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มอบสื่อสะพานรุง ผลงานวิจัย ป.เอก 
ชวยเด็กผูปวยมะเร็งขั้นสดุทาย 

 เม่ือวันที ่24 พฤศจิกายน 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานมอบสื่อสะพานรุง ผลงานวิจัยใน
รูปแบบการเรียนรูสุดทายของชวีิตดวยสือ่สนัทนาการหลากผสัสะ สําหรับผูปวยมะเร็งขั้นสุดทายวัยเด็กแก ศ.น.พ.ชัยเวช              
นชุประยูร ประธานมูลนธิสิายธารแหงความหวัง เพ่ือใชประโยชนในกิจกรรมของมูลนธิิ โดยมี ผูอํานวยการสาํนกังานสาํนกึรกั
บานเกิด ดีแทค กรรมการผูจดัการกลุมบริษัทซอฟท สแควร ผูใหความสนบัสนนุงานวิจยั รองอธิการบดีฝายวิชาการ คณบดี
คณะศึกษาศาสตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หวัหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และอาจารยทีป่รึกษา รวมในพิธี                                     
ณ หองประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
 ผลงานสื่อสะพานรุง เปนผลงานวจิยัทีเ่ปนสวนหนึง่ของการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษาของ 
นางทิพภากร รังคสิริ ซึง่ไดคิดคนงานวจิยัเพ่ือผูปวยเด็กที่เปนมะเร็งขั้นสุดทาย ใหผูปวยไดเรียนรูและมีกําลงัใจที่ดีดวยสือ่
ผสมผสาน โดยมุงบริบาลและใหคุณภาพชวีิตแกเด็กผูปวยระยะสุดทายแบบองครวม ทั้งรางกาย อารมณ จติวิญญาณของ
ผูปวย ตลอดจนครอบครวั โดยนําหลกัพระพุทธศาสนา วฒันธรรมไทย มาผสานกับหลักทางการแพทย และเทคโนโลยี            
การสือ่สารเพ่ือการเรียนรู ชวยใหผูปวยเด็กโรคมะเรง็ขัน้สดุทายไดมีความสุขในชวงชวีิตสุดทาย โดยมี รศ.สุรชัย ประเสริฐสรวย    
เปนประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 ผูที่ตองการชวยเหลือผูปวยเด็กเหลานี ้สามารถติดตอไดที่มูลนิธิสายธารแหงความหวัง โทร 02-677-4117 หรือ 
http://www.wishingwellthai.org/  
ท่ีมา : คณะศึกษาศาสตร                  ขอมูล ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 

ประมลูงานทาง (e-Auction) ของคณะสตัวแพทยศาสตร มก. 
 เม่ือวันที ่9 พฤศจิกายน 2552 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดดําเนนิการจดัประมูลงานกอสรางอาคารเรียนรูและ
ปฏิบัติการดานคลนิกิสัตวแพทย ดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส (e-Auction) ณ อาคาร CAT TOWER บมจ.กสท โทรคมนาคม 
(CAT Telecom) กรุงเทพมหานคร โดยมีมูลคางาน 507,934,156.12 บาท ซึ่งการประมูลงานครัง้นี้ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
ไดรับเกียรติจาก นายพงษภาณุ เศวตรุนทร อธิบดีกรมบัญชกีลาง พรอมคณะ เขารวมสังเกตการณ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย 
ศักด์ิภูอราม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร และผูบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร / บมจ.กสท โทรคมนาคม ใหการ
ตอนรับ  
 การประมูลงานดังกลาวประสบผลสาํเร็จดวยดี มีผูสนใจเขารวมเสนอราคาทั้งหมด 10 บรษิัท โดย บริษัท                       
แซมคอน จาํกัด เปนผูทีเ่สนอราคาตํ่าสุดคือ 469,800,000.00 บาท ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได 7.51% คิดเปนเงิน
เทากับ 38,134,156.12 บาท 
ท่ีมา : งานพัสดุกองคลัง                   ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 

