
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๒๗      วันท่ี   ๒๑     เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

นิสิต มก. รับเหรียญรางวลัเทควันโด 
 นิสิต มก. ควา 7 เหรียญทอง 3 เหรียญเงนิ 3 เหรียญทองแดง จากการแขงขันชงิถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรตัน- 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวนัที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั วิทยาเขตบางนา โดยมีนสิิต
ไดรับเหรียญรางวลักีฬาเทควันโด ประกอบดวย 
 เหรียญทอง 
  1. น.ส. ประภาภรณ แสงนรินทร  นิสิตชั้นปที ่1 คณะบริหารธุรกิจ 
  2. น.ส.ปานใจ พ่ึงประโยชนกิจ  นิสิตชั้นปที ่1 คณะวิทยาศาสตร 
  3. น.ส.ธมนรัตน โภคะธนวฒัน  นิสิตชั้นปที ่1 คณะสงัคมศาสตร 
  4. นายกองพล  คุมครอง   นิสิตชั้นปที ่1 คณะมนุษยศาสตร 
  5. นายณัฐพงศ ลิ้มวฒันะ   นิสิตชั้นปที ่2 คณะสงัคมศาสตร 
  6. น.ส.กัญญารัตน มธุรการ  นิสิตชั้นปที ่3 คณะสงัคมศาสตร 
  7. น.ส.วัชราพร ดงนอย   นิสิตชั้นปที ่3  คณะบริหารธุรกิจ 
 เหรียญเงิน 
  1. น.ส.ฉัตรรวี โชติพันธุ   นิสิตชั้นปที ่1 คณะศึกษาศาสตร 
  2. น.ส.ณัฐธยาน แสงศศิธร  นิสิตชั้นปที ่1 คณะสงัคมศาสตร 
  3. นายณัฐพงศ วงศอยู   นิสิตชั้นปที ่2 คณะวิศวกรรมศาสตร 
 เหรียญทองแดง 
  1. น.ส.ประภาพรรณ วงศทวีพิทยากุล นิสิตชั้นปที ่1 คณะสงัคมศาสตร 
  2. น.ส.ภรณทิพย ถาวรประดิษฐ  นิสิตชั้นปที ่1  คณะสงัคมศาสตร 
  3. นายศศิน ทวธิสกุล   นิสิตชั้นปที ่3 คณะสงัคมศาสตร 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ            ขอมูล ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2552 

มก. เตรียมปรับลกูจางชั่วคราวเปนพนักงานเงินรายได 
 มก. เตรียมปรับลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานเงินรายได จากการที่ในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรหลากหลาย
สถานภาพ ทั้งที่เปนขาราชการ พนกังานเงนิงบประมาณ พนกังานราชการ พนกังานเงนิรายได ลูกจางประจาํ และลูกจาง
ชัว่คราว ประกอบกับขณะนี้การพิจารณาเรื่องการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดถูกชะลอไว โดยยังไมทราบวากระทรวงศึกษาธิการจะดําเนนิการพิจารณาเรือ่งนีเ้ม่ือใดนั้น มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหมี              

การดําเนนิการปรับกลุมประเภทบุคลากรใหมีนอยประเภทที่สดุ รวมถึงมีลูกจางชัว่คราวนอยทีสุ่ด โดยไดมอบหมายให
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาํหรับพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายไดสังกัดสํานกังานอธิการบดี พิจารณาหารอืถึงการปรบั
สถานภาพของลูกจางชั่วคราวทีส่งักัดสาํนกังานอธกิารบดี ใหเปนพนกังานเงนิรายได เม่ือวันที ่3 ธันวาคม 2552 ไดมีมติให
ดําเนินการ ดังนี ้
 1. ปรับแนวทางการปรับสถานภาพลกูจางชั่วคราวเปนพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได จากเดิม “ดําเนนิการคัดเลอืก
ลูกจางชั่วคราวเงินรายไดที่ปฏิบัติงานประจาํหนวยงานมาแลวไมนอยกวา 3 – 5 ป และมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีขึ้นไป” 

 



 
เปน “ดําเนนิการคัดเลอืกลูกจางชัว่คราวเงินรายไดที่ปฏบัิติงานประจาํหนวยงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป และมีผลการปฏิบัติงาน
อยูในระดับดีขึน้ไป” และการปรับสถานภาพเปนพนกังานมหาวทิยาลยัเงนิรายได โดยเริ่มปรับตามปงบประมาณ ณ 1 ต.ค.           
ของปนั้น ๆ  
 2. ใหดําเนนิการปรบัสถานภาพลกูจางชัว่คราวที่มีชื่อตําแหนงเหมือนขาราชการ ที่จางกอนวนัที่ 1 ตุลาคม 2551              

