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กพส. จดัโครงการอบรมเสริมทกัษะดาน 
คอมพวิเตอรแกนิสติ กอนสําเร็จการศึกษา 

 จากนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการพัฒนาศกัยภาพและทักษะของนิสิตทางดานภาษาอังกฤษและไอที ซึ่งใน
ปจจุบันทกัษะท้ัง 2 ดานน้ี นับไดวามคีวามสําคัญเปนอยางยิ่งตอนิสติ ในการนําไปใชในชวิีตประจําวัน การเพ่ิมโอกาสในการ    
หางาน และตําแหนงงานที่ด ี
 ในปการศกึษา 2552 มก. จึงไดอนุมตัิงบประมาณจํานวน 184,350 บาท (หนึ่งแสนแปดหมืน่สี่พันสามรอยหาสิบ      
บาทถวน) จากงบสวนกลาง มก. หรอืคดิเปนรอยละ 60 ของงบประมาณท้ังหมด ทีก่องบริการการศกึษา กพส. เสนอขอมาเพ่ือ
สนับสนุนการจัดโครงการอบรมเสริมทักษะดานคอมพิวเตอรแกนิสิตชั้นปท่ี 3 - 4 และบัณฑิตศึกษา ซ่ึงกําหนดจัดข้ึน
ระหวางเดือน มนีาคม 2552 - มีนาคม 2553 จํานวน 2 รุน รุนที่ 1 จํานวน 10 หลกัสตูร และรุนท่ี 2 จํานวน 5 หลกัสตูร โดย
งบประมาณสวนที่เหลือรอยละ 40 หรือ 122,900 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเการอยบาทถวน) สวนกลาง กพส. รวมจดัสรร
งบประมาณสนับสนุน  ท้ังนี้ในปการศกึษา 2551 วิทยาเขตกําแพงแสนไดจัดโครงการอบรมเสรมิทักษะดานคอมพิวเตอรแกนิสติ 
โดยบรรลผุลตามวัตถุประสงค มนิีสติเขารวมโครงการท้ังสิ้น 413 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน             ขอมูล ณ วันท่ี 3 เมษายน 2552 

ทีมโครงการวิจัยหุนจําลองยางพารา 
นําเสนอผลงานและดูงานตางประเทศ 

 เมื่อวันที่ 2 – 5 เมษายน 2552 ทมีงานวิจัยหุนจําลองยางพารา ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสตัวแพทยศาสตร 
ประกอบดวย รศ.ดร.อภินันท สุประเสริฐ รศ.(พ.อ.)หญิง มาลวีรรณ เหลีย่มศริิเจริญ และ อ.สพ.ญ.นยิดา ลานทรัพยสกุล และ 
น.สพ.นนทษติ ชุติญาณวัฒน นายสตัวแพทยประจําโรงพยาบาลสตัว มก. บางเขน ไดนําเสนอผลงานตอยอดจากโครงการวิจัย
หุนจําลองยางพารา ในการประชุมวิชาการของสัตวแพทยสมาคม ประเทศญี่ปุน ครั้งท่ี 47 (JSVS) 2 เรื่อง คือ  เรื่อง KU-CPR 
Natural Rubber Model for Vcterinary Training และ เรื่อง KU Veterinary Model of House Carpal joint for Anatomical 
Study and Clinical Practice ซ่ึงเปนนวัตกรรมใหมท่ีนํายางพารามาดัดแปลงเปนโครงสรางสวนตาง ๆ ของสุนัข และขอของมา
เพื่อใชฝกปฏิบตัิทางคลินิกและฝกกูชีพสุนัขในกรณีท่ีปวยวิกฤตฉกุเฉนิ โดยมีผูรวมงานใหความสนใจเปนอยางมาก และใน
โอกาสนี้ไดรับเกยีรติเชิญใหไปดงูาน รวมถึงหลกัสตูรการศกึษาในสวนของคณะสัตวแพทยศาสตร ที่ Tokyo University และ 
Azabu University (Veterinary Tcaching Hospital) ซ่ึงไดมกีารเจรจาถึงโครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษาเพ่ือฝกงาน และสาน
สัมพันธอันดีตอกันระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับท้ังสองมหาวิทยาลัย โดยไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากอธิการบด ี
และคณบดีของ Azabu University 
ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร              ขอมูล ณ วันท่ี 8 เมษายน 2552 

ประชุมขาวโพดและขาวฟางนานาชาติ คร้ังแรก 
ท่ีพัทยา จังหวัดชลบุร ี

 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ฯพณฯนายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานเปดการประชุมวิชาการขาวโพดและ
ขาวฟางนานาชาต ิครั้งท่ี 1 และการประชุมวิชาการขาวโพดและขาวฟางระดับชาต ิครั้งท่ี 34 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลมบชี 
พัทยา จังหวัดชลบุร ีโดยม ีรศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบด ีไดกลาวตอนรับผูเขาประชุมกวา 250 คน ซึ่งการประชุมระดับ
นานาชาติครั้งน้ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไดรับเกยีรติเปนเจาภาพจัดการประชมุเมื่อวันท่ี 8 – 10 เมษายน 2552 ทีผ่านมา 
ท่ีมา : ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร             ขอมูล ณ วันท่ี 9 เมษายน 2552 

 



 
 

อาคารการเรียนและปฏบิตัิการ คณะมนุษยศาสตร หลังใหม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไดอนมุตัิใหมกีารดําเนินการกอสรางอาคารการเรยีนและปฏิบัตกิาร คณะมนษุยศาสตร     

