
อาจารย มก. รับทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน 
 ศาสตราจารย ดร.สายชล เกตุษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร และศาสตราจารย อรศิริ ปาณินท คณะสถาปตย     
กรรมศาสตร ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย     
(สกว.) ใหเปน 2 ใน 10 คน ของผูไดรับทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน ประจําป 2552 จากจํานวนผูสมัครทุน 21 คน จาก           
8 สถาบันการศึกษา 
 ทั้งนี ้ทนุศาสตราจารยวิจัยดีเดน เปนทุนทีใ่หแกอาจารยอาวุโส ระดับศาสตราจารยที่มีผลงานวิจัยดีเดน เพ่ือใหมีโอกาส
ไดพัฒนาและผลติผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย               ขอมูล ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2552 

สํานักพิมพ มก. กาวไปอีกขั้นกับการใหบริการ e-book 
  สํานักพิมพ มก. กาวไปอีกขัน้ในการใหบริการจัดพิมพหนังสือ ตํารา เผยแพร และจัดจําหนายในรูปแบบ e-book 
เพ่ิมเติมจากการจําหนายแบบรูปเลม ตามชองทางปกติ 
  รศ.สุวรรณา ธุวโชติ ผูจัดการสํานักพิมพ มก. เปดเผยวา จากนโยบายของสํานกัพิมพ มก. ที่เนนการสงเสริม สนับสนุน
ใหอาจารยของมหาวิทยาลัยเขียนหนังสือ ตําราที่มีคุณภาพดี ออกเผยแพรสูสาธารณชน โดยสํานักพิมพ มก. เปนผูใหบริการ   
ดานการจัดพิมพนั้น นบัต้ังแตกลางป 2551 เปนตนมา นอกจากการใหศูนยหนังสือ มก. เปนตัวแทนจัดจําหนายหนังสือ ตํารา 
ของสํานักพิมพฯ ที่เปนรูปเลมปกติแลว สํานักพิมพ มก. ยังไดเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายหนังสอื ตํารา ของคณาจารย ใน
ลักษณะที่เปน electronic format  หรือ e-book โดยมีบริษัท เบสท บุคส ออนไลน จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนายผานเครือขาย
หองสมุดทั่วโลก ซึ่งคาดวาการจําหนายในชองทางนี้จะไดรับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต อันจะสงผลใหการเผยแพร
ผลงานทางวชิาการของอาจารยในลักษณะที่เปนหนังสือ ตํารา เปนไปไดอยางกวางขวางมากขึ้น   
  นอกจากการจัดจําหนายหนังสือ  ตํารา ในรูปแบบ e-book แลว สํานักพิมพ มก. ยังไดใหบริการขอมูลการจัดพิมพ
หนังสือ ตํารา แบบ print on demand ดวย อาจารยทีส่นใจสอบถามรายละเอียดไดที ่สํานักพิมพ มก. โทรศัพทภายใน 2026, 
2021 
  รศ.สุวรรณาฯ กลาวทายวา สํานักพิมพ มก. เชิญชวนอาจารยของมหาวิทยาลัยเขียนหนังสือ ตํารา โดยมอบภาระ      
เรื่องยอดการจัดพิมพ เปนการพิจารณาของสํานักพิมพ มก. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการผลิตตําราวิชาการที่มีคุณภาพ 
ไดมาตรฐาน เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 
ท่ีมา : ผูจัดการสํานักพิมพ มก.                    ขอมูล ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2552 

มก. มอบนโยบายทุกคณะจัดโครงการพัฒนานิสิต 
 ตามที่มหาวิทยาลัย ไดกําหนดเปนนโยบายในการใหความสําคัญกับการพัฒนานิสิต โดยยึดแนวคิด นิสิต คือ หัวใจ
ของมหาวิทยาลัย และไดดําเนินการจัดโครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหมแกนิสิตใหมทุกชั้นป และจัดโครงการปจฉิมนิเทศแก
นิสติกอนสําเร็จการศึกษาออกไปเปนบัณฑิตอยางตอเนื่อง นั้น และจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มก. ครั้ง 
ที ่1/2552 เม่ือวันที ่6 มกราคม 2552 ที่ประชุมไดเห็นชอบกําหนดนโยบายดานกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยใหการพัฒนา
นิสิตชั้นปที ่1 เปนหนาที่ของกองกิจการนิสิต สวนการพัฒนานิสิตชั้นปที ่2 – 4 มอบเปนภารกิจของคณะ 
 มหาวิทยาลัย จึงมอบนโยบายใหทุกคณะ และวิทยาลัยในกํากับของ มก. ดําเนินการจัดโครงการพัฒนานิสิตในดาน
ตาง ๆ ทั้งดานวิชาการ ดานภาษา ดานไอท ีดานการพัฒนาทักษะความพรอมในการทํางาน ในหัวขอเรื่องตาง ๆ ที่เห็นสมควรจัด

