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เมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2554 คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการอิ่มอุนจากใจคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อจัดเลี้ยง
อาหารเย็นแกผูประสบภัยน้ำทวม ณ ศูนยพักพิงชั่วคราวผูประสบ
ภัยน้ำทวม จังหวัดนครปฐม ณ อาคารยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีคณะผูบริหาร
บุคลากร และนิสิต รวมกันประกอบอาหารและจัดกิจกรรม
เพื่อผอนคลายความตึงเครียดแกผูประสบภัย
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 คณะผูบริหาร บุคลากร และนิสิตคณะเกษตร
กำแพงแสน เขารวมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน
ครบรอบ 32 ป โดยเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ไดแก พิธีบวงสรวงพระพิรุณ
พิธีตักบาตรพระสงฆ พิธีวางพวงมาลา และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเดน
ซึ่งคณะเกษตร กำแพงแสน มีบุคลากรที่ไดรับรางวัลดังนี้ บุคลากรดีเดนสายวิชาการ
จำนวน 5 ดาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลพ ภวภูตานนท ดานการเรียนการสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ ดานการบริการวิชาการ อาจารย
ดร.วชิรญา อิ่มสบาย ดานการวิจัย รองศาสตราจารยศศิยา ศิริพานิช ดานการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม รองศาสตราจารย ดร.สมิต ยิ้มมงคล ดานการมีสวนรวมใน
กิจการนิสิต และบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 5 ดาน ไดแก
นางสุปราณี สระทองฮวม ดานการสนับสนุนการเรียนการสอน นางอารีรัตน
แดงกระจาง ดานการบริการวิชาการ นายแผด สตารัตน ดานการวิจัย นางสุมนฤดี
ปานพินิจ ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นางสาวเบญจมาศ ยศศักดิ์ศรี ดานการมี
สวนรวมในกิจการนิสิต
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
คณะเกษตร กำแพงแสน รวมกับ
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา รวม
กันปนกอนจุลินทรีย EM Ball
เพื่อนำไปมอบใหผูประสบภัยน้ำ
ทวม ณ อาคารพูลประเสริฐ
ปยะอนันต ภาควิชาเกษตรกล
วิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
โดยมีบุคลากร นิสิต และผูสนใจ
เขารวมกิจกรรมเปนจำนวนมาก

เมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2554 ภาควิชาปฐพีวิทยา จัดงาน
ทำบุญภาควิชาปฐพีวิทยา ประจำป 2554 ณ อาคารสำอาง ศรีนิลทา
โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ โอสถสภา เปนประธานจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และมีคณาจารย คณาจารยอาวุโส บุคลากร
และนิสิต เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้

เมื่อวันที่
17
พฤศจิกายน 2554 สโมสรนิสิต
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการดุริยางคศิลป ประกอบ
ดวยกิจกรรมทำบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เพื่อนำไป
บริจาคชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
และเปดปายหมูบาน
กิจกรรม โดย รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย มาลา คณบดี
คณะเกษตร กำแพงแสน เปนประธานในพิธี ตอจากนั้น
รองศาสตราจารย ดร.สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝายกิจการ
นิสิต
เปนตัวแทนสงมอบอาหารแหงจากกิจกรรมทำบุญ
ตักบาตรใหกับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29
คายสุรสีห (ร.29 พัน.2) โดยมี ร.ท.สมพร ศรีสังขงาม และ
คณะ เปนผูรับมอบ และในชวงเย็นเปนเปนกิจกรรม AGGIE
ROAD การจำหนายสินคาของนิสิต และพิธีเปดโครงการ
ดุริยางคศิลป
และมอบประกาศนียบัตรโครงการสัมมนา
มุงสูความเปนเลิศในอาชีพการงาน โดย รองศาสตราจารย
ดร.ธงชัย มาลา คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เปนประธาน
ในพิธี
ตอดวยการแสดงของนิสิตแตละภาควิชาของ
คณะเกษตร กำแพงแสน และการแสดงดนตรีจากวง AGGIE
BAND ซึ่งมีนิสิตและบุคลากรเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้เปน
จำนวนมาก

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554 อาจารย ดร.ทิวา พาโคกทม
รองคณบดีฝา ยบริหาร รองศาสตราจารย ดร.สมิต ยิม้ มงคล รองคณบดี
ฝายกิจการนิสติ และคุณสุภา สุรยิ กานนท หัวหนาสำนักงานเลขานุการ
คณะเกษตร กำแพงแสน รวมมอบดอกไมแสดงความยินดีกับ
รศ.บรรจบ ภิรมยคำ คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เนือ่ งใน
งานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ครบรอบ 7 ป
ณ หองสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 อ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง
ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ พรอมคณะ รวมแถลงขาวงานเกษตร
กำแพงแสน ณ อาคารการเรียนรู ซึ่งไดนำผลงานทางวิชาการ
บางสวนของคณะเกษตร กำแพงแสน รวมจัดแสดง เชน ถั่วเขียว
พันธุปรับปรุงใหม ฝายสี การตรวจคุณภาพดิน คลินิกโรคพืช
ฝรั่งพันธุหวานพิรุณ แยมหมอน ตลอดจนการประชาสัมพันธงาน
เครื่องจักรกลเกษตรไทย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลพ
ภวภูตานนท รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.รัชนี ฮงประยูร หัวหนาภาควิชาโรคพืช พรอมดวยคณาจารย
คณะเกษตร กำแพงแสน รวมประชุมสรุปการเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน KU-HUA 2011 และมอบประกาศนียบัตรใหกับนิสิต
แลกเปลี่ยนจาก Hanoi University of Agriculture ประเทศ
เวียตนาม ณ หองประชุมเสรี สมพร ทรัพยสาร
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