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ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๘๖      วันท่ี   ๓๑     เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มก. ขอเชิญรวมงาน “สืบสาน วันสบื  นาคะเสถียร” 
รําลึก 19 ป แหงความเสียสละ เพื่อสรางเสนทางอนุรักษท่ียั่งยืน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดใหวันที ่1 กันยายน ของทกุป เปนวนัสําคัญของมหาวทิยาลยัเพ่ือเชิดชูเกียรติราํลึกถึง
การจากไปของสืบ  นาคะเสถียร นิสิตเกา มก. ผูเสียสละชวีิตเพ่ือสรางบรรทัดฐานการอนรุักษที่ย่ังยืนใหกับสงัคมไทย ซึ่งมหาวิทยาลัย 
ไดเปดตัวโครงการ “สืบสาน วันสืบ  นาคะเสถียร” ครั้งที่ 1 ประจําป 2552  พรอมจดักิจกรรมย่ิงใหญเพ่ือเสริมสรางการตระหนกัรูที่จะ
อนรุักษทรพัยากรธรรมชาติ และประกาศสตัยาบรรณในการเปนมหาวิทยาลัยตนแบบดานการอนุรักษ ในวันที ่1 กันยายน 2552 ณ 
บริเวณหนาอาคารศูนยเรียนรวม 2 และ 3 ทั้งนี้การจดังานดังกลาว นบัเปนการจดังานครั้งแรกของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยที่จดั
งานรําลึกถึงนสิิตเกาทีท่าํคุณประโยชนแกประเทศชาติ 

สืบ นาคะเสถียร ไดเขาศึกษาในคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เกษตรศาสตรรุนที ่29 และวนศาสตรรุนที่ 35) 
เม่ือป 2511 และจบการศึกษาในป  2514 และตอมาไดทาํงานที่สวนสาธารณะของการเคหะแหงชาติ ในป 2517 ตอจากนัน้ไดเขา
ศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวนวฒันวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําเร็จการศึกษาในป 2518 และได
เริ่มชวีิตขาราชการ ตําแหนงพนกังานปาไมตรี กองอนรุักษสัตวปา กรมปาไม ตอมาในป 2522 สืบไดรับทุนการศึกษาจากบริติชเคาน 
ซิล เรียนตอในระดับปริญญาโทอกีครัง้ สาขาอนรุักษวิทยา ที่มหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษและจบการศึกษาในป 2524 สืบ
ไดผลิตงานวจิยัเก่ียวกับสัตวปาออกมามากมาย ต้ังแตการสํารวจติดตามชนดิและพฤติกรรมการทํารงัของนก สาํรวจแหลงอาศัยของ
กวางผา คนหาและศึกษาพฤติกรรมของเลียงผา มาจนถึงการสํารวจศึกษาสภาพทางนิเวศของปาหวยขาแขงและทุงใหญนเรศวร และ
ไดเปนอาจารยพิเศษ ประจําภาควชิาชีววิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

สืบ นาคะเสถียร ตัดสนิใจจบชวีิตตัวเองในเชามืดวันที่ 1 กันยายน  2533  ณ บานพักในเขตรกัษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง 
จงัหวดัอทุยัธาน ี โดยไดสั่งเสยีลูกนองคนสนทิและเขียนจดหมายสั่งเสีย 6 ฉบับ ชําระสะสางภาระรับผิดชอบ และทรัพยสินสวนตัว   
ที่ค่ังคาง รวมถึงมอบเครื่องใช และอุปกรณในการศึกษาวิจยัดานสตัวปา ใหสถานวีิจยัสัตวปาเขานางรํา ภายในเขตรักษาพันธุสัตวปา
หวยขาแขง ทองที่ตําบลระบํา  อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธาน ี จากนั้นไดต้ังศาลเพ่ือแสดงความคารวะตอดวงวิญญาณของ
เจาหนาที่ซึ่งพลีชพีรักษาปาหวยขาแขง แลวสวดมนตไหวพระจนจิตใจสงบ  เสียงปนดังขึน้นดัหนึง่ในปาหวยขาแขงอันเปนจดุเริ่มตน
ของตํานานนกัอนรุักษไทย “สืบ นาคะเสถียร ผูทีร่ักปาไม สัตวปาและธรรมชาติ ดวยกายและใจ" 
ท่ีมา : งานประชาสัมพันธ มก.                                                                 ขอมูล ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2552 

ผูบริหาร มก. รับฟงการบรรยายพเิศษ 
การปรับระบบซีเปนแทง 

 มก. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” (ซเีปนแทง)    
ครั้งที่ 1 ขึ้น เม่ือวนัที่ 21 สงิหาคม 2552 ณ หองประชมุกําพล อดุลวทิย อาคารสารนเิทศ 50 ป เพ่ือใหผูบริหารมหาวิทยาลยั คณบดี 
ผูอํานวยการสาํนกั สถาบัน มีความเขาใจและรบัทราบแนวทาง เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูระบบการบรหิารงานบุคคลของ
ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศึกษาแบบใหม (ซเีปนแทง) ตอไป โดยมีนายโอภาส เขียววชิยั ที่ปรึกษาดานระบบบริหารจาก
สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนวิทยากร มีผูบริหารเขารวมฟงการบรรยายรวม 34 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ                ขอมูล ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2552 
 

