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คณะเกษตร เตรียมกราบทูลเชญิสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 
เปดอาคารวชริานุสรณ 

คณะเกษตร เตรียมจัดพิธเีปดอาคารวชริานสุรณ ในชวงประมาณตนเดือนกันยายน 2552 โดยกราบทูลเชิญสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนนิเปนองคประธานเปดอาคารฯ พรอมจดันทิรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ โดยมหาวทิยาลยัรวมสนบัสนนุคาใชจายในการดําเนนิการจดัพิธีเปดอาคารจากเงนิรายไดสวนกลาง มก. ป 2552              
ก่ึงหนึ่งรวมกับคณะเกษตร ในวงเงนิ 1.5 ลานบาท 

อาคารวชิรานสุรณ ไดรับพระราชทานนามอาคารจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พรอมพระราชทาน
พระราชานุญาตใหอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยยอ ม.ว.ก. ประดิษฐานบนยอดอาคาร โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ไดเสด็จ       
พระราชดําเนนิพรอมดวยพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ และพระเจาหลานเธอ พระองคเจาทปีงกรรัศมีโชติ               
ทรงวางศิลาฤกษอาคารวชริานสุรณ เม่ือวนัที่ 2 เมษายน 2549 ซึ่ง มก. จดัสรางขึน้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ในป 2545 โดยอาคารแหงนี้ไดรับพระราชทานวงเงินสมทบสวน
หนึ่งเพ่ือการจัดสรางจากกองทนุมหาวชริาลงกรณ 

อาคารวชริานสุรณเปนอาคารสงู 10 ชั้น มีพ้ืนทีใ่ชสอย 21,625 ตร.ม. รองรับการเรียนการสอนขั้นสงูระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ตลอดจนเปนศูนยกลางสรางองคความรูทางวชิาการ อาคารหลงันี้เริ่มกอสรางในป 2548 แลวเสร็จในป 2552 
ท่ีมา : คณะเกษตร                 ขอมูล ณ วันท่ี 21กรกฎาคม 2552                 

สมเด็จพระเจาลกูเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณ อัครราชกมุารี 
พระราชทานปริญญาบตัรแกผูสําเร็จการศกึษาจาก มก. 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนนิแทนพระองค พระราชทานปรญิญาบัตรแกผูสาํเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประจาํปการศึกษา            
2551 เม่ือวนัที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ โดยมีผูสําเร็จการศึกษาทัง้สิ้น 11,436 คน และ               
เขารบัพระราชทานปรญิญาบัตร จํานวนทั้งสิ้น 10,880 คน ประกอบดวยดุษฎีบัณฑิต 98 คน มหาบัณฑิต 2,860 คน และบัณฑิต                                 
7,922 คน ในโอกาสนี ้ศ. ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวทิยาลยั รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผูทรงคุณวุฒ ิคณะผูบริหาร บุคลากร และนิสิต เฝารับเสด็จ ฯ   

รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี กราบทูลรายงานกิจการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรวา ในปการศึกษา 2551 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเปดสอนวชิาทั้งดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนยีบัตรบัณฑิตและปริญญาบัณฑิต ในบัณฑิตวิทยาลยั
และคณะตาง ๆ รวมทัง้สิน้ 420 หลกัสูตร มีนสิิตทั้งสิ้น 52,710 คน มีบุคลากร 9,666 คน ในปการศึกษาทีผ่านมา มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตรไดพัฒนาระบบการเรียนการสอน ระบบการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให
ทนัสมัย รวมทัง้การพัฒนาคุณภาพของคณาจารยควบคูกับการสรางงานวจิยัเพ่ือตอบสนองตอสังคม สงเสริมใหนสิิตไดทาํกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรอยางครบถวน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมุงเนนการรักษาสิ่งแวดลอม ปรับภูมิทศันในวิทยา
เขตตาง ๆ ใหมีความรมรื่นนาอยู นอกจากนี้ยังไดจดัโครงการใหนสิิตนาํรถจกัรยานมาใชในวิทยาเขต โดยทางมหาวิทยาลยัจดัหา
รถจกัรยานใหนสิิตยืมใช และจดัรถสวสัดิการทีใ่ชพลังงานธรรมชาติทดแทนการใชน้ํามัน เพ่ือลดภาวะโลกรอนภายในมหาวทิยาลยั                
อีกดวย   
ท่ีมา : งานประชาสัมพันธ มก.                 ขอมูล ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2552 

 



 
 

รางวัล ซิว กาญจนจารี (Siew Award) 
เปดรับนักวจิยัรุนเยาว สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

