
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาควิชาการศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
ปที่ 2 ฉบับที ่16 ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 

ภ า ค วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า  เ ป น ส ถ า บั น ที่ มุ ง ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ ท า ง วิ ช า ก า ร สู ร ะ ดั บ ส า ก ล   
ผลิตนักการศึกษาที่มี เจตคติที่ดีตอวิชาชีพ  มีความสามารถทั้ งในการคิดและการปฏิบัติ  

บทบรรณาธกิารบทบรรณาธกิาร 

 จดหมายขาวหายหนาหายตาไปนานจน
ทานผูอานอาจจะสงสัยวาเขาเลิกผลิตกันแลวหรือไร 
ครั้งสุดทายที่ออกมาคือฉบับเดือนกุมภาพันธ และ
หลังจากนั้นก็แนนิ่งไปราวครึ่งป ที่เงียบไปไมใชอะไร 
อยูในระยะสอบ งานเลยยุงมาก บรรณาธิการของเรา
จึงขอรวบยอดออกฉบับเดียว 3 เดือนเลย คือฉบับที่ 
14  จะ เปนของ เดื อน  มีนาคม  เมษายน  และ  
พฤษภาคม เรียกวาเลมปดเทอมไปเลย พอเปดเทอม
มาบรรณาธิการอีกทานไดรับมอบหมายใหออกฉบับ
ที่ 15 ประจําเดือนมิถุนายน เปนฉบับรับเปดเทอม ก็
คงเปนเพราะงานยุงตอนเปดเทอม กอรปกับฉบับปด
เทอมยังไมออก ฉบับเปดเทอมจะวิ่งแซงหนาก็กระไร
อยู เลยรีรอกันตอไป จนยางเขาเดือนกรกฎาคมก็แลว
ยังไมมีวี่แววใหเห็น อยากระนั้นเลยขืนรอตอไป ขาว
สดๆใหมๆมันจะกลายเปนขาวลาชาอืดไป ฉบับที่ 16 
ประจําเดือนกรกฎาคมเลยแซงคิวออกมาละนะ 
เพราะถารีรอตอไปก็รังแตจะชาไปเรื่อยๆเดี๋ยวขาวดีๆ
ฉบับนี้จะไมทันการ 

ฉบับนี้มีเรื่องนายินดี ทั้งการรับพระราชทาน
ปริญญาของดร.หนุมหลอของภาควิชาการศึกษา 
การไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอันทรงเกียรติตอไป
ของ รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป นอกจากนี้ยังมีขาว
งานเปดตัวเว็บไซตวุนวายดอทคอม  ซึ่ งมีอะไร
นาสนใจมาฝากมากมาย  ถาไมไปจะเสียดายแย 
อยากทราบรายละเอียดโปรดพลิกดูหนา 9 

  ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ   
บรรณาธิการ 

 
 

 

 
 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย ดร.สิทธิกร สุมาลี เนื่องในโอกาสเขารับ
พระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 จบการศึกษามาเปนกําลังสําคัญอีก
รายของสาขาฯ ภาควิชาการศึกษา 

 
 

          ขอเชิญคณาจารยและบุคคลากรทุกทานของภาควิชาการศึกษา
รวมงานมุทิตาจิตเนื่องในงานเกษียณอายุราชการของคณาจารย 3 ทาน 
ไดแก รศ.ดร. ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท   รศ.ดร .ปราณี โพธิสุข     และ  
ผศ.ดร.แมนมาศ  ลีลสัตยกุล ในวันที่ 15 กันยายน  2552  ณ รานอาหาร
จิตรโภชนาปารค ถนนพหลโยธิน ลําลูกกา  
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ดร.สิทธิกร สุมาลี 

 
  จากการไดไปฝกอบรมดานการเรียนการสอนและเรียนภาษาอังกฤษ ณ ศูนยเตรียมความพรอมในการเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัย
และการเรียนภาษาอังกฤษ (Centre for University Preparation and English Language Studies) ณ Massey University ประเทศ
นิวซีแลนด พบวา ศูนยดังกลาวไดจัดโปรแกรมการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนที่ตองการเขาศึกษาตอในระดับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ โดยจัดโปรแกรมการเรียนการสอนไว 3 โปรแกรม ดังนี้ 
      การเตรียมความพรอมสําหรับเขาศึกษาตอใน Massey University (University Preparation) 

 การเรียนภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลทั่วไป (English Language) 
 การเรียนภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลทั่วไปเปนหมูคณะ (Group Courses and Study Tours) 

 
 การเตรียมความพรอมสําหรับเขาศึกษาตอใน Massey University (University Preparation) 

 ศูนยดังกลาวไดจัดโปรแกรมการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนที่ตองการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
โดยจัดโปรแกรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (University Preparation) ซึ่งเปนเงื่อนไข
สําคัญในการเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีโปรแกรมยอย ๆ มี ดังนี้ 
 1. Certificate of University Preparation  
 ประกาศนียบัตรการเตรียมความพรอมในการเขาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย สําหรับผูเรียนที่ตองการเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โดยตองเรียนและผานการประเมินในรายวิชาตอไปนี้ 
  ทักษะการสื่อสาร Communication Skills  

  ทกัษะการเรียนรู Study Skills  
  เลือกเรียน 1 รายวิชา ตอไปน้ี Business, Humanities, Social Science, and Science 
 การเรียนการสอนจะจัดในชวง เดือน กุมภาพันธ ถึง กรกฎาคม (ประมาณ 1 ภาคการศึกษา) 
          2. Direct Entry English Pathway  
 โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเขาเรียนใน Massey University เปนโปรแกรมพิเศษที่จัดขึ้นสําหรับผูที่มีความตั้งใจจะ
เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี โท และเอก ใน Massey University ใชเวลาเรียนประมาณ 4 เดือน เมื่อผลการประเมินของผูเรียนอยู
ในระดับดีตามเงื่อนไขที่โปรแกรมกําหนดไว ผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัย Massey 
University ไดทันที โดยไมตองผานการสอบ IELTS หรือ TOEFL ซึ่งโปรแกรมนี้ใน 1 ป จะจัดการเรียนการสอน 2 รอบ โดยรอบที่ 1 จะ
จัดในชวง เดือน กุมภาพันธ - พฤษภาคม และ รอบที่ 2 ชวงเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน  
 นอกจากนี้ศูนยเตรียมความพรอมในการเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเรียนภาษาอังกฤษยังมีโปรแกรมการเรียนการสอน
อื่นๆ ที่นาสนใจ เตรียมไวสําหรับผูที่ตองการเขาศึกษาใน Massey University หากนิสิตหรือคณาจารยคณะศึกษาศาสตรสนใจสามารถ
เขาศึกษาขอมูลไดที่เว็บไซต www.english.massey.ac.nz 
 

 โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลทั่วไป (English Language) 
 ศูนยเตรียมความพรอมในการเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเรียนภาษาอังกฤษ ไดจัดโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้ง ฟง พูด อาน และเขียน สําหรับบุคคลทั่วไปเพื่อใชในชีวิตประจําวัน  การทํางาน หรือการเรียนในมหาวิทยาลัย รวมถึง
เปนการเตรียมความพรอมสําหรบัการสอบ IELTS ซึ่งเปนการทดสอบภาษาอังกฤษระดับโลกที่ไดรับการยอมรับของสถาบันการศึกษาตาง ๆ  ทั่วโลก
ไมแพการสอบ TOEFL และ ณ ศูนยแหงนี้ ยังมีหนวยงานบริการรับสมัครและจัดสอบ IELTS ใหกับนักศึกษาและผูที่สนใจอีกดวย 
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 ผูที่สนใจสมัครเขาเรียนในโปรแกรมนี้ตองเขารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู ความสามารถการใชภาษาอังกฤษทั้ง ฟง พูด อาน เขียน 
แลวศูนยจะจัดโปรแกรมการเรียนใหเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถโดย ศูนยฯ ไดแบงระดับความรูความสามารถของผูเรียนออกเปน 4 
ระดับ คือ Introductory, Lower Intermediate, Upper Intermediate and Advanced ซึ่งในแตละระดับความรูความสามารถยังแบงออกเปนระดับ
ยอย ๆ  อีก 2 ระดับ เชน Introductory 1 สําหรับผูเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ Introductory 2 สําหรับผูเรียนที่มีความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษพื้นฐานอยูบาง จนถึง Advanced 2 สําหรับผูเรียนที่มีความเชี่ยวชาญในการใชภาษาอังกฤษไดอยางดีเยี่ยม เปนตน ซึ่งในแตละ
ระดับยอยใชเวลาเรียน 4  สัปดาห (เรียนวันจันทรถึงศุกร ตั้งแต 9.00-15.00 น.) โดยการจัดการเรียน การสอนโปรแกรมนี้ผูสนใจสามารถสมัครเขา
เรียนไดตลอดป 
 

 โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลทั่วไปเปนหมูคณะ (Group Courses and Study Tours) 
 โปรแกรมนี้จัดขึ้นสําหรับ บริษัท สถานบันตางๆ ทั้งเอกชน และรัฐบาล โดยในแตละปจะมีนักเรียนจากทั่วโลกประมาณ 250 คน สนใจเขา
ศึกษา ณ ศูนยเตรียมความพรอมในการเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเรียนภาษาอังกฤษ ในลักษณะเปนกลุมๆ เพื่อเรียนภาษาอังกฤษและ
เรียนรูวัฒนธรรมตางๆ ของประเทศนิวซีแลนด ซึ่งสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร ไดสงนิสิตปริญญา
เอกไปศึกษาระบบการศึกษา  การเรียนการสอน ของประเทศนิวซีแลนด รวมถึงพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ศูนยเตรียมความพรอมในการเขา
เรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเรียนภาษาอังกฤษในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ที่ผานมา นิสิตแตละคนตางไดรับประสบการณที่ดีในการใช
ชีวิตในตางแดน รวมถึงเรียนรูวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศนิวซีแลนดและไดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งจากในหองเรียน และครอบครัว
ชาวนิวซีแลนดตลอดระยะเวลา 1 เดือน 
 จากการไดเขาศึกษาและดูงาน ณ ศูนยเตรียมความพรอมในการเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเรียนภาษาอังกฤษ (Centre for 
University Preparation and English Language Studies) ของ Massey University ประเทศนิวซีแลนด ผมมีขอเสนอแนะวาหาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะนํารูปแบบของศูนยดังกลาวมาเตรียมความพรอมดานภาษาใหกับผูเรียนที่ตองการเขาเรียนในระดับปริญญาโทและ
เอกจะเปนส่ิงที่ดีมาก ถือเปนการใหโอกาสในการเรียนรูกับผูเรียน (Opportunity to Learn : OTL) เพราะปจจุบันนิสิตปริญญาโทและเอกตางประสบ
ปญหาการสอบภาษาอังกฤษทั้งแบบขอเขียน และสอบปากเปลา (สําหรับนิสิตปริญญาเอก) “ไมผาน” ซึ่งถือเปนเงื่อนไขหนึ่งของการจบการศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรจัดโปรแกรมสําหรับผูที่มีความตั้งใจจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท และเอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใช
เวลาเรียนประมาณ 4 เดือน เมื่อผลการประเมินของผูเรียนอยูในระดับดีตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาใน
สาขาวิชาที่ตนเลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดทันที  หรือเมื่อรับนิสิตเขามาศึกษาแลว ควรใหโอกาสในการเรียนรูกับนิสิตโดย
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดโปรแกรมการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษตลอดปการศึกษา มิใชแคภาคเรียน
ใดภาคเรียนหนึ่งเพราะการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษควรจะไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง หากมหาวิทยาลัยทําไดดังที่กลาวมาแลวนั้นผมเชื่อวา
นิสิตปริญญาโทและเอกจะเปนผูที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดีในระดับที่สังคมยอมรับอยางแนนอน 

   

 
 
