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นิสิต มก. ไดรับการคัดเลือกเปน 
นักกฬีาชายยอดเยี่ยม Korea Open’2009 

 นายณัฐพงษ เทวะเวชพงษ นสิิตชั้นปที่ 4 คณะสงัคมศาสตร ซึง่เปน 1 ใน 8 คน ของนสิิตนกักีฬา มก. ที่ไดเดินทางไป
แขงขนักีฬาเทควนัโด ในการแขงขนักีฬา Korea Open’2009 สามารถควาเหรียญทองและยังไดรับการคัดเลอืกใหเปนนกักีฬาชาย
ยอดเย่ียม ณ ประเทศเกาหลีใต เม่ือวนัที่ 10 – 17 กรกฎาคม 2552  
ท่ีมา : สํานักการกีฬา          ขอมูล ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2552 

คณะวิศวฯ จัดงาน ครบรอบ 71 ป 
กาวสู...ความเปนเลศิดานนวัตกรรม 

             เม่ือวันที ่1 สิงหาคม 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร จัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร ครบรอบ 71 ป กาวสู...ความ
เปนเลิศดานนวัตกรรม  
         ภายในงานไดจดัใหมีพิธีบวงสรวง พิธีสงฆ พิธวีางพวงมาลัยรูปเหมือนหมอมหลวงชชูาติ กําภู ผูกอต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร  
พิธี Groundbreaking Ceremony อาคารบุญสม สุวชริัตน หรอือาคารภาควชิาวศิวกรรมโยธาหลงัใหม รวมทั้งพิธีมอบรางวลั              
ดีเดนดานตาง ๆ แกอาจารย บุคลากร และนสิิตผูนาํชื่อเสียงมาสูคณะฯ รางวลัตําราดีเดน รางวัลบุคลากรดีเดน รางวลั Best 
Suggestion และ Best Improvement Awards และพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกบริษทัผูสนบัสนนุทนุการศึกษานสิิต พิธีมอบ
รางวลั Industrial Awards for Outstanding Project แกนิสิตชั้นปที ่4 ที่มีผลงานโครงงานวิศวกรรมดีเดน จํานวน 15 รางวลั จาก
ผูแทนหนวยงานภาคเอกชนและรฐัวสิาหกิจ 15 หนวยงาน รวมเปนเงนิ 300,000 บาท และในปนี้นับเปนปแรกที่คณะฯ ไดจัดใหมี
การมอบรางวลัคุณภาพ (Best Practice) ระดับคณะฯ และรางวัล Star Service Award แกบุคลากรสายสนับสนุน โดยไดรับเกียรติ
จาก ศ. ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาวแสดงความยินดี และ อ.นนทวฒัน จนัทรเจริญ คณบดี 
เปนประธานมอบรางวลั มีผูเขารวมงานจาํนวนประมาณ  200  คน  
 ในชวงเย็น คณะวศิวฯ รวมกับสมาคมนสิิตเกาวิศวฯ จดัการแขงขนัฟุตบอลเชือ่มความสัมพันธระหวางอาจารยคณะฯ และ
นสิิตเกาวิศวฯ ณ สนามอนิทรจีนัทรสถิตย ผลการแขงขัน เสมอกัน 1:1 ประตู ครองถวยรางวลัรวมกัน  
 จากนั้น ในภาคคํ่า สมาคมนสิิตเกาวิศวกรรมศาสตร ไดจดังาน คืนสูเหยา ...ดงตาลสัมพันธ ’52 ณ อาคารจักรพันธ
เพ็ญศิริ ภายในงานไดมีการมอบโลประกาศเกียรติคุณแกนสิิตเกาวิศวกรรมศาสตรดีเดน ประจําป 2552 ในดานตาง ๆ จํานวน            
8 คน ดังนี ้ 
§ นิสิตเกาดีเดนภาคราชการ    
 นายเฉลิมพร พิรุณสาร (E 25 / KU 28)   เลขาธิการ (ผูบริหารระดับสงู) สาํนกังานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ 
       เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
 นายวชิาญ คูณากูลสวสัด์ิ (E 26 / KU 30)   อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 
 นายชลิต ดํารงศักด์ิ (E 28 / KU 32)   อธิบดีกรมชลประทาน 
§ นิสิตเกาดีเดนภาครัฐวิสาหกิจ  
   นายประเสริฐ อัตตะนนัทน (E31 /KU 35)   รองผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย (ระดับ 14)  

 



 
       นายชวลิต พันธทอง (E31/ KU 35)   ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญจดัหาและจดัสงปโตรเลียม  
                   บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  
    นายสุรพงษ เลาหะอัญญา (E35 KU 39)   กรรมการและผูอํานวยการใหญ สายปฏิบัติการบริษัทระบบ                
       ขนสงมวลชน กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
§ นิสิตเกาดีเดนภาคการศึกษา  
 นายทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน (E28 KU 32)  ศาสตราจารย 11 คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม   

