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ท่ีปรึกษาอธิการบด ี
มอบทุนการศึกษานิสิตสกลนคร   

   ดร.กนิษฐา กาญจนจาร ีที่ปรึกษาอธิการบดี จะมอบทุนการศึกษาใหกับนิสิตชั้นปที ่1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ปการศึกษา 2552 จํานวน 100 ทุน  ๆ ละ 10,000 บาท เพ่ือชวยเหลือนิสิตที่มีฐานะยากจนแตเรียนดี ไดศึกษาเลาเรียนโดย    
ไมมีขอจํากัดดานการเงิน ทั้งนี้ทางวิทยาเขตจะดําเนินการคัดเลือกนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพยทางการศึกษา เขารับทุนตามเจตจํานงของ
ผูมอบทุนตอไป  
ท่ีมา : รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร               ขอมูล ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2552 

ศูนยออสเตรเลียศึกษา ทําพิธีเปด 
ท่ีทําการใหม 

 เม่ือวันที ่26 มีนาคม 2552 ศูนยออสเตรเลียศึกษา ไดทําพิธีเปดที่ทําการใหมของศูนยฯ ซึ่งยายมาอยูชั้น 3 อาคารวิจัยและ
พัฒนา โดยไดนิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนตและถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ เพ่ือความเปนสิริมงคล 
ท่ีมา : ศูนยออสเตรเลียศึกษา                 ขอมูล ณ วันท่ี 26 มีนาคม 2552 

ผลงาน Robocode Battle Online 
นิสิตวิศวฯ เขารอบสุดทายการแขงขันรางวัล เจาฟาไอที 

 ผลงาน Robocode Battle Online ของ นายกอบชัย บุญชัยนาม นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ไดผานเขารอบสุดทาย     
การแขงขันรางวัล เจาฟาไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งท่ี 4 จากผลงานของนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 90 
ผลงาน จัดโดยมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทั้งนี้การประกาศผลรางวัลเจาฟาไอท ีรัตนราชสุดา สารสนเทศ จะประกาศผลการตัดสินใหทราบในเดือน พฤษภาคม 
2552 
ท่ีมา : มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ                ขอมูล ณ วันท่ี 26 มีนาคม 2552 

มก. สนับสนุน งบประมาณขยายกรงฝกบินนกลาเหยื่อ 
 จากการที่ในปจจุบัน จะมีนกลาเหย่ือที่บินพลัดถ่ินมาตกอยูตามพ้ืนที่ตาง ๆ โดยเฉพาะในเขตภาคใต ซึ่งเปนเสนทางของ 
นกอพยพจํานวนหลายตัว และไดนําสงมาใหหนวยฟนฟูนกลาเหย่ือ หนวยงานภายใตสังกัดโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทย –
ศาสตร มก. กพส. ตรวจวินิจฉัยบําบัดรักษาเพ่ือฟนฟูสุขภาพและศึกษาพฤติกรรมของนกลาเหย่ือ ใหมีความพรอมกอนปลอย 
คืนสูธรรมชาติเปนจํานวนมาก 
 มก. จึงเห็นสมควรสนับสนุนงบประมาณจํานวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน) จากเงินรายไดสวนกลาง มก.           
ป 2552 เปนคาใชจายในการกอสรางการขยายกรงสําหรับการฝกบินของนกลาเหย่ือ ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตรเสนอขอมา 
โดยกรงดังกลาวจะชวยเพ่ิมศักยภาพในการฟนฟูนกลาเหย่ือขนาดใหญ เชน อีแรง หรือ นกอินทร ีไดพรอมกันมากกวา 10 ตัว 
ในคราวเดียวกัน รวมถึงจัดสรางเปนคลินิคสําหรับนกธรรมชาติ (Wild Bird Clinic) ภายในกรงชุด 
เพ่ือเอื้อตอการควบคุมปองกันโรคสัตวสูคนจากนกธรรมชาติ 
 การดําเนินการดังกลาวจะเปนสวนที่ชวยพยุงประชากรของนกลาเหย่ือในธรรมชาติที่ถูกคุมคามเสี่ยงตอการสูญพันธุ 
เปนการอนุรักษสัตวปาดวยการฟนฟูสุขภาพและปลอยคืนธรรมชาติ 
ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร                 ขอมูล ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2552 

 
 

 



