
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๙๘      วันท่ี   ๕     เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

แตงตั้งผูบริหารใหม 
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชมุครัง้ที่ 9/2552 เม่ือวันที ่28 กันยายน 2552 ไดอนมัุติแตงต้ังผูบริหารคณะ 
สํานัก รวม 2 ราย 

1. ผศ. รัชด ชมภูนิช พนกังานมหาวทิยาลยั คณะสถาปตยกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ต้ังแตวันที ่16 ตุลาคม 2552 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป สืบแทน รศ.ดร.เอกรินทร อนกูุลยุทธธน คณบดีที่จะครบ
วาระ 

2. รศ.ชูเกียรติ รักซอน สํานกัสงเสริมและฝกอบรม กพส. ดํารงตําแหนง ผูอาํนวยการสาํนกัสงเสริมและฝกอบรม กพส. 
ต้ังแตวันที่ 20 กันยายน 2552 ตออีกวาระหนึง่ 

ท่ีมา : กองกลาง                 ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 
คณะเกษตรรับทุนวิจยัศกึษาลดตนทุนการผลิตขาว 

 ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร ไดรับมอบทนุสนบัสนนุการวจิยั จาํนวน 970,000 บาท (เกาแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน)                  
จาก บริษัทซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จํากัด เพ่ือทาํวิจยัในโครงการวเิคราะหตนทนุการผลิตและปจจัยจํากัดผลผลิตขาวของ
เกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและศัตรขูาวทีส่ําคัญ และนาํมาวเิคราะหการจดัการปญหา
ในการลดตนทนุการผลติขาว เพ่ือใหมีผลตอบแทนสงูขึ้น อันจะสงผลตอความเปนอยูที่ดีของเกษตรกรไทย พิธีไดจดัขึ้นเม่ือวนัที่ 15 
กันยายน 2552 ณ อาคารสารสนเทศ 50 ป โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานรับมอบทุนจาก ดร.ปกรณ สุจเร 
ผูจดัการฝายธุรกิจบรษิัทซนิเจนทา คอรป โปรเทคชั่น จาํกัด พรอมดวยคณบดีคณะเกษตร และคณาจารยคณะเกษตรรวมพิธ ี
ท่ีมา : คณะเกษตร                  ขอมูล ณ วันท่ี 11 กันยายน 2552 

กระทรวงกลาโหมมอบวิศวฯ วิจัยและพัฒนา Airship 
 กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาโหม กระทรวงกลาโหม วาจางคณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนนิการวิจยัและพัฒนาลาํตัว
อากาศนาวา (Airship) พรอมอุปกรณ รวมถึงการสรางโมเดลสําหรบัทดสอบภายในอโุมงคลมของอากาศนาวา และทาํการทดสอบ
อากาศนาวาภายในอโุมงคลม มีกําหนดแลวเสร็จภายใน 60 วนั ทั้งนี้ การดําเนนิการดังกลาวมี รศ.ดร.ปองวทิย ศิริโพธิ์ อาจารย
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งเปนผูออกแบบสรางเรือเหาะลําแรกของประเทศไทย รวมถึงผลงานอื่น ๆ ดานอากาศนาวาแก
กองทัพอีกหลายผลงานเปนหัวหนาโครงการ 
 ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร                 ขอมูล ณ วันท่ี 25 กันยายน 2552 

สรุปผลการดาํเนินโครงการจัดการศกึษา 
แกนักเรียน นิสิต ออทิสติก สู...บัณฑิตคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดใหความสําคัญกับการแกปญหาและชวยเหลือเด็กออทสิติก โดยไดอนุมัติใหโรงเรียนสาธติแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จดัทาํโครงการความรวมมือทางวชิาการและการวจิยัการศึกษาพิเศษ ต้ังแตปการศึกษา 2533 รวมกับ
โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภฯ  โดยมี ศ.พญ.เพ็ญแข  ลิ่มศิลา อดีตผูอํานวยการโรงพยาบาลฯ เปนผูที่มีบทบาทสาํคัญใน             
การชวยพิจารณาเด็กออทสิติกทีผ่านการรักษาปรับพฤติกรรม พรอมที่จะเรยีนรูและอยูรวมกับเด็กปกติอื่น ๆ ในสงัคม เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารศูนยวิจยัการศึกษา เพ่ือเด็กที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ ร.ร.สาธิตแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เพ่ือพิจารณา
นักเรียนเขาเรียนในโครงการฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1และเม่ือเด็กเขามาเรียนใน ร.ร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                   

 



