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ม.เกษตร ตอบสนองการศกึษาชาต ิ
รับนิสิตเขาศกึษาตอมากท่ีสดุ 

 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เปดเผยวาในการรับนสิิตใหมเขาศึกษาตอยังมหาวทิยาลยั -  
เกษตรศาสตร ในปการศึกษา 2552 นี ้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนับเปนมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุมมหาวทิยาลยัปดที่รับนสิิตเขา
ศึกษาตอมากทีสุ่ดของประเทศไทย โดยมีจาํนวนรบัรวมทั้งสิ้น 14,022 คน ซึ่งจํานวนนิสิต ดังกลาว แบงกระจายไปตามวิทยาเขต 
ทั้ง 4 แหง ของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
 วิทยาเขตบางเขน     รับนสิิตเขาศึกษาตอจาํนวน   7,283 คน  ใน 14 คณะวิชา 
 วิทยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม  รับนสิิตเขาศึกษาตอจาํนวน   2,115 คน  ใน   6 คณะวิชา 
 วิทยาเขตศรีราชา จงัหวดัชลบุร ี   รับนสิิตเขาศึกษาตอจาํนวน   3,018 คน  ใน   4 คณะวิชา 
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  รับนสิิตเขาศึกษาตอจาํนวน   1,217 คน  ใน   4 คณะวิชา 
 ทั้งนี ้โดยมีจํานวนนักเรียนสนใจเลือกสมัครสอบเขาศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในปนีร้วม 55,102 คน ใน 249 
สาขาวิชา แบงเปนสอบผาน Admission กลาง 55% ประมาณ 7,734 คน รับตรง 45% ประมาณ 6,288 คน  
 นอกจากการรบันสิิตใหมเขาศึกษาตอมากทีสุ่ดเนื่องจากมีการเปดสอนในหลายคณะ หลายสาขาวิชาแลว มหาวิทยาลัย - 
เกษตรศาสตร ไดใหความสาํคัญกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาเปนสาํคัญดวย โดยเริ่มนบัต้ังแตนสิิตกาวยางเขามาเปน 
นสิิตของมหาวิทยาลยั นสิิตใหมทกุคนจะไดเขารับการชีแ้จงแนะแนวทางการใชชวีิตในมหาวทิยาลยั ผานโครงการกาวแรก 
สูบัณฑิตยุคใหมที่จดัขึน้ในทกุวิทยาเขต รวมถึงโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนสิิตใหมในรัว้
มหาวิทยาลัย            
ท่ีมา : อธิการบด ี                     ขอมูล ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2552       

    คณะมนุษยศาสตรจัดอบรมเตรียมความพรอมแก จนท. รัฐบาลลาว 
กอนเขาศกึษา ป. โท – เอก ตอเน่ืองมาแลว 17 ป 

ศูนยการศึกษานานาชาติรวมกับภาควิชาภาษาไทย ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร ไดจัดโครงการอบรมภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรและระเบียบวิธีวิจัยหลักสูตรเขม แกนักศึกษาจากประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ประจําป พ.ศ.2552 รุนที ่17 ระหวางวนัที่ 20 กุมภาพันธ – 20 พฤษภาคม 2552 ทีผ่านมา มีจาํนวนผูเขารับและผานการอบรม 20 คน 

โครงการดังกลาวเกิดจากความรวมมือกันระหวางมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร และสํานกังานความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหวางประเทศ (สพร.) ใหจดัอบรมภาษาไทย ภาษาองักฤษ และวิชาอื่นๆ ใหแกเจาหนาทีข่องรัฐบาลจาก สปป.ลาว มาอยางตอเนื่อง 
ต้ังแตพ.ศ. 2535 -2552  โดยเจาหนาทีส่ปป.ลาวเหลานี้ไดรับทุนจากรัฐบาลไทย จัดการโดย สพร. เพ่ือเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท 
และหรอืปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย กอนที่จะเขาศึกษาจึงมีความจําเปนตองมาเตรียมความพรอมวิชาตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงวิชาภาษาไทย เพ่ือใหนกัศึกษามีความพรอมและมีความม่ันใจในการสื่อสารกับคนไทย 

โครงการนีส้ําเร็จลลุวงลงดวยดี  โดยนับต้ังแตการจัดอบรมในรุนที่ 1 – รุนที ่17 มีนักศึกษาผานการอบรมมาแลวจํานวน 297 
คน และนกัศึกษามีพัฒนาการทางภาษาไทยที่ดีขึ้นพรอมที่จะศึกษาตอในสาขาวชิาตาง ๆ ตอไป                                                                                  
ท่ีมา : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร                                                                  ขอมูล ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2552 

 
 
 

 
 