 
มก. ลงนามรวมมือตลาดหลักทรัพย ฯ ผลิตผูเชี่ยวชาญดานการลงทุน   

   รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ กับ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยคุณพันธศักด์ิ เวชนุรักษ รองกรรมการผูอํานวยการสถาบันเพ่ือพัฒนาตลาดทุน และ ผศ.สัมพันธ หุนพยนต คณบดี
คณะบริหารธุรกิจ ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง  (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน โดย คุณบุญพร 
บริบูรณสงศิลป กรรมการผูจัดการ เม่ือวันที ่5  มีนาคม 2552 เพ่ือสรางบุคลากรสูอุตสาหกรรมตลาดทุนไทย ตอบรับกระแสโลกาภิวัฒน
ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะรวมมือกับ มก. โดยให มก. เปนศูนยกลางการ
เรียนการสอนดานตลาดทุน และสนับสนุนหลักสูตรวิชาตลาดทุน  สําหรับโครงการปริญญาโทผูบริหารการเงิน (Financial M.B.A.) มก. 
ตลอดจนการอบรมหลักสูตรตลาดทุน และใบอนุญาตสําหรับผูประกอบวิชาชีพในตลาดทุน ภายใตโครงการ Professional Finance 
Academy ซึ่งประกอบดวยหลักสูตร ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือขึ้นทะเบียนผูขายหลักทรัพย 
(Single License) ความรูเก่ียวกับตราสารอนุพันธ (Derivative License) และหลักสูตรนักวิเคราะหอนุพันธ (Derivative Analyst) 
นอกจากนี ้คณะบริหารธุรกิจ ยังไดรวมมือกับ บริษัท หลักทรัพยกิมเอ็ง เสริมสรางประสบการณจริงใหกับนิสิตปริญญาโท ซึ่ง
กําลังขยายความรวมมือกับบริษัทหลักทรัพยชั้นนําอื่นตอไป รายละเอียดและปฏิทินการรับสมัครเรียนและการอบรม สามารถติดตาม  
ไดที ่www.Thaipfa.com หรือ www.fmba.bus.ku.ac.th หรือ โทร. 0-2636-3939 , 0-2636-3934 
ท่ีมา : คณะบริหารธุรกิจ                     ขอมูล ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2552 

ศูนยวิทยาศาสตรขาว มก. กพส. จําหนายขาวตานเบาหวาน 
ศูนยวิทยาศาสตรขาว มก. กพส. นําผลิตภัณฑขาวขัดขาว 100 % จากโครงการ “ปลูกขาววันแม เก็บเก่ียววันพอ” เม่ือ

วันที ่8 สิงหาคม – 8 ธันวาคม 2551 โดยบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จําหนายใหกับบุคลากรและผูสนใจทั่วไป ดังนี ้ขาวตานเบาหวาน
พันธุสินเหล็กผสมขาวหอมมะล ิ80 (90:10) ราคา 175 บาท ขาวพันธุหอมชลสิทธิ ์ราคา 160 บาท ขาวสีเผือกพันธุหอมปทุมธาน ี
ผสมไรซเบอรี ่(95:5) ราคา 150 บาท 

ผูสนใจซื้อไดที่ศูนยวิทยาศาสตรขาว มก. กพส. (ตึกดีเอ็นเอและจีโนมิกส) โทร.3688 ตอ 114 บริการสงทั้งวิทยาเขต
กําแพงแสน และวิทยาเขตบางเขน 
ท่ีมา : ศูนยวิทยาศาสตรขาว มก. กพส.                               ขอมูล ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2552 

มก. อบรมนานาชาต ิ“เศรษฐกิจพอเพียง”  
          สํานักสงเสริมและฝกอบรม รวมกับ สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (TICA) กระทรวงการ
ตางประเทศ ไดจัดฝกอบรมนานาชาติหลักสูตร “Sufficiency Economy” รุนที ่3 ใหแก บุคลากรจากประเทศกําลังพัฒนา จํานวน 
31 คน  จาก 28 ประเทศ เม่ือวันที ่9 – 24 มีนาคม 2552 ณ อาคารวิทยบริการ เพ่ือใหผูเขารับ  การอบรมนําองคความรูที่ไดรับทั้ง
ภาคทฤษฎ ีและปฏิบัติไปปรับใชในการแกปญหาความยากจน เศรษฐกิจ และสังคมของแตละประเทศตอไป  
          หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ในชวงบายของวันที ่24 มีนาคม 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานในพิธี
มอบประกาศนียบัตรแกผูเขารับการฝกอบรม พรอมกลาวปดการอบรม และถายภาพหมูรวมกัน  ณ  ชั้น 8 อาคารวิทยบริการ 
ท่ีมา : สํานักสงเสริมและฝกอบรม                                                                        ขอมูล ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2552 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร จัดพิธีเปดตึก ลดา รัตกสิกร 
 เม่ือวันที ่27 มีนาคม 2552 ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร ไดจัดพิธีเปดตึก ลดา รัตกสิกร (ตึกศิลปะ 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร) และจัดงานกตัญุตา ผศ.ลดา 90 ป ข้ึน พรอมพิธีสงฆ โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี      
ไดไปรวมในพิธีดวย 
 ทั้งนี้ที่ประชุมคณบดี มก. ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตามคําขอของภาควิชาคหกรรมศาสตร เพ่ือเปนอนุสรณ และแสดง
ความกตัญุตา แด ผศ.ลดา รัตกสิกร ผูเปนอาจารยที่มีเมตตา และทุมเทใหกับการสั่งสอนศิษยคหกรรมศาสตร มาต้ังแต ป พ.ศ. 
2496 จนเกษียณอายุราชการ 
ท่ีมา : คณะเกษตร          ขอมูล ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2552 

http://www.Thaipfa.com
http://www.fmba.bus.ku.ac.th

