
อาจารย มก. ไดรับแตงตั้งเปนประธานบอรด 
 ดร.จีรศักดิ ์พงษพิษณุพิจิตร อาจารยคณะเศรษฐศาสตร ไดรับการแตงต้ังจากคณะรัฐมนตร ีใหดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ SIPA ทั้งนี ้ต้ังแต
วันที ่17 กุมภาพันธ 2552 
 โดยกอนหนานี ้รศ.อํานาจ ธีระวนิช อาจารยคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) มาต้ังแตวันที ่28 พฤศจิกายน 2549 และจะครบวาระในวันที ่
27 พฤศจิกายน 2552 
ท่ีมา : สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาต ิและองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย  ขอมูล ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2552 

โครงการความรวมมือ มก. - ครัวการบินไทย 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ Mercury Award 2008 จาก ITCA 

 โครงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตร และผลิตภัณฑตามมาตรฐานคุณภาพ โดยระบบการผลิตทางการ 
เกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good  Agricultural Practice : GAP) ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร กับ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการจัดทํา Contract Farming เพ่ือใหความรูแกเกษตรกรในการปลูก
ผลิตผลทางการเกษตรแบบปลอดภัยเพ่ือใชในกิจการฝายครัวการบินไทย ไดรับรางวัลชนะเลิศ Mercury Award 2008 จาก 
ITCA (International Travel  Catering Association) ซึ่งไดจัดการประชุมประจําปที่เมืองบาเซโลนา ประเทศสเปน โดยมี
สมาชิกเขารวมประชุมกวา 700 บริษัททั่วโลก  

รางวัล Mercury Award 2008 นี ้เปนรางวัลเกียรติยศสําหรับองคกรที่มีผลงานโดดเดนและล้ําหนาในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและครัวการบินทั่วโลก ในปนี้ฝายครวัการบินไทยไดนําผลงานของโครงการ Good Agricultural Practice หรือ    
GAP รวมทั้งตัวอยางผลผลิตเสนอแกคณะกรรมการตัดสินที่ประเทศอังกฤษ เพ่ือชิงรางวัล Mercury Award ในหมวดที ่4    
ดานความสามารถในการพัฒนา โดยเนนใหเห็นถึงความสําเร็จในการรวมมือกับสถาบันการศึกษาซึ่งก็คือมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ในการพัฒนาเกษตรกรในประเทศใหสามารถปลูกผลผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย สามารถใหบริการ
กับผูโดยสารทั่วโลกได โดยโครงการ GAP ไดเริ่มดําเนินการต้ังแตป 2546 ไดทําการศึกษาและหาแนวทางปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดีและเหมาะสมในการพัฒนาผลผลิตจากเกษตรกร เพ่ือใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีพรอมที่จะนําเสนอสูสากลใน
ลักษณะอาหารที่มีทั้งคุณภาพและถูกสุขอนามัย  ตลอดจนขยายผลในการสรางประโยชนใหเกิดแกภาคเกษตรกรรมโดยรวม 
ดวยการนําระบบ Good Agricultural Practice มาประยุกตใชในการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศ ประเภท   
พืช ผัก ผลไม และผลิตภัณฑจากสัตว โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูใหการสนับสนุนและเปนที่ปรึกษาดานวิชาการ  
ในการผลิตสินคาทางการเกษตรระบบ GAP รวมทั้งแสวงหาแหลงผลิตและตรวจสอบระบบการผลิตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และมาตรฐานตามที่ฝายครัวการบินกําหนด ซึ่งโครงการ GAP นี ้นอกจากจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการผลิตอาหารเพ่ือ
บริการแกผูโดยสารและสายการบินลูกคาของฝายครัวการบินแลว ยังเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการพัฒนาการผลิตสินคา
ทางการเกษตรของไทยใหมีมาตรฐานในระดับสากล อันจะกอใหเกิดผลดีตอเกษตรกรโดยตรงทั้งในเรื่องของรายได และการ
พัฒนาคุณภาพของผลผลิตใหมีมาตรฐานกอนจะปอนสูตลาดตอไปในอนาคต  
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ        ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2552 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๓๑      วันท่ี   ๒๓     เดือน  มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
มก. จัดงานใสใจ หวงใยบัณฑิต  

