
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๘๓      วันท่ี   ๒๕     เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สมเด็จพระเจาลกูเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณฯ 
ทรงเปดงานโครงการหลวง’ 40 

เม่ือวันที ่11 สิงหาคม 2552 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจฬุาภรณวลัยลกัษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ทรงเปดงานโครงการหลวง’ 40 ณ ศูนยการคาเซน็ทรัลเวลิด โดยมี 
ม.จ.ภีศเดช รัชน ีประธานมูลนิธิโครงการหลวง ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ ผอ.ฝายการตลาด 
โครงการหลวง และ ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ ผอ.สถาบันฯ นิเวศเกษตร รวมงาน โดยมี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี 
ประธานคณะกรรมการดําเนนิงาน ทลูเกลาฯ ถวายสูจบัิตรและกราบบังคมทลูรายงาน 

จากนั้น สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเปดงานและทอดพระเนตรนทิรรศการ 
“ผลสําเร็จ 40 ป โครงการหลวง” นิทรรศการ “องคความรูของชาวเราสูชาวโลก” นิทรรศการ “คุณูปการของโครงการหลวง ที่มีตอ
สังคมไทย” ตลอดจนทอดพระเนตรการจาํหนายผลิตภัณฑโครงการหลวง โครงการในสวนพระองค และผลิตภัณฑจากหนวยงานที่
สนบัสนนุการดําเนนิงานของมูลนธิิดวย 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร       ขอมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2552 

นิสิต มก. ควาเหรียญการแขงขนั Asian Martial Arts Games’ 2009 
 นิสิตนักกีฬา มก. ควา 7 เหรียญรางวลัการแขงขนักีฬา 1st Asian Martial Arts Games’ 2009 ซึ่งประเทศไทยเปนเจาภาพ
จัดขึ้นระหวางวันที ่1 - 9 สิงหาคม 2552 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีนสิิตที่ไดเหรียญรางวลั ดังนี ้เหรียญทอง ไดแก น.ส.รภทักร 
ประสพสขุ นสิิตชัน้ปที่ 4 คณะสังคมศาสตร และ นายเปนเอก การะเกตุ นสิิตชั้นปที่ 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร เหรียญเงิน 
ไดแก น.ส.บุตรี เผือดผอง นสิิตชัน้ปที่ 1 คณะสังคมศาสตร เหรียญทองแดง ไดแก น.ส.ประภาภรณ แสงนรินทร นสิิตชั้นปที่ 1 
คณะบริหารธุรกิจ นายณัฐพงษ เทวะเวชพงษ นสิิตชั้นปที่ 4 คณะสงัคมศาสตร นายนาชา ปนทอง นิสิตชั้นปที ่4                    
คณะสงัคมศาสตร และ นายเจียรณัฎฐ นาคะวโิรจน นสิิตชั้นปที่ 1 คณะสังคมศาสตร 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ       ขอมูล ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2552 

ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินจดัซ้ือรถราง 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจํานวน 963,000 บาท (เกาแสนหกหม่ืนสามพันบาทถวน) แก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการจดัซือ้รถรางเพ่ือใชวิ่งใหบรกิารภายในมหาวิทยาลยั โดยไดจดัพิธีรับมอบเงนิสนบัสนนุขึ้น                     
เม่ือวันที ่13 สิงหาคม 2552 ณ หองประชุม 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยมีรองอธิการบดีฝายกิจการนสิิตและพัฒนากายภาพเปน
ผูแทนมหาวทิยาลยัรับมอบเงินดังกลาว 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน       ขอมูล ณ วันท่ี 14 สิงหาคม 2552 

การประเมินคุณภาพภายใน ประจาํป 2552 ของ มก. 
 สํานักประกันคุณภาพ ไดกําหนดจัดการประเมินคุณภาพภายใน มก. ประจําป 2552 ขึ้น ในระหวางวันที่ 31 สงิหาคม                  
– 3 กันยายน 2552 ณ หองประชมุกําพล อดุลวิทย อาคารสารนเิทศ 50 ป โดยจะมีการนําเสนอผลการดําเนินงานและสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปการศึกษา 2551 ตอผูบรหิารและบุคลากร มก. จากนั้น จะจดัทาํรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ มก. เสนอตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับสถาบัน ประจาํป 2552 ตอไป 
ท่ีมา : สํานักประกันคุณภาพ          ขอมูล ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2552 

 



 
นิสิตคณะวิทยาศาสตรควารางวัล 

การแขงขัน Open Jive ระดับภูมิภาค 
หลงัจากที่ควาแชมปการแขงขัน Open Jive Regional Challenge’ 2009 จากผลงาน “ขุมทรัพยจากกองขยะ” หรือ 