                    วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2552 สภากาแฟมีการเสวนาเรื่อง Education in EU โดย รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป ผศ.ดร.สุดารัตน 
สารสวาง และอาจารย ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภเปนผูนําการเสวนา เนื้อหาในการเสวนาสืบเนื่องมาจากการที่คณาจารยหลายสาขา เชน 
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ไปดูงานในประเทศ
ตางๆในยุโรปและนําความรูที่ไดจากการไปศึกษาดูงานดงักลาวมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน สมาชิกใหความสนใจกันอยางดีเชนเคย ทั้งนี้จะมีการ
เสวนาเรื่องประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากยุโรปในเดือนตอๆไป   
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ขอเชิญคณาจารยผูสนใจติดตามขาวคราวและเขารวมเสวนาตอ โดยครั้งหนาในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552 เรื่อง จิตตปญญาศึกษาสู
การปฏิบัติ โดย  ผศ.ดร.สุดารัตน สารสวาง และผศ.ดร.ชานนท จันทรา  
                       

    
 
                 ในเดือนกรกฎาคมมีกิจกรรมยามเที่ยงวันศุกร หรือที่เรียกกันวา Lunch Time Activity รวม 3 ครั้ง ดังนี้ 
 

   
                    ครั้งแรก วันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2552 หัวขอ Academic Writing โดยอาจารย ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ นําเสนอวิธีการเขียน
เรียงความภาษาอังกฤษ และระดมความคิดแลกเปลี่ยนความเห็นกับผูเขารวมวาจะเขียนอะไรกันบางในแตละสวนของเรียงความ 
 

   
                    ครั้งที่ 2 วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2552 ในหัวขอ Experiences in USA โดย อาจารย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญู และ อาจารยวันดี 
เกษมสุขพิพัฒน นําภาพสวยๆ และเรื่องราวสนุกสนานที่ไดประสบพบเจอ ในการไปรวมประชุมวิชาการที่สหรัฐอเมริกาเมื่อตอนปดภาค
การศึกษามาเลาสูกันฟง ผูเขารวมพากันขํากลิ้งที่ไดฟงเรื่องที่ไมคาดฝน ราวกับไปเห็นมาดวยตัวเอง 
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           ครั้งสุดทาย ตรงกับวันศุกรที่ 24 กรกฎาคม 2552 หัวขอ The Show โดยอาจารย ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ นํา music video 

นารักๆ เพลง The Show ของ Lenka มาเปดประเด็น อภิปราย idiom, metaphor และปรัชญาที่แฝงมาในเพลง ใหผูเขารวมไดผอนคลาย
สบายอารมณ รองเพลงกันเพลิดเพลิน  และไดฝกทั้งฟง พูด อาน เขียนกันครบทุกทักษะเลย 

สวนกิจกรรมที่จะจัดตอๆไปในอนาคต ขอเรียนเชิญคณาจารยภาควิชาการศึกษา และผูสนใจเขารวมกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
วันที่ กิจกรรม โดย 

7 ส.ค. 2552 What are our students really doing? Prof. Dr. Susan Jungck 
14 ส.ค. 2552 Global Warming Investigation Dr. Pongprapan Pongsophon 
21 ส.ค. 2552 Story Telling Techniques for Kids Asst. Prof. Dr. Chalathip, Dr. Orapan, Dr. Piyanan 
28 ส.ค. 2552 Reading and Summary Dr. Nopphawan Chimroylarp 
4 ก.ย. 2552 Me Nak Phrakanong, the Musical Ajarn Supalerk Tanak 
11 ก.ย. 2552 A Special Song for You Asst. Prof Dr. Sudarat Sanswang 
25 ก.ย. 2552 Unrevealed Topic Dr. Sitthikorn Sumalee  

   

   
 

 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป ที่ไดรับแตงตั้งจากนายกรัฐมนตรีใหดํารงตําแหนง
กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาการศึกษา อีกวาระหนึ่ง 

 