 



 
 

นิสิต บุคลากร รวมน่ังสมาธจิดุเทียนชยั 
เทิดไทสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชนีินาถ 

 นิสิตและบุคลากร มก. รวมแสดงความจงรักภักดีและแสดงออกถึงความเปนอนัหนึ่งอนัเดียวกัน ดวยการนั่งสมาธิและจดุ
เทยีนชยัถวายพระพรแด สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนีาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สงิหาคม 2552 ขึ้น 
เม่ือวันที ่19 สิงหาคม 2552 ณ อาคารจกัรพันธเพ็ญศิริ โดยมีนายนพินธ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝายกิจการนสิิตและพัฒนา
กายภาพ เปนประธานถวายพานพุมและกลาวบทอาศิรวาท พรอมนาํรองเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ         ขอมูล ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2552 

สมาคมนิสติเกา ฯ มก. จดัสมัมนา  
เกษตรยุคใหม กุมหัวใจเศรษฐกิจไทย 

 เม่ือวันที ่19 สิงหาคม 2552 สมาคมนสิิตเกามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ จดัสัมมนาวิชาการเรือ่ง 
“เกษตรยุคใหม กุมหัวใจเศรษฐกิจไทย” ขึ้น ณ ศูนยประชมุแหงชาติสิริกิต์ิ เพ่ือเผยแพรความรูดานเศรษฐกิจทีเ่ก่ียวของกับภาค
การเกษตรตอสงัคม โดยไดรับเกียรติจากนายธรีะ วงศสมุทร รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานเปดการ
สัมมนาและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายการเกษตรในการผลักดันเศรษฐกิจไทย” และตอดวยการเสวนาเชงิวิชาการ โดยมี รศ.ดร.
สาโรช องัสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ดร. อนนัต ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 
ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนวทิยากร ดําเนนิรายการโดย นายกิตติ สิงหาปด โดยมีผูเขารวมสัมมนากวา 800 คน 
ท่ีมา : สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฯ                 ขอมูล ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2552 

นักกฬีาฟนดาลสากลควา 6 เหรียญ 
การแขงขัน NAVY open 

 นสิิตนกักีฬาฟนดาบสากล มก. ควา 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน จากการแขงขนัฟนดาบสากล ประเภทพอลยและ เอเป
บุคคลชาย ในรายการ NAVY open  ครั้งที่ 8 ระหวางวันที ่10 -14 กรกฎาคม 2552 จดัโดยคณะกรรมการกีฬาฟนดาบ สํานกังาน
ตํารวจแหงชาติ และมหาวทิยาลยัธุรกิจบัณฑิตย โดยมีนกักีฬาที่สรางชือ่เสียงสู มก. ดังนี ้

1.  นายฐาปนันท  ฟกอังกูร ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย  1 เหรียญทอง ประเภทพอลยบุคคลชาย 
                                                    และ 1 เหรียญเงนิ ประเภททมีพอลยบุคคลชาย 

 2. นายธนิก วิชัยดิษฐ    นิสิตชั้นปที ่2 คณะศึกษาศาสตร  เหรียญเงินประเภททีมพอลยบุคคลชาย 
 3. นายยุทธนา เอื้อสลงุ    นิสิตชั้นปที ่1 คณะเกษตร  เหรียญเงิน ประเภทพอลยบุคคลชาย 
 4. นายอัฐวุฒ ิฉ่ําเจริญ     นสิิตชั้นปที ่1 คณะวนศาสตร  เหรียญเงิน ประเภททีมพอลยบุคคลชาย 
 5. นายสุพจน ชวาลานฤมิตร นิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร เหรียญเงิน ประเภทเอเปบุคคลชาย 
 โดยกอนหนานี้ทมีนกักีฬาชมรมฟนดาบสากล ไดควา 1 เหรียญเงินและ 2 เหรียญทองแดงในการแขงขนั DPU – Police 
Fencing Championship เม่ือเดือนมิถุนายน 2552 มาแลวเชนกัน 
ท่ีมา : ชมรมกีฬาฟนดาบสากล                ขอมูล ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2552 

คณะมนุษยศาสตรจัดแขงขันเปยโนคอนแชรโต 
 สาขาดนตรีตะวันตก ภาควิชาศิลปนเิทศ คณะมนษุยศาสตร กําหนดจดัแขงขันเปยโนคอนแชรโตไฮเดินและเมนเดลโซน  
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขึ้นระหวางวันที ่7 – 13 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุม มก. เพ่ือรวมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 200 
ป ของคีตกวีฟรานซ โจเซฟ ไฮเดินและคีตกวเีฟลกิซ เมนเดลโซน และเพ่ือพัฒนาทกัษะในการแสดงเปยโนคลาสสกิใหแกนกัเปยโน
เยาวชนไทย โดยเปดรับนกัเปยโนที่มีอายุต้ังแต 13 ป หรือนอยกวา สําหรบการแขงขนัรุน A และรุน B สําหรับนกัเปยโนที่มีอายุต้ังแต 
14 ปขึ้นไป เริ่มรับสมัครต้ังแตวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2552 ทีส่ํานกังานธุรการ ภาควิชาศิลปนเิทศ โทร 0 -2942-8891  
ท่ีมา : คณะมนุษยศาสตร                 ขอมูล ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2552 


