
ปที่     ๒๗       ฉบับที่       ๔๙      วันที ่  ๒๐     เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สัมมนาอาจารย มก. 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จะจัดโครงการประชุมสมัมนาอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552            
เรื่อง “พันธกจิของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล” ในวันศกุรที่ 22 พฤษภาคม 2552         
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมสธุรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยมวัีตถุประสงคเพ่ือใหอาจารยมหาวิทยาลัยฯ 
ไดรับทราบความคาดหวังของรฐับาลท่ีมีตอพันธกจิของสถาบันอุดมศกึษา และเปนการแลกเปลีย่นขอคดิเห็นเกีย่วกบัการพัฒนา
งานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยใหตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาการศกึษาของประเทศ ตลอดจนให
อาจารยระหวางคณะวิชาและวิทยาเขตไดพบปะแลกเปลีย่นความคิดเห็นรวมกันกับแนวทางการขับเคลื่อน เพ่ือพัฒนางานดาน
วิชาการและการเรียนการสอนใหมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 สําหรับกําหนดการประชมุจะมพิีธีเปด โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบด ีและมอบนโยบายการพัฒนางานดาน
วิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ตอดวยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พันธกจิของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรท่ีตอบ 
สนองนโยบายของรัฐบาล” โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และการช้ีแจงและรับฟงความคิดเห็น            
เรื่อง “ยุทธศาสตรและการขบัเคลือ่นการพฒันางานดานวชิาการและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 
โดย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง รองอธิการบดฝีายวิชาการ สําหรับอาจารยท่ีตองการสงคําถามที่เกี่ยวของกบัการสัมมนา      
โปรดสงคาํถามลวงหนาไดที่ รองอธิการบดฝีายวิชาการ ไดที ่fedupnk@ku.ac.th ภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2552 
 จึงขอเรียนเชิญอาจารยทุกประเภทเขารวมประชุมสมัมนา และโปรดสํารองท่ีน่ังไดท่ี กองบริการการศกึษา โทร. 0-2942-
8167-8 ภายใน 4907 ท้ังน้ี เพ่ือจะไดอํานวยความสะดวกในเรือ่งเอกสาร อาหารวางและอาหารกลางวันดวย 
ท่ีมา :  กองบริการการศึกษา                                                                  ขอมูล ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2552 

มก. แตงตั้งคณบดี ผอ. ใหม 
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมคร้ังที ่4/2552 เมื่อวันจันทรที่ 27 เมษายน 2552 ไดมมีติแตงตั้ง    
ผูบริหารใหม ดังน้ี 
 รศ.บรรจบ ภิรมยคํา รองศาสตราจารย ระดบั 9 สังกดัภาควิชาพลศกึษาและกฬีา ดํารงตําแหนงเปนคณบด ี          
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร สบืตอจาก รศ.อุดร รตันภกัดิ์ ตั้งแตวันท่ี 14 มถินุายน 2552 เปนตนไป โดยมีวาระ          
การดํารงตําแหนง 4 ป ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ท่ี 7/2552 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2552 
 นางพัชรี ตั้งตระกูล นักวิจยัเชีย่วชาญ ระดับ 9 ดํารงตําแหนงเปนผูอาํนวยการสถาบนัคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร สืบตอจาก นางวารุณี วารัญญานนท ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2552 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง     
4 ป ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที ่6/2552 ลงวันที ่29 เมษายน 2552 
ท่ีมา : กองการเจาหนา            ขอมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2552 

ความสําคัญของระบบแผนท่ีนําทาง GPS 
หนังสือพิมพ Transport Journal ฉบับวันจันทรที ่20 – 26 เมษายน 2552 ไดนําบทความเกีย่วกับ GPS มาเผยแพรเพ่ือ      

ใหทราบถึงความสําคัญของระบบแผนที่นําทาง GPS หรือ Navigator ซึ่งปจจุบันมีผูนําเขามาใชและจําหนายเพ่ิมมากข้ึน ดงัน้ัน
เราควรจะเรยีนรูวิธีการใชงานและความจําเปนของระบบแผนท่ีนําทาง เพ่ือนํามาประกอบการตดัสินใจกอนท่ีจะนํามาใชใน
ชีวิตประจําวันอยางคุมคาตอไป 
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 GPS คืออะไร Navigator หรือ GPS (Global Positioning System) คือ ระบบนําทางโดยอาศยัการระบุพิกดัตําแหนง
ตาง ๆ ที่อยูบนโลกจากสัญญาณดาวเทียม ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการใชประโยชนจากระบบ Global Navigation Satellite System 
หรือดาวเทียมสาํรวจซ่ึงโคจรอยูรอบโลก จดุกําเนดิของ GPS เกดิจากความบังเอิญของนักวิทยาศาสตรชาวอเมริกันไดแอบตดิตาม
การทํางานของดาวเทียมสปุตนิกของโซเวียตตั้งแตป 1957 แลวพบการสะทอนกลับของคลื่นไมโครเวฟ ระหวางดาวเทียมและ
พ้ืนผิวโลก แนนอนเมื่อเรารูตําแหนงบนพ้ืนโลก เราก็สามารถระบุตําแหนงของดาวเทียมบนอวกาศได ดังน้ัน ในทางกลับกัน
ดาวเทียมกส็ามารถระบุตําแหนงตาง ๆ บนพ้ืนโลกไดเชนกันเมื่อมันโคจรผานตําแหนงน้ัน เมื่อรูเชนน้ีจึงพัฒนาตอมาเปนระบบ   
นําทางในช่ือ GPS โดยมกีองทัพเรืออเมรกิานําไปใชทดลองนําทางเรือรบของตวัเองเปนคร้ังแรก แลวพัฒนามาสูการใชงานแบบ
สาธารณะ 
 GPS ทํางานอยางไร การทํางานของระบบ GPS แบงออกเปน 2 สวน คือ ฮารดแวร หรือตัวเครื่อง GPS และซอฟตแวร 
หรือระบบปฏิบัติการ (เหมือนคอมพิวเตอร) ตัวเครื่องจะทําหนาท่ีเปนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม สวนระบบปฏบัิตกิารจะ
แสดงผลใหทราบ ซึ่งเมื่อเราเปดเครื่อง GPS แลวทําตามคําแนะนําของคูมือหรือสอบถามวิธีใชจากพนักงานขายกส็ามารถใชงาน
ไดทันทีข้ึนอยูกับรุนท่ีใชจะมีฟงกชั่นการทํางานยาก งาย ซับซอนแตกตางกัน  

