
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๘๔      วันท่ี   ๒๖     เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ผลการประกวดรองเพลงงาน 100 ป 
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจกัรพนัธเพญ็ศิริ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ป วันประสูติพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจกัรพันธเพ็ญศิริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดงาน 100 ป พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจกัรพันธเพ็ญศิร”ิ เพ่ือเชดิชเูกียรติและนอมรําลึก  
ถึงคุณงามความดีที่ไดทรงบําเพ็ญมาตลอดพระชนมชีพ ระหวางวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2552 ณ อาคารจกัรพันธเพ็ญศิร ิ

 การจดังานในครัง้นี้ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ทั้งการแสดงนิทรรศการ การเสวนา และการประกวดการขับรองเพลงในรายการ                
1 ศตวรรษพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจกัรพันธเพ็ญศิริ ระหวางวันที ่6 - 7 สิงหาคม 2552 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มีผูสนใจ  
เขารวมการประกวดเปนจํานวนมาก และไดรับการคัดเลอืกเขาประกวดรอบแรกจํานวน 20 คน แบงเปนนักรองหญิง 12 คน นักรอง
ชาย 8 คน และผูเขาประกวดจะตองขบัรองเพลงบังคับ 1 เพลง โดยผูเขาประกวดชาย ขบัรองเพลง “จวบฟาดิน” สวนผูเขาประกวด
หญิง ขับรองเพลง “ฝากรัก” ผลการประกวดการขับรองเพลงรางวลัชนะเลศิฝายชาย ไดแก นายธนโชค แปนนอย นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต รางวัลชนะเลศิฝายหญิง ไดแก นางสาวพชรพรรณ สทุธนนท นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    
ไดรับเงินรางวลัคนละ 10,000 บาท พรอมโลที่ระลึก โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ไดแก ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรกฤษ  ผศ.ชวรีย ยาวุฒ ิ  
อ.สุรพล ธัญญวบูิลย 
ท่ีมา : ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร                                                                         ขอมูล ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2552 

นิสิตเกาดีเดนเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
   สมาคมศิษยเกาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดงานคืนสูเหยานสิิตเกาเศรษฐศาสตร 

และบริหารธรุกิจ เม่ือวนัที่ 17 มกราคม 2552 ณ อาคารจกัรพันธเพ็ญศิริ โดยมีนสิิตเกาที่ไดรับรางวัลนสิิตเกาดีเดน ประจาํป 2551 
ดังนี ้
                 1.  นายประชีพ  ชูพันธ   KU 26       อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชยั   
                 2.  นายสุวิทย  ก่ิงแกว  KU 30, Ex-MBA 5   รองกรรมการผูจดัการอาวุโส บริษัท ซ ีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
                 3.  นายอดิศักด์ิ  สุขุมวิทยา  KU 33   กรรมการบริษทั และประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เจ มารท   

  จํากัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ เอ็มท ีเนท็เวอรค                          
  เซอรวสิเซส จาํกัด  

                4. นายออมสนิ ชีวะพฤกษ Ex-MBA 2            กรรมการผูจดัการใหญ บริษัท ไปรษณียไทย จาํกัด   
ท่ีมา สมาคมศิษยเกาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ                                               ขอมูล ณ วันท่ี   18 สิงหาคม 2552 

มก. รวมมือสถานทูตอิสราเอล 
จดับรรยายการจดัการนํ้า 

 มก. รวมกับสถานทตูอสิราเอล จดัสมัมนาเรือ่ง Water and Wastewater Management : Israel Technology โดยเชิญ               
Dr. DGiora Alon  ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการน้ําของประเทศอสิราเอลมาบรรยาย และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรดานการ
จดัการน้ําของประเทศไทย เม่ือวนัที่ 18 สงิหาคม 2552 ณ หองประชมุธีระ สูตะบุตร มีผูเขารวมสัมมนารวม 120 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ               ขอมูล ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2552 
 

 



