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มก. เดินหนาสู...กาวแรก 
ของการเปนมหาวิทยาลยัวจิยัแหงเอเชยี 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรข้ึนแทนเปน 1 ใน 9 
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ประจําป 2552 
 จากความมุงม่ัน ทุมเท สะสมองคความรู พัฒนางานวจิยัมาอยางตอเนื่องยาวนานของคณาจารย นักวิจัยของมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ควบคูไปกับการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนและการผลติบัณฑิตที่มุงปลูกฝงใหเปนผูที่คิดเปน ทาํเปน มีความคิด
ริเริ่ม สรางสรรคในการพัฒนาสิง่ใหม หรอืนวตักรรมที่กอใหเกิดประโยชนตองานในหนาที่ สงัคม และประเทศชาติ ซึ่งเม่ือผนวก
รวมเขากับความสําเร็จในการบริหารงานดานอื่น ๆ ทัง้ในดานการประกันคุณภาพการศึกษา จากการไดรับรางวลัมหาวทิยาลยั 
ที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดมาตรฐาน การไดรับความเชื่อม่ันจากองคกรภายนอกในการมอบทุนสนบัสนนุการวิจยั 
ในปงบประมาณ 2551 – 2552 (นับถึง 31 มีนาคม 2552) กวา 754 ลานบาท ยังผลใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดผานการคัด
กรองจาก สกอ. เขารวมโครงการพัฒนามหาวทิยาลยัวิจัยแหงชาติ 
 สําหรบัมหาวทิยาลยัที่ไดเขารวมโครงการพัฒนามหาวทิยาลยัวิจัยแหงชาตินี้ จะไดรบัการสงเสริมการวิจัยจากรัฐบาลใหมี
ศักยภาพการทาํวิจยัที่สงูขึ้น ดวยงบเงินกูกระตุนเศรษฐกิจรอบ 2 (2553 – 2555) ประมาณ 1.2 หม่ืนลานบาท เพ่ือใหมหาวทิยาลัย
วิจัยทั้ง 9 แหง ไดรับการยกระดับขึ้นเปนมหาวทิยาลยัวิจยัแหงชาติที่มีขีดความสามารถระดับโลก (World – Class University)                   
ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและรองรับแผนพัฒนาประเทศเปนศูนยกลางการศึกษา 
(Education Hub) ของภูมิภาค 
 ทั้งนี้ เม่ือวนัที่ 29 สงิหาคม 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดลงนามรวมกบั นายสเุมธ แยมนุน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในบันทึกขอตกลงโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ป 2553 ในงาน
การประชุมเสนอผลงานวิชาการประจําป 2552 เพ่ือเปนการแสดงเจตนารมณของ สกอ. ในการสนับสนุนและผลักดัน
มหาวทิยาลยัวิจยัแหงชาติ และเจตนารมณของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ที่จะพัฒนาศักยภาพดานการวจิยัและขับเคลื่อนไปสู
มหาวทิยาลยัวิจยัที่มีขีดความสามารถระดับโลก โดยมี นายจรุินทร ลักษณวิศิษฎ รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ รวมเปนสกัขี
พยานในการลงนามที่จัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ. ชลบุร ี
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา               ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2552 

สหพันธเทควันโดโลก ยกยองนองสอง  
มือ 1 ของโลกรุน 46 กก. หญิง 

 “นองสอง” บุตรี เผือดผอง นสิิตชั้นปที่ 1 คณะสังคมศาสตร เจาของเหรียญเงินโอลมิปกเกมส’ 2008 ไดรับการจัดอันดับ
จากสหพันธเทควนัโดโลกใหกาวสูมือ 1 ของโลกในรุน 46 กิโลกรัม หญิง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 60 แตม ทิ้งหางนกักีฬาเกาหลใีต ซมิ 
ยองจ ู10 คะแนน  
 สําหรบัการจดัอนัดับนกักีฬาเทควันโดนี้ สหพันธเทควนัโดโลก หรือ ดับเบิลยูทเีอฟ ไดปรับปรงุระบบแขงขันใหม โดยคิด
คะแนนนกักีฬาเทควันโดจากทัว่โลกเพ่ือจดัอันดับโลกนกักีฬาซึ่งนาํมาใชเปนครั้งแรก เพ่ือผลในอนาคตที่อาจจะมีการวางมือนกักีฬา
ที่เขาแขงขนัในรายการตาง ๆ ทีส่หพันธฯ ใหการรบัรอง 
ท่ีมา : สํานักการกีฬา                  ขอมูล ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2552  

 



