
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๑๗      วันท่ี   ๒๔     เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มก. สนับสนุนงบประมาณแกนิสิต ศกึษา ดูงาน ทําวจิยั ตางประเทศ 
 มก. อนุมัติงบประมาณเงินรายไดสวนกลาง มก. จํานวน 3,480,000 บาท (สามลานสีแ่สนแปดหม่ืนบาทถวน) สนับสนุน
โครงการแลกเปลี่ยน นสิิต นกัศึกษา การดูงาน และทาํวิจยั ณ ตางประเทศ ประจาํปการศึกษา 2552 แกหนวยงานตาง ๆ ที่เสนอมา
ทั้งหมด 48 โครงการ จาก 15 หนวยงาน โดยอนุมัติโครงการใหทั้งสิ้น 35 โครงการ จาก 10 หนวยงาน ประกอบดวย 

คณะ โครงการ จํานวน
โครงการ
ยอย 

รวมนิสิตใน
โครงการ 

(คน) 

งบประมาณที่
ไดรับการ
สนับสนุน 

วิทยาเขตบางเขน 
คณะเกษตร โครงการแลกเปล่ียนนิสิต นักศึกษา และศึกษา

ดูงาน ณ ม.ในประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อเมริกา 
สาธารณรัฐเชค เกาหลี ญ่ีปุน  

5 23 450,000 

 โครงการดูงานและทําวิจัยของนิสิต 4 7 180,000 
คณะศึกษาศาสตร โครงการเสริมสรางประสบการณ ศึกษาดูงาน 

ณ ม. ในประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร อเมริกา 
นิวซีแลนด ออสเตรเลีย 

5 53 670,000 

คณะสัตวแพทยศาสตร โครงการแลกเปล่ียนนิสิต นักศึกษา ระหวาง 
คณะสัตวแพทยศาสตร มก. 

4 15 340,000 

 และ ม.ในประเทศแคนาดา ญ่ีปุน เนเธอรแลนด    
คณะวิทยาศาสตร โครงการศึกษาดูงาน ทําวิจัย ณ ม.ในประเทศ 

ออสเตรีย ญ่ีปุน ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย อังกฤษ 
6 17 470,000 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร โครงการพัฒนาศึกษาดูงาน ประเทศฝร่ังเศส 1 13 200,000 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการแลกเปล่ียนนิสิต นักศึกษาทัศนศึกษา 

ดูงาน ทําวิจัย ณ ม. ในประเทศไตหวัน ญ่ีปุน 
อเมริกา 

5 55 600,000 

วิทยาเขตกําแพงแสน     
คณะเกษตร กพส. โครงการแลกเปล่ียน นักศึกษา ระหวาง มก. กับ 

ม. ในประเทศอเมริกา ไตหวัน 
 

2 14 – 16 300,000 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา โครงการศึกษาดูงานและวิจัยของนิสิต ป.เอก 
สาขาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย 

1 3 120,000 

 



 
คณะ โครงการ จํานวน

โครงการ
ยอย 

รวมนิสิตใน
โครงการ 

(คน) 

งบประมาณที่
ไดรับการ
สนับสนุน 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร 

โครงการแลกเปล่ียน นิสิต นักศึกษา ระหวาง 
มก. กับ ม. ในประเทศมาเลเซีย ไตหวัน ญ่ีปุน 

1 6 100,000 

คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ 

โครงการแลกเปล่ียนนิสิต เพื่อศึกษาดูงานดาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1 35 50,000 

 สําหรบัเกณฑการพิจารณาการจดัสรรโครงการใชเกณฑการพิจารณาเดียวกับปการศึกษา 2551 โดยกําหนดจัดสรร
งบประมาณแกโครงการที่มีขอตกลงความรวมมือมีกิจกรรมการดําเนนิการรวมกันอยางชดัเจนและเปนโครงการตอเนือ่ง โดยจะ
สนบัสนนุในสวนของคาเดินทางตอหวันสิิต แตกตางกันตามระยะทางการเดินทาง เชน ทวีปอเมริกา 40,000 บาท/คน หรือ ทวีป
ออสเตรเลีย 30,000 บาท/คน แถบเอเชียยกเวนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 20,000/คน เปนตน ทั้งนี้เพ่ือเปดโอกาสให
นสิิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาไดเปดโลกทศันในการศึกษาดูงาน และทาํวจิยั ณ มหาวทิยาลยัชั้นนาํในตางประเทศ 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิชาการ                           ขอมูล ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 

Eco – Concrete ผลงานอาจารยคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร 
ควารางวัลชนะเลิศ Eco – Design’ 2009 

 ผลงาน Eco – Concrete อาจารยคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร    
ไดรับรางวลัรองชนะเลศิ ประเภทภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รับถวยรางวลัและเกียรติบัตร จากคุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพานิช 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในงานประกวดการออกแบบผลิตภัณฑเชงินเิวศเศรษฐกิจแหงประเทศไทย              
ครั้งที่ 2 จดัโดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวสัดุแหงชาติ สํานกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  
ณ ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร เม่ือวันที ่7 สงิหาคม 2552 
 สําหรบัเจาของผลงานรางวลัรองชนะเลศิ ดังกลาว เปนผลงานรวมของ รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานนัท คณบดีคณะ -
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร อ.ดร.ถนัดกิจ ชาลรีัตน คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ          
จังหวัดสกลนคร และ นายมนตร ีประเสริฐรุงเรือง บรษิัท รุงเรอืงแอ็ดมินนสิเตรชั่น แอนด แมนเนจเมนต จาํกัด โดย Eco – Concrete 
เปนคอนกรีตพรุนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมมีมวลละเอียด (ทราย) ในสวนผสมเพ่ือใหมีรูพรุนที่ตอเนือ่งอยูภายในโครงสรางของ
คอนกรีตพรุน จงึมีความแตกตางที่เหน็ไดชดัจากคอนกรตีที่ใชในงานกอสรางทั่วไป สามารถตอบสนองความตองการในการกอสราง
อาคารและสิ่งกอสรางไดดี ชวยลดความรอนทีส่ะทอนกลบัออกมาสูบรรยากาศไดดีกวาคอนกรีตปกติที่มีความทึบสูง การประยุกต 
ใชคอนกรีตพรุนเปนผวิทางโดยเฉพาะในเมืองใหญ จงึเปนทางเลอืกที่ดีสาํหรับการลดภาวะเมืองรอน และชวยลดภาวะโลกรอน 
ท่ีมา : คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจ. สกลนคร    ขอมูล ณ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 

นักกฬีาเรือพาย มก. ควาเหรียญเงิน กฬีา ม.อาเซียน 
 ตามที่ชมรมเรือพาย มก. ไดสง น.ส.ศิริกุล ตติยวรกุลวงศ นสิิตชั้นปที่ 1 คณะศึกษาศาสตร นกักีฬาชมรมเรอืพาย เขารวม
การแขงขนัรายการอาเซยีน วารลิต้ี โพส แรช 2009 รุนกรรเชียงพายคู 2000 เมตร และควาเหรียญเงิน ทําเวลา 9:56.18 นาท ี               
ณ เมืองปูตราจายา ประเทศมาเลเซยี เม่ือวนัที่ 8 – 11 ตุลาคม 2552 โดยมีนักกีฬาเขารวมแขงขัน 1,224 คน จาก 25 มหาวิทยาลัย 
5 โรงเรียน ซึ่งประเทศไทย มี 3 สถาบัน สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน 
ท่ีมา : ชมรมกีฬาเรือพาย                         ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 


