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เขาเฝาฯ ถวายหนังสือ 
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงในประเทศไทย 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี 
ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานกิุจ คณบดีคณะประมง คณะนกัวิจยั พรอมดวยคณะผูบรหิารสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ และ
คณะบุคคลทีเ่ก่ียวของกับการจดัพิมพหนงัสือ “อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงในประเทศไทย” เขาเฝาฯ ทูลละอองพระบาทถวาย
หนงัสือ เม่ือวนัที่ 28 สงิหาคม 2552 ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจติรลดา 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ              ขอมูล ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2552 

มก. เตรียมทูลเกลาฯ ถวาย 
เงินรายไดจากการออกรานงานกาชาด 3 ลานบาท 

มก. เตรียมทลูเกลาฯ ถวายเงนิรายได จาํนวน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) จากการออกรานในงานกาชาด 
ประจําป 2552 เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2552 โดยเสด็จพระราชกุศลบํารงุสภากาชาดไทย ทั้งนี้อยูในระหวางการทาํเรื่อง
ขอเขาเฝาฯ ตอคณะกรรมการอํานวยการจัดงานกาชาดฯ 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ                ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2552 

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เขารับรางวัลเยาวชนดเีดนแหงชาต ิป 2552 

 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ ประจาํป 2552 จัดโดย
สํานักงานสงเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเด็กเยาวชน ผูดอยโอกาสและผูสงูอายุ ซึ่งมีนสิิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการ
คัดเลือกดังนี ้
 1. นางสาวบตุร ีเผือดผอง ช้ันปท่ี 1 คณะสงัคมศาสตร  

• เปนนักกีฬาเทควันโดเจาของเหรียญเงินโอลิมปกเกมส 2008 และเหรียญเงนิการแขงขนัเอเชียนมาเชียลอารท 
• ไดรับรางวลัเด็กและเยาวชนดีเดน จากสาขากีฬาและนันทนาการ 

2. ทีม Skuba คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย นสิิตคณะวิศวฯ ในสาขาวศิวกรรม
คอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต รวม 11 คน ไดแก นายปยเมษฐ วสนุทพิชยักุล 
(หวัหนาทมี) นายชานน ออนม่ัน นายภูมินทร พวงใจศร ีนายฐติิวัฒน มุนนิทรวงศ นายศุภรัฐ ดํายศ นายพิพัฒน เตมียวณิชย                        
นายภาณุภักด์ิ หนนุภักดี นายพีรพล เวชสุวรรณมณี นายชนิธนัย อารปีระเสริฐ นายณัฐพล รัญเสวะ นายจริฎัฐ ศรีสบาย โดยมี             
อ.กาญจนพันธุ สุขวิชชัย อ.ปญญา เหลาอนันตธนา และ ผศ.ดร.ยอดเย่ียม ทพิยสุวรรณ เปนอาจารยทีป่รึกษาทีม 

• เปนแชมปหุนยนตเตะฟุตบอลระดับโลก 3 รางวลัซอน 
• ไดรับรางวลักลุมเด็กและเยาวชนดีเดน จากสาขาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 
จากการพิจารณาคัดเลอืกในครัง้นี้ นสิิตจะไดรับการประกาศยกยองเชดิชเูกียรติและเขารับพระราชทานโลเกียรติคุณ

และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวนัเยาวชนแหงชาติ วันที่ 20 กันยายน 2552 
และทีม Skuba มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 11 คน ไดรับเชญิใหไปรวมงานแถลงขาวการจดัพิธีมอบรางวัลดังกลาว ในวนัที่ 
10 กันยายน 2552 ณ กระทรวงวัฒนธรรม กรงุเทพมหานคร นบัวาเปนความภาคภมิูใจของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
ท่ีมา : กองกิจการนิสิต                         ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2552 

 



