
 มก. จับมือ 4 สถาบันรับทุน EU 
จัดสัมมนาคารบอนฟุตพร้ินท คร้ังแรกในประเทศไทย 

 มก. จับมือ 4 สถาบัน ประกอบดวย บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและส่ิงแวดลอม (JGSEE) Institut  National de la Recherche 
Agronomique  ประเทศฝร่ังเศส University of Santiago de Compostela ประเทศสเปน University of Surrey ประเทศอังกฤษ  ซ่ึงไดรับทุน
สนับสนุนหลักจากสหภาพยุโรป ภายใตโครงการ Thailand - EC Cooperation Facility ดําเนินโครงการวิจัยเชิงรุกเร่ือง “การพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมอาหารไทยที่เก่ียวกับฉลากคารบอนฟุตพร้ินท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการคาที่ลดการปลดปลอยแกสคารบอนไดออกไซดระหวาง
ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปและประเทศไทย อันเปนการสงเสริมการบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ” 
 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 ที่ผานมา มก. โดยภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร และภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ 4 สถาบันที่รวมโครงการ ไดจัดสัมมนา เร่ือง คารบอนฟุตพริ้นทและฉลากคารบอน ขึ้น ณ โรงแรมสยามซิต้ี 
เพื่อใหความรูเก่ียวกับการพัฒนามาตรฐานการวิเคราะหคารบอนฟุตพร้ินทและฉลากคารบอนในตางประเทศ ใหกับผูประกอบการและผูสนใจ
ทั่วไป มีผูสนใจเขารวมการสัมมนาประมาณ 400 คน 
 ทั้งนี้ การสัมมนาในหัวขอเร่ืองดังกลาว นับเปนการสัมมนาที่จัดขึ้นเปนคร้ังแรกในประเทศไทย และเปนโครงการนํารองที่ดีในการ
ผลักดันใหเกิดความตระหนักถึงการลดการปลอยแกสคารบอนไดออกไซดที่สงผลกระทบตอปญหาภาวะโลกรอน 
ท่ีมา : คณะวิทยาศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร        ขอมูล ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2552 

 มก. รณรงคใหนิสิตแตงกายถูกระเบียบ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รณรงคใหนิสิตแตงกายถูกระเบียบเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย มีเอกลักษณ ตลอดจนเสริมสรางและ
ดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย  โดยขอความรวมมือจากคณะ  คณาจารย  และเจาหนาที่  ชวยกันดูแลตักเตือนนิสิตใหแตงกาย
ถูกตองตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ระเบียบวาดวยการแตงกายของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ลงวันที่ 
4 มีนาคม 2545  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ขอสงวนสิทธิ์จะไมใหบริการแกนิสิตที่แตงกายไมถูกตองตามระเบียบ ดังนี้   

1. หนวยราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะไมรับติดตอราชการและไมใหใชบริการ 
 2. อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําวิชาจะไมรับการติดตอและไมใหคําปรึกษาในทุกเร่ือง 
 3. อาจารยผูสอนประจําวิชาจะไมอนุญาตใหเขาหองเรียน 
 4. อาจารยผูควบคุมหองสอบจะไมใหเขาหองสอบในวิชานั้น ๆ 
 ระเบียบการแตงกายนิสิตระดับปริญญาตร ีมีดังนี้ 
  1. การแตงกายในเวลาเรียน เวลาราชการปกติ และเวลาทําการของหนวยราชการตาง ๆ ในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 1.1 เครื่องแตงกายนิสิตหญิง 
  1.1.1 เส้ือเช้ิตสีขาวผาหนาแบบเรียบ ไมมีสาบดานหลัง ไมรัดรูป แขนทรงกระบอก ยาวเหนือศอก ไมเกิน 5 เซนติเมตร ติด
กระดุมโลหะเงินลายถม เคร่ืองหมายพระพิรุณทรงนาค ไมติดกระดุมคอ ทับชายเส้ือไวในกระโปรง ติดเข็มเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บนอกเส้ือดานขวา โดยอยูแนวกระดุมเส้ือเม็ดที ่2 
  1.1.2 กระโปรงสีน้ําเงิน กรมทา หรือดํา แบบและทรงสุภาพ ส้ันเหนือเขาไมเกิน 5 เซนติเมตร หรือยาวเหนือขอเทาไมตํ่ากวา 
10 เซนติเมตร 
  1.1.3 เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณทรงนาค 
  1.1.4 รองเทาหุมสนหรือรัดสนแบบสุภาพสีดํา สีน้ําตาล หรือสีขาว 
  1.1.5 สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 สวมถุงเทาขาว รองเทาหุมสนสีขาว 
 1.2 เครื่องแตงกายนิสิตชาย 
  1.2.1 เส้ือเช้ิตแขนส้ันหรือแขนยาวสีขาวผาหนา แบบเรียบ ไมรัดรูป ไมมีลาย ไมมีดอก ทับชายเส้ือไวในกางเกง 
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  1.2.2 กางเกงขายาวสีน้ําเงิน กรมทา หรือดํา แบบและทรงสุภาพ 
  1.2.3 เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  1.2.4 รองเทาหุมสนสีดํา สีน้ําตาล หรือสีขาว แบบสุภาพ สวมถุงเทา 
  1.2.5 สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 ผูกเน็คไทสีเขียว ปกตราพระพิรุณทรงนาค 
  1.2.6 ทรงผมแบบสุภาพ หามไวหนวดและเครา 
 2. การแตงกายในงานพิธี หมายถึง งานพิธีการของคณะและของมหาวิทยาลัย 
 2.1 เครื่องแตงกายนิสิตหญิง 
  2.1.1 เส้ือเช้ิตสีขาวผาหนา แบบเรียบ ไมมีสาบดานหลัง ไมรัดรูป แขนทรงกระบอกยาวเหนือศอก ไมเกิน 5 เซนติเมตร         
ติดกระดุมโลหะเงินลายถม เคร่ืองหมายพระพิรุณทรงนาคและติดกระดุมคอ ทับชายเส้ือไวในกระโปรง ติดเข็มเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรบนอกเส้ือดานขวา โดยอยูแนวกระดุมเส้ือเม็ดที่ 2 
  2.1.2 กระโปรงสีน้ําเงิน กรมทา หรือดํา แบบและทรงสุภาพ ยาวคลุมเขาหรือยาวเหนือขอเทาไมตํ่ากวา 10 เซนติเมตร 
  2.1.3 เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณทรงนาค 
  2.1.4 รองเทาหนังหุมสนสีดํา หรือสีน้ําตาล แบบสุภาพ 
 2.2 เครื่องแตงกายนสิิตชาย 
  2.2.1 เส้ือเช้ิตแขนยาวสีขาวผาหนา แบบเรียบ ไมรัดรูป ไมมีลาย ไมมีดอก ทับชายเส้ือในกางเกง 
  2.2.2 กางเกงขายาวสีน้ําเงิน กรมทา หรือดํา แบบและทรงสุภาพ หามสวมกางเกงยีนส 
  2.2.3 เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  2.2.4 รองเทาหนังหุมสนสีดํา หรือสีน้ําตาล แบบสุภาพ สวมถุงเทา 
  2.2.5 เน็คไทสีเขียว ปกตราพระพิรุณทรงนาค 
 3. การแตงกายในงานพระราชพิธี 
 3.1 เครื่องแตงกายนิสิตหญิง 
  3.1.1 เส้ือเช้ิตสีขาวผาหนา แบบเรียบ ไมมีสาบดานหลัง ไมรัดรูป แขนทรงกระบอก ยาวเหนือศอก ไมเกิน 5 เซนติเมตร ติด
กระดุมโลหะเงินลายถม เคร่ืองหมายพระพิรุณทรงนาค ติดกระดุมคอ ทับชายเส้ือไวในกระโปรง ติดเข็มเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บนอกเส้ือดานขวา โดยอยูแนวกระดุมเส้ือเม็ดที ่2 
  3.1.2 กระโปรงสีกรมทา แบบและทรงสุภาพ  ยาวคลุมเขา 5 เซนติเมตร 
  3.1.3 เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณทรงนาค 
  3.1.4 รองเทาหนังหุมสนสีดํา สวมถุงนองสีเนื้อ 
 3.2 เครื่องแตงกายนิสิตชาย 
  3.2.1 เส้ือเช้ิตแขนยาวสีขาวผาหนา แบบเรียบ ไมรัดรูป ไมมีลาย ไมมีดอก ทับชายเส้ือไวในกางเกง 
  3.2.2 กางเกงขายาวสีกรมทา แบบและทรงสุภาพ หามสวมกางเกงยีนส 
  3.2.3 เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  3.2.4 รองเทาหนังหุมสนสีดํา  แบบสุภาพ  สวมถุงเทา 
  3.2.5 เน็คไทสีเขียว  ปกตราพระพิรุณทรงนาค 
 3.3 สําหรับนิสิตที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่พิเศษในงานพระราชพิธี  ใหแตงกายตามที่อาจารยดูแลในงานพิธีนั้น
กําหนดใหแตง 
 4. การแตงกายในการเรียนวิชาพลศึกษา การเรียนภาคปฏิบัติการและการฝกงานภาคสนามของคณะตาง ๆ ใหเปนไปตามที่
ภาควิชาซ่ึงทําการสอนวิชานั้น ๆ กําหนด  และใหใชไดเฉพาะในวิชาเรียนนั้น ๆ เทานั้น 
 5. การแตงกายของนิสิตศาสนาตาง ๆ อนุโลมใหเปนไปตามกฎของศาสนานั้น ๆ  
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ       ขอมูล ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2552 
 


