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นักกฬีาพบอธกิารบด ี
กอนเขารวมการแขงขนั 1st Asian Martial Arts Games’ 2009 

 มก. สงนิสิตนักกีฬาเทควันโด จํานวน 8 คน เขารวมการแขงขันกีฬา 1st Asian Martial Arts Games’ 2009                          
ซึ่งประเทศไทยเปนเจาภาพ จดัขึ้น ณ จงัหวดัสุพรรณบุรี ระหวางวันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2552 โดยเม่ือวันที ่21 กรกฎาคม                 
2552 นกักีฬาทัง้  8 คน ประกอบดวย น.ส.บุตรี เผือดผอง น.ส.ณัฐธยาน แสงศศิธร น.ส.รภัทกร ประสพสุข นายณัฐพงษ               
เทวะเวชพงษ  นายเจียรณัฏฐ นาคะวโิรจน นสิิตคณะสงัคมศาสตร น.ส.ประภาภรณ แสงนรินทร นสิิตคณะบริหารธรุกิจ                  
นายเปนเอก การะเกตุ นสิิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร และนายชนตัถา ธนฤกษชยั นสิิตบัณฑิตวิทยาลยั ไดเขาพบ รศ.วุฒชิยั 
กปลกาญจน อธิการบดี ณ อาคารสารนเิทศ 50 ป เพ่ือรับโอวาทกอนเดินทางไปแขงขนัพรอมเงินบํารุงขวัญแกนกักีฬา จาํนวน
คนละ 3,000 บาท 
ท่ีมา : สํานักการกีฬา                         ขอมูล ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2552 

สถาบันภาษาศาสตรฯ จดัอบรมครูสอน 
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ 

 สถาบันภาษาศาสตรและวฒันธรรมศึกษาราชนครินทร รวมกับการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ                      
จดัฝกอบรมพัฒนาทกัษะการสอนสาํหรับครูอาสาสมัครสอนภาษาและวฒันธรรมไทยแกคนไทยในตางประเทศ ระหวางวันที ่20 
- 24 กรกฎาคม 2552 ณ สถาบันภาษาศาสตรฯ เพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณการสอนภาษาไทยระหวางครูผูสอนภาษาไทย
ของศูนยสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งจะไปสอนภาษาใหเด็กและเยาวชนไทยในยุโรป มีครูอาสาสมัครเขารับการอบรม               
20 คน โดยกิจกรรมการอบรมประกอบดวยภาคบรรยายทางวชิาการและการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
ท่ีมา : สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร                     ขอมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2552 

คณะวนศาสตรมอบทุนการศกึษานิสติ 
 เม่ือวันที ่16 กรกฎาคม 2552 รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานในพิธีมอบทนุการศึกษานสิิต                 
คณะวนศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 ณ หองประชุมสงาสรรพศรี ตึกวนศาสตร 60 ป โดยเจาของทุนการศึกษาไดมอบ
ทนุการศึกษาแกนสิิตรวม 54 ทนุ แบงเปน ทนุดอกผล 20 ทนุ ทนุประเภทจายขาด 29 ทนุ ทนุอดุหนนุและพัฒนานสิิต ซึ่งนาํเงิน
รายไดของมหาวทิยาลยัที่จดัสรรใหคณะวนศาสตร เพ่ือใชในกิจกรรมที่เปนการอุดหนนุและพัฒนาการศึกษาของนสิิต มาจดัสรร
เปนทุนการศึกษา จํานวน 5 ทนุ คิดเปนมูลคาทนุที่มอบรวม 554,000 บาท (หาแสนหาหม่ืนสี่พันบาทถวน) นอกจากนี้ยังมีทนุ
ประเภทรับประทานอาหารตลอดปอีก จํานวน 5 ทุน ดวย 
ท่ีมา : คณะวนศาสตร                        ขอมูล ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 

คลินิกสตัวชนิดพเิศษ มก.ใหบริการรักษาสตัวเลีย้งชนิดพิเศษ 
ใหบริการดานเรียนการสอน การวิจยั และบริการสังคม 

  คลินกิสัตวชนดิพิเศษ เปนหนวยงานในสงักัดโรงพยาบาลสตัว มก. ไดเปดใหบริการการตรวจวินจิฉยั และรักษาสตัว
เลี้ยงชนดิพิเศษ แกประชาชนทัว่ไปที่เปนเจาของสัตวเลี้ยงฯ รวมถึงภาครัฐและเอกชน มาต้ังแตป 2542 โดยสัตวแพทยที่มี   
ความเชี่ยวชาญพรอมเครื่องมือที่ทนัสมัย ทาํการตรวจวินจิฉัย รักษาสัตวเลี้ยงชนดิพิเศษตาง ๆ อาท ิกระตาย นกสวยงาม            
สัตวเลื้อยคลาน สัตวครึง่บกครึ่งน้ํา และปลาสวยงาม กวา 30 รายตอวัน และกวาหนึ่งหม่ืนรายตอป   
            ต้ังแตป 2545 จนถึงปจจบัุน คลนิกิดังกลาว เปนแหลงศาสตรความรูทีใ่หญทีสุ่ด และใหบริการดานการเรียนการสอน 
แกนสิิตสัตวแพทยของประเทศไทย และนกัเรียนตางชาติทัง้ในเอเชยี อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลียมาโดยตลอด อีกทัง้เปน
สถานทีอ่บรมเฉพาะดานทางอายุรกรรมและศัลยกรรมในสัตวเลี้ยงชนดิพิเศษ แกนสิิตสัตวแพทยทัง้ในและตางประเทศ 

