิต นพอมรบดี KU 33 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร รัฐมนตรชีวยวาการ
กระทรวงสาธารณสุข 

สําหรบัภายในงานสายสมัพันธ นนทรทีีผ่ลบิาน ไดเลี้ยงแสดงความยินดีกับนสิิตเกาที่ไดรับยกยองใหเปน
เกษตรศาสตร ปราดเปรื่อง รุนทีผ่านมาและไดรับตําแหนงที่สงูขึ้นจาํนวน 2 ทาน คือ นายธีระ วงศสมุทร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ นายชลติ ดํารงศักด์ิ อธบิดีกรมชลประทาน  นอกจากนี้ยังไดนํานิทรรศการผลงานวิจัย จํานวน    
6 ผลงานมาจัดแสดงใหชมประกอบดวย 

• GABA Rice น้ําขาวกลองงอก ซชูขิาวกลองงอก ผลงานของสถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร 
• ผลติภัณฑสื่อการเรียนการสอน หุนจาํลองยางพารา ผลงานของ รศ.ดร.อภินันท สุประเสริฐ  
 คณะสัตวแพทยศาสตร 
• ผลติภัณฑจากสมุนไพร (สบู ครีม บอระเพ็ด ขม้ินชัน) ผลงานของ รศ.ดร.งามผอง คงคาทิพย  
 คณะวิทยาศาสตร 
• ผลิตภัณฑ KU GREEN  ผลงานของ รศ.งามทพิย ภูวโรดม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
• ผลติภัณฑสกัดจากธรรมชาติ (เจล สบู ครีม) ผลงานของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร 
• ผลติภัณฑแคปซลูเลอืดจระเข ผลงานของ รศ.ดร.วิน เชยชมศร ีคณะวิทยาศาสตร 

ท่ีมา : อธิการบด ี                  ขอมูล ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2552 
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สรุปจาํนวนโครงการพัฒนานิสิตทุกคณะ ปการศกึษา 2552 – 2553 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดนโยบายใหทุกคณะและวิทยาลัยในกํากับของ มก. จดัโครงการพัฒนานสิิต
ในดานตาง ๆ ทั้งดานวชิาการ ดานการพัฒนาทกัษะความพรอมในการทาํงาน ในหวัขอตาง ๆ ที่เหมาะสมกับนสิิตแตละคณะ  
ฝายพัฒนาและวนิยันสิิต กองกิจการนสิิต ไดรวบรวมและสรุปโครงการของทุกคณะ ในปการศึกษา 2552 – 2553 แลว รวม 
1,236 โครงการ ดังนี ้

ลําดับที่ คณะ จํานวนโครงการ 
1 คณะเกษตร    45 
2 คณะเกษตร กําแพงแสน 123 
3 คณะประมง     7 
4 คณะบริหารธุรกิจ    47 
5 คณะมนุษยศาสตร    72 
6 คณะวนศาสตร    30 
7 คณะวิทยาศาสตร    76 
8 คณะวิศวกรรมศาสตร    68 
9 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 128 

10 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน    50 
11 คณะเศรษฐศาสตร    27 
12 คณะศึกษาศาสตร    31 
13 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร    21 
14 คณะสังคมศาสตร    89 
15 คณะสัตวแพทยศาสตร    24 
16 คณะอุตสาหกรรมเกษตร   50 
17 คณะสถาปตยกรรมศาสตร    23 
18 คณะเทคนิคการสัตวแพทย    21 
19 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาเขตกําแพงแสน    18 
20 คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม วิทยาเขตศรีราชา    14 
21 คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา    67 
22 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา    25 
23 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา    12 
24 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร     4 
25 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตสกลนคร    53 
26 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสกลนคร    25 
27 วิทยาลัยการชลประทาน    25 
28 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ    30 
29 โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี    31 
 รวมทั้งสิ้น          1,236 

ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                   ขอมูล ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2552 
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