
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๙๖      วันท่ี   ๒๔     เดือน  กันยายน    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มก. รวมจัดงานมหกรรมขาวและชาวนาไทย 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมปลุกจิตสํานึกใหคนไทยเห็นคุณคาของขาวไทย ชาวนาไทยมีความภาคภูมิใจในอาชีพ                            
ทํานา หวงแหนพื้นที่ทํานา รวมถึงเผยแพรเทคโนโลยีการผลิตขาวที่เหมาะสม จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร และมูลนิธิขาวไทยฯ จัดงาน มหกรรมขาวและชาวนาไทย ป 2552 ขึ้น เมื่อวันที ่16 กันยายน 2552 ณ อาคาร
จักรพันธเพ็ญศิริฯ โดยม ีนายธีระ วงศสมุทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธีเปดงาน และอธิการบดี
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรรวมตอนรับ 
 ภายในงานไดจัดพิธีทําขวัญขาว นิทรรศการขาวและชาวนาไทย การปาฐกถาพิเศษและเสวนาทางวิชาการดานขาว การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมดานขาว 4 ภาค การพบปะเกษตรกร และชาวนาไทย รวมถึงยุวเกษตรกร และอนุชนชาวนา ทั้งนี้ นับเปนการจัดงาน              
วันขาวและชาวนาไทยแหงชาติครั้งแรก ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหจัดขึ้นในวันที ่5 มิถุนายน ของทุกป เพื่อรําลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ รัชกาลที่ 8 เสด็จฯมาทรงหวานขาวที่ทุงบางเขน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ               ขอมูล ณ วันท่ี 16 กันยายน 2552 

กิจกรรมวนัสถาปนาวิทยาลยับณัฑิตศกึษา ศรีราชา ครบรอบ 5 ป 
 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา ครบรอบ 5 ป เมื่อวันที ่19 กันยายน 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน 
อธิการบด ีไดเปนประธานเปดปายชื่อวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา และรวมเสวนา เรื่อง “มองภาพอนาคตของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา 
ศรีราชา” รวมกับรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา ผูแทนนิสิตเกา และผูแทนชุมชน โดยมีกิจกรรม
อื่น ๆ ประกอบดวย พิธีทําบุญ กีฬากระชับมิตร พิธีมอบโลแกบุคลากรและนิสิตเกา และงานเล้ียงสังสรรคกระชับมิตร  
 ปจจุบันวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา เปดสอนระดับปริญญาโท ใน 2 หลักสูตร มาตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2546 
ประกอบดวย หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร 
โดยนิสิตที่เรียนสวนใหญทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก จึงจัดการเรียนการสอนในวันอาทิตยเต็มวัน                          
แบงการศึกษาออกเปน 3 ภาคการศึกษาตอป ปจจุบันมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลวรวม 477 คน แยกเปน สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
414 คน และสาขาธุรกิจการเกษตร 63 คน 
ท่ีมา : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา                ขอมูล ณ วันท่ี 21 กันยายน 2552 

วิศวฯ มก. จดัประชมุเชงิปฏบิัตกิาร  
เร่ือง "Intensive Summer school on Question & Answering (Q&A) and Workshop on Building the 

Q&A Technology Roadmap" 
ศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษา และหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การประมวลผล

ภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รวมกับ NECTEC และสถาบัน IRIT ภายใต CNRS, Toulouse University, เมือง Toulouse, ประทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนโครงการความ
รวมมือระหวางสถาบันนานาชาต ิจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Summer School on "Intensive Summer school on Question & 
Answering (Q&A) and Workshop on Building the Q&A Technology Roadmap" ในวันที ่18 - 19 ตุลาคม 2552 ณ หอง 202 ชั้น 2 
อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู
เกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติโดยอาศัยหลักการทางทฤษฎี Question & Answering และการนําไปประยุกตใช ตลอดจนเปน
การกระจายองคความรูตั้งแตขั้นพื้นฐานไป จนถึงขั้นกาวหนา เพื่อใหผูที่สนใจงานดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติไดนําไป

 



 
ประยุกตใชในงานที่เกี่ยวของได โดยมีวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากสถาบัน IRIT, Toulouse University มาใหความรูเกี่ยวกับ Question - 
Answering เพื่อที่จะชวยใหคนไทยไดเพิ่มพูนความรูทัดเทียมกับตางประเทศ  

ผูสนใจสามารถเขารวมประชุมไดโดยไมเสียคาใชจาย รับสมัครจํานวน 80 คน สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมไดที ่ศูนยความรู
เฉพาะทางดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษา หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ   การประมวลผลภาษาธรรมชาติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โทร.0-2942-8555 ตอ 
1438 หรือดูรายละเอียดไดที ่http://naist.cpe.ku.ac.th/Q&A_WEB/  
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร               ขอมูล ณ วันท่ี 16 กันยายน 2552 

