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งานบาํเพญ็กุศลเฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนีินาถ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดโครงการบําเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สงิหาคม 2552 เม่ือวันที ่11 สิงหาคม 2552             
ณ อาคารสารนเิทศ 50 ป โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดกลาวนําสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ภายในงานไดนิมนตพระสงฆ
ทรงสมณศักด์ิ จํานวน 9 รูป ใหโอวาทธรรม เจรญิพระพุทธมนตและฉนัภตัตาหารเพล โดยมี คณาจารย บุคลากร และนสิิต มา
รวมงานประมาณ 600 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ              ขอมูล ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2552 

นิสิตรับทุนพระราชทาน 
สมเด็จพระเจาลกูเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณฯ 

 เม่ือวันที ่5 สงิหาคม 2552 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให 
รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี นาํนสิิตผูไดรับทนุพระราชทานคณะประมงและคณะวทิยาศาสตร เขาเฝารับทนุพระราชทาน                 
ณ พระตําหนกัจกัรบีงกช โดยคณบดีคณะประมง และคณะวทิยาศาสตร รวมเขาเฝาฯ ดวย 
 สําหรบัทนุการศึกษาพระราชทานนี้ พระราชทานจากพระราชทรัพย จํานวน 200,000 บาท โดยมอบใหคณะประมง และ
คณะวทิยาศาสตร เปนผูพิจารณากําหนดหลกัเกณฑและคัดเลือกนสิิตรับทนุเอง โดยมีนิสิตที่ไดเขารับพระราชทานทุน ดังนี ้
 1.  นายสราวฒุิ  ปญญาธีระ  นิสิตชั้นปที ่4 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ   คณะประมง 
 2.  น.ส.เบญจพร  ต้ังวิชัย   นิสิตชั้นปที ่4 ภาควิชาผลิตภัณฑประมง   คณะประมง 
 3.  น.ส.ชยพร  ศุภวิไล   นิสิตชั้นปที ่3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวทิยาศาสตร 
 4.  น.ส.พิภูษณะ  เจนวชิชวุงศ  นิสิตชั้นปที ่4 ภาควิชาฟสิกส     คณะวิทยาศาสตร 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ              ขอมูล ณ วันท่ี 5 สิงหาคม 2552 

แชมปเทควันโดธุรกจิบณัฑิตย แชมเปยนชพิ 
 นิสิตนักกีฬาชมรมเทควนัโด มก. สรางชื่อเสียง กวาดเหรียญรางวลั  6 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง 
รวมทั้งไดรับถวยรางวัลโลคะแนนรวม ประชาชนชายและประชาชนหญิง มาครองในการแขงขนั “ธุรกิจบัณฑิตย แชมเปยนชิพ 
ครั้งท่ี 1” เม่ือวันที ่25 กรกฎาคม 2552 ณ มหาวทิยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 
 เหรียญทอง 
  1.  น.ส.ธมนตรัตน  โภคะธนวฒัน  นิสิตชั้นปที ่1 คณะสงัคมศาสตร 
  2.  นายเต็มยศ  แกวแกมทอง  นิสิตชั้นปที ่2 คณะศึกษาศาสตร 
  3.  นายณัฐกร  ไตรถิศยเวช  นิสิตชั้นปที ่4 คณะสงัคมศาสตร 
  4.  น.ส.กัญญารัตน  มธุรการ  นิสิตชั้นปที ่3 คณะสงัคมศาสตร 
  5.  นายณัฐพงศ  ลิ้มวัฒนะ  นิสิตชั้นปที ่2 คณะสงัคมศาสตร 
  6.  น.ส.อัมพิราวรรณ  โปษยานนท  นิสิตชั้นปที ่1 คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 



