
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๖๑      วันท่ี   ๑๙     เดือน  มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ศาสตราจารยคนใหม สาขารังสีประยุกต 
 ในการประชุมสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ครั้งที่ 5/2552 เม่ือวันที ่25 พฤษภาคม 2552 ไดมีมติอนมัุติกําหนดตําแหนง
และแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวชิารงัสีประยุกตและไอโซโทป ของ รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย คณะวทิยาศาสตร 
ตามที่เสนอขอ โดยขณะนี้อยูในขั้นตอนการเสนอเรื่องไปยังสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือโปรดเกลาฯ แตงต้ังให
ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย ตอไป 
 ปจจุบัน มก. มีอาจารยที่ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย รวมทัง้สิ้น 28 คน (นบัเฉพาะผูที่มีคําสั่งโปรดเกลาฯ แตงต้ังแลวเทานัน้) 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ                  ขอมูล ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 

นักกฬีา มก. ไดรับคัดเลือก 
ไปแขงกฬีา ม.โลก ท่ี เซอรเบียร 

 ตามที่ประเทศเซอรเบียรจะเปนเจาภาพจดัการแขงขนักีฬามหาวิทยาลยัโลก ครัง้ที่ 25 ระหวาง วนัที่ 1 - 12 กรกฎาคม 2552 
โดยมีการแขงขนักีฬา 5 ชนิดกีฬา ประกอบดวย ฟุตบอล กรีฑา วายน้ํา เทควันโด และวอลเลยบอล 
 ในการแขงขนัครั้งนี้มีนกักีฬา มก. ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนเขารวมการแขงขนั 2 ชนิดกีฬา จํานวน 8 คน ดังนี ้
  กีฬาเทควันโด จํานวน 7 คน คือ 

1. น.ส.บุตรี  เผือดผอง นิสิตชั้นปที ่1 คณะสงัคมศาสตร 
2. น.ส.สริตา  ผองศร ี นิสิตชั้นปที ่1 คณะบริหารธุรกิจ 
3. นายภาคย  วัฒนาพร นิสิตชั้นปที ่3 คณะเศรษฐศาสตร 
4. น.ส.วัชราพร  ดงนอย นิสิตชั้นปที ่3 คณะบริหารธุรกิจ 
5. นายนาชา  ปนทอง นิสิตชั้นปที ่4 คณะสงัคมศาสตร 
6. น.ส.ชลนภัส  เปรมแหวว นิสิตชั้นปที ่4 คณะมนุษยศาสตร 
7. น.ส.รภัทกร  ประสพสุข นิสิตชั้นปที ่7 คณะสงัคมศาสตร 

  กีฬาวอลเลยบอล 1 คน คือ น.ส.สุวเิปรียว บํารุง  นิสิตชั้นปที ่4  คณะศึกษาศาสตร 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                    ขอมูล ณ วันท่ี 3 มิถุนายน 2552 

4 วิทยาเขต อบรมนิสิตชั้นปท่ี 1 
“โครงการกาวแรกสูบณัฑิตยุคใหม” 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทั้ง 4 วิทยาเขตจดัอบรมโครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ประจาํปการศึกษา 2552 สําหรับนสิิต
ชั้นปที ่1 จํานวนกวา 12,659 คน โดยมี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปดโครงการและกลาวตอนรับนสิิตใหม ดังนี้ 
 วิทยาเขตบางเขน จํานวน 4 รุน ๆ ละ 1 วัน (25 - 28 พฤษภาคม 2552) รวมนสิิตใหม จาํนวนประมาณ 6,900 คน                  
ณ อาคารจกัรพันธเพ็ญศิร ิ 
 วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 2 รุน ๆ ละ 1 วัน (4 - 5 มิถุนายน 2552) รวมนสิิตใหม จาํนวนประมาณ 1,809 คน                  
ณ หองคอนเวนชั่น อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

 



 
 วิทยาเขตศรีราชา จํานวน 2 รุน ๆ ละ 1 วัน (3 - 4 มิถุนายน 2552) รวมนสิิตใหม จํานวนประมาณ 3,000 คน ณ อาคาร            
พลศึกษา  
 วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร จํานวน 1 รุน (6 มิถุนายน 2552) รวมนิสิตใหม จํานวนประมาณ 950 คน             
ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
ท่ีมา : โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม มก.                     ขอมูล ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2552 

