
แตงตั้งหัวหนาสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีคําสั่งแตงต้ังหัวหนาสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ดังนี ้
            1. ผศ.ดร.ราตร ี เรืองไทย ดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย 
          2. ผศ.อภิลักษณ  เทียนทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา 
            3. อ.อําพร  ศรียาภัย พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาชีวกลศาสตรการกีฬา 
  ทั้งนี ้ต้ังแตวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตามคําสัง่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 5329/2551 ลงวันที ่30 ธันวาคม พ.ศ. 2551        
ท่ีมา: กองการเจาหนาท่ี                                                                                    ขอมูล ณ วันท่ี 7 มกราคม 2552 

ก.พ.ร. และ สมศ. 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ มก. ประจําป 2551       

 เม่ือวันที ่9 มกราคม 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดใหการตอนรับ ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวม 9 คน ซึ่งไดมาตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือรับทราบผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2551 และตรวจสอบเอกสาร หลักฐานอางอิงที่ใชประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตลอดจนรับทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. มก. เปนผูประสานงานการตรวจเย่ียมในครั้งนี ้โดยมี คณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร มก. เขารวม
ประชุมทั้งสิ้น ประมาณ 80 คน  ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป 
            ภายหลังจากการตรวจเอกสารหลักฐาน ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง             
พิธิยานุวัฒน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และคณะ ไดใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ดังนี ้
 1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดระบบการบริหารจัดการ KPI ใหบรรลุเปาหมายใหชัดเจนเปนรูปธรรม โดยการบริหารจัดการ   
ใหบรรลุเปาหมายตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการตองมีวิธีการจัดการบริหารกลุมตัวชี้วัด เชน ในกรณีของการปฏิรูปการศึกษา 
คุณภาพบัณฑิตขึ้นอยูกับคุณภาพการสอน (ตัวชี้วัดที ่22 และ 23) และคุณภาพการสอนขึ้นอยูกับคุณภาพของอาจารย (ตัวชี้วัดที ่
15 และ 17) โดยประเด็นคุณภาพดานตาง ๆ อยูที่การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัดที ่7 และ 8) ดังนั้น
ตัวชี้วัดทั้ง 6 ตัวชี้วัดเปนกลุมตัวชี้วัดเดียวกัน จึงมีความจําเปนที่จะตองมีวิธีการบริหารจัดการไปในทิศทางที่สอดคลองและเชื่อม   
โยงกัน 
 2. การดําเนินงานดานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยจะตองเชื่อมโยงใหอยูในระบบงานปกติและทําใหเปนงานประจํา 
โดยเฉพาะอยางย่ิง ประเด็นการประเมินผลการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3. มหาวิทยาลัยยังขาดหนวยงานจัดเก็บขอมูลดานการพัฒนาบุคคลของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ทั้งนี ้หากมหาวิทยาลัย
สามารถจัดเก็บขอมูลในภาพรวมได จะเปนประโยชนตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต 
ท่ีมา : สํานักงาน ก.พ.ร. มก.         ขอมูล ณ วันท่ี 12 มกราคม 2552 
 
 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๙      วันท่ี   ๑๙      เดือน  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
อบรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน คร้ังท่ี 2 

 ศูนยเรียนรูและปฏิบัติการเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพ่ือชุมชน กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคโนโลยีประหยัดพลังงานชุมชน ครั้งท่ี 2 ขึ้น เม่ือวันที ่20 ธันวาคม 2551 ที่ผานมา ณ กองยานพาหนะฯ เพ่ือ
เสริมสรางความรูความเขาใจดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม การผลติพลังงานทดแทน แกนิสิต มก. โดยนิสิตจากคณะและ
ชมรมกิจกรรมตาง ๆ เขารวมเปนจํานวนประมาณ 60 คน และผูสนใจซึ่งเปนผูแทนจากองคกรตาง ๆ อีก 5 คน อาท ิมจล. ม.นเรศวร 
รร.นายรอยพระจุลจอมเกลา ฯลฯ 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                  ขอมูล ณ วันท่ี 9 มกราคม 2552 