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๒๘      วันท่ี   ๑๖     เดือน  มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
แกนิสิตโดยกําหนดใหทุกคณะ จัดสงแผนการดําเนินงานในโครงการพัฒนานิสิตที่จะดําเนินการในชวงระหวางปการศึกษา 2551 
– 2552 คือ ต้ังแตเดือนเมษายน 2552 ถึง พฤษภาคม 2553 ใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 นอกจากนี ้มก. ไดใหทุกคณะใหความสําคัญกับการเสริมสรางความพรอมแกนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาเปนพิเศษ     
และจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะใหแกนิสิตในดานตาง ๆ อาทิ การจัดฝกอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะสาขาวิชา         
การอบรมในรายวิชาที่กําลังเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน เชน การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ ซึ่งจะเปนสวนที่ชวยใหบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษามีความพรอมย่ิงขึ้นในการทํางาน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ            ขอมูล ณ วันท่ี 4 มีนาคม 2552 

จัดเลี้ยงอําลาผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนานาชาต ิ
“Enhancing Women’s Role in Rural Development” 

รศ.ชูเกียรติ รักซอน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน จัดงานเลี้ยงอําลาใหกับผูเขารับการฝกอบรม
ในพิธีปดการฝกอบรมนานาชาติหลักสูตร “Enhancing Women’s Role in Rural Development” ซึ่งเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานการพัฒนาสตรีในภูมิภาคเอเชีย และแอฟริกา จํานวน 24 คน โดยมี รศ.ดร.เจษฎา แกวกัลยา รองอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการ    เปนประธาน เม่ือวนัที ่27 กุมภาพันธ 2552 ณ หองทิวลิป โรงแรมรามาการเดน 

การฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Enhancing Women’s Role in Rural Development” จัดขึ้นเม่ือวันที ่19 มกราคม   
– 28 กุมภาพันธ 2552 ณ ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดย
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (TICA) และองคการความรวมมือ
ระหวางประเทศของญ่ีปุน (JICA)  เปนเวลา 10 ป โดยแบงออกเปน 2 ชวงระยะเวลา ๆ ละ 5 ป ซึ่งผูแทน JICA ไดกลาววาการ
ฝกอบรมที่ผานมาประสบความสําเร็จเปนอยางมาก และในปนี้เปนปสุดทายของชวงระยะที ่2 ซึ่งหากการประเมินผลการ
ฝกอบรมเปนที่นาพอใจ ทาง JICA อาจจะใหการสนับสนุนตอไป โดยผูเขารับการฝกอบรมมาจากประเทศแอฟริกา สําหรับการ
ฝกอบรมที่เพ่ิงจบสิ้นไปนั้น มีผูเขารับการฝกอบรม 24 คน จาก 15 ประเทศ ทั้งประเทศจากเอเซียและแอฟริกา ใชเวลาในการ
ฝกอบรม 42 วัน  

ทั้งนี ้จากการสัมภาษณผูเขารับการฝกอบรมมีความรูสึกประทับใจในหลักสูตรและการตอนรับดูแลระหวางเขารับการ
ฝกอบรมจากเจาหนาที่ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ มก. วิทยาเขตกําแพงแสน เปนอยางมาก  
ท่ีมา : สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน             ขอมูล ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2552 

มก. - เซเรบอสรวมฉลองความสําเร็จ 
20 ป โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 

 ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตร ีเปนประธานในงานเลี้ยงขอบคุณและฉลองความสําเร็จ 20 ป โครงการ        
แบรนดซัมเมอรแคมป ซึ่งจัดโดย บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด  เม่ือวันที ่27 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมคอนราด 
กรุงเทพฯ ซึ่ง รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ใหเกียรติรวมงานและกลาวขอบคุณบริษัทเซเรบอส คณาจารย คณะกรรมการ
ดําเนินงาน ที่ไดทุมเทและเสียสละเพ่ือโครงการแบรนดซัมเมอรแคมปมาตลอด 20 ป ดวย 
 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป เกิดจากความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและบริษัทเซเรบอส       
(ประเทศไทย) จํากัด มาต้ังแตป พ.ศ. 2533 ดวยจุดยืนในการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนไทยไดมี
โอกาสเทาเทียมกันในการเขารับการติวเขมกอนสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย ปจจุบันมีนักเรียนเขารวมโครงการฯ แลวจํานวน
กวา 470,000 คน สงผลใหโครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมายทั้งในและตางประเทศ ซึ่งนับวาเปน
ผลงานของภาครัฐและภาคเอกชน ที่ไดทํางานรวมกันจนประสบผลสําเร็จและเปนตัวอยางที่ดีสําหรับโครงการตาง ๆ ตอไป 
ท่ีมา : งานประชาสัมพันธ มก                   ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2552 
 


