
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๙๗      วันท่ี   ๑     เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

นิสิต มก. ควารางวัลชนะเลศิ การแขงขันอานฟงเสยีง  
และรองชนะเลศิอันดบั 2 การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศกึษา     

          นิสิตคณะมนษุยศาสตร เขารวมการแขงขันอานฟงเสียง และการประกวดมารยาทไทย รอบชงิชนะเลศิ ระดับอุดมศึกษา             
จัดโดยธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในโครงการนครหลวงไทย อนรุักษเอกลักษณไทย ครั้งที่ 38 ประจาํป 2552 ชงิถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ณ ธนาคารนครหลวงไทย สํานกังานใหญ               
เม่ือวันที ่4 กันยายน 2552 และวันที ่9 กันยายน 2552 ที่ผานมา ผลปรากฏวา นิสิต มก. ควา 3 รางวัล และคณะมนุษยศาสตร 
ไดรับรางวลัในฐานะสถาบันผูสงนสิิตเขารวมแขงขันในครั้งนี้ดวย รวม 3 รางวลั ดังนี ้
          การแขงขันอานฟงเสียง (สําหรับผูเขารวมแขงขนั/สถาบัน) 
 1. รางวัลชนะเลิศ ระดบัอุดมศึกษา (ประเภทหญิง) ไดแก  

นางสาวชติุมา เลิศนนัทกิจ   นิสิตชั้นปที ่3 ภาควิชาวรรณคดี คณะมนษุยศาสตร 
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ระดบัอุดมศึกษา (ประเภทชาย) ไดแก 
                    นายชาตานนท เลิศบุญมี  นิสิตชั้นปที ่4 ภาควิชาวรรณคดี คณะมนษุยศาสตร  
       3. รางวัลชนะเลิศ ระดบัอุดมศึกษา (ประเภทหญิง) 
                     คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร    
           4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดบัอุดมศึกษา (ประเภทชาย) ไดแก 
  คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร   
          การประกวดมารยาทไทย (สําหรับผูเขาแขงขนั/สถาบัน)  

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดบัอุดมศึกษา ไดแก 
   นางสาวณัฐวดี ประดิษฐการ  นิสิตชั้นปที ่4 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร 
           นางสาวปยรัตน นราภัย  นิสิตชั้นปที ่2 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร 
            นางสาวนาวิณี หวยหงษทอง  นิสิตชั้นปที ่1 ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
         นางสาวสุภาภรณ ปถวี  นิสิตชั้นปที ่2 สาขาเศรษฐศาสตรธรุกิจ คณะเศรษฐศาสตร 
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 ระดบัอุดมศึกษา ไดแก คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร     

          สําหรับการมอบรางวลัชนะเลศิ ทางธนาคารฯ จะเชญิผูแทนของสถาบันการศึกษา และนกัศึกษาผูไดรบัรางวัลชนะเลศิ เขารับ
พระราชทานถวยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประมาณตนป 2553 โดยธนาคารฯ จะแจงใหทราบ
อีกครั้ง สวนรางวลัอื่น ๆ จะจดัใหมีพิธีมอบรางวลัประมาณ เดือนมิถุนายน 2553    
ท่ีมา: ภาควิชาภาษาไทย และ ภาควิชาวรรณคด ีคณะมนุษยศาสตร                            ขอมูล ณ วันท่ี 22 กันยายน 2552     

17 ป การสถาปนาสาํนักทะเบยีนและประมวลผล 
 เม่ือวันที ่18 กันยายน 2552 รศ.วุฒชิยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดใหเกียรติรวมงานครบรอบ 17 ป วันสถาปนาสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ในโอกาสนี้ไดรวมทําบุญถวาย ภัตตาหารเพลแดพระสงฆ จํานวน 9 รูป หลงัจากนั้น ผูมารวมงาน
รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน โดยมี ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร รวมงาน จาํนวน 100 คน  
ท่ีมา : สํานักทะเบียนและประมวลผล                                    ขอมูล ณ วันท่ี 22 กันยายน 2552 
 

 



 
คณะรวมจดัโครงการพฒันานิสติ 

 จากการที่มหาวิทยาลยั ไดเหน็วาคุณภาพนสิิตเปนองคประกอบที่สาํคัญ ซึ่งนาํไปสูการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การจดั
กิจกรรมตาง ๆ ที่จะชวยเพ่ิมพูนพัฒนาศักยภาพของนสิิต จงึเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอนสิิต ในการนาํไปใชในชวีิตประจาํวัน 
การเพ่ิมโอกาสในการหางาน และตําแหนงงานที่ดี โดยนอกเหนอืจากการจดัโครงการเพ่ิมศักยภาพนสิิตดานภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอรแลว มหาวทิยาลยัเหน็วาคณะเปนหนวยงานที่มีความใกลชดิกับนสิิต จงึสนบัสนนุใหคณะรวมในการพัฒนานสิิตคณะฯ 
ของตนเองในดานตาง ๆ ทั้งทางดานการพัฒนาจติสํานกึตอสวนรวม การพัฒนาคุณธรรมตามกรอบวิชาชพีการพัฒนาทกัษะวชิาการ
และวิชาชพี การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาดานสขุภาพ และในปการศึกษา 2552 – 2553 มี 29 คณะในทุกวิทยาเขตไดเสนอ
โครงการพัฒนานสิิตมายังมหาวทิยาลยั โดยสรุปขอมูลคณะทีมี่การจดัโครงการพัฒนานสิิตมากที่สุด 10 อนัดับแรก ดังนี ้

