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นิสิตคณะวิทยาศาสตรการกฬีา 
ควารางวัลการแขงขันกรีฑา 

 นสิิตคณะวทิยาศาสตรการกีฬาสมาชกิ ชมรมกีฬากรฑีา ที่เขารวมการแขงขัน ทับแกวมนิิ – ฮารฟ มาราธอน  
ครั้งท่ี 10 จดัโดย คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปกร เม่ือวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ไดรับรางวลัจากการแขงขนัในครัง้นี้
ดวย รวม 3 คน ไดแก นายภาณุพงศ รุงมิตรจรัสแสง ไดอันดับที ่3 รุนทั่วไปชาย 5 ก.ม. นายนนทนนัท เผาภูรี ไดอันดับที่ 6 รุน
อายุไมเกิน 19 ป ชาย 5 ก.ม. และนายฐานพุงศ เศรษฐนพนนัต ไดอันดับที่ 6 รุนอายุ 16 – 29 ปชาย 10 ก.ม. 
ท่ีมา : ชมรมกฑีา                     ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 

สหกรณจดัสมัมนาวิชาการ 
ขยายอาณาจกัรธรุกจิสหกรณออมทรัพย 

 สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด ไดจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การขยายอาณาจักรธุรกิจของขบวนการสหกรณ
ออมทรัพย : ความเปนไปไดและแนวทางการพัฒนา ขึ้น เม่ือวันที ่28 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมรามาการเดน เพ่ือให
สมาชิก สอ. มก. และสหกรณออมทรัพยทัว่ประเทศ ไดมีความรูความเขาใจในการลงทนุรูปแบบใหม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา และเปนสวนหนึง่ของกิจกรรมการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ป ของการกอต้ัง สอ.มก. โดยไดรับเกียรติจาก      
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี และประธานกรรมการการดําเนินการสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด เปนประธานเปดการ
สัมมนา 
 ภายในงานไดจดัการเสวนา โดยมี นายศิริชยั สาครรัตนกูล อดีตรองกรรมการผูจดัการ ธนาคารเพ่ือการสงออกและ
นาํเขาแหงประเทศไทย นายปรเมศวร อนิทรชมุนมุ อัยการผูเชีย่วชาญพิเศษ สํานกังานคณะกรรมการอัยการ และ ผศ.สชุนิ                   
ปลีหะจินดา อาจารยประจําภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ เปนวทิยากร มีสมาชกิสหกรณจากทั่วประเทศเขารวมการสัมมนา รวม...คน 
ท่ีมา : สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด                  ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 

มก. เจาภาพจดังานประเพณีชาวเรือ – ชาวไร 
คร้ังแรกท่ีวิทยาเขตภูมิภาค 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนเจาภาพจัดงานกีฬาประเพณี ชาวเรือ – ชาวไร ซึ่งเปนกีฬาประเพณีระหวาง มก. 
และโรงเรียนพายเรือ ที่จดัต้ังเนือ่งมายาวนานต้ังแต ป พ.ศ. 2495 โดยการจัดงานในปนี้นบัเปนครั้งแรกที่จดัขึ้น ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน เม่ือวันที ่27 พฤศจิกายน 2552 โดย รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดกลาวตอนรับ ผูบัญชาการโรงเรียนนาย
เรือ และคณะจากโรงเรยีนนายเรอื ณ อาคารศูนยมหาวทิยาลยั หลงัจากนั้นคณะจากโรงเรียนนายเรอื ไดไปเคารพอนสุาวรยี 
ม.ล.ชูชาติ กําภู และเย่ียมชมสวนกวาง สวนแมลง โรงพยาบาลสัตว กพส. ภาคบาย เปนการแขงขนักีฬาประเพณี ชาวเรอื – 
ชาวไร การแขงขันรักษประเพณีและงานเลี้ยงสังสรรค เชือ่มความสัมพันธอันดีระหวางทัง้ 2 สถาบัน ในภาคคํ่ามีผูเขารวมงาน 
ประมาณ 500 คน 
 สําหรบัการจดังานกีฬาประเพณี ชาวเรอื – ชาวไร ในป 2553 โรงเรียนนายเรอืจะสลับเปนเจาภาพ โดยมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตรจะเปนเจาภาพจัดงานในป 2554 ซึง่กําหนดจดัขึ้น ณ วิทยาเขตศรีราชา 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                  ขอมูล ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2552 
 

 



 
 

