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นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รวมทําบญุเน่ืองในวนัวิสาขบชูา   

            เมื่อวันที ่8 พฤษภาคม 2552 ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเปนประธานฝายฆราวาส และรวม
ทําบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ อาคารพุทธเกษตร เพื่อใหบุคลากร และนิสิต มก. ไดปฏิบัติธรรมและรักษาศีล ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
ซึ่งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข เพื่อรวมกันสืบสาน และเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหคงอยูสืบไป  
            ทั้งนี้ ในชวงเชา อ. ชัชวาลย ชิงชัย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ไดนําบุคลากร และนิสิตทําวัตรเชาพรอมกัน จากนั้น พระเทพดิลก 
ประธานฝายสงฆ วัดบวรนิเวศวรวิหาร แสดงปาฐกถาธรรมวันวิสาขบูชา กลาวถึง “กรรมปรุงแตงใหเปนมนุษย โดยมีรายละเอียด                   
ทั้งอวิชชาและวิชชา ซึ่งเปนตัวกีดกั้นและเปนตัวสนับสนุนใหทําความดีทั้งกาย วาจา และภายในใจ” จบแลวพระสงฆเจริญพระพุทธมนต 
คณะผูบริหารถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ 9 รูป ถวายปจจัยไทยธรรม พระสงฆอนุโมทนา เมื่อเสร็จพิธีผูมารวมงานรับประทานอาหาร
กลางวันรวมกัน โดยมีผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนิสิต รวมในพิธปีระมาณ 80 คน  
ท่ีมา: กองกลาง                                                                                                   ขอมูล ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2552 

มก. เล็งนําคายทะลฟุา 
เปนคายกิจกรรมตวัอยางท่ีดีแกคณะ 

 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร นํานิสิตชั้นปที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และวิศวกรรมซอฟตแวร
และความรู จํานวน 116 คน ไปทํากิจกรรมวิชาการคายพัฒนาซอฟตแวรสภาพการทํางานรวมแบบเปดกวาง (คายทะลุฟา) 
Extensively Collaborative Environment for Software Development Camp (Xceed Camp) ระหวางวันที ่16 - 22 พฤษภาคม 2552 
ณ ศนูยสงเสริมการเกษตรแหงชาต ิกพส. เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา 219211 คายฝกพัฒนาซอฟตแวร เพื่อเสริมทักษะและ
ทัศนคติของการสรางโปรแกรมและการสรางเครือขายการเรียนรูของนิสิต โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบด ีไดเดินทางไปเยี่ยมชม
การนําเสนอผลงานของนสิิต เมื่อวันที ่21 พฤษภาคม 2552 ดวย 
 กิจกรรมคายทะลุฟา เปนกิจกรรมที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จัดขึ้นมาอยางตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 2546 เพื่อมุงเนนให
นิสิตของภาควิชาฯ เปนผูที่มีความรูจริงในสาขาวิชาเรียนทางคอมพิวเตอร ถึงขั้นเปนผูประกอบการไดดวยตนเอง ซึ่งทักษะที่สําคัญในการ
ประกอบอาชีพดานนี้ คือ ทักษะการใชโปรแกรม โดยนิสิตที่เขาคายจะแบงทีม ๆ ละ 2 - 3 คน ทํากิจกรรมพัฒนาซอฟตแวรสลับกับกิจกรรม
การสรางเครอืขายความรูรวมกันและนําเสนอผลงานในวันสุดทายกอนเดินทางกลับ โดยมีนิสิตรุนพี่ชั้นปที ่3 เปนพี่เล้ียง 
 สําหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มีผลงานปรากฎชัดเจนที่ไดสรางชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัยทั้งในระดับโลกและ
ระดับประเทศจากการแขงขันตาง ๆ มากมาย สวนหนึ่งเปนผลงานที่มาจากการไดเขารวมกิจกรรมคายทะลุฟา และเปนสวนหนึ่งที่ทําให
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร กาวขึ้นเปนอันดับ 1 ของประเทศทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 ทั้งนี้ กิจกรรมคายทะลุฟานี ้มหาวิทยาลัยเห็นวาเปนกิจกรรมที่ดีเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาทักษะการเรียนรูแกนิสิต     
และไดมอบคณะกรรมการกิจการนิสิต และคณะกรรมการการศึกษาของ มก. พิจารณาเพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินการของคณะอื่น ๆ 
ตอไป รวมถึงดําเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยดวย 
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร                  ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2552 

มก. แจกบตัรทองในโครงการ “ผูบริหารแข็งแรง มหาวิทยาลัยเขมแข็ง” 
 สํานักการกีฬา ไดจัดทําโครงการ “ผูบริหารแข็งแรง  มหาวิทยาลัย” เพื่อสงเสริมใหผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดใชเวลาวางมา 