 



 
 นอกจากนี ้ปริมาณของสัตวชนิดพิเศษทีเ่ขารับการรักษามีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงชนิดของสัตวมีความหลากหลาย
มากกวาเดิม ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรักษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จงึไดเปดคลินกิกลองสองตรวจภายใน 
หองปฏิบัติการเพาะเชื้อแบคทเีรีย และหองปฏิบัติการอนูวินจิฉัยที่ตรวจวินจิฉัยโรคและบริการตรวจแยกเพศในกลุมนกแกว ฯลฯ 
โดยมีนายสตัวแพทยประจาํคลินกิสัตวชนดิพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทาํการตรวจวินจิฉยัและรักษาสัตวเลี้ยงพิเศษ
ทกุชนดิ ทั้งดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และนอกจากนี้ไดเปดบริการเพ่ิมในสวนของการฝากไวรักษาเปนสัตวปวยใน เพ่ือการดู
และรักษาตอเนือ่ง เปนการใหบริการในการรักษาที่ครบวงจรทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 
             ผูสนใจสามารถนาํสัตวเลี้ยงชนดิพิเศษมาตรวจรักษาไดที่ คลนิกิสัตวชนดิพิเศษ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา โรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร  โทร. 0 - 2942  - 8756  - 59 ตอ 2118 ในเวลาราชการ และ 2155 
(นอกเวลาราชการ) หรอืดูที่ http://hospital.vet.ku.ac.th    
 ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร                                                                                                    ขอมูล ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2552  

ศนูยวิจยัขาวโพดฯ รับออเดอร 
ผลิตเมลด็พันธุขาวโพด สงบริษัทยกัษใหญของประเทศ 

 ศูนยวิจยัขาวโพดขาวฟางแหงชาติ สรางผลงานความม่ันใจในพันธุขาวโพดฝกออน ยังผลใหบริษทั แอกโกร - ออน 
(ไทยแลนด) จาํกัด สัง่ผลติเมล็ดพันธุขาวโพดผกัออนจากศูนยฯ ตอเนื่องเปนเวลา 3 ป ต้ังแตป 2552 - 2554 จํานวนรวม               
60 ตัน รวมมูลคาการสัง่ผลิต 5.4 ลานบาท 
 จากการดําเนินการโครงการวจิยัและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชงิพาณิชย เรือ่ง “การทดสอบพันธุขาวโพดฝกออน
ลูกผสมเด่ียวที่ไมตองถอดยอด KBSC 605 สําหรับอุตสาหกรรมแปรรูป” ซึ่งมี ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ เปนหัวหนาโครงการ 
ทําใหบริษัท แอกโกร - ออน (ไทยแลนด) จาํกัด ซึ่งเปนบริษทัผูผลิตขาวโพดฝกออนรายใหญของประเทศไทย ใหความสนใจและ
ไดรวมงานวจิยักับศูนยฯ ในเรือ่งการวิจยัและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวโพดฝกออนที่ไมถอดยอดพันธุ KBSC 605 
สําหรบัอุตสาหกรรมแปรรูป มีความพึงพอใจในผลผลติและคุณภาพของผลผลติขาวโพดฝกออนนี้ สั่งผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดฝก
ออนพันธุ KBSC 605 เปนเวลา 3 ป ต้ังแตป 2552 - 2554 จํานวน 10, 20 และ 30 ตัน ตามลําดับ รวม 60 ตัน คิดเปนมูลคา       
การสัง่ผลิต 5.4 ลานบาท ซึ่งจะยังผลใหผลงานวจิยัของศูนยฯ ถึงมือเกษตรกรและภาคเอกชนในเชงิพาณิชย 
ท่ีมา : ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางแหงชาติ                       ขอมูล ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2552 

คณะวนศาสตรจดัอบรมนานาชาติ เร่ือง Integrated Watershed Management 
ใหประเทศกาํลังพฒันา 27 ประเทศ 

 ศูนยวจิัยปาไม รวมกับภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร ไดจัดหลักสูตรฝกอบรมนานาชาติ  Integrated 
Watershed Management ขึ้นระหวางวันที ่20 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2552 ณ หองประชุม FORTROP ตึกวนศาสตร 60 ป 
คณะวนศาสตร โดยไดรับการสนับสนุนจากสาํนกังานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) ซึ่งมีวตัถุประสงคเพ่ือ
ถายทอดความรู เทคโนโลยี ระหวางประเทศไทยกับประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ จาํนวน 27 ประเทศ รวมประเทศไทยมีผูเขา
อบรมจํานวน 30 คน   
ท่ีมา : คณะวนศาสตร                        ขอมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2552 

มก. จดัอบรมการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
 เม่ือวันที ่21 กรกฎาคม 2552 รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานในพิธีเปดการอบรม เรื่อง “การประเมิน 
ผลการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคัญ” ณ หองประชมุสธุรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป เพ่ือใหอาจารยของ 
มก. ไดรับทราบแนวทางในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการวางแผนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ และเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น โดยมีคณาจารยทกุคณะ จาก
ทุกวิทยาเขตของ มก. เขาอบรม จํานวน 130 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิชาการ                                    ขอมูล ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2552 

http://hospital.vet.ku.ac.th