ภาควิชานิติศาสตร เปดศาลจาํลอง 
 ภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร เปดศาลจําลอง เพ่ือใชในการเรียนการสอนวิชากฎหมาย ภาคปฏิบัติใหนิสิต          
ไดเขาใจในวิชาชีพกฎหมายใน 3 วิชาชพี ไดแก ทนายความ อยัการ และศาล ซึ่งนบัวามีความสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวาตํารา
กฎหมายในหองสมุด โดยไดรับเกียรติจาก รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานในพิธเีปดที่จดัขึน้ ณ ศาลจําลอง    
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ชั้น 7 อาคารการเรียนการสอนวชิาพ้ืนฐาน คณะสงัคมศาสตร เม่ือวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2552  
 สําหรบัภาควิชานติิศาสตร คณะสงัคมศาสตร ไดเปดสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ต้ังแตป พ.ศ. 2548 โดยมีจุดเดน
ที่แตกตางจากมหาวทิยาลยัอื่น ตรงที่มีการเรียนการสอนดานกฎหมายทรพัยสินทางปญญา กฎหมายการเกษตร                  
และกฎหมายทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม มีบัณฑิตสาํเร็จการศึกษาเปนรุนแรกในป พ.ศ. 2551 นอกจากนี ้                        
สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไดอนมัุติปริญญานติิศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แก นายชวน หลกีภัย อดีตนายกรัฐมนตร ี               
เปนทานแรก ในป พ.ศ. 2551 ดวย 
ท่ีมา : คณะสังคมศาสตร                    ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2552 

คณะสถาปตยจัดพิธีไหวครูชาง 
 เม่ือวันที ่26 พฤศจิกายน 2552 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดพิธีไหวครูชาง ประจําป 2552 ขึ้น เพ่ือแสดงความ
เคารพนับถือครู อันเปนกิจกรรมที่ควรอนุรักษไวเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมแกนสิิตใหรําลึกถึงบุญคุณและคุณงาม
ความดีของครูบาอาจารย ผูประสิทธปิระสาทวิชาความรู โดยกอนเริ่มพิธีไหวครูชางไดจดัพิธสีงฆ นมินตพระครสูังฆกิจพิมล           
วัดชลประทานรังสฤษฎ มาเทศนาธรรม “ปใหม ชีวิตใหม” โดยคณาจารย บุคลากร นิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรวม
ถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆ 
ท่ีมา : คณะสถาปตยกรรมศาสตร                    ขอมูล ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2552 

สัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 สํานกังานตรวจสอบภายใน จดัสมัมนา เรือ่ง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ขึ้น เม่ือวันที ่24 
พฤศจิกายน 2552 เพ่ือใหผูบรหิารและกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต 
และระดับหนวยงาน ไดรับความรู ความเขาใจ ถึงบทบาทหนาที่ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
มหาวทิยาลยั เพ่ือนาํความรูที่ไดไปใชในหนวยงานไดอยางเหมาะสมทนัตอกระแสของการเปลี่ยนแปลง และสรางมูลคาเพ่ิม
ใหแกมหาวิทยาลัยฯ โดยมี นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจาํมหาวิทยาลยั นายธรีพงษ ต้ังธรีะสุนนัท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย รศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ดร.วินัย    พฤกษะวัน รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มก. และนางประไพพิศ ลลิตาภรณ 
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนวิทยากร โดยมีผูเขารวมสัมมนา                           
จํานวน 177 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ                   ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2552 

งานสาธติรวมพลังสรางสรรค สามัคคี 
 เม่ือวันที ่21 พฤศจิกายน 2552 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ศูนยวิจยัและพัฒนาการศึกษา รวมกับ
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธติแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไดจดังานประจําปสาธิตเกษตร 2552 ขึ้น ณ บริเวณ
โรงเรียน โดยไดรับเกียรติจาก รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปดงาน 
 ภายในงานมีกิจกรรมของนักเรียน และผูปกครองในหลากหลายประเภท ทั้งนทิรรศการทางวิชาการ เกมสวิทยาศาสตร 
การแขงขนัเกมสคอมพิวเตอร การแขงขนัตอบปญหา รวมถึงกิจกรรมละคร โตวาท ีละครเพลง การกลาวสุนทรพจน 
ภาษาตางประเทศ ฯลฯ โดยมีผูปกครองและนกัเรียนสาธติฯ มารวมงานเปนจาํนวนมาก ซึ่งการจดังานดังกลาว นอกจากจะนาํ
รายไดจากการจัดงานไปสนับสนนุการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนแลว ยังชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดีย่ิง
ระหวางผูปกครอง อาจารยและนกัเรียน อกีดวย 
ท่ีมา : โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                ขอมูล ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 
 