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2552 ทางสาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา ได
เชิญ ดร.ทิพวัลย  คําคง มาบรรยายพิเศษในรายวิชา การวิจัยคุณภาพการศึกษา
ในหัวขอ การวิจัยเชิงคุณภาพ : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ ในการนี้ไดรับความ
รวมมือจาก Prof. Dr. Susan Jungck  รวมเขาฟงพรอมทั้งใหขอเสนอแนะดวย 
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           เมื่อวันจันทรที่ 13 และอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552 ผศ.ดร.แมนมาศ ลีลสัตยกุล ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขาประชุมปฏิบัติการในหัวขอ “Design of Educational Systems” และ“Development of 
Scholar and Academic Curricular in the 21st Century” โดยมี Prof. Dr. Renate Girmes, Head of Institution for Educational Studies, 
University Magdeburg เปนวิทยากร ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร ในการนี้ ผศ.ดร.แมนมาศ ลีลสัตยกุลไดเชิญชวนอาจารย ดร.นพวรรณ 
ฉิมรอยลาภ ไปรวมประชุมเพื่อเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดเพิ่มพูนประสบการณดีๆดวยกัน 
 

    
 
             วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2552 อาจารยดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ และอาจารยศุภฤกษ ทานาค เปนตัวแทนเขารวมการอบรมเรื่อง 
“การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” โดย รศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารสนเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  
 

              ค่ําวันเสารที่ 25 กรกฎาคม 2552 หลังจากเสร็จพิธีซอมใหญงานรับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ไดมี
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดสืบเนื่องกันมายาวนาน คืองาน ไหวครู รับนอง ฉลองพี่ ที่ KU Home งานนี้ทั้งคณาจารยและศิษยเกา 
ศิษยปจจุบันมารวมงานกันอุนหนาฝาคั่ง โดยเฉพาะปนี้มีผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนถึง 21 คน 
เปนระดับดุษฎีบัณฑิต 11 คน รวมทั้ง อาจารย ดร.สิทธิกร สุมาลี และมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ หลักสูตรกึ่งออนไลนรุนแรก 10 คน เปนงานที่
คณาจารยเบิกบานกับความสําเร็จ รุนพี่มีความสุข และรุนนองมีความหวังกันทั่วหนา 
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             วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2552 วันนี้ที่รอคอยของ อาจารย ดร.สิทธิกร สุมาลี มาถึงในที่สุด ชวงเชา อาจารย ดร.สิทธิกร สุมาลี 
ตระเวนถายรูปรอบคณะอยางสนุกสนาน และเขาสูอาคารจักรพันธเพ็ญสิริ เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนตามเวลาที่กําหนด ขอแสดงความยินดีดวยอยางยิ่ง 
 

   
 
             วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 คณาจารย 3 ทาน เปนตัวแทนของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ไดแก  ผศ.ดร.แมนมาศ ลีลสัตยกุล    
ผศ. วิลาวัณย เหลียววนวัฒน และ อาจารย ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ เดินทางไปจังหวัดลพบุรี นําโดยทานคณบดีคณะศึกษาศาสตร          
รศ.ดร. พรทิพย ไชยโส พรอมคณาจารยของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวม 35 ทานตามโครงการศึกษาดูงานการจัด
การศึกษาตามแนวคิดทางดานจิตตปญญา 
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โดยวันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2552 ไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไส โดยมี ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยาใหการตอนรับเปน
อยางดี ตั้งแตเชาตรูจนบาย และเดินทางตอไปยังจังหวัดบุรีรัมย 

    
ในวันศุกรที่ 31 กรกฎาคม 2552 เขาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมยซึ่งเปนโรงเรียนที่
ไดรับการกลาวขวัญในฐานะโรงเรียนนอกกะลา อีกทั้งยังไดรับการยกยองเปนโรงเรียนระดับ world class ในการเยี่ยมชมครั้งนี้นอกจากจะได
ฟงการบรรยายจากอาจารยวิเชียร ไชยบัง  อาจารยใหญของโรงเรียนแลว ยังมีโอกาสไดพบปะ พูดคุยและรับประทานอาหารกลางวันรวมกับ
คุณมีชัย  วีระไวทยะผูกอตั้งโรงเรียนดวย และปดทายรายการดวยการแวะชมความงามอลังการของปราสาทหินเขาพนมรุง ปราสาทขอมที่
สรางบนภูเขาไฟ จ.บุรีรัมย  กอนกลับกรุงเทพฯ มุงสูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยสวัสดิภาพ 
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