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มก. เปดตัวหุนยนตเตะฟตุบอล 
เขาแขงขัน World Robocup 2009 ปลายเดือนมิถุนายน ท่ีออสเตรีย 

 เม่ือวันที ่8 มิถุนายน 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานการแถลงขาวเปดตัว “หุนยนตเตะฟุตบอล 
Skuba” ณ อาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร มก. ใหสือ่มวลชนทั้งหนงัสือพิมพ โทรทศัน และวารสาร            
ไดชมการสาธติการแขงขนัหุนยนตเตะฟุตบอลของทมี Skuba ซึง่มี อ.ปญญา เหลาอนนัตธนา ประธานจัดการแขงขันฟุตบอล
หุนยนต ชิงแชมปประเทศไทย และ อ.กาญจนพันธ สุขวิชชยั ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนที่ปรึกษาทีม พรอมดวยหวัหนาทมีและ
ทมีงานรวมแถลงขาวถึงความพรอมของทมี และสมรรถนะของหุนยนตเตะฟุตบอลทีอ่อกแบบใหม มีประสิทธภิาพมากขึ้น มีระบบ
ควบคุมทั้งความเร็วและการเคลือ่นทีข่องหุนยนตทีส่มบูรณ นอกจากนี้ยังไดออกแบบโปรแกรมที่เปลี่ยนระบบการเลนใหมีความ
ฉลาดมากขึน้ดวย จากนั้นไดสาธิตการแขงขันหุนยนตเตะฟุตบอลทีห่อง Lab จกัรกลอจัฉรยิะ ชั้น 8 ใหชมดวย 
 ทีม Skuba ซึ่งเปนทีมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร มก. จะนาํหุนยนตเตะฟุตบอลไปรวมแขงขัน World Robocup 2009 
ปลายเดือนมิถุนายน 2552 ณ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย ทมีนี้ไดไปรวมแขงขันหุนยนตเตะฟุตบอล World Robocup 2008  
เม่ือวันที ่13 – 22 กรกฎาคม 2552 ณ เมืองซูโจว ประเทศจนี และสามารถควารองชนะเลศิอันดับ 2 ในรายการ Small – Size 
League และยังควารางวัลเทคนคิยอดเย่ียม รองชนะเลิศอนัดับ 1 อีกหนึ่งรางวลัดวย 
 ในวันเดียวกันนี้ไดนาํนวตักรรมใหม  “ตูจาํหนายอินเตอรเนต็อจัฉรยิะ (WiFi – Box) ซึ่งเปนผลงานของ นายเฉลมิลาภ 
ศักดาปรีชา นิสิตเกาคณะวิศวกรรมศาสตร จากหนวยบมเพาะธุรกิจ มก. ซึ่งไดรับรางวลัเหรียญทอง ITEX 09 ในงาน International 
Invention, Innovation and Technology Exhibition : ITEX 09) เม่ือวนัที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2552 ณ ประเทศมาเลเซีย                    
มาสาธิตใหผูสื่อขาวไดชมอกีดวย 
ท่ีมา : ผูชวยอธิการบด ี(อ.ปญญา เหลาอนันต)       ขอมูล ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2552 

การจดัสรรอัตรากาํลัง 
พนง. มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 50 – 52 

 นอกเหนอืจากการจดัสรรอัตรากําลังอาจารยวุฒปิริญญาเอกใหกับ คณะ หนวยงานตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 
2552 รวม 158 อัตรา ดังรายละเอียดที่ไดนําเสนอในขาวประชาสัมพันธ ฉบับที่ 59 เม่ือวันที ่16 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการ
บริหารอัตรากําลัง มก. ไดพิจารณาจดัสรรอัตรากําลังพนกังานมหาวทิยาลยัใหกับหนวยงานตาง ๆ ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
– 2552 รวมทั้งสิ้น 773 อัตรา แบงเปนสายวิชาการ 489 อัตรา สายสนับสนุน 284 อัตรา โดยมีรายละเอียดการจัดสรรอัตรากําลัง 
ดังรายละเอียดตามรายการตอไปนี ้

ประเภทการจัดสรร 
สายวิชาการ สายสนับสนุน 

รวมจัดสรรตาม
ปงบประมาณ             
2550 - 2552 

2550 2551 2552 รวม 2550 2551 2552 รวม รวม 
1. ทดแทนอัตราเกษียน 32 37 54 123 20 27 9 56 179 
2. ทดแทนอัตราวางโดยเหตุอื่น 6 8 9 23 14 16 7 37 60 
3. อัตราใหมนักเรียนทุน 17 22 33 72 - 1 1 2 74 

 



 