ชี้ชองแหลงงาน ชวยบัณฑิตจบใหม 
     จากสถานการณวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งสงผลใหสถานประกอบการตาง ๆ ตองปลดพนักงานและปดกิจการลงเปน
จํานวนมาก รวมถึงสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดระบุชัดวา ตัวเลขจํานวนผูวางงานจะขยับสูงขึ้น โดยกลุมที่มีอัตราวางงานสูง
ที่สุด คือ ผูทีเ่พ่ิงจบการศึกษาใหม เนื่องจากยังขาดประสบการณในการทํางาน ทําใหโอกาสการบรรจุเขาทํางานมีนอย   
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เห็นถึงความสําคัญในการรับผิดชอบตอสังคมและเสริมสรางพัฒนานิสิต ซึ่งนอกจากการ
จัดหลักสูตรการเรียน การสอนใหบัณฑิตมีความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชาที่เรียนแลว มหาวิทยาลัยยังเห็นถึง
ความสําคัญของการเสริมสรางและพัฒนานิสิตใหกาวสูความพรอมอยางเต็มทีใ่นการกาวสูการสมัครงาน จึงไดจัดงาน       
มก. ใสใจ หวงใยบัณฑิต ขึ้นระหวางวันที ่11-12 มีนาคม 2552 ณ อาคารเทพศาสตรสถิตย กิจกรรมประกอบดวย  
นิทรรศการและบูธฝกอาชีพอิสระ บูธใหคําปรึกษาดานการลงทุนและการวางแผนธุรกิจ บูธการแนะอาชีพพ่ีสูนอง คลินิกสมัคร
งาน และการรับสมัครนิสิตเขาอบรมเพ่ิมพูนทกัษะดานภาษาและเปดรับในชวงภาคการศึกษาหนาดวย สําหรับดานไอทมีี
ผูสนใจสมัครอบรมถึง 800 คน ทั้งนีโ้ดยไดรับความรวมมือจากสมาคมนิสิตเกา มก.ฯ สํานักสงเสริมและฝกอบรม ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร และธนาคารออมสินรวมจัดกิจกรรม ตลอดทั้ง 2 วัน  
ท่ีมา  รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต และพัฒนากายภาพ                                             วันท่ี 12 มีนาคม 2552 

43 ป การสถาปนาคณะวิทยาศาสตร  
 เม่ือวันที ่9 มีนาคม 2552 ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเปนประธานในพิธีเปดปาย
อาคารทวี ญาณสคุนธ และ รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดใหเกียรติรวมงาน เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะ
วิทยาศาสตรครบรอบ 43 ป พรอมกันนี้คณะผูบรหิาร มก. ไดรวมถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ ณ โถงชั้นลาง อาคารทว ี
ญาณสุคนธ โดยมี ดร.สุรพล ภัทราคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร คณาจารย บุคลากร และนิสิตรวมงาน จํานวน  277 คน  
 โอกาสนี ้รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานในพิธีมอบรางวัลคณะวิทยาศาสตร แด อาจารย บุคลากร 
และศิษยเกา ผูประสบความสําเร็จและทําคุณประโยชนใหคณะวิทยาศาสตร ไดแก รางวัลผูมีผลงานวิจัยที่มีคา Impact factor 
รวมสูงสุด รางวัลเกียรติบัตรผลงานวิจัย และผลงานตํารา รางวัล “บุคลากรผูประสบความสําเร็จทางวิชาการไดรับแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงศาสตราจารย” ประจําป 2551 รางวัล “อาจารยผูสอนดีเดน” ประจําป 2551 สําหรับประจําป 2552 มีมอบทั้ง
รางวัลเกียรติบัตร “บุคลากรสายสนับสนุนดีเดน” รางวัล “ปฏิบัติราชการครบ 25 ป”  รางวัล “บุคลากรและนิสิตที่สรางชื่อเสียง
หรือไดรับรางวัลจากองคกรภายนอก”  รางวัล “ศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ/ผูบําเพ็ญคุณประโยชน”  รางวัล “บุคคลผูทํา
คุณประโยชนใหคณะวิทยาศาสตร” และรางวัลโครงการเรื่อง “กลับในวันเดียว” (One Day Return) ประจําป 2551 โดยมีผูเขา
รับรางวัลทั้งสิ้นจํานวน 80 คน  ตอจากนั้นผูบริหารคณะวิทยาศาสตร ไดมอบเกียรติบัตรนิสิตที่ไดรับรางวัลเรียนดีและรางวัล
นิสิตชั้นปที ่4 แตงกายเรียบรอยและมารยาทดี จํานวน 80 คน 
            นอกจากนี ้ในชวงบายมีการเสวนารวมบันทึกประวัติศาสตร คณะวิทยาศาสตร โดยอาจารยอาวุโส คณาจารย และ
ศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร ณ หอง 202 อาคารทว ีญาณสุคนธ  
ท่ีมา : คณะวิทยาศาสตร                                              ขอมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2552 
 
  การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับเอเชีย 

 มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนาง ฯ 
รวมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ สสวท.  สมาคมฟสิกสไทย จัดการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับ
เอเชีย ครั้งที ่10 ในระหวางวันที ่24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป และ อาคารจักรพันธ ฯ ซ่ึง
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร เปนประธานฝายสถานที่การแขงขัน และ รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปนประธานฝายเทคนิคและการสื่อสาร จึงขอเชิญชวนชาว มก. รวมตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับผูเขารวมการ
แขงขันจากประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ดวย 


