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คณะวศิวฯ วางศลิาฤกษอาคารหลงัใหม 
อาคารบญุสม สุวชรัิตน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร จดัพิธีวางศิลาฤกษ “อาคารบุญสม สวุชิรัตน” ซึ่งเปนอาคารปฏบัิติการวิศวกรรมโยธาหลงัใหม ขึน้ 
เม่ือวันที ่18 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณที่กอสรางอาคาร ฯ โดยไดกราบนมัสการสมเด็จพระมหาธรีาจารย วัดชนะสงคราม เจมิแผน
ศิลาฤกษ โดยมี รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดีเปนประธานในพิธีวางศิลาฤกษ 
 อาคารบุญสม สุวชริัตน เปนอาคารสงู 9 ชั้น มีพ้ืนที่ใชสอยรวม 16,530 ตร.ม. ประกอบดวย หองปฏิบัติการ หองประชุม  
หองเครื่อง สํานักงาน ฯลฯ เริ่มกอสรางในวันที ่5 มกราคม 2552 แลวเสร็จตามสญัญา 5 กรกฎาคม 2553 โดยใชงบประมาณเงิน
รายไดคณะ ฯ และภาควชิาวศิวกรรมโยธา ในวงเงนิกอสราง 175 ลานบาท โดยบริษัทพงศสิทธิ์เข็มเจาะ จํากัด เปนผูรับเหมากอสราง 
 อาคารหลังนี้ นบัเปนอาคารหลงัที่ 2 ของคณะ ฯ ที่ไดรับเกียรติใหใชชื่อของบูรพาจารยเปนชื่ออาคาร เพ่ือเปนอนสุรณแสดง
ถึงกตเวทติาของคณาจารย บุคลากร นสิิตเกา และนสิิตปจจบัุน โดยอาคารหลังแรก คือ อาคารชชูาติ กําภู เพ่ือเปนอนสุรณแด ม.ล.  
ชชูาติ กําภู ผูกอต้ังโรงเรียนการชลประทาน หรอืคณะวศิวกรรมศาสตรในปจจบัุน และหลังที ่2 คือ อาคารบุญสม สุวชริัตน อดีต
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร (2521 – 2525, 2535 – 2537) โดยในชวงที่ทานดํารงตําแหนงคณบดี ทานไดพัฒนาคณะวศิวกรรม- 
ศาสตรใหเจริญรุดหนาทั้งในดานวิชาการและงานพัฒนาคนควาวิจยั ทาํใหคณะ ฯ เปนที่รูจกัและมีชือ่เสียงอยางกวางขวาง ทานได
ริเริ่มโครงการเปดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ ในปการศึกษา 2532 ซึ่งโครงการดังกลาวไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางมากตอคณะในทกุ ๆ ดาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จงึไดขออนญุาตทานใชชือ่อาคารหลงัใหมนี้วา “อาคารบุญสม สุวชริัตน” 
เพ่ือเปนเกียรติและอนสุรณสืบไป 
 สิ่งสําคัญของโครงการกอสรางอาคารหลงันี้ คือ การศึกษา ออกแบบและการควบคุมงานกอสราง ดําเนนิการโดยความรวม
แรงรวมใจของคณาจารย บุคลากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และมีนโยบายใหนสิิตปจจบัุนของภาควชิา ไดใชโอกาสนีใ้นการเขาไป
เรียนรูงานกอสรางในทุกขัน้ตอน เปรียบเสมือนเปนหองปฏบัิติการจริงในระหวางการศึกษาดานวศิวกรรมโยธาดวย  

นอกเหนอืจากการกอสรางอาคารบุญสม สุวชริัตนแลว ขณะนีค้ณะวศิวกรรมศาสตรกําลงักอสรางอยูอีก 2 อาคาร คือ 
1. อาคารศูนยการศึกษานานาชาติ ณ บริเวณโรงอาหารคณะฯ เดิม เปนอาคารสูง 5 ชั้น ในวงเงินงบประมาณคา

กอสราง 77 ลานบาท (จากเงินรายไดคณะฯ 42 ลานบาท และเงนิรายไดโครงการเปดสอนปริญญาตรีวิศวกรรม
นานาชาติ 35 ลานบาท) โดยบริษัทอาคาร 33 จาํกัด เปนผูรับเหมากอสราง มีกําหนดระยะเวลากอสรางแลวเสรจ็
ประมาณเดือนมิถุนายน 2553 

2. อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขณะนี้มีความคืบหนาไปแลวกวา 80 % มีกําหนดแลวเสรจ็ภายในเดือนตุลาคม 
2552 โดยบริษัทอาคาร 33 จาํกัด เปนผูรับเหมาชวงตอ กอสรางดวยเงินรายไดคณะฯ ในวงเงนิ 76.05 ลานบาท 

ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร                                              ขอมูล ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2552 
มก. ลงนามความรวมมือทางวิชาการกบั Tottori University 

 เม่ือวันที ่19 สิงหาคม 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวชิาการ กับ 
Prof.Dr.Takayuki Nose อธิการบดี Tottori University ประเทศญ่ีปุน ณ หองประชุม 9 อาคารสารนเิทศ 50 ป จากความรวมมือ       
ที่มีรวมกันทั้ง 2 สถาบัน จะมีการแลกเปลี่ยนดานวชิาการ แลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาและอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ตอไปในอนาคต 
ท่ีมา : รองอธิการบดฝีายวิเทศสัมพันธ              ขอมูล ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2552 

