
อธิการบด ีมก. รวมรับรางวัลชนะเลิศ Mercury Award 2008 จาก ITCA 
 เม่ือวันที ่16 มีนาคม 2552 ที่หองสวัสดี อาคารรักคุณเทาฟา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดมีพิธีมอบรางวัลชนะเลิศ 
Mercury Award 2008 ใหกับโครงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตร และผลิตภัณฑตามมาตรฐานคุณภาพ โดยระบบการผลิต
ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good  Agricultural  Practice: GAP) ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กับ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  ซ่ึง Mr.David  Young  ประธาน ITCA (International Travel  Catering  Association) เปนผูมอบ
รางวัลชนะเลิศ  Mercury  Award 2008  หมวดที่ 4 เร่ืองการพัฒนา Skill  Development  ซ่ึงเปนรางวัลเกียรติยศสําหรับองคกรที่มี
ผลงานโดดเดนและลํ้าหนาในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและครัวการบินทั่วโลก ใหกับ พล.อ.อ.ณรงคศักด์ิ สังขพงศ รักษาการกรรมการ
ผูอํานวยการใหญบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  โดยมี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รวมรับรางวัล
ในฐานะเจาของโครงการรวม มก. – ครัวการบินไทย และคุณเกษม ศรีประภาการ ผูอํานวยการฝายพัฒนาการตลาดและปฏิบัติการ ใน
ฐานะผูแทนฝายครัวการบิน เปนผูกลาวตอนรับและกลาวถึงความเปนมาของรางวัล   
ท่ีมา : อธิการบด ี          ขอมูล ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2552 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแขงขันกลอนสด ระดับอุดมศึกษา     

          นายกิตติธัช  ไวโรจน นิสิตช้ันปที่ 4 นางสาวจรัสกร หนอพยัคฆ นิสิตช้ันปที่ 3 และนางสาวสุรางคนางค รัตนวิจารณ นิสิตช้ันปที่ 2   
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มก. ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันประชันวงสักวากลอนสด ระดับอุดมศึกษา          
ในงาน “ราชมงคลรักษเหลืองจันทวันดอกไมบาน คร้ังที่ 8” เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี ดร.สุรสิทธิ์ ไทยรัตน กรรมการกิจกรรมนิสิตและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร มก. เปนผูนําทีม      
            การแขงขันประชันวงสักวากลอนสด ระดับอุดมศึกษา คร้ังนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2551 มี 8 สถาบันการศึกษารวมการแขงขัน   ซ่ึงเปนการประชัน
กลอนสดโดยมีการกําหนดกระทูมาให จากคณะกรรมการการตัดสินของสมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย ไดแก กลอนดอกสรอย 1 กระทู 
กลอนสักวา 1 กระทู และกลอนสุภาพหรือกลอนแปด 1 กระทู และหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน  ก็คือ คุณเนาวรัตน พงษไพบูลย กวีซีไรท 
และศิลปนแหงชาติ ป พ.ศ. 2536 
ท่ีมา: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร                                                               ขอมูล ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2552 

นายกสภา มก. เปดการประชุมทางวิชาการ 
มีนักวิจัยสงผลงานมากท่ีสุดกวา 600 เร่ือง 

เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2552 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีพิธีเปด        
การประชุมทางวิชาการ คร้ังที่ 47  โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดกลาวรายงานตอ ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย  นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประธานในพิธีเปดวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดการประชุมทางวิชาการมาเปนประจําทุกป ต้ังแต         
ป 2505  ซ่ึงคร้ังนี้เปนคร้ังที ่47 โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ รวมเปนเจาภาพ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ     
จัดขึ้นระหวางวันที ่17 – 20 มีนาคม 2552 ณ อาคารศูนยเรียนรวม 3 โดยมีการบรรยายพิเศษและการนําเสนอผลงานวิจัย ซ่ึงมีผูสงผล
งานเขารวมประชุม 762 เร่ือง และผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสาขา ใหนําเสนอจํานวนทั้งส้ิน 634 เร่ือง 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๓๔      วันท่ี   ๒๗     เดือน  มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
แบงเปนภาคบรรยาย 319 เร่ือง และภาคโปสเตอร 315 เร่ือง จําแนกเปนหมวดเกษตรศาสตร 251 เร่ือง หมวดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอม 316 เร่ือง และหมวดศึกษาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 67 เร่ือง  

