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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ตามระบบจาแนกประเภทตาแหน่ง (ระบบแท่ง)
ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากเดิมบัญชี 7
เป็นบัญชี 41 ตามระบบจาแนกประเภทตาแหน่ง
โดยหลั ก เกณฑ์ เ ดิ ม ตามบั ญ ชี 7 ข้ า ราชการที่ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ 8 ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ สนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จะต้องดารงตาแหน่งบังคับบัญชา และเงินเดือนเต็ม
ขั้นของระดับ 8 ส่วนหลักเกณฑ์ตามบัญชี 41 ที่ปรับปรุงใหม่ กาหนดคุณสมบัติ ข้าราชการจาแนกตามกลุ่มลักณณะงาน
โดยตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกณฑ์เงินเดือน ขั้นสูง (เต็มขั้น) 54,090 บาท และ ตาแหน่งชานาญการพิเศษ เกณฑ์
เงินเดือนขั้นสูง 53,080 บาท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย
(ป.ม.) เป็นบาเหน็จให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานมีความภาคภูมิใจที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในปี 2554 มหาวิทยาลัยเกณตรศาสตร์ โดย กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ให้แก่ข้าราชการที่อยู่ ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้มีข้าราชการ 7 ราย
ที่เกณียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมาได้รับเครื่องราชฯ ดังกล่าวด้วย
บุคลากรสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ที่ www.person.ku.ac.th
ที่มา: รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

พิธีตักบาตร
ชมรมพุทธศาสน์ จัดพิธีตกั บาตร ณ อาคารพุทธเกณตร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 โดยมี รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์
อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ “ตักบาตรและถวายสังฆทาน พุทธเกณตรแดนธรรม” ซึ่งจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ตลอด
ปีการศึกณา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักณ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย สร้างบรรยากาศแห่งการให้และการเสียสละ
อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม รวมถึงเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต ประชาชนทั่วไป ได้ทาบุญและถวายสังฆทาน
ที่มา : ผู้อานวยการกองกิจการนิสติ

นิสิต มก. เข้ารอบสุดท้าย การออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้ากีฬา
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทธิชา สยามพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรม เกษตร ที่ผลงานการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้ากีฬา ได้รบั การคัดเลือกจากคณะกรรมการผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้าย จากการ
ประกวดในโครงการ “แกรนด์สปอร์ต ยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 8” ภายใต้แนวคิด “พลังบวก...ช่วยโลก” (Positive
Power,create the world) จัดโดย บริณัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จากัด โดยมีผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 394 ผลงาน จาก 23
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ที่มา : บริณัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จากัด

สานักหอสมุด ดาเนินโครงการ Eco-Library
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อานวยการสานักหอสมุด พร้อมทีมงานเข้าพบ รศ.วุฒิชัย
กปิลกาญจน์ อธิการบดี เพื่อบันทึกเทปสัมภาณณ์ ในประเด็นเกี่ยวกับ การดาเนินโครงการ KU Green Campus และ การดาเนิน
นโยบายด้านการอนุรักณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การสนับสนุนโครงการ Eco-Library ของมหาวิทยาลัยฯ สาหรับใช้ใน
งานวันเปิดตัวโครงการ Eco-Library ณ สานักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกณตรศาสตร์ มุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงนิสิต บุคลากร ได้มีแหล่งการเรียนรู้ด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ที่มีบรรยากาศที่แตกต่างจากห้องสมุดทั่วไป โดยสนับสนุนให้สานักหอสมุด ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนา Green
Library อยู่แล้ว ในการพัฒนาต้นแบบห้องสมุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเรียนรูแ้ บบ
สัมผัสจริง ผ่านสื่อความรู้ของห้องสมุด และการออกแบบตกแต่งด้วยเศณวัสดุเหลือใช้ ซึ่งเป็นหนึ่งในงานสร้างสรรค์ ที่
มหาวิทยาลัยเกณตรศาสตร์ภาคภูมิใจ
ที่มา: ผู้อานวยการสานักหอสมุด

นิสิต มก. คว้า 19 เหรียญรางวัล จากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ตามที่ประเทศไทยส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน 2554 นิสิตนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเกณตรศาสตร์ สามารถสร้างผลงานและ
ชื่อเสียงให้แก่ประเทศและมหาวิทยาลัยเกณตรศาสตร์ โดยคว้าเหรียญทอง จานวน 6 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง
รวม 19 เหรียญรางวัล ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
เหรียญรางวัล
คณะ
ชั้นปี ประเภทกีฬา
1. นายเรืองฤทธิ์ แหเกิด
1 เหรียญทองแดง
บริหารธุรกิจ
1
ดาบสากล
2. นายสรรเสริญ เงินรุ่งเรืองโรจน์ 1 เหรียญทองแดง
เกณตร
1
3. น.ส.ปุณฑริกา ธัญญะวานิช 1 เหรียญเงิน
ศึกณาศาสตร์
4
ปีนหน้าผา
1 เหรียญทองแดง
4. นายพรหมธร กิ่งวรรณ
1 เหรียญทอง
สัตวแพทยศาสตร์
4
ขี่ม้า
5. น.ส.ชลิสา ชานาญวารี
1 เหรียญทอง
บัณฑิตวิทยาลัย
3
บาสเกตบอล
6. น.ส.ภัทราลักณณ์ ภูมิสถาน 1 เหรียญทองแดง
มนุณยศาสตร์
1
เรือพาย
7. น.ส.เปมิกา เมณสุวรรณ
1 เหรียญเงิน
เกณตร
1
2 เหรียญทองแดง
8. นายเป็นเอก การะเกตุ
1 เหรียญทองแดง สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3
9. นายกองพล คุ้มครอง
1 เหรียญทอง
มนุณยศาสตร์
3
10. นายอฐนลวงศ์ กิตติมาภรณ์ 1 เหรียญเงิน
สังคมศาสตร์
2
เทควันโด
11. น.ส.สริตา ผ่องศรี
1 เหรียญทอง
บริหารธุรกิจ
3
12. น.ส.ธัญนันท์ เปรมแหวว
1 เหรียญทอง
มนุณยศาสตร์
6
13. น.ส.วรรณพร พูลเจริญ
1 เหรียญเงิน
มนุณยศาสตร์
5
ซอฟต์บอล
14. น.ส.ปวีณา แสงคง
1 เหรียญเงิน
ศึกณาศาสตร์
4
15. น.ส.ณุวีร์ เกิดสมบูรณ์
1 เหรียญทองแดง
บัณฑิตวิทยาลัย
1
ซอฟต์เทนนิส
16. นายสรรสิทธิ์ หาญวิวัฒนกูล 1 เหรียญทอง
บริหารธุรกิจ
6
ดานา
ที่มา : สานักการกีฬา

