
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณฯ 
พระราชทานทุนทรัพยเปนเงินทุนการศึกษานิสิต 

 ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
คณะกรรมการบริหารสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด เขาเฝาทูลเกลาถวายทะเบียนสมาชิกสมทบกิตติมศักด์ิ สหกรณออมทรัพย 
มก. จํากัด เม่ือวันที ่10 มีนาคม 2552 ที่ผานมา ณ พระตําหนักจักรีบงกช นั้น พระองคทานไดพระราชทานเงินทุนการศึกษา 
จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) เพ่ือเปนทุนการศึกษาแกนสิิตคณะวิทยาศาสตร และคณะประมง คณะละ 100,000 
บาท โดยมอบใหคณะเปนผูพิจารณาระดับทุนการศึกษาที่จะมอบ (ระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา) และจะพระราชทานเงิน
ทุนการศึกษาใหเปนประจําทุกป 
ท่ีมา : อธิการบด ี          ขอมูล ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2552 

รองวิเทศฯ มก. ไดรับแตงตั้งเปนอนุกรรมการของ สกอ. 
 รศ.ดร.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มก. ไดรับแตงต้ังเปนอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ตามคําสั่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที ่5/2552 ลงวันที ่12 กุมภาพันธ 2552        
มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ต้ังแตวันที ่4 กุมภาพันธ 2552 เปนตนไป โดยใหมีหนาที่พิจารณาการเสนอแนะนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา ตลอดจนกลั่นกรองงานที่เก่ียวของกับการอุดมศึกษากอนนําเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 
 นอกจากนี้ยังไดรับแตงต้ังเปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามคําสั่ง
คณะอนุกรรมการวิทยาลัยชุมชน ที ่1/2552 ลงวันที ่12 มกราคม 2552 ต้ังแตวันที ่12 มกราคม 2552 เปนตนไป โดยมีหนาที่
พิจารณาเสนอแนะนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนกลั่นกรองงานที่เก่ียวของกับวิทยาลัยชุมชนกอนนําเสนอ
คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนพิจารณา 
ท่ีมา : รองอธิการบดฝีายวิเทศสัมพันธ        ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2552 

วารสารของคณะ – มก. 
ไดรับทุนสนับสนุนวิชาการ จาก สกอ. 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดรวมมือกันในการที่   
จะยกมาตรฐานการเผยแพรผลงานวิชาการในประเทศใหมีคุณภาพ และเกิดมาตรฐานที่เทียบไดกับนานาชาติ โดยการใหทุน
สนับสนุนดานการเงินแกวารสารวิชาการ ที่ผานเกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการที่กําหนด คือ มีศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกจากภายนอกรวมเปนกองบรรณาธิการและผูประเมินบทความตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น  และมีผลงาน
อยางตอเนื่อง บทความที่ตีพิมพในวารสาร ตองมีบทความที่ผูเขียนมาจากสถาบันอื่นไมนอยกวา 10% ของจํานวนบทความ
ทั้งหมดและในอนาคตควรมีการเพ่ิมจํานวนบทความใหถึง 25% ของบทความทั้งหมด เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพวิชาการของ
ประเทศ ฯลฯ 
 ทั้งนี้ในสวนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีวารสารที่ไดรับทุนสนับสนุนวารสารวิชาการ จาก สกอ. ดังนี ้

1. วารสารเศรษฐศาสตร ไดรับทุนสนับสนุน (ทุนตอเนื่อง) จํานวน 250,000 บาท 
2. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาสังคมศาสตร ไดรับทุนสนับสนุน (ทุนใหม) จํานวน 250,000 บาท 
3. Kasetsart Journal : Natural Science ไดรับทุนสนับสนุน (ทุนตอเนื่อง) จํานวน 100,000 บาท 

ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย         ขอมูล ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2552 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๒๙      วันท่ี   ๑๗     เดือน  มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
 

มก. จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2551 
“ การจัดสวัสดิการ ภายใน มก.” 