 
ในระดับชั้น ป.1 – ป.2 จะจดัการเรียนทัง้แบบแยกกลุมยอยในวิชาทกัษะตาง ๆ และเรียนรวมกับเด็กปกติ เพ่ือฝกทักษะทางสังคม                 
ในวชิาศิลปะ พละศึกษา ดนตรี คอมพิวเตอร กิจกรรมอสิระพัฒนาตน สนทนาภาษาองักฤษ และรวมกิจกรรมทัศนศึกษาตาง ๆ ทุก
กิจกรรม และในระดับชั้น ป.3 ขึ้นไปไดจดัใหเด็กออทสิติกเขาเรียนรวมในชั้นเรียนปกติและเต็มเวลา โดยมีอาจารยจากโครงการฯ                  
ใหการดูแลและชวยเหลืออยางใกลชดิ และหากนกัเรียนคนใดไมสามารถรวมเรียนไดจะปรับหลักสูตรใหม และจัดกิจกรรมเสริมพิเศษ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานอื่นที่เหมาะสมใหตอไป 
  จากจดุเริ่มตนดังกลาว  การดําเนนิการจดัการศึกษาเพ่ือนกัเรยีนออทสิติกไดมีพัฒนาการขยายไปสูการรับนกัเรียนออทสิติก
เขาศึกษายังมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยนับต้ังแตปการศึกษา 2545 เปนตนมา  ถึงปการศึกษา 2552 มีนกัเรียนออทสิติกที่สําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แลวจาํนวน 25 คน ซึ่งในจํานวนนีส้ําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจาก ม.เกษตร แลวรวม 7 คน สําเร็จการศึกษาจาก ม. อื่น 4 คน กําลังศึกษาตอระดับปริญญาตรีที่ ม.เกษตร 3 คน 
และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 7 คน เรียนตามอธัยาศัย 2 คน  และกําลงัศึกษาตอในระดับปริญญาโท  
 สําหรบันสิิตออทสิติกทีส่ําเร็จการศึกษาจาก ม.เกษตร  จํานวน 7 คน นั้นไดสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา 1 คน ดวยเกรดเฉลี่ย 3.19 (ขณะนีเ้ปนอาจารยอัตราจางของร.ร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)                     
ที่เหลอือีก 6 คน สําเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร ภาษาอังกฤษ ปรัชญาและศาสนา บริหารธุรกิจ สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ดวยคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดต้ังแต 2.25  ถึงสงูสดุ 2.99   
 สวนนสิิตออทสิติกที่กําลังศึกษาอยูที ่ม.เกษตร  3 คน (ลาออก 2 คน) เปนนิสิตชั้นปที ่1 , 3 และ 4 ชั้นปละ 1 คน และมีเกรด
เฉลี่ยผลการศึกษาอยูในระดับทีน่าพอใจ โดยในการเรียนการสอนไดดําเนนิการสรางความเขาใจเก่ียวกับการจดัการศึกษาแกนิสิต     
ออทสิติกใหแก คณบดี หวัหนาภาควชิา อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูสอนที่เก่ียวของ เพ่ือใหนสิิตออทสิติกสามารถศึกษาไดอยาง
เต็มศักยภาพตามความสามารถของตนเอง และสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับของสังคมทั่วไป 
ท่ีมา : อ.ระพีพร ศุภมหิธร ร.ร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                                                                   ขอมูล ณ วันท่ี 18 กันยายน 2552 

นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพเิศษ) 
จัดสัมมนาวิชาการ BizIT 2009 

               นสิิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร จะจัด
สัมมนาวิชาการ BizIT 2009 ภายใตหวัขอ Mission Possible : IT Strategies for Opportunity and Survival ในระหวางวนัที่                         
15 - 16 ตุลาคม 2552 เวลา ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชให
เปนรูปธรรม และกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนนิธรุกิจทกุระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเผยแพรแนวคิด และมุมมองของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการสรางธรุกิจแนวใหม ทั้งนีผู้เขารวมสัมมนาจะไดพบกับผูทรงคุณวุฒิทางดานสารสนเทศจาก
ทุกภาคสวน อาทิ  รศ.ยืน ภูวรวรรณ  ดร.โกเมน พิบูลยโรจน  อาจารยปริญญา หอมเอนก และผศ.ดร.ภุชงค อุทโยภาศ ซึ่งจะมา
ถายทอดความรูและประสบการณในงานดังกลาวดวย  
          ผูสนใจเขารวมสมัมนาลงทะเบียนไดที่  http://bizit.cpe.ku.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่โครงการบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร โทร. 0 - 2942 – 8555 ตอ 1441  
ท่ีมา : โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร                                       ขอมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 2552 

นิสิต ป.โท ควารางวัลชนะเลศิ การแขงขนักีฬาเปตอง 
ชมรมกีฬาเปตอง มก. โดย นางสาวดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป นสิติปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรการกีฬา เขารวมทมีกับนกัศึกษา

มหาวทิยาลยัรัตนบัณฑิต ควารางวลัชนะเลศิ ประเภททีมหญิงคู ไดรับถวยรางวัลและเงินสด 2,000 บาท จากการแขงขันเปตอง               
ตานภัยยาเสพติดธรรมศาสตรโอเพน ครั้งที่ 2 ซึ่งชมรมเปตองธรรมศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรงัสิต จดัขึ้นเม่ือวนัที่ 12 
กันยายน 2552  
ท่ีมา : กองกิจการนิสิต                   ขอมูล ณ วันท่ี 23 กันยายน 2552 

http://bizit.cpe.ku.ac.th