ประโยชนของ GPS คือ ความสามารถในการระบตุําแหนงท่ีตั้งตาง ๆ ไดอยางแมนยํา เชน ตําแหนงท่ีอยูปจจุบันของเรา
พรอมแสดงแผนท่ี หรือนําทางไปยังจุดหมายอยางรวดเร็วโดยไมหลงทาง แตท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับซอฟตแวรดวยวามีขอมูลอัพเดต
เพียงไร เนื่องจากมถีนนตัดใหมเกิดข้ึนอยูเปนระยะ ๆ นอกจากความสามารถในการระบุตําแหนงแลว อนาคตระบบ GPS           
ยังสามารถบอกถึงสภาพการจราจรและแนะนําเสนทางท่ีสะดวกใหแกเราได อีกท้ังในทางทฤษฎี ระบบ GPS ยังสามารถชวยเรา
ตดิตามรถหากเกดิกรณถีกูลกัขโมยไปเพราะมันจะสามารถระบุตําแหนงที่อยูไดอยางชัดเจน (ใหลองนึกถึงเวลาเครื่องบินตกแลว   
มีการตดิตาม หรอืนาฬิกาบางยี่หอท่ีมกีารนําระบบ GPS น้ีตดิไวสําหรับกรณีขอความชวยเหลือฉกุเฉิน)  
 ประเภทของ GPS ปจจุบันตลาดของ GPS มผีูผลติอยูหลากหลายยี่หอ ซ่ึงตองแยกเปน 2 สวนดวยเชนกัน คอื 
ฮารดแวรและซอฟตแวร สําหรับฮารดแวรมีหลายรูปแบบซึ่งพอแบงหลัก ๆ ไดเปน 2 ชนิด คือ แบบพอรตเทเบิ้ล คือ พกพาไป
ไหนมาไหนได ซ่ึงจะมีท้ังอยูในรูปแบบใชงาน GPS อยางเดียว เชน ยี่หอการมิน (Garmin) ผูนําตลาดในเมืองไทย ราคาตั้งแต 
10,000 – 20,000 บาท หรือแบบพีดเีอ (PDA) ใชงานไดหลากหลายทั้งโทรศัพทเก็บขอมูล อาทิ ยีห่ออัสซุส (Asus) ราคา  
ประมาณ 20,000 บาท เปนตน สวนอีกชนิดเปน แบบ 2DIN ตดิตั้งสาํเร็จในรถ พรอมระบบมลัตมิีเดยีครบ วิทย ุซีด ีดีวีดี          
เชน ยีห่อไพรโอริตี้ และอัลไพน ราคาประมาณ 40,000 บาท หรือติดตั้งสําเร็จรูปมากับรถยนต เชน โตโยตา คมัรี ่และฮอนดา       
แอคคอรด รุนเนวิเกเตอร สวนซอฟแวรเมืองไทยมอียู 2 บริษัทหลกั บริษัทซอฟตแมพ็ (Soft Map) และบริษัทอีเอสอารไอ (ESRI)    
ซึ่งจะข้ึนอยูกับแตละฮารดแวรเปนผูเลือกใช และสามารถเขาไปอัพเดทขอมลูแผนท่ีใหม ๆ ไดทุกป หรือตามแตเราตองการ ท้ังน้ี
อาจเสียคาบริการประมาณคร้ังละ 1,000 – 2,000 บาท แลวแตขอตกลงระหวางกันของผูผลิตฮารดแวรและซอฟตแวร โดยกอนซื้อ
เราสามารถสอบถามกับผูจําหนายไดโดยตรงถงึการบรกิารตรงจุดนี้ ดานความนิยมสอบถามจากผูใชหลายทานซอฟตแวรของ 
ESRI จะดูงาย ชดัเจน และมีรายละเอียดมากกวารวมถึงรูปแบบการแสดงหลากหลายพรอมทั้งเวอรชั่นถนนตดัใหมอัพเดตลาสดุ
ตามความเปนจริง จากการเดินสํารวจตลาดพบวา ฮารดแวรท่ีใชซอฟตแวรของ ESRI จะมีราคาสูงกวาพอสมควร 
 ความจําเปนในการใชระบบ GPS ในอนาคต จากการทดลองใช GPS แลวพบวา หากเปนเสนทางคุนเคยหรือรูอยู
แลว GPS จะไมมีประโยชนแตอยางใด แตหากเรากําลังจะเดนิทางไปในจดุที่ไมเคยไปมากอน GPS จะมีประโยชนอยางมาก เชน 
การเดินทางในถนนเปลีย่วหรือกลางคนืซึ่งไมอาจสอบถามใครได ท้ังน้ีตองข้ึนอยูกับซอฟแวรท่ีสามารถอัพเดตขอมลูถนนใหม ๆ    
ไดอยางครบถวนดวย   
ท่ีมา : หนังสือพิมพทรานสปอรตเจอรนัล ฉบับท่ี 527                    ขอมูล ณ วันท่ี 20 - 26 เมษายน 2552 
 