ออกกําลังกาย ณ ศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  ซึ่งจะเปนการสรางสุขภาพที่แข็งแรง ปองกันการเกิดโรคตาง ๆ ได  ซึ่งจะมีการทดสอบ

 



 
สมรรถภาพทางกายและจัดโปรแกรมการออกกําลังกายให  โดยไดทําบัตรทองมอบใหกับผูบริหาร  คณบด ี ผูอํานวยการสํานัก และ
ผูอํานวยการกอง โดยเริ่มดําเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2552 และจะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2552 ซึ่งขณะนี้มีคณะผูบริหารเขารวม
โครงการประกอบดวย วิทยาเขตบางเขน 72 คน  วิทยาเขตกําแพงแสน 12 คน วิทยาเขตศรีราชา 10 คน  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร 13 คน และ   ผูมีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัย 1 คน  
ท่ีมา : สํานักการกีฬา                                ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2552 

มก. รวมโครงการวันตนไมประจาํปของชาต ิ
เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ          

ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงปลูกตนนนทร ี จํานวน 9 ตน ณ บริเวณริมสระน้ําหนาหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันศุกร ที่ 29 
พฤศจิกายน 2506  กรมปาไม รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จึงไดจัดงานวันตนไมประจําปของชาติ ประจําป 2552 “ใตรมนนทร ี
พระบารมีของพอ”  เมื่อวันที ่8 พฤษภาคม 2552 ณ บริเวณหนาหอประชุม มก. โดยม ีนายศักดิ์สิทธิ ์ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และนายนิพนธ  ล้ิมแหลมทอง รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ เปนผูแทนอธิการบด ีมก. 
กลาวตอนรับ และรายงานความเปนมาของตนนนทรพีระราชทาน ซึ่งกิจกรรมไดทําการเก็บวัสดุพันธุกรรมตนนนทรีที่พระบาทสมเด็จ     
พระเจาอยูหัว  และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก โดยใชเครื่องไฮโดรลิกใหประธานขึ้นไป ตัดชอฝกที่ติดเมล็ด และตัด
กิ่งนนทรีที่มียอดออนมาเสียบยอดกับตนกลาที่เตรียมไว นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับตนนนทร ีและการแจกเมล็ดพันธุตน
นนทรีแกผูเขารวมงาน และประชาชนทั่วไปดวย 
ท่ีมา :  รองอธิการบดฝีายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                                                            ขอมูล ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2552 

อาจารย มก. ทุกวิทยาเขต รวมประชมุสมัมนา ประจาํป 2552 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดการประชุมสัมมนาอาจารย ประจําป 2552 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ      
50 ป เมื่อวันที ่22 พฤษภาคม 2552 ที่ผานมา โดยม ีรศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบด ีเปนประธานเปดการประชุมสัมมนา และมอบ
นโยบายการพัฒนางานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ไดมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร       
ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล” โดย ดร.สุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการบรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตรและ
การขับเคล่ือน การพัฒนางานดานวิชาการและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” โดย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ 
              การสัมมนาครั้งนี ้ทําใหคณาจารยไดรับทราบเกี่ยวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
มากยิ่งขึ้น ซึ่ง ดร.สุเมธ ไดกลาวถึง 4 พันธกิจ หรือ 4 เสาหลักของสถาบันอุดมศึกษาไทย ไดแก การสรางบัณฑิต การวิจัย การใหบริการ 
และการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาไทยแหงแรก ๆ ที่จะปฏิบัติภารกิจครบทั้ง       
4 ดาน ที่สถาบันอุดมศึกษาพึงมี เพื่อสนับสนุนงานดานตาง ๆ ที่ตอบสนองความตองการของสังคม  
 นอกจากนี้ ในงานดังกลาวยังชวยใหอาจารยระหวางคณะวิชาในแตละวิทยาเขต ไดพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสังสรรค
รวมกัน โดยมีอาจารยเขารวมสัมมนา จํานวน 1,766 คน แยกเปนวิทยาเขตตาง ๆ ดังนี้ 

หนวยงาน ผูเขารวมในการประชุม เขาชมและรับฟงจากระบบ
เครือขาย 

รวม 
(คน) 

วิทยาเขตบางเขน 1,001 260 1,261 
วิทยาเขตกําแพงแสน   201   56    257 
วิทยาเขตศรีราชา     59   37     96 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร     77  75  152 

รวม 1,338 428 1,766 

ท่ีมา : กองบริการการศึกษา                                                                         ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2552 
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการบรรยาย สามารถดาวนโหลดไดจาก Website กองบริการการศึกษา http://edusver.ku.ac.th 

http://edusver.ku.ac.th

