
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๖๖      วันท่ี   ๒     เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ศ.ดร.สมเดจ็พระเจาลกูเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัยลกัษณ อัครราชกมุารี 
เสด็จเปนองคประธานเปดการประชมุวิชาการนานาชาต ิISGA 2009 

เม่ือวันที ่22 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จ  
เปนองคประธานในพิธีเปดการประชมุวิชาการนานาชาติดานพันธศุาสตรเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ ครั้งที่ 10 (The 10th International 
Symposium on Genentics in Aquaculture : ISGA X) ณ บางกอกคอนเวน็ชั่นเซน็เตอร ชั้น 5 โรงแรมโซฟเทล เซ็นทาราแกรนด 
กรุงเทพฯ โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร กราบทลูรายงาน จากนั้น ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงมีพระดํารสัเปดการประชุมวา ในปจจุบันโลกกําลังประสบปญหาประชากรโลกเพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็ว ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม รวมทั้งผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทาํใหปญหาการ
ขาดแคลนอาหารรนุแรงย่ิงขึ้น ซึ่งวิชาการดานพันธศุาสตรจะสามารถแกปญหานี้ไดในระดับหนึ่ง แมวิชาการดานพันธุศาสตรสัตวน้าํ 
ยังคอนขางเปนเรือ่งใหม เปนที่รูจกัและไดรับความสนใจนอยกวาพันธศุาสตรของสัตวบก แตก็นับวามีความกาวหนาอยางยอดเย่ียม 
อาท ิการปรับปรุงพันธุปลาหลายชนดิ เชน ปลาซลัมอน ปลานลิ และกุงทะเล การใชเทคโนโลยีดานพันธุศาสตรโมเลกุลแกปญหา         
ดานโรคสัตวน้ํา เสริมสรางความปลอดภัยดานอาหาร  และการอนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพ  นอกจากนั้นพันธศุาสตรยังชวย
ปกปองสิ่งแวดลอม และลดผลกระทบทางลบทีอ่าจเกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ดังนั้นการแลกเปลี่ยนความรูระหวางนกัวิทยาศาสตร
ที่เก่ียวของกับการศึกษาดานพันธศุาสตรเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วโลกจงึมีความสาํคัญย่ิงยวดตอมนษุยชาติ  
ท่ีมา : กองกลาง                            ขอมูล ณ วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 

ฐานขอมลูบูรพาจารยแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เม่ือวันที ่27 พฤษภาคม 2552 ผศ.มยุรี เทศผล รองอธิการบดีฝายอาํนวยการ เปดงานสมัมนาและแนะนาํฐานขอมูล

บูรพาจารยแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ณ อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ  ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที ่27 - 28 พฤษภาคม 2552  เพ่ือ
แนะนาํฐานขอมูลบูรพาจารยแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ใหแกบุคลากรมหาวทิยาลยัและผูสนใจ เพ่ือเปนการยกยอง เชดิชู
บูรพาจารยซึง่ทาํคุณประโยชนแกมหาวทิยาลยั โดยใชขอมูลระหวางป พ.ศ. 2486 – 2546 ในชวง 60 ปทีผ่านมา โดยรวบรวมจาก
หนังสือ “เกษตรปูชนีย 60 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ซึ่งมีรายละเอียดของขอมูลประกอบดวย ผูบริหารมหาวิทยาลยัระดับนายก
สภามหาวทิยาลยั  อธิการบดี  นอกจากนั้นยังรวบรวมประวัติของบูรพาจารยซึ่งไดรเิริ่มกิจการดานตาง ๆ อันเปนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงผลใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเจริญรุงเรืองจนถึงปจจุบันนี ้ทั้งนี ้หอจดหมายเหตุไดเพ่ิมเติมรายนามนายกสภา
มหาวิทยาลัย และอธิการบดีใหเปนปจจบัุน พรอมทัง้รวบรวมภาพ สัญลักษณ และเรือ่งราวเดนในอดีตไวในฐานขอมูลนี้ดวย ผูสนใจ
สามารถเขาชมฐานขอมูลบูรพาจารยแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไดที่ http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p001.html และ
สามารถเสนอแนะและติชมไดที ่ KUarchives’s Blog  และที ่ E-mail: archives@ku.ac.th 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุ                ขอมูล ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2552 