สรุปการสนับสนุนงบประมาณ 
เงินรายไดสวนกลาง มก. ป 50 - 52 

 มก. จดัสรรเงินรายไดสวนกลาง มก. ประจําป 2552 ครั้งที่ 2 ใหคณะ สถาบัน จดัหาครภุัณฑการเรียนการสอนและการวจิยั ใน
วงเงินรวมทัง้สิน้ 51,748,000 บาท (หาสิบเอ็ดลานเจด็แสนสีห่ม่ืนแปดพันบาทถวน) เพ่ิมเติมหลังจากที่ไดจัดสรรไปแลวครัง้แรกใน   ป 
2552 จํานวน 50,457,393 บาท (หาสบิลานสีแ่สนหาหม่ืนเจด็พันสามรอยเกาสิบสามบาทถวน)  
 ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดการสนบัสนนุเงนิงบประมาณเงนิรายไดสวนกลาง มก. ยอนหลัง ต้ังแต ป 2550 - 2552 ดังนี ้

รายการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 2551 2552 
1.  โครงการจัดหาครุภัณฑการเรียนการสอนและการวิจัย (ใหแกคณะ/สถาบัน) คร้ังที่ 1 440,000 22,360,000 50,457,393 
2.  โครงการจัดหาครุภัณฑการเรียนการสอนและการวิจัย (ใหแกคณะ/สถาบัน) คร้ังที่ 2 - - 51,748,000 
3.  สนับสนุนทางดานวิชาการ และบริหารจัดการ ใหแกนิสิตและอาจารย 34,013,793 35,285,179 27,388,740 
4.  สนับสนุนทางดานการวิจัย 2,637,500 4,032,960 9,827,985 

รวมทั้งสิ้น 37,091,293 61,678,139 138,462,118 
ท่ีมา : กองแผนงาน                   ขอมูล ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2552 

กองกิจการนิสติ สมัมนากจิการนิสิต  
สรางเอกภาพในทุกวิทยาเขต 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีนโยบายใหฝายกิจการนสิิตจดัทาํยุทธศาสตรดานกิจการนสิิตของมหาวทิยาลยั         
เพ่ือเปนกรอบการดําเนนิงานในทกุวิทยาเขตนั้น กองกิจการนสิิต จึงไดจัดโครงการสมัมนากิจการนสิิต ในหวัขอเรือ่ง “การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการดําเนนิการกิจการนสิิต มก.” เม่ือวันที ่1 - 2 พฤษภาคม ที่ผานมา ณ รอแยลฮลิล กอลฟ รสีอรท แอนด สปา                           
จ.นครนายก ซึ่งในพิธเีปดงานไดรับเกียรติจาก รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธาน และบรรยายพิเศษ เรือ่ง “ทิศทาง      
การพัฒนานสิิตและความคาดหวงัตอการดําเนนิงานดานกิจการนสิิต” นอกจากนีผู้เขารวมโครงการยังไดรวมกันเสนอประเด็นการ
พัฒนาการดําเนินการดานกิจการนสิิตของแตละวิทยาเขต เพ่ือจดัทาํแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย   และ
แตละวิทยาเขตของมหาวทิยาลยัอีกดวย ไดแก ประเด็นการพัฒนาสงเสริมกิจการนสิิต การพัฒนาวนิยันสิิต การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การพัฒนาโครงสรางการดําเนนิงานกิจการนสิิตและการพัฒนาบุคลากร สายงานกิจการนสิิต โดยมีบุคลากรดานกิจการนสิิต 
อาจารยและนสิิต เขารวมโครงการ จํานวน 120 คน 
ทีมา : กองกิจการนิสิต                                                                                      ขอมูล ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2552 

คณะวทิยาศาสตรการกีฬา จดัปฐมนิเทศนิสติใหม  
            เม่ือวันที ่30 พฤษภาคม 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานในพิธีปฐมนเิทศและตอนรับนสิิตใหม ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ภาคปกติและภาคพิเศษ และนสิิตใหมระดับปริญญาเอก หมวดวชิาการจดัการกีฬา ภาคพิเศษ 
ประจําปการศึกษา 2552 ณ หองประชุมวิโรจ อิ่มพิทักษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษาจุฬาภรณ (ศร. 4) โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหนสิิตใหมไดรับทราบเก่ียวกับหลกัสูตรการเรียนการสอน กฎ ขอบังคับ และระเบียบการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ตลอดจนพบปะผูบริหารของมหาวทิยาลยั และคณาจารยของคณะวิทยาศาสตรการกีฬา โดยมีผูเขารับการปฐมนเิทศ 
จํานวน 62 คน 
ท่ีมา: คณะวิทยาศาสตรการกีฬา                                                                                                       ขอมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2552 