ข้ึนใหม โดยจะรื้อถอนอาคารศิลปนิเทศ ที่เปนอาคาร 2 ชัน้ ซึ่งกอสรางมานานกวา 50 ป ท้ังน้ีเพ่ือรองรับนิสติในการจัดการเรยีน
การสอนวิชาพื้นฐาน ซึ่งเปนวิชาบังคับใหกับนสิติทุกคณะทุกชัน้ป ท้ังในระดับปริญญาตรี  - ปริญญาเอก นอกจากน้ีเพื่อใหการ
จัดการเรยีนการสอนสาขาวิชาดนตร ีและ สาขาวิชาชีพดานการเดินทางและการทองเที่ยว การโรงแรม มีหองปฏิบัตกิารท่ีถูกตอง
ตามหลกัการและมจีํานวนเพียงพอกับนสิติ 

ท้ังนี้ บริษัท แคนด ูคอนสตรคัช่ัน ไดรับการประมูลงานกอสรางอาคาร โดยเสนอราคาต่ําสดุจากผูซ้ือแบบ จํานวน       
13 ราย ใชเงินงบประมาณในการกอสรางท้ังสิ้น 162 ลานบาท แบงเปนเงินงบประมาณแผนดนิ 129.6 ลานบาท และเงินรายได  
คณะมนุษยศาสตร 32.4 ลานบาท  โดยแบงเปนงบประมาณดาํเนินการ 3 ป (2552 – 2554) ใชเวลากอสรางรวม 570 วัน คาดวา
จะเริ่มกอสรางประมาณเดือน พฤษภาคม 2552 แลวเสร็จประมาณเดือน พฤศจิกายน 2554 

อาคารการเรียนและปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร หลังใหม เปนอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10 ชั้น พรอมที่จอดรถช้ันใต
ดิน มีพ้ืนที่อาคารท้ังหมด 13,679 ตารางเมตร ชั้นท่ี 1 ประกอบดวยโถงเอนกประสงค, หองสมดุ, งานทะเบียนนสิติ และหอง
ไฟฟา Electrical Room ชั้นท่ี 2 หองประชุม และหองแสดงดนตร ีชั้นท่ี 3  สํานักงานเลขานุการ, การเงิน, หองประชุมและ     
หองผูบริหาร ชั้นท่ี  4 - 5 หองเรยีนขนาด 55 – 71 ตารางเมตร ชั้นละ 19 หอง ชั้นท่ี 6 สํานักงานและหองปฏิบัตกิารของ
ภาควิชาศิลปาชีพ ชั้นท่ี 7 สํานักงานและหอง Sound Lap ภาควิชาศิลปนิเทศ ชั้นที่ 8 หองซอมเดี่ยว 30 หอง และ Teaching 
Studio จํานวน 16 หอง ชั้นท่ี 9 หอง Small Ensemble ขนาดพ้ืนที่ 51 – 60 ตารางเมตร จํานวน 20 หอง และชั้นท่ี 10         
หอง Large Ensemble ขนาดพ้ืนที่ 300 และ 490 ตารางเมตร จํานวน 2 หอง  
ท่ีมา : คณะมนุษยศาสตร             ขอมูล ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2552 

ทุนการศึกษา 
 เมื่อวันที่ 25 มนีาคม 2552 คุณสุชาต ิพุกบานยาง มอบเงินจํานวน 100,000 บาท  เพ่ือจดัตั้งกองทุน  “สุชาติ –  
มาลีนนท พุกบานยาง E 33 KU 37” ซ่ึงเปนกองทุนลําดับท่ี 148 ในมูลนิธิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
ใชดอกผล สําหรับเปนทุนการศกึษาใหกับนิสติคณะวิศวกรรมศาสตรและนิสติคณะอ่ืน ๆ ทกุคณะ สลับปกัน (หากดอกผลไมพอ
สําหรับใหทุนในแตละป จะสมทบใหครบ 1 ทุน 6,000 บาท) โดยมี ศ.ดร.กําพล อดลุวิทย นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิรับมอบ 
ท่ีมา : มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร             ขอมูล ณ วันท่ี 7 เมษายน 2552 

อธิการบดี รวมงานรดนํ้าขอพร 
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ 

 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย จัดกิจกรรมรดนํ้าขอพร เนื่องในโอกาสปใหมไทย 
เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานตและสรางความสัมพนัธอันดีระหวางพ่ีนองสื่อมวลชนสายเกษตรและสายอาชีพใหมคีวามกลม
เกลยีว แนนแฟนมากข้ึน ทั้งนี ้สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ และฝายประชาสมัพันธ หนวยงานภาครัฐ เอกชน จํานวน
ประมาณ 50 คน ไดรดน้ําขอพรแด รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบด ีผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสกิิจ ผอ. สํานกัสงเสรมิและ
ฝกอบรม นายปญญา เจริญวงศ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย และกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมกีารนํา
พวงมาลัยดอกดาวเรืองท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย มอบแดผูอาวุโส จากน้ันเปนการเลีย้งสงัสรรคและรับประทานอาหารกลางวัน
รวมกนั ณ บรเิวณหองโถง ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. 
ท่ีมา : สมาคมส่ือมวลชนเกษตรฯ และงานประชาสัมพันธ         ขอมูล ณ วันท่ี 8 เมษายน 2552 
 