 
ครบรอบ 4 ป KITS 

 สํานกับริการคอมพิวเตอร จะจดังานครบรอบ 4 ป อาคารเกษตรศาสตร ไอทสีแควร “กาวสูการบริการยุคดิจทิลั                      
และมัลติมีเดีย สําหรบัคนรุนใหมวัยสรางสรรค (KITS for New Generation web2.0) ในวันพุธท่ี 9 กันยายน 2552 ณ อาคาร
เกษตรศาสตร ไอทสีแควร (KITS) เพ่ือประชาสัมพันธการใหบรกิารใหมของอาคาร KITS เผยแพรความรูการใชแอปพลเิคชั่น                 
ดานมัลติมีเดียทีท่นัสมัย และจดักิจกรรมเพ่ือกระตุนใหนสิิตสนใจพัฒนาการดานไอท ี
 จงึขอเชญินสิิตและบุคคลทัว่ไปเขารวมกิจกรรมที่นาสนใจภายในงาน 

• Station 1 @Garage Band เรียนรูการริงโทนมือถือดวยตนเอง 
• Station 2 @Happy Book  เรียนรูการสรางอลับ้ัมสวนตัวสุดเจง 
• Station 3 @Cool Web  เรียนรูทกัษะการสรางเว็บไซตแบบงาย ๆ  

 และพบกับกิจกรรม 3 ฐาน คือ iPhoto iWeb GarageBand และถายทอดสดพิธเีปดผานเว็บ ระหวางเวลา 9.00 –                 
10.00 น. นทิรรศการมีตลอดทั้งวนั 
ท่ีมา : สํานักบริการคอมพิวเตอร                           ขอมูล ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2552 

โรงพยาบาลสัตว รวมจัดนิทรรศการหุนจําลองยางพารา 
ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาต ิ

 โรงพยาบาลสัตว มก. ไดสงหุนจําลองยางพารา 2 แบบ ไดแก หุนทั่วไปทีใ่ชในการเรียนการสอน และหุนเพ่ือการฝกหดั          
ทางการแพทย กวา 100 ตัว รวมทั้งแผนโปสเตอรทีใ่ชในการเรยีนการสอน รวมจดักิจกรรมใน “งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
ประจําป 2552” โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดขึ้นระหวางเดือนสงิหาคม – ตุลาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร            
ในวันที ่17 – 19 สิงหาคม 2552 และศูนยแสดงนทิรรศการอิมแพค เมืองทองธาน ีในวนัที่ 8 – 20 สิงหาคม 2552 และงาน 
International Conference on Learning & Teaching : Active Learning และ EDUCA  2009 ศูนยประชุมไบเทค บางนา                       
ในวันที ่15 – 17 ตุลาคม 2552   
ท่ีมา : โรงพยาบาลสัตว มก. บางเขน                ขอมูล ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2552 

วิทยุชมุชนคนบางเขน สื่อกลางเผยแพรขาวสารสูประชาชน 
 คณะ / หนวยงานตาง ๆ ในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รวมถึงประชาชนและบุคคลทัว่ไปรอบพ้ืนที่มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ใหความรวมมือผลิตรายการวิทยุชุมชนคนบางเขน  ผานทางคลื่นวิทยุ FM 101.25 MHz 

หลงัจากทีส่ํานกัสงเสริมและฝกอบรม ไดจดัทาํโครงการสถานวีิทยุชมุชนคนบางเขน ออกอากาศวนัแรกเม่ือวนัที่ 1 
กุมภาพันธ 2551 ขณะนี้มีหนวยงานใน มก. รวมผลิตรายการแลว รวม 11 หนวยงาน ประกอบดวย คณะเกษตร คณะวนศาสตร 
คณะมนุษยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนคิการสตัวแพทย คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ศูนยวิจยัและพัฒนาการศึกษา สํานกังานอธกิารบดี งานประชาสัมพันธ มก. และ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รวมถึงภาคประชาชนและบุคคลทั่วไปรอบ ๆ พ้ืนที่ มก. 
 ทั้งนี้ สํานกัสงเสริมและฝกอบรมมีแผนทีจ่ะดึงนสิิต มก. และหนวยงานภายนอกโดยรอบ มก. ใหเขามามีสวนรวมในการ
ผลิตรายการใหเพ่ิมมากขึ้นในปตอ ๆ ไป 
 สําหรบัการผลิตรายการวิทยุชุมชนคนบางเขนนี ้นอกจากจะเปนการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ภารกิจ กิจกรรม แกประชาชน
ทั่วไปแลว ยังเปนสถานทีฝ่กปฏบัิติจรงิแกนสิิตที่เรียนในสาขานเิทศศาสตร สื่อสารมวลชน สงเสริมและนเิทศศาสตรเกษตร ฯลฯ 
ไดมาฝกทกัษะทาํงานรวมกันในงานการจดัรายการวทิยุดวย 
 คณะ / หนวยงานใน มก. ที่สนใจรวมผลติรายการออกอากาศเพ่ือเผยแพรเรื่องราวที่เปนประโยชนตอประชาชนภายนอก 
สามารถติดตอไดที่คุณเรวัติ อ่าํทอง สถานวีิทยุ ม.ก. โทร. 1623 ตอ 115 
ท่ีมา : สํานักสงเสริมและฝกอบรม                 ขอมูล ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2552 