ตามกรอบที่ไดหารอืในที่ประชมุ จํานวน 95 อัตรา ซึ่งการปรับสถานภาพเปนพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายไดนัน้ หนวยงานตอง
ประเมินประสิทธิภาพกอน ทัง้นี้ปรับยอนหลงัต้ังแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2552 
 3. กองการเจาหนาที่ จะดําเนนิการแจงเวียนหนวยงานตาง ๆ เพ่ือพิจารณาเสนอรายชื่อลูกจางชั่วคราวที่หนวยงาน
ประเมินประสิทธิภาพแลววาสมควรปรับสถานภาพเปนพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายไดมายังกองการเจาหนาทีภ่ายในวนัที ่15 

ธันวาคม 2552 เพ่ือจักไดดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2552 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ        ขอมูล ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2552 

สํานักหอสมดุ จดัการบรรยาย “SciFinder on Web” 
 สํานักหอสมุดจัดบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “SciFinder on Web” โดยมี คุณภวัต เรืองย่ิง (Products Specialist, 
Book Promotion & Service Co.,Ltd.) เปนวทิยากร ในวนัจนัทรที่ 28 ธันวาคม 2552 ณ หองฝกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน
วิทยาโชติ เพ่ือสรางความเขาใจและเปนประโยชนแกนสิิต บุคลากร และอาจารย ในการสบืคนสารสนเทศจากฐานขอมูล 
SciFinder ซึ่งเปนฐานขอมูลทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทีร่วบรวมผลงานวิจยัที่มีความสมบูรณและทนัสมัย โดยจัดการ
บรรยายเปน 2 รอบ ตามกําหนดการ ดังนี ้
 รอบท่ี 1 เวลา 08.30 – 11.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น. / บรรยาย 09.00 – 11.30 น.) 
 รอบท่ี 2 เวลา 13.30 – 16.30 น. (ลงทะเบียน 13.00 – 13.30 น. / บรรยาย 13.30 – 16.00 น.) 
 จงึขอเรียนเชญินสิิต บุคลากร และอาจารย เขารวมการบรรยายเชิงปฏิบัติการดังกลาว โดยแจงแบบตอบรับและ         
สงคืนที ่คุณนภา เชี่ยวชูวงศ ฝายบริการ สํานักหอสมุด E- mail : libnpc@ku.ac.th โทร. 1477 ตอ 222 , 146 หรือ 0-2942-
8616 โทรสาร 0-2940-5834 ภายในวนัที่ 22 ธันวาคม 2552 
ท่ีมา : สํานักหอสมุด                ขอมูล ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2552 

พื้นท่ีหองเรียนสําหรับการเรียนการสอน 
 กองแผนงาน มก. ไดสรุปขอมูลจาํนวนหองเรียนทีใ่ชในการเรียนการสอนที่มีอยูตามคณะตาง ๆ ของทกุวทิยาเขต 
พบวา ขณะนี้เม่ือรวมทุกวิทยาเขต อันประกอบดวย วทิยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรรีาชา วิทยาเขตเฉลมิ
พระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร และโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี แลว มหาวทิยาลยัมีหองเรียนรวมทัง้สิ้น 721 หอง คิดเปน
พ้ืนที่รวม 71,124,73 ตร.ม. ในขณะที่มีจาํนวนนสิิตทกุระดับปริญญา จาํนวนรวม 55,351 คน (ขอมูลจากสาํนกัทะเบียนและ
ประมวลผล เดือน ก.ค. 2552) 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาแยกจาํนวนหองเรียนตามแตละวิทยาเขตแลว มีขอมูลจาํนวนหองเรียน ดังนี ้

วิทยาเขต จํานวนหอง พ้ืนที่รวม (ตร.ม.) จํานวนนสิิต 
บางเขน 493 44,524.36 33,647 
กําแพงแสน 153 15,135.28  7,584 
ศรีราชา  35  4,731.82  8,918 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  33  4,976.57  4,157 
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี   7  1,756.70  1,045 

 โดยจาํนวนพ้ืนทีห่องเรียนสงูสุดจะอยูทีอ่าคารศูนยการเรียนรวม 1 – 4 วิทยาเขตบางเขน สาํหรับคณะที่มีพ้ืนที่
หองเรียนสงูสุด คือ คณะวศิวกรรมศาสตร จาํนวน 7,735.57 ตร.ม. รองลงมา คือ คณะเศรษฐศาสตร จํานวน 4,215.75 ตร.ม. 
ท่ีมา : กองแผนงาน                     ขอมูล ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2552 
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