 ผศ.มยุรี เทศผล รองอธิการบดีฝายอํานวยการและประธานคณะกรรมการสวัสดิการ มก. พรอมดวย คณะกรรมการ
สวัสดิการฯ คณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ ชุดตาง ๆ และบุคลากร มก. จํานวน 330 คน เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2551 
“ การจัดสวัสดิการภายใน มก.”  เม่ือวันที ่27 กุมภาพันธ 2552  ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยมี 
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดการประชุม  
            การจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2551 มีวัตถุประสงคเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานการจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหแก
บุคลากรซึ่งเปนสมาชิกกองทุนสวสัดิการไดรับทราบและเขาใจกิจกรรมตาง ๆ ที่คณะกรรมการสวัสดิการฯ จัดขึ้นในรอบปที่ผาน
มา ตลอดจนเสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณการจัดสวัสดิการ และเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายใน มก.ประเภทตาง ๆ ในปตอไป  
            อนึ่ง การจัดสวัสดิการภายใน มก.  ไดเริ่มดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2530 และไดมีการปรับปรุงประเภทของการจัด
กิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร ซึ่งในปจจุบันมีการจัดสวัสดิการหลายประเภท เชน สวัสดิการรถโดยสาร 
สวัสดิการเงินกูเพ่ือคุณภาพชีวิต การจัดตลาดนัด โครงการอบรมวิชาชีพสําหรับบุคลากร โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ    
เปนตน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ         ขอมูล ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2552 

“นํ้าถวย” ตราเกษตร ผลิตภัณฑใหมลาสุดของ มก.  
 ศูนยผลิตภัณฑนม มก. ผลิต “น้ําถวย” พรอมด่ืมตราเกษตร ซึ่งเปนผลิตภัณฑใหมลาสุดของศูนยฯ จําหนายใหกับ
บุคลากร รานคา และหนวยงานตาง ๆ ภายใน มก. ในราคาโหลละ  27  บาท พิเศษในชวงทดลองขาย ซื้อ 15 โหล แถมใหอีก     
1 โหล น้ําด่ืมบรรจุถวยตราเกษตร “สดชื่น บริสุทธิ์ ดุจหยาดพิรุณ “ ผลิตดวยระบบรีเวอรสออสโมซิส ผานการฆาเชื้อดวย         
แสงอุลตราไวโอเลต บรรจุในถวยพลาสติกอยางดี ขนาดบรรจ ุ 220  มล. ซีลดวยความรอน  ซึ่งไดมีการควบคุมคุณภาพใน      
การผลิต และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑแลววามีความปลอดภัยตอผูบริโภค โดยไดรับการรับรองมาตรฐานจาก  HACCP 
CERTIFIED  
 ผูสนใจซื้อน้ําถวยตราเกษตร สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่ศูนยผลิตภัณฑนม มก. โทร. 0 -2579 – 9594     
ภายใน 1348  
ท่ีมา : ศูนยผลิตภัณฑนม มก.         ขอมูล ณ วันท่ี 4 มีนาคม 2552 

นิสิตสถาปตย ควารางวัลชนะเลิศ 
ออกแบบผลงาน รักษโลก 

 นิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบและผลิตชิ้นงาน ประเภทโคมไฟ ในงาน   
“100 Design to Save the World” จัดโดยสยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามเซ็นเตอร จากผลงาน The Rhythm of Forest Shadow 
ผลงานของ นายสุภพงศ สุรธนานันต และนายพรเทพ อังกิตานนท นิสิตชั้นปที ่3 ซึ่งทัง้คูไดนํากระดาษลังมาขดเปนวงกลม และ
นําเอาเศษเหล็กจากอุตสาหกรรมมาทําเปนโครงของโคมไฟ เลียนแบบลักษณะของตนไมที่มีก่ิงกานแตกแขนง โดยกระดาษลังที่
ขดเปนวงกลม มีลักษณะเลียนแบบพุมของตนไม ทําใหเกิดการซอนทับและเกิดแสงเงาที่แตกตางกัน 
 การพิจารณาตัดสินรางวัลในการประกวดครั้งนี้ใชหลักเกณฑแนวคิดสรางสรรคที่แปลกใหม ความโดดเดนของการ
เลือกใชวัสดุ 3Rs คือ Reduce, Reuse, Recycle บวกกับความประณีตของผลงาน และความสอดคลองกับแนวคิดของชิ้นงาน 
ท่ีมา : คณะสถาปตยกรรมศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2552 
 


