
อธิการบดีบรรยายพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร 
 เม่ือวันที ่26 ธันวาคม 2551 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “ทิศทางการกาว
นําการบริการสังคมของคณะสัตวแพทยศาสตรในมุมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตรไดจัดขึ้น เปน
กิจกรรมสวนหนึ่งในงานวันคลายวันสถาปนาฯ พรอมกับงานสัมมนาและงานขอบคุณบุคลากร ประจําป 2551 ในโอกาสนี้ไดมอบ
สื่อการเรียนการสอน (หุนจําลองยางพารา) แกโรงเรียน 5 แหง ประกอบดวย โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
กรุงเทพฯ โรงเรียนชลประทานวิทยา จ.นนทบุรี โรงเรียนวัดขวาง จ.สุพรรณบุรี และโรงเรียนผาสามยอด จ.เลย เพ่ือใชประโยชนใน
การเรียนการสอนแกโรงเรียนดวย 
 หลังจากนั้นไดไปรวมถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ เนื่องในงานวันขึ้นปใหมและวันคลายวันสถาปนาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร / คณะสถาปตยกรรมศาสตร      ขอมูล ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2551 

อาจารย มก. รับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 
ประจําป 2552 

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประกาศผลการพิจารณาตัดสินรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงาน
ประดิษฐคิดคน ประจําป 2552 รวม 21 รางวัล 23 ผลงาน โดยหนึ่งในผลงานทีไ่ดรับรางวัลมีผลงานของอาจารยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ไดรับรางวัลดวย คือ ผลงานเรื่อง “วิธีการกระตุนใหเกิดสารหอมในไมกฤษณาโดยเช้ือราและสารอินทรีย     
ท่ีปลอดภัย” ผลงานของ รศ.ดร.งามผอง คงคาทิพย ภาควิชาเคมี รศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และ น.ส.ศลิษา สุวรรณภักด์ิ ภาควิชา
จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลชมเชย สาขาเกษตรศาสตร และชีววิทยา 
 ทั้งนี ้รศ.ดร.งามผอง คงคาทิพย และคณะจะเขารับโลประกาศเกียรติคุณพรอมเงินรางวัล 50,000 บาท ในงานวันนัก
ประดิษฐ ประจําป 2552 ซึ่งกําหนดจดัขึ้นในวันที ่2 กุมภาพันธ 2552 ณ ศูนยประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ีจ. นนทบุร ี
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ        ขอมูล ณ วันท่ี 5 มกราคม 2552 

มก. เดินหนาผลักดันการกีฬาสูความเปนเลิศ 
ผานแผนยุทธศาสตรกีฬา 2552 – 2555 

 จากความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนากีฬา มก. (พ.ศ. 2548 – 2551) โดย
มหาวิทยาลัยไดดําเนินนโยบายใหการสงเสริมดานการกีฬามาอยางตอเนื่อง ซึ่งผลจากการสนับสนุนดังกลาว ไดทําให มก. กาวสู
การเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันดับแนวหนา ที่นิสิตซึ่งเปนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสามารถครองแชมปการแขงขันทั้งใน
ระดับชาติ นานาชาติ รวมถึงการแขงขนักีฬาระดับโลก เชน กีฬาโอลิมปก มาอยางตอเนื่อง 
 และเพ่ือใหการดําเนินการดานการกีฬาของ มก. เปนไปอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรเดินหนาในการสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนากีฬาของ มก. ตอไป โดยในชวงระหวางวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2551 กอนสิ้นสุดแผน มหาวิทยาลัยได
รวมกับคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนากีฬา ซึ่งมี รศ.บรรจบ ภิรมยคํา เปนประธานคณะกรรมการฯ และสํานักการกีฬา โดยมี
ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนากีฬา ผูแทนชมรมกีฬา มก. รองคณบดีฝายกิจการนสิิต และเจาหนาที่ที่
เก่ียวของ ไดประชุมสัมมนารวมกันในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนากีฬา มก. ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 
2555) ข้ึน ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ. ชลบุรี เพ่ือใชเปนแผนยุทธศาสตรในการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยไปสูความสําเร็จ 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๓       วันท่ี   ๘      เดือน  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
 ทั้งนี ้แผนยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนากีฬา มก. ฉบับที ่2 นี ้จะเนนในยุทธศาสตร 5 ดาน ประกอบดวย การพัฒนา
กีฬาเพ่ือสุขภาพ การพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ การพัฒนาการบริหารการกีฬา โดยยุทธศาสตรแตละดานจะประกอบดวย
กิจกรรม โครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาการออกกําลังกายและเลนกีฬาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน รวมถึงสงเสริมและพัฒนา
กีฬาสูความเปนเลิศ 
ท่ีมา : ประธานคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนากีฬา มก. และสํานักการกีฬา     ขอมูล ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2551 