ประเภทการจัดสรร 
สายวิชาการ สายสนับสนุน 

รวมจัดสรรตาม
ปงบประมาณ             
2550 - 2552 

2550 2551 2552 รวม 2550 2551 2552 รวม รวม 
4. อัตราใหม 183 43 45 271 103 34 52 189 460 
     - วุฒิปริญญาโท 79 1 33 113 - - - - 113 
     - วุฒิปริญญาเอก 104 42 12 158 - - - - 158 

รวมท้ังสิ้น 238 110 141 489 137 78 63 284 773 
ท่ีมา : กองแผนงาน             ขอมูล ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2552 

มก. แถลงขาวพรอมจดัการประชมุนานาชาตดิานพันธศุาสตร 
เพื่อการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า (ISGA 2009) 

เม่ือวันที ่10 มิถุนายน 2552 ณ หองวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมโซฟเทล เซน็ทารา แกรนด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร              
โดย คณะประมง ไดจัดงานแถลงขาวการเปนเจาภาพจดัการประชมุวิชาการนานาชาติดานพันธุศาสตรเพ่ือการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํา 
ครั้งที่ 10 ซึ่ง รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานแถลงขาว โดยมีผูรวมแถลงขาว คือ ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานกิุจ 
คณบดีคณะประมง คุณสธุานนัท ฟุงธรรมสาร ผูแทนจากกระทรวงตางประเทศ คุณพินจิ กังวานกิจ รองกรรมการผูจดัการอาวุโส 
บริษัท เจรญิโภคภณัฑอาหาร จาํกัด (มหาชน) และ ศ.ดร.อุทัยรัตน ณ นคร หวัหนาภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ คณะประมง และใน
ฐานะนายกสมาคมคนปจจุบันของ International Association on Genetics in Aquaclture (IAGA) ซึ่ง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไดรับเลอืกใหเปนเจาภาพจดัการประชุมวิชาการนานาชาติดานพันธุศาสตรเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ครั้งที่ 10 (The 10th International Symposium on Genentics in Aquaclture: ISGA X) ระหวางวันที ่22 – 26 มิถุนายน 2552              
ณ คอนเว็นชั่นเซ็นเตอร ชั้น 5 เซน็ทรลัลาดพราว  

อนึ่ง ในวันที ่22 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ      
อัครราชกุมารี จะเสด็จเปนองคประธานเปดการประชุม ISGA 2009 ซึ่งเปนการระดมนกัวิชาการชัน้นาํดานพันธศุาสตร                    
เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํจากทัว่โลก มารวมนําเสนอองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ทางดานการปรับปรุงพันธศุาสตรสัตวน้ํา 
โดยในปนี้มี 41 ประเทศ เขารวมการประชุมและนาํเสนอผลงานวจิยัทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร จาํนวน 217 เรื่อง                     
มีผลงานวิจัยเดน ๆ อาท ิการคนพบโปรตีนที่อาจใชควบคุมใหเกิดกุงกามกรามเพศผู กุงกามกรามโตเรว็โดยการผสมในประเทศ
เวียดนาม กุงขาวสายพันธุใหม การปรับปรุงพันธุสัตวน้ําโดยการใชเครื่องหมายโมเลกุล หอยมุกน้ําจดืพันธุใหม การปรับปรุงพันธุ
หอยเปาฮื้อ การคนพบเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธกับความตานทานโรคในปลา การคนพบเครื่องหมายโมเลกุลทีส่ัมพันธกับการ
เจรญิเติบโตของกุงกุลาดํา การจับคูผสมพันธุปลาบึกโดยอาศัยเครื่องหมายพันธุกรรมในนิวเคลียสและในไมโตคอนเดรียล ดีเอ็นเอ 
เปนตน 
ท่ีมา : ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง             ขอมูล ณ วันท่ี 11 มิถุนายน 2552 

ปฐมนิเทศบณัฑิตศกึษาเคม ี
 เม่ือวันที ่9 มิถุนายน 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดไปรวมพิธีปฐมนเิทศนสิิตบัณฑิตศึกษา ภาควชิาเคมี 
ประจําปการศึกษา 2552 ณ อาคาร KU HOME ซึ่งในพิธีปฐมนเิทศไดมีการแนะนาํหลกัสูตร วท.ม. (เคมี) และ ปร.ด. (เคมี) 
ระเบียบปฏบัิติและการแนะนาํ 5 สาขาวิชา คือ เคมีเชงิฟสิกส เคมีวิเคราะห เคมีอนินทรีย เคมีอินทรีย และเคมีอุตสาหกรรม ดวย 
ท่ีมา : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร               ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2552 
 
 