 
วันคลายวันสถาปนาครบ 13 ป 

วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 
 เม่ือวันเสารที ่15 สงิหาคม 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดงานวันคลาย 
วันสถาปนาครบ 13 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือใหบุคลากร นิสิต และประชาชน
ทั่วไปไดรําลึกถึงวันกอต้ังวทิยาเขตฯ โดยมีกิจกรรมตาง ๆ อาท ิพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ณ ลานพระพิรุณทรงนาค พิธีทาํบุญ
ตักบาตร ณ อาคารถ่ินม่ันในพุทธธรรม พิธีเปดหอประชมุวิโรจอิ่มพิทกัษ และพิธีเปดงานวันคลายวันสถาปนาครบ 13 ป วิทยาเขต 
ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) 
 ภายในงานไดมีพิธีมอบทนุการศึกษาจากหอการคาจงัหวัดสกลนคร เพ่ือสมทบกองทนุพัฒนาอาจารยและบุคลากร         
มก.ฉกส. พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกบุคคล หนวยงานทีใ่หการสนบัสนนุวิทยาเขต และบุคลากรดีเดน บุคลากรและนสิิตที่นาํ
ชื่อเสยีงมาสูมหาวทิยาลยั ประจาํป 2552 พิธีมอบทรัพยากรและสื่อการเรียนการสอนตามโครงการชุมชนเกษตรเขมแขง็ การแสดง
ของนสิิตชมรมดนตรีไทยและนาฎศิลป และนสิิตชมรมโปงลาง ตลอดจนการจัดนิทรรศการวิชาการ โดยมี ศ.ดร.กําพล อดุลวทิย 
นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธานในพิธี พรอมดวย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวทิยาลยั  
ดร.มาล ีสุวรรณอัตถ ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร  รศ.ดร.พงษศักด์ิ สุริยวนากุล รองอธิการบดี
วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร คณะผูบริหาร และแขกผูมีเกียรติทัง้ภาครัฐและเอกชนเขารวมงานเปนจํานวนมาก 
ท่ีมา : รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร              ขอมูล ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2552 

สํานักหอสมดุจับมือ 3 หนวยงาน 
จดักิจกรรมหองสมดุชมุชน 

 สํานักหอสมุด จับมือ คณะสัตวแพทยศาสตร สํานักบริการคอมพิวเตอรและโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมทาํ
กิจกรรมสาธารณประโยชนแกทองถ่ินชมุชน โดยจดักิจกรรมหองสมุดชุมชน ณ โรงเรียนหนองหญาไซวทิยา จ.สุพรรณบุรี เนือ่งใน   
วันแมแหงชาติ เม่ือวนัที่ 18 สิงหาคม 2552  
 กิจกรรมหองสมุดชุมชนในครัง้นี้ ไดมอบหนังสือ หุนจําลองยางพารา อุปกรณกีฬา และทุนการศึกษาแกโรงเรียนหนองหญา
ไซวิทยา พรอมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดวย 
ท่ีมา : สํานักหอสมุด                     ขอมูล ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2552 

ขอเชิญสงผลงานทางวิชาการเขารวม 
ประชุมวิชาการระดบัชาตดิานอุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียว  

              คณะวนศาสตร มก. รวมกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สาํนกังานพัฒนาการ
ทองเที่ยว สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั และกองทนุสตัวปาโลก ประจาํประเทศไทย (WWF) จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานอุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยว ครั้งที่ 2 เพ่ือเผยแพรความรูทางวชิาการทีเ่ปนประโยชนตอการจัดการอุทยาน นันทนาการ 
และการทองเที่ยว เพ่ือใหนกัวิจยั นกัวิชาการจากหนวยงานตาง ๆ และผูสนใจทัว่ไปทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และนาํความรูทางวชิาการใหม ๆ มาใชในการบริหารจดัการอทุยานแหงชาติใหเกิดประโยชนสงูสุด ในระหวางวันที่ 21 - 22 มกราคม 
2553 ณ หองประชุมสงาสรรพศร ีตึกวนศาสตร 60 ป คณะวนศาสตร  
           จงึขอเชญินกัวจิยั นกัวิชาการ และผูสนใจสงผลงานทางวชิาการเขารวมประชมุ ไดที่ สาขาอทุยาน นนัทนาการ และการ
ทองเที่ยว ภาควิชาอนรุักษวทิยา คณะวนศาสตร  ตั้งบัดน้ีถึงวันท่ี 30 กันยายน 2552 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ ผศ.ดร.
ดรรชน ีเอมพันธุ / ผศ.สารัฐ  รัตนะ โทรศัพท 0 - 2561 – 4755 โทรสาร 0 - 2561 - 0172 และ Email:cprt_2nd@hotmail.com หรือ 
ดูที ่http:// conservation.forest.ku.ac.th/files/CPRT/ 
 ท่ีมา : ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร                                                                   ขอมูล ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2552                                   

mailto:Email:cprt_2nd@hotmail.com