มก. มอบตราสัญลักษณ มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
แก 400 โรงงาน SME 

 ผูประกอบการโครงการระดับ SME จํานวน 392 โรงงาน เขารับมอบใบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ Pre - 
HACCP สัญลักษณแหงมาตรฐานอาหารปลอดภัย จาก รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ในพิธ ีซึ่งศูนยนวัตกรรมวิทยาการ
อาหาร มก. (KU – FIRST) โดยสถาบันคนควาและผลิตภัณฑอาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดขึ้น เม่ือวันที ่22 ธันวาคม 
2551 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. 
 สําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผูผลิตอาหารระดับ SME เตรียมเขาสูระบบ HACCP หรือ Pre – HACCP เปนโครงการ
ความรวมมือระหวางสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และศูนยนวัตกรรมวิทยาการอาหาร มก. และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตของผูประกอบการอุตสาหกรรมระดับ SME ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหได
มาตรฐานและมีคุณภาพที่ย่ังยืน สามารถนําความรูไปประยุกตใชและจัดการระบบการจัดการความปลอดภัยของการผลิตอาหาร
และสามารถผลิตอาหารไดอยางมีคุณภาพและปลอดภัย โดยมีเปาหมายในการอบรมโรงงานผลิตอาหารระดับ SME 600 โรงงาน 
ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปที่ผานมา โครงการฯ ไดจัดฝกอบรมไปแลว 601 โรงงาน และมีโรงงานที่ผานการประเมินตามเกณฑ
มาตรฐาน Pre – HACCP จํานวน 400 โรงงาน ซึ่งนับเปนความสําเร็จอยางสูงของโครงการฯ โดยผลสําเรจ็นี้จะสงผลประโยชนถึง
ผูบริโภคโดยตรงในการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
 ภายหลังพิธีมอบตราสัญลักษณ Pre – HACCP อธิการบดี ผูอํานวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และ     
ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดเย่ียมชมนิทรรศการ ความสําเร็จของโครงการ Pre – HACCP  ซึ่ง    
จัดขึ้นบริเวณดานหนาหองประชุมฯ 
ท่ีมา : สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร        ขอมูล ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2551 

มก. เตรียมคณะทํางานปรับปรุง 
อาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน 

 มก. ต้ังคณะทํางานปรับปรุงอาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขนใหม โดยมีอธิการบดีเปนประธานคณะทํางาน และ
คณะทํางานจาก 5 หนวยงาน ประกอบดวย จากฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่และกองแผนงาน ซึ่งคณะทํางานชุดนี้จะจัดทําแผนการปรับปรุงอาคาร เสนอตอ
มหาวิทยาลัย ดําเนินการสํารวจออกแบบปรับปรุง ประมาณราคา และการปรับปรุงอาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเปน
อาคารอนุรักษของมหาวิทยาลัย เพ่ือใชสําหรับการจัดงานพิธีการ งานตอนรับบุคคลสําคัญ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
ตอไป 
 ทั้งนี้ในสวนของสํานักงานโครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร (Ex-MBA) ซึ่งปจจุบันใชอาคารหอประชุมเกษตรกลาง
บางเขนเปนที่ทําการอยู จะยายไปใชสถานที ่ณ อาคารการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ ที่คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2553 
ท่ีมา : กองแผนงาน          ขอมูล ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 2551 


