
มก. ประชุมจัดเตรียมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดเจาชายอากิชิโน 
 ตามที ่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เม่ือวันที ่18 กันยายน 2549 ไดมีมติเปนเอกฉันทให
ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สัตวแพทย) แก H.I.H. Prince Akishion ประเทศญ่ีปุน นั้น  
 มก. ไดจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพิธทีูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แก เจาชายอากิ    
ชิโน ขึ้นเม่ือวันที ่7 มกราคม 2552 ณ หองประชุม อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยมีนายกสภา มก. อธิการบดี ผูแทนกระทรวงการ
ตางประเทศ และผูแทนสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุน เปนที่ปรึกษา และมีรองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานกรรมการ เพ่ือรับทราบ
ความกาวหนา และหารือเก่ียวกับการเตรียมการจัดพิธีฯ ใหสมพระเกียรติและเหมาะสม โดยคาดวาจะเสด็จมารับการทูลเกลาฯ ถวาย
ปริญญา ในราวเดือน มีนาคม 2552 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิชาการ / กองวิเทศสัมพันธ        ขอมูล ณ วันท่ี 7 มกราคม 2552 

มก.สนับสนุนงบ 2.5 ลานบาท เปนรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาต ิปแรก 
 จากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ตองการสงเสริมสนับสนุนอาจารย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ไดสรางสรรคผลงานวิจัย
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใหมีคุณภาพและมีผลงานตีพิมพอยางตอเนื่อง 
 มหาวิทยาลัยจึงเหน็สมควรอนุมัติงบประมาณ จํานวน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) จากเงินรายไดสวนกลาง 
จัดสรรมอบเปนรางวัลแกอาจารย นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาต ิในปงบประมาณ 2552 
(พิจารณาผลงานวิจัยป พ.ศ. 2551) โดยมอบรางวัลแบงเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 
 1. ประเภทบุคคล-ผูสรางสรรคผลงานวิจัยตีพิมพ และรางวัลสําหรับหนวยงานระดับคณะซึ่งเปนตนสังกัดของผูที่ไดรับรางวัล 
 2. ประเภทบุคคล-ผูสรางสรรคผลงานวิจัยตีพิมพสูงสุด และรางวัลประเภทหนวยงานระดับคณะที่สรางสรรคผลงานวิจัยตีพิมพ
สูงสุด 
 3. ประเภทหนวยงาน-หนวยงานระดับคณะที่มีอัตราเพ่ิมจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพสูงสุด (พิจารณารางวัลนี้จะเริ่มจากปที ่3 
ของการพิจารณารางวัล ป 2553) 
 ทั้งนี ้การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเปนรางวัลแกผลงานวิจัยตีพิมพดังกลาว คาดวาจัดสรรเพ่ิมในปงบประมาณ 2553 
ในวงเงินรวม 3,300,000 บาท (สามลานสามแสนบาทถวน) และวงเงินรวม 4,200,000 บาท (สี่ลานสองแสนบาทถวน) ในปงบประมาณ 
2554 รวมวงเงินสนับสนุนทัง้ 3 ปงบประมาณเปนวงเงินรวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) ซึ่งคาดวาจะเปนสวนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 
 อาจารย นักวิจัยที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดการย่ืนสมัครขอรับรางวัลไดจากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที ่
30 ธันวาคม 2551 เรื่อง การมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2551-2553 หรือสอบถาม
ขอมูลไดที ่สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย                        ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2551 

รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร – คณาจารยประจํา ชุดใหม 
 ตามที่วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร และประเภทคณาจารยประจํา ไดครบวาระลงไป
เม่ือวันที ่16 พฤศจิกายน 2551 โดยในชวงที่ผานมามหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร และ
ประเภทคณาจารยประจําชุดใหมเรียบรอยแลว โดยมีรายชื่อผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ประเภท ดังนี ้
 