 
 เหรียญเงิน 
  1.  น.ส.ปานใจ  พึงประโยชนกิจ  นิสิตชั้นปที ่1 คณะวิทยาศาสตร 
  2.  น.ส.ฉัตรรวี  โชติพันธุ   นิสิตชั้นปที ่1 คณะศึกษาศาสตร 
  3.  นายสิทธิกร  ปนงา   นิสิตชั้นปที ่1 คณะศึกษาศาสตร 
  4.  น.ส.ภรณทิพย  ถาวรประดิษฐ  นิสิตชั้นปที ่1 คณะสงัคมศาสตร 
  5.  นายมลรัฐ  บุนนาค   นิสิตชั้นปที ่1 คณะสงัคมศาสตร 
 เหรียญทองแดง 
  1.  น.ส.ขวัญชนก  อินทรสวุรรณ  นิสิตชั้นปที ่2 คณะสงัคมศาสตร 
  2.  น.ส.เธียนทิพย  สุดจิตร   นิสิตชั้นปที ่1 คณะสงัคมศาสตร 
  3.  น.ส.สุชินันท  งามสมชนม  นิสิตชั้นปที ่2 คณะศึกษาศาสตร 
  4.  นายทศพล  จวิรุงเรอืงวงศ  นิสิตชั้นปที ่3 คณะบริหารธุรกิจ 
  5.  น.ส.ประภาพรรณ  วงศทวพิีทยากุล นิสิตชั้นปที ่1 คณะสงัคมศาสตร 
  6.  นายสฤษฐเิดช  สุญสกุล  นิสิตชั้นปที ่3 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
  7.  นายณัฐพงศ  วงศอยู   นิสิตชั้นปที ่2 คณะวิศวกรรมศาสตร 
  8.  นายโชติภพ  คัมภีรพงศ   นิสิตชั้นปที ่2 คณะศึกษาศาสตร 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ              ขอมูล ณ วันท่ี 5 สิงหาคม 2552 

 บัณฑิตวิทยาลยั มอบทุน 6.8 ลานบาท  
สนับสนุนนิสิต ป.โท เอก ทําวิจยั – ตีพมิพผลงานวารสารนานาชาต ิ

 บัณฑิตวิทยาลยั มอบทนุวจิยัระดับบัณฑิตศึกษา ประจาํภาคตนปงบประมาณ 2552 ที่ไดรับการจดัสรรทุนอุดหนนุวจิยั
ผาน สวพ.มก. และงบกลาง มก. จํานวน 6,850,000 บาท (หกลานแปดแสนหาหม่ืนบาทถวน) แกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทีผ่าน
การคัดเลอืก รวม 69 ทนุ เพ่ือสนบัสนนุการทาํงานวิจยัประกอบวิทยานพินธ รวมถึงการตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
ของนสิิตระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะเปนสวนทีเ่สริมสรางความเขมแขง็ทางวชิาการและยกระดับมหาวทิยาลยั
ใหสูมาตรฐานสากล 
 เม่ือวันที ่4 สงิหาคม 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานในพิธีมอบทนุวิจยัระดับบัณฑิตศึกษา                
ภาคตน ประจําปงบประมาณ 2552 ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย แกนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา จาํนวนรวม 69 ทุน แบงเปน 
 1. ทุนวิจัยระดบับัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพมิพผลงานในวารสารระดับนานาชาต ิ
 แบงเปนทุนระดับปริญญาเอก จํานวน 300,000 บาท และระดับปริญญาโท จํานวน 200,000 บาท มีผูสมัครทัง้สิน้ 61 คน 
มีผูไดรับทุนจํานวน 28 คน 
 2. ทุนอุดหนุนการคนควาและวิจัย ประเภทวทิยานิพนธ 
 แบงเปนเขียนโครงการวิทยานพินธเปนภาษาองักฤษ 20,000 บาท และ 10,000 บาท สําหรับภาษาไทย มีผูสมัครทัง้สิ้น 
123 คน มีผูไดรับทุน 40 คน 
 การจัดสรรทุนดังกลาวนีน้ับเปนปที ่5 ซึ่งจากผลการดําเนนิงานที่ผานมาพบวา รอยละของบทความวทิยานพินธ        
ปริญญาโท / เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทัง้ในระดับชาติและนานาชาติตอวิทยานิพนธทั้งหมดเพ่ิมขึ้นอยางเหน็ไดชดัเจน กลาวคือ                     
ในปงบประมาณ 2548 – 2552 (9 เดือน) มีคาเทากับรอยละ 10.97, 14.15, 31.41, 68.28 และ 87.14 ตามลาํดับ จากคาคะแนน
เต็ม 5 ของตัวชีว้ัดสาํหรับมหาวิทยาลยั คือรอยละ 73.50 
ท่ีมา : บัณฑิตวิทยาลัย                ขอมูล ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2552 
 


