
ทุนมูลนิธ ิRockefeller 
 กองวิเทศสัมพันธ มก. แจงขอมูลวา หากหนวยงานมีโครงการใหมที่เขาขายลักษณะโครงการที่ The Rockefeller 
Foundation ใหความสนับสนุน คือ เปนโครงการที่มีการสรางสรรคนวัตกรรมใหม เกิดประโยชนทั้งตอบุคคลและองคกร เปนโครงการ
ที่มีการริเริ่มในสาขาใหม  ๆ  ที่เนนการกระจายโอกาสในการเขาถึงของทรัพยากรตาง ๆ เนนการทําใหเกิดผลที่ย่ังยืน และเปน
โครงการที่มีการกําหนดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม มีเปาหมายที่สามารถวดัผลสําเร็จได มีการดําเนินโครงการในกรอบระยะเวลา     
ที่กําหนด สามารถย่ืนสมัครขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือดําเนินการโครงการได โดยมีกองวิเทศสัมพันธเปนหนวยงานกลางในการ
ประสานงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ  
 ผูสนใจสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่เว็บไซต http://www.rockfound.org  
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ                  ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2552 

คณะวิศวฯ จับมือกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
จัดโครงการซอมเคร่ืองจักร ปท่ี 2 

 หลังจากที ่มก. โดยสถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) คณะวิศวกรรมศาสตร ได
รวมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการซอมเครื่องจักร (Retrofit) : การเพิ่มประสิทธิภาพ
อุตสาหกรรมไทย ภายใตแผนยุทธศาสตร เม่ือปทีผ่านมาและประสบผลสําเร็จดวยดี ในการชวยใหผูประกอบการสามารถ       
ลดคาใชจายในการซื้อเครื่องจักรใหม  โดยการสงบุคลากรของหนวยงานเขารับการฝกอบรม การฟนฟูสภาพเครื่องจักรกล การ
ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องจักร 
 ในป 2552 มหาวิทยาลัยจึงขยายความรวมมือในโครงการซอมเครื่องจักรตอเปนปที ่2 รวมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย  
และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยเม่ือวันที ่27 กุมภาพันธ 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดรวมแถลงขาวการเปด
โครงการกิจกรรมฟนฟูประสิทธิภาพเครื่องจักรอุตสาหกรรม พรอมลงนามบันทึกขอตกลงรวมกับนายปรีชา เต็มพรอม นายก
สมาคมเครื่องจักรกลไทย โดยมี ดร.พส ุโลหารชุน รองอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนสักขีพยาน ณ หองประชุมสถาบัน RDiPT 
โดยกิจกรรมของโครงการจะเปดโอกาสใหชาง/วิศวกร อยางนอย 100 คน จากบริษัทผูประกอบการตาง ๆ ที่สนใจเขารวมการ
ฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พรอมเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตคือ เครื่องจักรกลซีเอ็นซ ีเครื่องฉีดพลาสติก มาฝกอบรม
การฟนฟูประสิทธิภาพเครื่องจักร ซึ่งจะชวยลดการนําเขาเครื่องจักรใหม และในอนาคตอาจสามารถพัฒนากาวสูการผลิตเครื่องจักร
ไดเองภายในประเทศ 
 ทั้งนี ้ในการดําเนินการโครงการนี้ ยังมีประโยชนในการเรียนการสอนของนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
เครื่องกลการผลิต ในการเขารวมสังเกตการณการฝกอบรมการซอมเครื่องจักร ซึ่งเปนประสบการณจริงที่ชวยเพ่ิมความพรอมใน       
การกาวสูการทํางานตอไป 
ท่ีมา : ผูอํานวยการสถาบัน RDiPT             ขอมูล ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2552 