            นายสทิธิศักด์ิ ยนตตระกูล (E37 KU 31)   สมาชกิวฒุสิภาจงัหวัดกาฬสินธุ  
ท่ีมา : หนวยสารสนเทศและประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร                                ขอมูล ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2552 

มอบประกาศนียบัตร นักเรียนพหุภาษา รุนท่ี 3 
 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โครงการการศึกษาพหุภาษา จงัหวดัชลบุรี ศูนยวิจยัและพัฒนาการศึกษา 
จดัพิธีมอบประกาศนยีบัตรแกนกัเรียนทีส่ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2551 ขึ้น เม่ือ        
วันที ่24 กรกฎาคม 2552 โดยมี   รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธกิารบดี เปนประธานในพิธ ีพรอมดวย รศ.เก้ือกูล ทาสทิธิ์, รศ.ดารณี           
อุทัยรัตนกิจ อาจารยใหญ ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ รวมในพิธี ซึง่ไดจดัใหมีการมอบทุน    
เรียนดี เครื่องหมายเชิดชูเกียรติแกนักเรียน โดยมีผูสาํเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รุนที ่3 ในปนี ้จํานวน 57 คน 
ท่ีมา : โรงเรียนสาธิตแหง มก. โครงการการศึกษาพหุภาษา      ขอมูล ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2552 

มก. ปรับปรุงแบบประเมินการสอนอาจารยใหม 
 มก. เชญิชวนนสิิตชาวมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเขาประเมินการสอนของอาจารยทางเวบ็ไซต มก. เพ่ือนําผลการ
ประเมินที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาในดานการเรียนการสอน ดานวชิาการ รวมถึงการบริการดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนและใหตรง
ตอความตองการของนสิิตย่ิงขึ้นตอไป โดยนิสิตระดับปริญญาตรีที่เขาประเมินจะนบัเปน 1 ชั่วโมงกิจกรรมใน Transcript กิจกรรม
ของนสิิต สาํหรับอาจารยสามารถเขาดูขอมูลและพิจารณาทบทวนปรบัปรงุการเรียนการสอนไดในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 และจะ
จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารย ครั้งที ่2 ขึน้อกีครัง้ในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน 2552 
 การดําเนนิการปรับปรุงแบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิตนี ้มุงประเด็นการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
และจรรยาบรรณวชิาชพีของอาจารยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดยกําหนดใหมีการประเมิน 2 ครั้งตอภาคการศึกษา                 
เริ่มต้ังแตภาคตน ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิชาการ         ขอมูล ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2552 

เชญิชวนรวมกิจกรรมปนรักสูนอง 
 จากการดําเนินการโครงการ “ปนรักสูนอง” ที่มหาวทิยาลยัไดมอบหมายใหกองกิจการนสิิต จดัทาํโครงการดังกลาวขึ้น            
เดือนละ 1 ครั้ง ณ สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา บานราชาวดี ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุร ีเพ่ือเปดโอกาสใหนิสิต
ของมหาวิทยาลยั ไดตระหนักถึงปญหาสงัคมและเกิดจติสํานกึในการบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนสวนรวม รูจกัเอื้อเฟอเผื่อแผแก
บุคคลที่ดอยโอกาส ฝกการเปนผูนําและผูตาม ซึ่งเริ่มโครงการครั้งแรกต้ังแตเดือน มกราคม 2552 และตอเนื่องมาทุกเดือนจน ถึง
เดือนกรกฎาคม 2552 (วนัที่ 26 กรกฎาคม 2552) เปนครั้งที ่7 โดยมหาวิทยาลยัไดรวมเลี้ยงอาหารแกเด็กพิการ บริจาคนมถุงตรา
เกษตร น้ําด่ืม น้ําหวาน เปนประจาํทกุเดือนรวมกับผูมีจิตศรัทธา ทั้งจากหนวยงานและบุคลากร มก. รวมบริจาคเงิน สิง่ของ พรอม
จดักิจกรรมนนัทนาการไปใหความบันเทงิแกเด็กพิการทางสมอง โดยมีบุคลากร นสิิตจากคณะ ชมรมตาง ๆ รวมกิจกรรม 
 สําหรบัการจดัโครงการปนรักสูนอง ครั้งที่ 8 กําหนดจัดขึ้นในวนัที่ 22 สิงหาคม 2552 หนวยงานหรือบุคลากรทานใด
ประสงครวมบริจาคเงิน หรือสิง่ของ สามารถรวมบริจาคไดที่ กองกิจการนิสิต โทร. 1256 ตอ 161   
ท่ีมา : กองกิจการนิสิต         ขอมูล ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2552 