1. คณะเกษตร กพส.  179 โครงการ 6. คณะวิทยาศาสตร  85 โครงการ 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร กพส. 128 โครงการ 7. คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา  70 โครงการ 
3. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร 119 โครงการ 8. คณะวิศวกรรมศาสตร 68 โครงการ 
4. คณะสังคมศาสตร 97 โครงการ 9. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กพส. 60 โครงการ 
5. คณะมนุษยศาสตร 88 โครงการ 10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  57 โครงการ 

        สําหรบัคณะทีเ่หลอืจดัโครงการพัฒนานสิิตต้ังแต 7 – 49 โครงการ 
ท่ีมา : กองกิจการนิสิต                ขอมูล ณ วันท่ี 23 กันยายน 2552 

ครบรอบ 39 ป สาํนักสงเสริมและฝกอบรม 
และ 48 ป สถานีวิทยุ ม.ก. 

 เม่ือวันที ่18 กันยายน 2552 ณ หองวัฒนา สวรรยาธิปติ อาคารวิทยบริการ สํานกัสงเสริมและฝกอบรม ศ.ดร.กําพล                         
อดุลวทิย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเปนประธานในงานฉลองครบรอบ 39 ป ของการสถาปนาสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม วันที ่21 สิงหาคม 2552 และ ครบรอบ 48 ป ของการสถาปนาสถานวีทิยุ ม.ก. ในวันที ่20 กันยายน 2552 โดยไดมอบโล
ประกาศเกียรติคุณใหกับผูมีอุปการะคุณ จาํนวน 38 ทาน โอกาสนี ้รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร             
รวมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาและรวมรับประทานอาหารกลางวันดวย ทั้งนี ้ภายในงานยังมีการปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง “โอกาส ให เรา มี” โดย แมชีจากเสถียรธรรมสถาน 
ท่ีมา : สํานักสงเสริมและฝกอบรม                 ขอมูล ณ วันท่ี 22 กันยายน 2552    

หองเรียนและหองปฏบิัตกิารคอมพิวเตอรใหม 
ท่ีอาคารศูนยเรียนรวม 1 

 มหาวทิยาลยัไดแตงต้ังคณะกรรมการปรบัปรุงหองเรียนและหองปฏบัิติการคอมพิวเตอรในอาคารศูนยเรียนรวม 1 เปน               
ชั้นเรียนคอมพิวเตอรที่มีอุปกรณอํานวยความสะดวกและชดุคอมพิวเตอรที่ทนัสมัย เพ่ือใหบริการแกหนวยงานทกุหนวยงานที่จดั   
การเรียนการสอน และยังสามารถใชเปนหองฝกอบรมสวนกลางไดดวย โดยประกอบไปดวยหองเรียนขนาด 82 ที่นัง่ จาํนวน 2 
หองเรียน ทั้งนี้ประมาณการวาจะใชงบทั้งสิ้น 12,950,000 บาท แยกเปนคาปรับปรงุหอง โตะ เกาอี้ และระบบปรับอากาศ วงเงนิ 
6,400,000 บาท คาใชจายอุปกรณเครอืขายและสายสัญญาณ วงเงิน 1,000,000 บาท และคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน              
185 เครื่อง ระยะเวลา 3 ป วงเงินประมาณ 5,550,000 บาท (คาเชาแบงจาย 3 ป) โดยใชงบประมาณ เงินรายไดสวนกลาง มก.                
ป 2553 นอกจากนี้จะยังปรับปรงุภมิูทศันภายในอาคารใหนสิติสามารถใชคอมพิวเตอรผานเครอืขายไรสายและทาํกิจกรรมดานไอที
ไดสะดวกมากย่ิงขึน้ 
 ปจจบัุนอยูระหวางการปรับแกไขแบบ เพ่ือดําเนนิการจดัซื้อจดัจางในตนปงบประมาณ 2553 และคาดวาจะแลวเสร็จ 
พรอมเปดใหบริการแกทกุหนวยงานใหสามารถใชเปนหองเรียนไดต้ังแตภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2553 
ท่ีมา : สํานักบริการคอมพิวเตอร               ขอมูล ณ วันท่ี 25 กันยายน 2552 
 