รร. สาธิตแหง มก.ฯ มอบประกาศนียบัตร 
และวุฒบิตัร ใหนักเรียนชั้น ม.6  

            เม่ือวันที ่11 มิถุนายน 2552 รศ.ดร.พนติ เข็มทอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเปนประธานในพิธีมอบประกาศนยีบัตรและ
เกียรติบัตร ใหแกนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 250 คน ที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียน
สาธิตแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ศูนยวิจยัและพัฒนาการศึกษา ณ หอประชมุจงรกัษ ไกรนาม  
          สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ของโรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรฯ ที่ไดสอบผานการคัดเลือกเขาศึกษา
ตอในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ทั้งโควตาสาธิตรบัตรง และแอดมิชชั่น ในปการศึกษา 2552 มีนกัเรียนสอบคัดเลือกได ทั้งสิน้ 222 คน 
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จากจํานวนทีส่มัครสอบทั้งหมด 234 คน โดยเขาศึกษาตอในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรมากทีสุ่ด รองลงมาคือ จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร         

สถาบัน จํานวน (คน) ผูสอบได (%) 
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย            36         15.38 
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร            28         11.96 
3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร          107         45.72 
4.มหาวิทยาลัยมหิดล            17           7.26 
5.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ            12          5.12 
6.มหาวิทยาลับศิลปากร 8          6.45 
7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 3          1.28 
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 4          1.70 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1          0.42   
10. วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา 1          0.42 
11. วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล 1          0.42 
12.สถาบันการบินพลเรือน 1          0.42 
13.มหาวิทยาลัยบูรพา 1          0.42 
14. มหาวิทยาลัยขอนแกน 1          0.42 
15. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1          0.42 

รวม        222       94.87 
ยอดสมัคร        234  

       ท่ีมา: โรงเรียนสาธิตแหง มก. ฯ                                                                                              ขอมูล ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2552 
ผูบริหาร และนิสิต มก. รวมใหความรูและระดมความคิดทางดานเศรษฐกิจพอเพียง 

แกชาวบานชมุชนเพนียด จงัหวดัลพบรีุ  
เม่ือวันที ่16 มิถุนายน 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปดงานระดมความคิดรวมใจพัฒนาชมุชน

เพนยีด ทางดานการวจิยักับชมุชน (Social Lab) และทางดานการทํากิจกรรมของนสิิต ณ โรงเรียนนกเขาเปลา ตําบลเพนยีด อําเภอ
โคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่ง ศ.ระพี สาคริก ใหการสนับสนุนโครงการฯ ผศ.ดร.ธันวา จิตตสงวน รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ   
คณะผูบริหาร กองกิจการนิสิต และนิสิต มก. โดยมี คณะครู กํานนัผูใหญบาน นายก อบต. ผูนาํชมุชน และชาวบานชมุชนบานเพนยีด 
รวมใหการตอนรบั 

กิจกรรม Social Lab คือ การที่มหาวทิยาลยัไดนาํองคความรูดานการวิจยัในดานตาง ๆ อาทิ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว            
การแปรรูปอาหาร การออมทรัพย การอนรุักษดินและน้ํา การแกไขปญหาขยะและน้ําเสีย การสงเสริมวฒันธรรมประเพณี                       
การทองเที่ยว การรวมกลุมเพ่ือพัฒนาธรุกิจชมุชน มาประยุกตใชหรือตอยอดจากฐานความรูเดิมของชมุชนที่มีอยู โดยเนนหลกัการ
ประยุกตงานวจิยัแบบมีสวนรวมตามความตองการที่แทจริงของชมุชน นอกจากนี้มหาวทิยาลยัไดเปดโอกาสใหนสิิตไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกชมุชนเพ่ือการเรียนรู ไดสัมผสัวิถีชวีิตชนบท แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกร ผูนําชุมชน และผูบริหาร
องคกรทองถ่ินในเรื่องการพัฒนาชนบทและชมุชนการเกษตรแบบบูรณาการ นอกจากนี้ยังมีการเสวนา เรือ่ง “การระดมความคิดเพ่ือ
รวมใจพัฒนาชมุชนเพนยีด” โดย ตัวแทนผูนาํชมุชน และผูบรหิาร มก. พรอมดวยการมอบของที่ระลึกและพันธุขาวพระราชทานใหแก
ชาวบานที่เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ดวย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ                ขอมูล ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2552  

    