 
โครงการกอสรางอาคารใหม 

 ขณะนี้มหาวิทยาลยั มีโครงการกอสรางที่จะดําเนนิการเพ่ิมเติมใน 2 โครงการ คือ 
 1.  การกอสรางอาคารรานพันธุไม มก. ณ บริเวณพ้ืนที่ดานตะวนัออกของรานพันธุไมตอเนือ่งกับพ้ืนที่อาคารเกษตรรวมใจ 
กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่เปนอาคาร 2 ชั้น พ้ืนที ่1,240 ตร.ม. ประกอบดวยรานจาํหนายสินคาและบริการ รวม 26 ราน และ
จอดรถรอบอาคารได 22 คัน ในวงเงินคากอสราง 26 ลานบาท ซึ่งสํานกังานทรัพยสนิ ยืมจากเงนิรายไดสวนกลาง มก. โดยมีบริษัทแซม-
คอน จํากัด เปนผูรับเหมากอสราง มีระยะเวลาดําเนินการกอสรางเริ่มต้ังแตในวนัที่ 4 พฤษภาคม 2552 กําหนดแลวเสร็จวันที ่30 
ตุลาคม 2552 
 2.  การกอสรางอาคารชมรมกฬีา มก. ณ บริเวณพ้ืนที่ดานทศิเหนอืของลานจอดรถสหกรณรานคาประตู 2 ตอเนื่องกับพ้ืนที่
อาคารยูโดและรักบ้ี เปนอาคาร 4 ชั้น พ้ืนที ่1,684.70 ตร.ม. ประกอบดวยพ้ืนที่ซอมกีฬา สํานกังานชมรม โดยใชเงินรายไดสวนกลาง 
มก. ในวงเงิน 24.93 ลานบาท โดยมี บริษัท น้ําทพิยเจรญิชยั จาํกัด เปนผูรับเหมา ซึง่เริ่มกอสรางมา ต้ังแตวันที ่9 มีนาคม 2552 และ
กําหนดแลวเสรจ็ตนเดือนมกราคม 2553 
ท่ีมา : กองแผนงาน                                         ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2552 

อธิการบดี “เปดทุงบางเขน’ 52” ตอนรับวาท่ีนิสิตใหม มก. 
 เม่ือวันที ่12 พฤษภาคม 2552 รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานงาน “เปดทุงบางเขน’ 52”  โดยองคการ
บริหาร องคการนสิิต มก. รวมกับชมรมและสโมสรนสิิต 14 คณะ จัดขึ้น เพ่ือแสดงความยินดีแกวาทีน่สิิตใหม ที่สามารถผานการคัดเลือก 
เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และแนะนําการสอบสัมภาษณรวมถึงเอกสารที่จาํเปนตองใช ณ หนาหอประชุม มก. โดยมี 
รศ.ดร.ปสสี ประสมสินธ ผูชวยอธกิารบดีฝายกิจการนสิิตและพัฒนากายภาพ  ดร.เสรี กุญแจนาค ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนสิิต
และพัฒนากายภาพ นายประหยัด สุตเศวต ผูอํานวยการกองกิจการนสิิต พรอมดวย นางสาวพจนา บุญชัยยะ นายกองคการบริหาร 
องคการนสิิต มก. และนายธรีพงศ แตงสุวรรณ ประธานโครงการฯ ใหการตอนรับ 
 ท่ีมา: องคการบริหาร องคการนิสิต มก.                                                                    ขอมูล ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2552 

  มก. รวมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ จดัสมัมนาทิศทางเกษตรไทย 
 เม่ือวนัพุธที่ 29 เมษายน 2552 สาํนกับริการวิชาการ รวมกับ สมาคมสือ่มวลชนเกษตรแหงประเทศไทย จดัสัมมนาทศิทาง
เกษตรไทยในหัวขอ “โอกาสเกษตรไทยในวกิฤตเศรษฐกจิโลก” ณ หองประชมุสธุรรม อารกุีล อาคารสารนเิทศ 50 ป    โดย รศ.วุฒิ
ชัย กปลกาญจน อธิการบดี ใหเกียรติรวมงานและกลาวตอนรบั ดร.อภิชาติ พงศศรีหดุลชยั ที่ปรึกษารัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนประธานเปดการสัมมนา 

การสัมมนาประกอบดวยการบรรยายพิเศษและการอภิปราย เพ่ือรวมกันนาํขอมูลที่ไดไปใชปรับปรงุแนวทางการผลิตและ
การตลาด กําหนดแนวนโยบาย หรอืหาแนวทางแกไขปญหาดานการเกษตรทั้งพืชเศรษฐกิจ เชน ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลม
น้ํามัน ออย เพ่ือเสนอรัฐบาลตอไป โดยมีผูเขารวมการสัมมนาจํานวน 300 คน 
ท่ีมา : สํานักงานบริการวิชาการ                                                ขอมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2552 

มก. กพส. จดังานสัมมนาวิชาการดนิและปุยแหงชาต ิคร้ังท่ี 1 
 เม่ือวันที ่24 เมษายน 2552 ดร.ชาติชาย  พุคยาภรณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดใหเกียรติเปนประธาน
ในพิธเีปดการประชุมสัมมนาวชิาการดินและปุยแหงชาติ ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.ชวลิต ฮงประยูร รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน รวม
เปดงาน ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม การสัมมนาครัง้นี้จดัโดย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รวมกับ 
สมาคมอนุรักษดินและน้ําแหงประเทศไทย และสมาคมดินและปุยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหนกัวชิาการดิน
และปุยทั่วประเทศมาเสนอผลงานวิจัย แบงปนประสบการณและผนกึกําลงั ในการพัฒนาวงการวิชาการดานดินและปุย  ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอเกษตรกรไทยและชวยเพ่ิมมาตรฐานผลงานวจิยัดานดิน และปุยอนัจะทาํใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการสูระดับสากล
ตอไป 
ท่ีมา : รองอธิการบดวิีทยาเขตกําแพงแสน                                    ขอมูล ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 255 