Change Garbage into Treasure ไดเปนตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปรวมแขงขนัรอบชงิชนะเลศิระดับภูมิภาค ณ ประเทศ 
สิงคโปร ทีม Frisky Wyvern นสิิตภาควิชาวทิยาการคอมพิวเตอร คณะวทิยาศาสตร สามารถควารางวลั Sun Enterpreneurial 
Spirit Award หรือรางวัลจติวิญญาณของผูประกอบการดีเดน มาครองอยางภาคภูมิใจ 

สาํหรบัรายชือ่นสิิตทมี Frisky Wyvern ที่สรางชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลยัในครั้งนี้ ประกอบดวย น.ส.ชยพร ศุภวิไล                 
นายณัฐพงศ สรุะเสถียร นายภาธร เต็งเกียรต์ิตระกูล โดยมี ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

ผลงาน Change Garbage into Treasure ที่ชนะรางวลัครั้งนี้ เปนแอพลเิคชั่น เว็บ 2.0 ที่เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยน
สิ่งของเหลือใชหรอืขยะ และแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคิลตาง ๆ รวมถึงมีการแสดงสถิติและขาวสารทีอ่ยูบน google Maps 
เพ่ิมมูลคาใหขยะ เพ่ือชวยลดปริมาณขยะในโลก โดยผูใชสามารถใชบริการผานทาง Social Network อื่น ๆ เชน facebook, 
iGoogle ไดโดยสามารถใช widget รวมทั้งศักยภาพของเทคโนโลยีโอเพนซอรสมาใชงานไดอยางหลากหลาย 

ทั้งนี ้มหาวิทยาลัย จะจัดเลี้ยงแสดงความยินดีใหกับนสิิตทมีนีแ้ละบุคลากรทีส่รางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลยั ขึ้นใน          
เร็ว ๆ นี้ตอไป  
ท่ีมา : คณะวิทยาศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2552 

สหกรณออมทรัพย มก. มอบทุน 2.47 ลานบาท 
แกบุตรสมาชิก 

 สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด มอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกสหกรณ ประจําป 2552 จํานวน 2,475,000 บาท               
(สองลานสี่แสนเจด็หม่ืนหาพันบาทถวน) โดยเม่ือวันที ่8 สิงหาคม 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานให
โอวาทมอบทุนสงเสริมการศึกษาประเภทเรียนดีและเกียรติบัตรแกบุตรสมาชิกสหกรณ ซึ่งเปนขาราชการ อาจารย พนักงานและ
ลูกจางประจํา ในสวนของวิทยาเขตบางเขน จํานวน 533 ราย เปนเงิน 1,143,500 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสี่หม่ืนสามพันหารอยบาท
ถวน) ณ หองประชุมสธุรรม อารกุีล อาคารสารนิเทศ 50 ป และกําหนดจดัพิธีมอบทนุสงเสริมการศึกษาประเภทเรียนดีที่วิทยาเขต
กําแพงแสนดวยเชนกัน เม่ือวนัที่ 15 สงิหาคม 2552 อีกจาํนวน 187 ราย เปนเงิน 368,300 บาท (สามแสนหกหม่ืนแปดพันสามรอย
บาทถวน)  
 ทั้งนี ้นอกจากทนุสงเสริมการศึกษาประเภทเรียนดีที่มอบในวนัดังกลาว สหกรณออมทรัพย มก. ยังไดจัดสรรทุนอุดหนุน 
การศึกษา เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกซึ่งมีเงินเดือนต้ังแตเดือนตุลาคม 2551 ไมเกิน 15,260 บาท โดยไดจายทุน
ประเภทนี้ไปแลว 531 ราย เปนเงิน 963,200 บาท 
ท่ีมา : สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด            ขอมูล ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2552 

สาธติพหุภาษา จดัสรางพระพุทธชนิราชจาํลองประจาํโรงเรียน 
 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โครงการการศึกษาพหุภาษา จงัหวดัชลบุรี จดัพิธเีททองหลอพระพุทธชนิราช
จําลอง ขึ้นเม่ือวันที ่10 สิงหาคม 2552 เนือ่งในโอกาสครบรอบ 9 ป ของโรงเรียน โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปน
ประธานในพิธทีี่จัดขึ้น ณ สนามของโรงเรียน ฯ 
 สําหรบัพระพุทธชนิราชจาํลองที่จดัสรางขึน้นี้ มีขนาดหนาตัก 32 นิ้ว ซึ่งเปนสัญลักษณของพระพุทธปฏมิาประจาํโรงเรียน
เชนเดียวกับที่บางเขน โดยจะนาํประดิษฐานไว ณ หองพระ อาคารอํานวยการ เพ่ือเปนศูนยรวมจติใจ และเปนสิริมงคลแกอาจารย 
นกัเรียน บุคลากร ของโครงการการศึกษาพหภุาษาตอไป 
ท่ีมา : โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา          ขอมูล ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2552 