โรงพยาบาลสัตว มก. บางเขน  
ศนูยการเรียนรูทางดานสตัวแพทยท่ีสมบรูณแบบท่ีสดุในเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

 โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยงานที่มีความพรอมและมี
ศักยภาพในดานการเรียนการสอนทางคลินิกสัตวแพทย และการจัดการรักษาสัตวปวยที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณแบบที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  ซึ่งในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2552 มีบุคลากรและหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศใหความ
สนใจเขารับการฝกงานและเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว มก. บางเขน ไดแก นักศึกษาสัตวแพทย จาก Washington State University 
สหรัฐอเมริกา เขาฝกงานในหนวยคลินิกสัตวเล้ียงพิเศษ หนวยศัลยกรรมและเวชศาสตรฟนฟ ูหนวยสัตวปวยใน และหนวยสัตวปวย
ฉุกเฉินและวิกฤต นักเรียนจาก Harrow International School เขาฝกงานในหนวยคลินิกสัตวเล้ียงพิเศษ เพื่อเตรียมตัวไปศึกษาตอ
ทางดานสัตวแพทยในตางประเทศ นักศึกษาจาก UC Davis เขาฝกงานในหนวยศัลยกรรมและเวชศาสตรฟนฟูแกสัตวปวยหลังการผาตัด
ทางออรโธพิดิกส ระบบประสาท สัตวพิการ  อัมพฤกษ อัมพาต คณาจารยและนิสิตแลกเปล่ียนจาก Nippon Veterinary and Life 
Science University และอาจารยนายสัตวแพทย พรอมดวยเจาหนาที่จากโรงพยาบาลสัตวเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ -
มหาวิทยาลัย เขาเยี่ยมชมกิจการของโรงพยาบาล รวมทั้งศึกษาดูงานในหนวยสัตวปวยฉุกเฉินและวิกฤต และหนวยสัตวปวยใน  
ท่ีมา : โรงพยาบาลสัตว มก. บางเขน               ขอมูล ณ วันท่ี 16 กันยายน 2552 

งบประมาณคาใชจายการสนับสนุนโครงการหาบานใหมใหสุนัขจรจดั 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย โดยโครงการหาบานใหมใหสุนัขจรจัด ซึ่งมหาวิทยาลัยไดใหความสนับสนุนดานงบประมาณ                  
แกโครงการฯ ในการรับสุนัขจรจัดจากภายใน มก. เขามาเล้ียง โดยดูแลทางดานสุขภาพในโรงเล้ียง และคัดเลือกสุนัขจรจัดเหลานี้มาฝก             
ใหเชื่อฟงคําส่ังโดยนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย รวมถึงหาผูตองการนําสุนขัจรจัดไปอุปการะเล้ียงด ูโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน               
ซึ่งไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน ไดประสบความสําเร็จเกินความคาดหมาย ทั้งนี้ ประเมินผลไดจากการจัดงานวัน
เกษตรแฟรที่ผานมา มีผูมาขออุปการะสุนัขจรจัดไปเล้ียงเปนจํานวนมาก สําหรับในปงบประมาณ 2552 มียอดเงินงบประมาณที ่มก.             
ใหความสนับสนุนแกโครงการฯ รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,420,076.94 บาท (หนึ่งลานส่ีแสนสองหมื่นเจ็ดสิบหกบาทเกาสิบส่ีสตางค) 
ท่ีมา : คณะเทคนิคการสัตวแพทย                 ขอมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2552 

มก. สนับสนุนงบ 10 ลานบาท แกศนูยความเปนเลิศทางวิชาการ 
 มก. จัดสรรงบประมาณแผนดิน ป 2553 จํานวน 10 ลานบาท แกโครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ รวม 10 ศูนย ประกอบดวย  
          ศูนยที่จัดตั้งข้ึนปงบประมาณ 2552 ศูนยที่จัดตั้งข้ึนปงบประมาณ 2553 
1. ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานยางพารา 1. ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานออย 
2. ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมน้ํามัน 2. ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานขาวโพด 
3. ศูนยความเปนเลิศแหงนวัตกรรมขาว 3. ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานไหม 
4. ศูนยความรูเฉพาะทางดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษา 4. ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานส่ิงแวดลอม 
5. ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานเคร่ืองจักรกลการเกษตรและอาหาร 5. ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดาน Logistic 

ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย              ขอมูล ณ วันท่ี 21 กันยายน 2552 

http://naist.cpe.ku.ac.th/Q&A_WEB/