มก. สนับสนุนการจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง 
 มก. อนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องดนตรีพ้ืนเมือง แก ชมรมสงเสริมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ จํานวน 26,200 บาท 
และชมรมนิสิตอีสาน จํานวน 53,300 บาท รวมเปนเงินที่ใหความสนับสนุนจากเงินรายไดสวนกลาง มก. ทั้งสิ้น 79,500 บาท         
(เจ็ดหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) โดยเครื่องดนตรีที่จัดซื้อ อาท ิโปงลาง รํามะนา กลองหาง กลองสะบัดชัย เปนตน ทั้งนี้เพ่ือสงเสริม
กิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีมา : กองกิจการนิสิต                 ขอมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2552 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๓๐      วันท่ี   ๑๙     เดือน  มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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ประชุมหารือกับ 6 ธนาคารภายใน มก. ชวยเหลือนิสิตฝกงาน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดการประชุมหารือกับธนาคารตาง ๆ ที่ประกอบการอยูภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณ
ใกลเคียง เม่ือวันที ่24 กุมภาพันธ 2552 ณ หองประชุมนนทร ีชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยมี 6 ธนาคารเขารวมการประชุม ไดแก 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย โดยมีผล
การประชุมสรุปไดคือ 1. ทุกธนาคารยินดีท่ีจะรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขาฝกงานในสาขาที่เก่ียวของกับการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคาร โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยามีความประสงคจะใหนิสิตไปฝกงานที่สาขายอย มก. ธนาคารไทยพาณิชยมีความ
ประสงคจะใหนิสิตไปฝกงานที่สํานักงานใหญ ธนาคารทหารไทยมีความประสงคจะใหนิสิตไปฝกงานที่สาขายอย มก. และสาขาใกล
บานนิสิต ธนาคารกรุงไทยมีความประสงคจะใหนสิิตไปฝกงานที่สาขาพหลโยธิน 39 สาขารามอินทรา กม.2 และสาขาที่จะเปดใน 
มก. ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทยมีความประสงคจะใหนิสิตไปฝกงานที่สํานักงานใหญ  2. ความรวมมือทางวิชาการ         
ซึ่งธนาคารมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุน อีกทั้งมีประสบการณโดยตรงทางดานการเงิน    
การธนาคาร ดังนั้น มหาวิทยาลัยสามารถเชิญบุคลากรของธนาคารมาเปนวิทยากรผูมีความรูเฉพาะดาน มาบรรยายใหความรู      
จัดสัมมนา หรือบรรยายพิเศษใหกับนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งทุกธนาคารยินดีใหความรวมมือดังกลาว 
ท่ีมา : สํานักงานทรัพยสิน                               ขอมูล ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2552  

มก. สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารสํานักหอสมุด 
 มก. จัดสรรงบประมาณก่ึงหนึ่งจํานวน 1 ลานบาท จากเงินรายได มก. ใหแกสํานักหอสมุดในการปรับปรุงอาคารชวงเกษตร
ศิลปการในสวนที่เปนครุภัณฑภายใน จากเดิมที่เสนอขออนุมัติประมาณการมาจํานวน 2 ลานบาท 
 ทั้งนี ้กอนหนานีม้หาวิทยาลัยไดสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 30.32 ลานบาท เพ่ือปรับปรุงระบบปรับอากาศ ระบบ   
ไฟฟาของอาคารชวงเกษตรศิลปการทั้งอาคารมาแลว โดยการปรับปรุงเริ่มมาต้ังแตเดือน มีนาคม – ธันวาคม 2552 ซึ่งระหวาง      
การดําเนินการ สํานักหอสมุดจะงดใชพ้ืนที่ทั้งอาคาร และยายทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดมาใหบริการที่อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ      
คาดวาเม่ือการปรับปรุงอาคารชวงเกษตรศิลปการแลวเสร็จ จะชวยใหนิสิต อาจารย และบุคลากรไดรับความสะดวกสบาย                
มีสภาพแวดลอมที่ดีสวยงามในการใชบริการ ซึ่งจะสงเสริมการศึกษาคนควาไดอยางเต็มที่ตอไป 
ท่ีมา : ผูอํานวยการสํานักหอสมุด                  ขอมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2552 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  
จัดการประชุมวิชาการใหกับ จ. นครปฐมและสกว. 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และจังหวัดนครปฐม มอบหมายใหสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
จัดการประชุมวิชาการ  “ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด : การพัฒนาจังหวัดนครปฐมบนฐานขอมูลและการมีสวนรวม” ในวันอังคาร 
ที ่24 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมริเวอร จังหวัดนครปฐม  

โดยผูเขารวมงานประชุมวิชาการจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย เจาหนาที่จากหนวยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน (ธุรกิจ) 
นักวิจัย นักวิชาการ ภาคประชาชน เกษตรกร ผูสนใจทั่วไป จํานวน 600 คน มีวัตถุประสงคเพ่ือนํางานวิจัยมาใชในการพัฒนา หรือ 
ตอยอดใหเปนประโยชน แลกเปลี่ยนเรียนรู ขอมูล ผลงานวิจัยที่เก่ียวกับจังหวัดนครปฐมในมุมมองตาง ๆ โดยมีการจัดนิทรรศการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร การอภิปราย และการจัดเวทีเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผูเก่ียวของทุกฝายถึงศักยภาพ 
โอกาส อุปสรรค ปญหา และแนวทางในการแกปญหา พรอมทั้งรวมกันกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยและการพัฒนาเปนรายประเด็น 
กําหนดทิศทางการพัฒนา เชื่อมโยงภาคนโยบาย วิชาการ เศรษฐกิจ และชุมชน เพ่ือกําหนดแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐมอยางเปน
รูปธรรมตอไป  
ท่ีมา : ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน                                  ขอมูล ณ วันท่ี 4 มีนาคม 2552 


