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เขาเฝา ฯ ถวายหนังสือ นวตักรรมวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ประธาน

กรรมการบริหารสภาวิจยัแหงชาติ และรศ.วุฒชิยั กปลกาญจน อธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร                
จํานวน 11 คน เขาเฝาฯ ถวายหนงัสอื “นวตักรรรมวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา เรือ่ง แบบจาํลองสาธารณสทิธ ิSWAT & GRASS” 
จํานวน 100 เลม ซึ่งหนงัสือดังกลาวจดัพิมพในโอกาสทีส่มเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 
ครบ 53 พรรษา วันที ่2 เมษายน 2551 เพ่ือพระราชทานแกหนวยงานที่เก่ียวของและทรงใชประโยชนตามพระราชอธัยาศัย เม่ือ 
วันศุกรที ่17 กรกฎาคม 2552 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจติรลดา 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ          ขอมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2552 

นิสิต มก. วิทยาเขตศรีราชา ควารางวัลชมเชย  
แผนการสื่อสารทางการตลาด 

              ทีมนิสิตชั้นปที ่3 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรรีาชา ภายใตชือ่ทมี  
“ตลาด-สด” ประกอบดวย นายสมภพ แสงทินกร น.ส.กัญมาศ นากศรีงาม น.ส.ณัฐชยา ชัยเลิศ นายภูวบดินทร พราหมพันธุ และ  
น.ส.รัตติกรณ อวยพร ควารางวลัชมเชยเปนเงินสดจํานวน 10,000 บาทพรอมเกียรติบัตร จากการประกวดแผนงานสื่อสารทางการ
ตลาดออนไลน ครัง้ที่ 2 โดยมี ผศ.นภิา นริุตติกุล เปนอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งวอลท ดิสนยี สตูดิโอ โมชั่นส พิคเจอรส (ประเทศไทย) จัด
ขึ้น เพ่ือประชาสมัพันธภาพยนตรแอนเิมชั่น เรื่อง “UP” (Disney Marketing Academy Award 2009 –Master Cyber Up) โดยมี 
นสิิตนกัศึกษาเขารวมแขงขนักวา 100 ทมี จากมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ เม่ือวนัที่ 30 มิถุนายน 2552 ที ่ณ โรงภาพยนตร SFX 
ลาดพราว  
 ท่ีมา: คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา                                                                                       ขอมูล ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2552             

สํานักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการ  
“ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูตรวจสอบภายในของหนวยงาน” 

            เม่ือวันที ่13 กรกฎาคม 2552 ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานเปดงานโครงการ 
“ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานผูตรวจสอบภายในของหนวยงาน” และไดรวมให นโยบายการบริหารจดัการดานการเงนิ
การบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ พรอมกับ รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจเทคนคิและกลวธิกีาร
ตรวจสอบเงนิทดรองราชการผานระบบเครือขายสามมิติใหกับผูตรวจสอบภายในประจาํหนวยงาน ณ หองประชมุสธุรรม                
อารกุีล อาคารสารนเิทศ 50 ป  
            นอกจากนี้ยังมีการเสวนาพิเศษเรื่อง “ทําไมตองใหความสําคัญกับเรื่องการเงินการบัญชี” โดย ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย 
นายกสภามหาวิทยาลยั พรอมดวย คุณชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒแิละที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํา มก. และคุณธรีพงษ ต้ังธีระสุนนัท กรรมการผูทรงคุณวฒุแิละประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํ มก. 
เพ่ือใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงานดานการเงนิการบัญช ีและผูตรวจสอบภายในประจาํหนวยงานไดเขาใจถึงนโยบาย และตระหนกัถึง
ความสาํคัญในการจดัการดานการเงนิการบัญชขีองหนวยงานและมหาวทิยาลยั ซึ่งจะแสดงใหเหน็ถึงผลการดําเนนิงานและความ
โปรงใสของการบริหารจดัการสูสาธารณชน โดยมีผูเขารวมงาน จาํนวน 252 คน 
 ท่ีมา: รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ                                                                           ขอมูล ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 

 
 

 