 
นิสิตคณะมนุษยศาสตรรับรางวลั 

ประกวดเรียงความ 
 น.ส.จรัสกร หนอพยัคฆ และ น.ส.สุรางคนางค รัตนวจิารณ นสิิตภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร ไดรับรางวลัชมเชย
การประกวดกลอนสด ระดับอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ             
เม่ือวันที ่21 สิงหาคม 2552 
 นอกจากนี้ยังมีนสิิตชัน้ปที่ 1 – 4 รวม 14 คน ไดเขารอบชิงชนะเลิศ ไดรับเกียรติบัตร การประกวดเรียงความ  และ 
ประกวดบทรอยกรอง ในหัวขอ “เรารักในหลวงและพระราชนิ”ี จดัโดยวุฒิสภารวมกับสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
ระหวางวนัที่ 23 – 24 สิงหาคม 2552 โดยในจาํนวนนี้มีนสิิต 2 คน ที่ไดรับรางวลัชมเชย เงินสด 6,000 บาท และรางวลัที่ 2 เงินสด 
9,000 บาท ดวย 
ท่ีมา : คณะมนุษยศาสตร                 ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2552 

มก. จดัสรรงบ 5.3 ลานบาท 
สนับสนุนบุคลากร นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 มก. จดัสรรงบเพ่ือความเปนเลศิทางวชิาการในการเสนอผลงานทางวชิาการ แกคณะ สาํนกั สถาบัน ปงบประมาณ 2553 
รวม 5,319,000 บาท (หาลานสามแสนหนึง่หม่ืนเกาพันบาทถวน) 
 การสนบัสนนุสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรของ มก. ไดไปนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ              
เปนสวนหนึง่ที่จะนาํไปสูการพัฒนาคุณภาพทางวชิาการใหมีความเขมแขง็และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
 ในปงบประมาณ 2553 มก. ไดใหความสนบัสนนุอยางตอเนื่องแกอาจารย บุคลากรของ มก. ในการไปนําเสนอผลงาน          
ทางวชิาการทัง้ภายในและตางประเทศ เพ่ือเปนสวนหนึง่ที่จะนาํไปสูการพัฒนาคุณภาพทางวชิาการ และนาํพามหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตรใหกาวสูการเปนมหาวทิยาลยัวิจยัที่มีขีดความสามารถระดับโลก โดยไดจดัสรรงบประมาณคํานวณตามคาใชจาย           
ตอหัวของอาจารย นกัวิจยั ที่มีของแตละคณะ สาํนกั สถาบัน (อัตรา 1,800 บาท ตอคน) โดยมีงบประมาณทีแ่ตละคณะ สํานกั 
สถาบัน ในแตละวิทยาเขต ไดรับการจดัสรรงบสนับสนนุ ดังนี ้

ลําดับ วิทยาเขต 
จํานวนบุคลากร จํานวนวงเงินท่ีไดรบัจัดสรร รวมวงเงิน 

จัดสรร คณะ สํานัก สถาบัน คณะ สํานัก สถาบัน 
1 บางเขน 1,724 331 3,103,200 595,800 3,699,000 
2 กําแพงแสน 383 112 689,400 201,600 891,000 
3 ศรีราชา 204 15 367,200 27,000 394,200 
4 เฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร 161 16 289,800 28,800 318,600 
5 โครงการจัดต้ัง                            

วิทยาเขตสุพรรณบุร ี
9 - 16,200 - 16,200 

 รวม 2,472 474 4,465,800 853,200 5,319,000 

ท่ีมา : กองแผนงาน                  ขอมูล ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2552 
พิธีไหวครูดนตรีไทย 

 สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาศิลปนเิทศ คณะมนษุยศาสตร จดัพิธีไหวครูดนตรีไทย ประจาํป 2552 ขึ้นเม่ือวนัที่ 27 
สิงหาคม 2552 เพ่ือแสดงความเคารพและกตัญูตออาจารย และสบืสานวฒันธรรมและประเพณีการไหวครูดนตรีไทย ณ 
หอประชุม มก. โดยมี ผศ.มยุรี เทศผล รองอธิการบดีฝายอํานวยการ เปนประธานในพิธี ภายในงานไดจดัพิธสีงฆ พิธีไหวคร ูพิธีเจมิ
และจับมือ และงานแสดงมุทิตาจิต แดคณาจารยอาวุโส สาขาวิชาดนตรีไทย และการบรรเลงถวายมือ  
ท่ีมา : ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร                                                              ขอมูล ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2552 