เกษตรแฟรปากชอง’ 52 
ประสบความสาํเร็จ ผูเขาชมงานลนหลาม 

 งานเกษตรแฟรปากชอง’ 52 ประสบความสําเร็จ เกษตรกรผูสนใจทั่วไปใหความสนใจเขารวมงานเปนจํานวน                   
กวา.....คน ตลอด 4 วัน ของการจดังานระหวางวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนยวิจยัขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ                    
อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา โดยผลงานที่เกษตรกรใหความสนใจมากชั้นหนึ่ง คือ ปุยสั่งตัด ผลงานของ ศ.ดร.ทัศนีย                        
อัตตะนันทน ภาควิชาปฐพวีิทยา คณะเกษตร 
 งานเกษตรแฟรปากชอง’ 52 เปนงานที่จดัขึ้นโดยศูนยวิจยัขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ โดยไดรับความรวมมือจาก
ชมรมนสิิตเกา มก. ปากชอง สถาวัฒนธรรม อ. ปากชอง ชมรมสงเสริมการทองเที่ยวเขาใหญ – ปากชอง เทศกาลดําเหลกลาง
ดง และเทศกาล ต.สีมามงคล รวมกันจดัขึ้นเพ่ือเผยแพรความรู ผลงานวจิยั ผลิตภัณฑทางการเกษตร ของ มก. ในรูปแบบงาน
นทิรรศการ แปลงสาธติพันธุพืช การจดับรรยายพิเศษเรือ่ง การเกษตร การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การแสดงเครื่องมือ
และเครือ่งจกัรกลทางดานการเกษตรที่ทันสมัย รวมถึงการออกรานจําหนายสินคา และผลิตภัณฑทางการเกษตรจากหลาย
หนวยงาน และผูประกอบการธุรกิจทางดานการเกษตร โดยไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.กําพล อดุลยวิทย นายกสภามหาวิทยาลยั 
เปนประธานเปดงาน และ รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดี รวมงาน 
ท่ีมา : ศูนยวิจัยขาวโพดและขางฟางแหงชาติ                   ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 

เดือน มกราคม 53 เร่ิมลงมือกอสราง  
2 อาคารใหม 

 ในเดือน มกราคม 2553 ที่จะถึงนี้ ภายในวทิยาเขตบางเขน จะมีผลงานกอสรางอาคารใหม เพ่ิมขึ้นอีก 2 อาคาร คือ 
 1. อาคารหอพักนิสิต 2 ซอยพหลโยธิน 45 เปนอาคารสูง 11 ชั้น มีจาํนวนหอง 116 หอง พัก 4 คน/หอง) และมี
พ้ืนที่ใชสอยรวม 9,360 ตร.ม. ขณะนี้ได บริษัท แคนดู คอนสตรั๊คชั่น เปนบริษทัรับเหมากอสราง ในวงเงนิที่ชนะการประมูล 
99,498,000 บาท (เกาสบิเกาลานสีแ่สนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน) ระยะเวลาการกอสราง 450 วัน เริ่มสัญญา กอสราง 4 
มกราคม 2553 สิ้นสุด 29 มีนาคม 2554  
 2. อาคารจอดรถวภิาวดีรงัสติ เปนอาคารสูง 5 ชั้น จอดรถได 239 คัน ขณะนี้ได บ.ไทยมารูกิ จํากัด เปนบริษัท
รับเหมากอสราง ในวงเงนิที่ชนะการประมูล 94,377,000 บาท (เกาสบิสีล่านสามแสนเจด็หม่ืนเจด็พันบาทถวน) ระยะเวลา           
การกอสราง 450 วัน เริ่มสญัญากอสรางและสิน้สดุพรอมกันกับอาคารหอพักนสิิต 2 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 

ภาควิชาพลศกึษา จัดสัมมนาวิชาการ  
เร่ือง “การฝกกําลัง ความเร็ว และความคลองแคลววองไว”                        

          ภาควิชาพลศึกษา จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การฝกกาํลัง ความเรว็ และความคลองแคลววองไว” ในระหวางวันที ่
22 – 24 ธันวาคม 2552 ณ หองประชุมศ.ดร.ประเสรฐิ ณ นคร ชั้น 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร เพ่ือใหผูฝกสอนกีฬา ได
เพ่ิมพูนความรูในการพัฒนารูปแบบและวธิีการฝกสมรรถภาพทางกลไกโดยเฉพาะประเภทกีฬา รวมถึงการวางแผนและจดัทาํ
โปรแกรมการฝกซอมกีฬาไดอยางถูกตองเหมาะกับสภาพรางกายของนักกีฬา โดยมี รศ.เจริญ กระบวนรัตน และ รศ.ดร.กรรวี 
บุญชยั เปนวทิยากร คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาคนละ 1,500 บาท นักศึกษา ป.โท /เอก คนละ1,000 บาท รับจํานวน 60 คน  
          ผูสนใจสมัครเขารวมสัมมนาไดที่ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร ภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2552  และสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่โทรศัพท 0 - 2942 - 8672 และ 0 - 2579 - 7149 หรือดูที ่http:// www.edu.ku.ac.th  
ท่ีมา: ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร                                                                                    ขอมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2552      
 
 

http://www.edu.ku.ac.th