สงผลงานเขาประกวด 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รับประสานการคัดเลอืกมอบรางวัล ซิว กาญจนจารี (Siew Award) เพ่ือวศิวกรรมไฟฟาซึง่
ครอบครัว ซิว กาญจนจาร ีประกอบดวย นางเมธิ์วดี (กาญจนจารี) นวพันธ ดร.กนิษฐา กาญจนจาร ีและนายพรเสก กาญจนจาร ีจัดต้ัง
รางวลัขึน้ เพ่ือราํลึกถึงวาระครบรอบ 101 ป ของ ซิว กาญจนจาร ีในป 2552 และเพ่ือฉลองความสําเร็จดานการประยุกตใชวิทยาการ 
วิศวกรรมไฟฟา – คอมพิวเตอร ในการแขงขนัระดับโลกของคณะวิศวกรรมศาสตร มก. 
 สําหรบัรางวัล ซิว กาญจนจารี (Siew Award) เพื่อวิศวกรรมไฟฟาที่มอบนี ้จะคัดเลือกใหกับนักวิจัยรุนเยาว สาขา
วิศวกรรมไฟฟา อายุไมเกิน 35 ป และนสิิต นักศึกษา ระดับปรญิญาโท / เอก สาขาวิศวกรรมไฟฟา จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยที่มีผลงานดานวศิวกรรมไฟฟาที่เปนองคความรูใหมและไมเคยสงเขาประกวดหรือผลิตจาํหนายมากอน ในกรณีที่เปนผลงาน
วิทยานิพนธ ตองเปนผลงานทีเ่สร็จไมเกิน 1 ป และไมเคยไดรบัรางวลัมากอน ประกอบดวยรางวลัตอไปนี ้(ประเภทละ 1 รางวัล) 

1. รางวลันกัวจิยัรุนเยาว อายุไมเกิน 35 ป มูลคา 200,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ 
2. รางวลัวิทยานพินธ ปริญญาเอก มูลคา 100,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ 
3. รางวลัวิทยานพินธปริญญาโท มูลคา 50,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ 
ทั้งนีร้างวลัดังกลาวจะใหเปนประจําทุกป เริ่มต้ังแต ป 2552 – 2556 โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มก. เปนประธาน

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวลั 
นสิิต นกัศึกษาทีส่นใจสงผลงานเขาประกวด สามารถสงผลงานไดต้ังแต 30 กันยายน ของแตละป (2552 – 2556) รายละเอยีด

เพ่ิมเติมสอบถามไดที่คณะวิศวกรรมศาสตร โทร. 1031 ตอ 1101 
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร                    ขอมูล ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2552 

นักเรียน ร.ร.สาธติเกษตรฯ 
ไดรับคัดเลอืกใหเขาแขงขนัคณิตศาสตรโลกระหวางประเทศ 

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดคัดเลอืกตัวแทนนกัเรียนที่มีความสามารถดานคณิตศาสตร จากโรงเรียน 
สาธิตแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ศูนยวิจยัและพัฒนาการศึกษา จํานวน 2 คน คือ ด.ช.ธีมธรรศ จิรนันทธวัช  และ ด.ช.อธิคม 
วาณิชยกุล (สํารอง) เพ่ือเขาแขงขนัคณิตศาสตรโลก ระดับประถมศึกษา ประจําป 2552 (PMWC 2009) ในชวงเดือนกรกฎาคม 2552         
ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง  โดยไดจดัหลกัสูตรการอบรมเขมเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา ใหกับ
นกัเรียนไทยที่เขารวมการแขงขนั เม่ือวนัที่ 30 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2552 ณ มวกเหล็ก เฮลทสปา แอนด รีสอรท จังหวัดสระบุร ี
ท่ีมา : โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา และคณะศึกษาศาสตร           ขอมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2552 

ธนาคารกสกิรไทย เตรียมเปด 
สาขายอยใน มก. 

 มหาวิทยาลยัอนมัุติใหธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) เชาพ้ืนที่บริเวณชั้นลาง อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 ขนาดพ้ืนที ่
109.51 ตารางเมตร มีระยะเวลา 20 ป ตอสัญญาเชาทุก 3 ป โดยธนาคารฯ ไดมอบเงนิสนบัสนนุใหมหาวทิยาลยั เปนจาํนวน                      
20 ลานบาท ทั้งนี้มหาวทิยาลยัไดจดัพิธีลงนามเปนบันทกึขอตกลงและรับมอบเงนิสนบัสนนุขึ้น เม่ือวนัที่ 7 สงิหาคม 2552 โดย                   
อ.เปรื่องบุญ จกักะพาก รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสนิ เปนผูแทนมหาวทิยาลยั ลงนามรวมกับ นายเลิศศักด์ิ สุพิทยากุล                      
ฝายสงเสริมเครือขายการบริการและการขาย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ณ หองประชุม 9 อาคารสารนเิทศ 50 ป 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน                  ขอมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2552 