 



 
 

มก. ไดรับงบ 10 ลานบาทปรับปรุงสนามฮอกกี ้
จากการกฬีาแหงประเทศไทย 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากการกีฬาแหงประเทศไทย จํานวน 9,955,000 บาท (เกาลาน  
เกาแสนหาหม่ืนหาพันบาท) เพ่ือปรบัปรุงสนามฮอกก้ี มก. ใหม โดยจะทําการปรับพ้ืนผวิและนาํหญาเทยีมใหมติดต้ังภายในสนาม 
รวมถึงปรับปรุงระบบจายน้ําสปริงเกอร ซอมสวนที่ชาํรุด ฯลฯ มีกําหนดแลวเสร็จในชวงปลายเดือนกันยายน 2552 โดยมีบรษิัท     
วงศเทพ จาํกัด เปนผูรับจาง 
 การไดรับงบประมาณปรับปรุงสนามฮอกก้ี มก. นี ้ไดมาจากการติดตอประสานงานของ รศ.อุดร รัตนภักด์ิ อดีตคณบดี     
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน 
ท่ีมา : สํานักการกีฬา                  ขอมูล ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2552 

มก. มอบเงินสนับสนุนชมรมกีฬา 
 จากการที่ปจจุบัน ชมรมกีฬาตาง ๆ ของ มก. ไดมีสวนสรางนกักีฬาและนาํชื่อเสียงมาสูมหาวทิยาลยั ในการเขาแขงขันกีฬา
ประเภทตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง มหาวทิยาลยัจงึเหน็สมควรมอบเงนิสนบัสนนุใหกับชมรมกีฬารักบ้ีฟุตบอล และชมรมกีฬาเทควันโด 
ชมรมละ 200,000 บาท เนือ่งจากเปนชมรมที่มีนกักีฬาเปนสมาชกิชมรมเปนจาํนวนมาก และมีผลงานการแขงขันอยูในเกณฑดีมา
โดยตลอด และมอบเงนิสนบัสนนุแกสํานกัการกีฬาเพ่ือใชประโยชน เก่ียวกับชมรมกีฬา จํานวน 89,468 บาท รวมเงินสนับสนุนที่มอบ
ทั้งสิน้ 489,468 บาท (สี่แสนแปดหม่ืนเกาพันสี่รอยหกสบิแปดบาทถวน) โดยใชเงนิบริจาคสนบัสนนุการศึกษา มก. 
ท่ีมา : สํานักงานอธิการบดี                                 ขอมูล ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2552 

มก. อนุมตัทุินการศกึษาพัฒนาบคุลากร 
 คณะกรรมการบริหารกองทนุพัฒนา มก. ในการประชุมเม่ือวันที ่14 สิงหาคม 2552 อนุมัติใหทุนการศึกษาแกบุคลากร มก. 
ประจําปการศึกษา 2552 ครั้งที่ 1 จํานวน 39 ราย จากเงินดอกผลกองทนุพัฒนา มก. แบงเปน 

1. ทนุการศึกษาตอระดับปริญญาเอก รวม 23 ราย แกบุคลากร จาก 13 หนวยงาน ทุนละ 33,000 บาท 
2. ทนุการศึกษาตอระดับปริญญาโท รวม 15 ราย แกบุคลากรจาก 10 หนวยงาน ทุนละ 23,000 บาท 
3. ทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรี รวม 1 ราย แกบุคลากรคณะศึกษาศาสตร ทุนละ 15,000 บาท 
รวมวงเงินที่มอบทั้งสิ้น 1,119,000 บาท (หนึง่ลานหนึง่แสนหนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน                 ขอมูล ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2552 
งานสวดพระอภิธรรมศพ 

คุณหญิงชวงเกษตรศิลปการ 
 เม่ือวันที ่19 สิงหาคม 2552 รศ.วุฒชิยั กปลกาญจน อธิการบดีพรอมดวยผูบริหารมหาวทิยาลยัและนสิิตประมาณ 60 คน 
ไดไปรวมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงชวงเกษตรศิลปการ ภริยาคุณพระชวงเกษตรศิลปการ หนึ่งในบูรพาจารยของ มก. ณ 
บานลาดหญา โดยมีกําหนดบําเพ็ญกุศลทําบุญ 50 วัน ในวันที ่1 ตุลาคม 2552 ครบ 100 วัน วันที ่20 พฤศจิกายน 2552 และครบ  
1 ป ในวันที ่12 สงิหาคม 2553 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ                  ขอมูล ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2552 

นิสิต มก. จดัคายบาํเพญ็ประโยชน 
ปนนํ้าใจสูนอง ณ จังหวัดลพบุรี 

 องคการบริหาร องคการนสิิต มก. บางเขน รวมกับกลุมชมรมบําเพ็ญประโยชน จัดกิจกรรมคายบําเพ็ญปนนํ้าใจสูนอง    
ณ โรงเรียนบานนกเขาเปลา จ.ลพบุรี ระหวางวันที ่15-16 สิงหาคม 2552 โดยไดนาํหนงัสือไปบรจิาคใหกับโรงเรียน และสมัมนากลุม
เพ่ือหาแนวทางการดําเนินงานชองชมรมบําเพ็ญประโยชน โดยมีนิสิตเขารวมกิจกรรมรวม 40 คน 
ท่ีมา : องคการบริหาร องคการนิสิต         ขอมูล ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2552 