สหกรณออมทรัพย มก. ครบ 50 ป 
 เม่ือวันที ่6 มกราคม 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี และประธานคณะกรรมการบริหารสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ไดไปรวมในพิธีทําบุญครบรอบ 50 ป การกอต้ังสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จํากัด ณ ที่ทําการสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด 
 ทั้งนี้สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณออมทรัพย มก. เขารวมการประชุมใหญสามัญประจําป     
ในวันที ่28 มกราคม 2552 เริ่มต้ังแตเวลา 9.00 น. ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. มีจับรางวัลมากมาย 
มูลคากวา 1,000,000 บาท (รถจักรยานยนตไฟฟา เครื่องซักผา ทีว ีตูเย็น ฯลฯ) ชมการถายทอดสดผานระบบ วีดีโอคอนเฟอเรนส 
www.coop.uk.ac.th / www.ku.ac.th  
ท่ีมา : สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด                ขอมูล ณ วันท่ี 6 มกราคม 2552 

งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจําป 2551       
 เนื่องในโอกาสสงทายปเกา 2551 และตอนรับปใหม 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดงานขอบคุณบุคลากร ’51    
ขึ้น ณ บริเวณดานหนาหอประชุม มก. เม่ือวันที ่26 ธันวาคม 2551 ที่ผานมา โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร รวมงาน
จํานวนประมาณ 3,500 คน สําหรับการจัดงานในครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการขอบคุณบุคลากรทีไ่ดรวมมือรวมใจปฏิบัติงาน
เพ่ือองคกร เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารและบุคลากร และเชิดชูเกียรติบุคลากรผูนําชื่อเสียงมาสู มก. โดยในปนี้ทาง
มหาวิทยาลัยไดมอบของรางวัลใหกับผูโชคดีเปนเงินทุกรางวัล จํานวนทั้งสิ้น 133,000 บาท และจัดงานเลี้ยงสังสรรคแบบโตะจีน 
กวา 300 โตะ 
            ภายในงานมีการกลาวรายงานการจัดงาน โดย ผศ.มยุรี เทศผล รองอธิการบดีฝายอํานวยการ ประธานคณะกรรมการ       
จัดงาน พิธีมอบโลเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลแกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ บุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวย
วิชาการ หนวยงานที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยงานที่มีการจัดการความรูอยางเปนระบบ         
ป 2551 พรอมทั้งกลาวแสดงความยินดีและอวยพรปใหม โดยศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ    
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดกลาวขอบคุณบุคลากรและอวยพรปใหม จากนั้นขับรองเพลงสดุดีมหาราชา เพลงพอแหง
แผนดินรวมกับคณะผูบริหารและบุคลากร การจับสลากรางวัลสลับกับชุดการแสดงจากหนวยงานตาง ๆ ของ มก. และการขับรอง
เพลงของวงดนตรี KU Wind Symphony ใหไดรับชมอีกดวย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ        ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2551 

งานเศรษฐศาสตรวิชาการ’51 
                เม่ือวันที ่13 มกราคม 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานในพิธีเปด การสัมมนาเรื่อง พลิกวิกฤต
วางงานเปนโอกาสไดจริงหรือ ในงานเศรษฐศาสตรวิชาการ ประจําปการศึกษา 2551 ซึ่งสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร ได
จัดขึ้นระหวางวันที ่13-14 มกราคม 2552   เพ่ือใหนิสิต และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไดหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ปญหาดานเศรษฐศาสตร นอกเหนือจากในชั้นเรียน  ณ   อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร 
 ท่ีมา: สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร                                                                                ขอมูล ณ วันท่ี 13 มกราคม 2552 

http://www.coop.uk.ac.th
http://www.ku.ac.th