และในชวงเชาของพิธีเปดการประชุมที่หองประชุมสุธรรม อารีกุล ยังไดรับเกียรติจาก คุณลดาวัลย คําภา รักษาการที่ปรึกษา
ดานนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ศ.นพ.วิจารณ พานิช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม และศ.ดร.อานนท บุณยะรัตนเวช เลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ รวมอภิปรายใน
หัวขอ “4F’s: Food  Feed  Fuel  Fiber” สูสมดุลอยางย่ังยืน โดยมี ดร.พรอมพิไล บัวสุวรรณ ผูชวยรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ เปน  
ผูดําเนินรายการ จากนั้น ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมอบรางวัลแกผูเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
ทางวิชาการ คร้ังที่ 46 และ รางวัลภาคโปสเตอร คร้ังที่ 47 และในชวงบาย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และอธิการบดีพรอม
ดวยคณะผูบริหาร ไดรวมในพิธีเปดและชมผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร ณ อาคารศูนยเรียนรวม 3 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิชาการ         ขอมูล ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2552 

โครงการกอสรางอาคารชมรมกีฬา มก. 
 ดวยปจจุบันชมรมกีฬาตาง ๆ มีพื้นที่ในการฝกซอมและจัดกิจกรรมกีฬาอยางจํากัด ทําใหไมสามารถพัฒนาศักยภาพกีฬา        
ไดอยางเต็มที ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงมีนโยบายใหสํานักการกีฬารวมกับหนวยงานกอสราง งานวางผังแมบท กองแผนงาน 
ดําเนินการสํารวจพื้นที ่เพื่อดําเนินการจัดทําแบบกอสรางอาคารชมรมกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคในการ
กอสรางอาคารดังกลาว เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของชมรมกีฬา รองรับการฝกซอมและกิจกรรมตาง ๆ ของชมรมกีฬา ไดแก ชมรมกีฬายูโด
เทควันโด เทเบิลเทนนิส ยิงปน และศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. (Fitness)  
 อาคารชมรมกีฬา มก. ที่จะกอสรางต้ังอยูบริเวณคลองระบายน้ํา ระหวาง สหกรณรานคากับอาคารชมรมรักบี้ฟุตบอล เปน
อาคารคอนกรีตสูง 4 ช้ัน มีพื้นที่ใชสอยรวม 1,740 ตร.ม. ช้ัน 1 เปนสํานักงาน – ศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ช้ัน 2 เปนหองซอม
ของชมรมยูโด – เทควันโด ช้ัน 3 เปนหองซอมของชมรมเทเบิลเทนนิส ช้ัน 4 เปนหองซอมของชมรมยิงปน ใชงบประมาณการกอสรางจาก
เงินรายไดสวนกลาง มก. จํานวน 28,500,000 บาท (ย่ีสิบแปดลานหาแสนบาทถวน) โดยมีสํานักการกีฬาเปนผูรับผิดชอบโครงการ 
 โดยไดบริษัทน้ําทิพย เจริญชัย จํากัด เปนผูรับจางเหมากอสราง มีกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จภายใน 300 วัน นับต้ังแตวันที ่9 
มีนาคม 2552 – 2 มกราคม 2553 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ      ขอมูล ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2552 

 วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผูบริหาร มก.  
 เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2552  ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ป รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธาน
ในพิธีเปดงานวันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผูบริหาร มก. คร้ังที่ 7  และมอบประกาศเกียรติคุณแกผูแทนสถาน
ประกอบการ นิสิตสหกิจศึกษาดีเดนที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่ 12 และ 13 ประจําปการศึกษา 
2551   นอกจากนั้นยังมีการบรรยาย / อภิปราย เร่ือง “บัณฑิตที่พึงประสงคและสภาพปญหาการทํางานในมุมมองขององคกรผูใชบัณฑิต” 
วิทยากรคือ นายสันติ วิลาสศักดานนท ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พรอมดวยผูแทนจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
และ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)  และ ดร.จีรวัฒน  วีรังกร หัวหนาฝายกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต เปนผูดําเนิน
รายการ  และการนําเสนอผลงานของนิสิตสหกิจศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2551   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสงนิสิตเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการตาง ๆ ต้ังแตป 2545 โดยมีนิสิตเขา
ปฏิบัติงานทั้งส้ิน จํานวน 1,329 คน  ใน 417 สถานประกอบการ  ซ่ึงในป 2551 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดสงนิสิตเขา
ปฏิบัติงานในรุนที่ 12 และ 13 รวมจํานวน 199 คน ใน 120 สถานประกอบการ  ซ่ึงโครงการสหกิจศึกษานี้เปนทางเลือกหนึ่งของการปฏิรูป
การเรียนการสอน โดยบูรณาการความรูทางวิชาการเสริมดวยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตใหเปนผูมีความรูความสามารถและเขาใจในลักษณะการประกอบอาชีพ  สามารถเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานตอไป 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิชาการ         ขอมูล ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2552 
       
 