 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๕       วันท่ี   ๑๓      เดือน  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย     กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประเภทผูบริหาร      ประเภทคณาจารยประจํา 
1. รศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 1. รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน คณะเกษตร กพส. 
 2. ผศ.มยุรี เทศผล รองอธิการบดีฝายอํานวยการ   2. ผศ.ดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม คณะวนศาสตร 
 3. รศ.ดร.วรวิทย สิริพลวัฒน คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน  3. ผศ.ดร.ปฐมาภรณ ศรีผดุงธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร 
 4. ผศ.ดร.ธวัชชัย ศักด์ิภูอราม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  4. ผศ.ดร.รวิพิมพ ฉวีสุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 5. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  5. รศ.ดร.ธารินี พงศสุพัฒน คณะบริหารธุรกิจ 
 6. รศ.ดร.มนฤตยพล อุรบุญนวลชาติ คณบดีคณะสังคมศาสตร 6. ผศ.ดร.ศศิธร จางภากร โรงเรียนสาธิต แหง มก. 
 7. ผศ.ดร.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม  7. ผศ.ดร.รังสรรค ปติปญญา คณะเศรษฐศาสตร 
 8. ดร.ณรงค พิพัฒนธนวงศ ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 8. ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทรเปรม คณะเกษตร กพส. 
 โดยมี รศ.ดร.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ เปนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ 
ผศ.นงลักษณ งามเจริญ ผูชวยอธิการบดีฝายอํานวยการ เปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี ้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ง       
2 ชุด ดังกลาว ไดดํารงตําแหนงแลว ต้ังแตวันที ่17 พฤศจิกายน 2551 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป นอกจากนี ้สภามหาวิทยาลัยได
แตงต้ังให นายอํานวย เนตยสุภา ดํารงตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สืบแทนจาก นายรัตน พานิชพันธ 
ซึ่งขอพนจากตําแหนง ต้ังแตวันที ่11 พฤศจิกายน 2551 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง   2 ป 
ท่ีมา : กองกลาง           ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2551 

การผลิตนมคุณภาพของศูนยผลิตภัณฑนม มก. 
 นับเปนเวลากวา 46 ปแลว ที่โรงนมของมหาวิทยาลัยหรือในชื่อที่เรียกเปนทางการวา ศูนยผลิตภัณฑนม มก. ไดเปด
ดําเนินการขึ้น โดยไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียในดานอุปกรณ และจากยูซอมในการกอสรางอาคารผลิต ปจจุบัน        
นมพาสเจอรไรสของ มก. เปนที่รูจักและนิยมบริโภคโดยทั่วกันของเด็กและผูนิยมด่ืมนม มีนมที่ผลิตจําหนายในขณะนี ้ไดแก นมรสจืด 
นมพรองมันเนย นมปรุงแตงรสตาง ๆ นมรสจืดเสริมฟลูออไรด ผลิตภัณฑบรรจุในถุงและขวดโพลีเอททิลีนขนาด 200 มล. และนมเปรี้ยว
พรอมด่ืมรสตาง ๆ บรรจุในถุงและขวดในปริมาตร 150 มล. 
 รศ.ดร.ประวีร วิชชุลตา ท่ีปรึกษาและกรรมการบริหารศูนยผลิตภัณฑนม ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ปจจุบันศูนยผลิตภัณฑนม 
ผลิตนมดวยระบบ plate pasteurization พรอมอุปกรณตีไขมัน (homogenization) ที่มีขนาดกําลังการผลิต 4 ตัน/ชม. จัดสรางอาคารขึ้น
ใหมในป 2546 โดยใชงบรายไดของศูนยผลิตภัณฑนม แยกเปน 2 สวน คือ อาคารโรงงาน และ อาคารธุรการ โดยในสวนของอาคาร
โรงงานมีพ้ืนที่ใชสอยรวม 1,700 ตร.ม. ในปงบประมาณ 2550-2551 ที่ผานมา ศูนยผลิตภัณฑนมไดผลิตนมพาสเจอรไรสประเภทตาง ๆ 
รวมกันมากกวา 18 ลานหนวยบรรจ ุทําการผลิต 6 วัน/สัปดาห มีพนักงานรวมกันในสวนของผลิตภัณฑนม 50 คน จัดจําหนาย
ผลิตภัณฑนมที่ผลิตผานราชการขายในโครงการนมโรงเรียนของภาครัฐและภาคเอกชน ระบบขายตรงถึงบาน โดยผานสายสงคนกลาง 
และขายปลีกแกลูกคาที่มารับซื้อ ณ โรงงาน 
 ในสวนของการควบคุมคุณภาพการผลิต จะมีฝายควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ ทําการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
อยางตอเนื่อง รวมถึงกําหนดเปนนโยบายใหทุกฝายจัดทําบันทึกการทํางานแตละขั้นตอนที่สามารถใชเปนหลักฐานเพ่ือสามารถสอบทวน
ในกรณีที่เกิดปญหากับผลิตภัณฑ 
 ทั้งนี ้ศูนยผลิตภัณฑนม ดําเนินการผลิตภายใตการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GMP ในระบบสากล (GMP - CODEX)   
โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และ HACCP จากสถาบันอาหารแหงชาติ ต้ังแตป 2548 เปนตนมา 
 ปจจุบันศูนยผลิตภัณฑนม ดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานอธิการบดีมีรองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 
เปนประธานคณะกรรมการบริหารศูนยผลิตภัณฑนม 
ท่ีมา : รศ.ดร.ประวีร วิชชุลตา ท่ีปรึกษาและกรรมการบริหารศูนยผลิตภัณฑนม                    ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2551 