 
มก. สนับสนุนงบประมาณ 1.9 ลานบาท ให 4 วิทยาเขต 

จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 ภารกิจหลกัทีส่ําคัญประการหนึ่งของมหาวทิยาลยั คือ การทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม เพ่ือการธํารงรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณีที่สาํคัญของชาติ ใหดํารงคงอยูคูสังคมไทยและเพ่ือปลูกฝงใหนสิิตของมหาวทิยาลยั เหน็ถึงคุณคาของการทํานบํุารงุ
ศิลปวฒันธรรม 
 มหาวทิยาลยั จงึไดสนบัสนนุงบประมาณในการดําเนนิโครงการเสริมสรางศิลปวฒันธรรมในสวนของนสิิตทัง้ 4 วิทยาเขต 
รวมงบประมาณทัง้สิน้ 1,913,000 บาท (หนึง่ลานเกาแสนหนึง่หม่ืนสามพันบาทถวน) แบงเปน 

4 วิทยาเขตบางเขน วงเงินรวม 663,000 บาท ประกอบดวย กิจกรรมโครงการสัมมนาทางผูนาํกิจการนสิิตดาน 
ศิลปวฒันธรรม โครงการสัปดาหดนตรีและวฒันธรรม โครงการราตรีวฒันธรรม ซึ่งมุงหวงัใหนสิิตไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรมทัง้ของ
ประเทศไทยและนานาชาติ 

4วิทยาเขตกาํแพงแสน วงเงินรวม 200,000 บาท ประกอบดวย โครงการสรางเสริมศิลปวัฒนธรรมรอบแดน 
กําแพงแสน 

4วิทยาเขตศรรีาชา วงเงินรวม 400,000 บาท ประกอบดวย โครงการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรมในเขตพ้ืนทีภ่าค 
ตะวันออกและโครงการเผยแพรศิลปวฒันธรรมระดับนานาชาติ 

4วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร วงเงนิ 650,000 บาท ประกอบดวยโครงการเผยแพรผลงานดาน
ศิลปวฒันธรรมที่เปนเอกลกัษณของวิทยาเขตฯ  
ท่ีมา : กองแผนงาน                                                                                                       ขอมูล ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2552 

สัมมนาการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 
ฉลองครบรอบ 40 ป คณะศกึษาศาสตร 

 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เนือ่งในโอกาสครบรอบ 40 ปคณะ
ศึกษาศาสตร เรื่อง จากประสบการณสูแนวทางใหม : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูหลักสตูรระดบัปริญญาตร ีเม่ือวนัที่ 
3 กรกฎาคม 2552 ณ หองประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร คณะศึกษาศาสตร เพ่ือใหคณบดี / ผูบริหารของมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานที่เก่ียวของที่รับผิดชอบงานดานการผลิตและพัฒนาคร ูไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณเก่ียวกับการดําเนนิงาน 
การศึกษา และการวิจยั ตลอดจนการประมวลขอมูลที่ไดเรียนรูมาเปนแนวทางใน การพัฒนางานการผลติและพัฒนาครูระดับ
ปริญญาตรี นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายเก่ียวกับการจดัและดําเนนิการหลกัสูตรปริญญาตรี งานวจิยั การจดัฝกประสบการณ
วิชาชพี การพัฒนาครพ่ีูเลี้ยง ฯลฯ โดยผูทรงคุณวุฒิ และการเสนอผลการสมัมนากลุมยอย ประเมินผล โดยมีผุเขารวมสัมมนา
จํานวน 252 คน 
ท่ีมา : คณะศึกษาศาสตร                                                    ขอมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2552 

ปาฐกถาพิเศษครบรอบ 20 ป วศิวกรรมเคม ี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ป ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จัดกิจกรรม “20 ป ภาควิชาวิศวกรรม

เคมี 20 ปาฐกถาพิเศษ” ในหัวขอตาง ๆ เชน เสนทางของวิศวกรสูงานระดับ World Class Multi-Nation Company  เสนทางของ
วิศวกรสูอุตสาหกรรมกลั่นน้าํมันและปโตรเคมี  เสนทางของวศิวกรสูนกัวิจยัมืออาชพี  เสนทางของวศิวกรสูวงการวิศวกรรมที่
ปรึกษา/วิศวกรออกแบบกระบวนการ และเสนทางของวิศวกรสูอุตสาหกรรมขดุเจาะปโตรเลียม ในวนัศุกรที่ 14, 21 และ 28 
สิงหาคม และวันศุกรที่ 4 และ 11 กันยายน 2552 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ หอง 1518 อาคาร 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร โดยมีผูบริหารองคกรทั้งภาครฐั และเอกชน ศิษยเกาทีอ่ยูในวงการวิศวกรรมศาสตร มาเปนวทิยากร  

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที ่โทร. ภายใน 1031 ตอ 1203, 1204 หรือที ่http://che.eng.ku.ac.th  
ท่ีมา : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี         ขอมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2552 

http://che.eng.ku.ac.th

