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คณะบริหารธรุกิจ จดัสัมมนาหาแนวทางสรางคุณคาสูธรุกจิไทย  
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) คณะบรหิารธุรกิจ จดัสัมมนาทางวชิาการใหบริการความรูสาขา

บริหารธรุกิจแกสงัคมในหวัขอ “CSR สรางคุณคาสูธุรกิจไทย (CSR : Value Creation to Thai Business)” เม่ือวันที ่3 ตุลาคม 
2552 ณ หองประชุมสธุรรม อารกุีล อาคารสารนเิทศ 50 ป โดยมี รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปดการสมัมนา  

การสัมมนาในครัง้นี้ไดเลง็เหน็ความสาํคัญและความรับผิดชอบตอสงัคมเชงิบรรษัท หรอื Corporate Social 
Responsibility : CSR ซึ่งเปนเรือ่งที่มีความสาํคัญมากในการดําเนนิธุรกิจ แมวาจะตองลงทนุสงูแตในระยะยาวจะเปนประโยชน
อยางย่ิงโดยเฉพาะดานภาพลกัษณและชื่อเสยีงที่ดี นอกจากนี้ยังสงผลใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่อยางมีความสขุและทาํงานดวย
ความเต็มใจ ซึง่การนาํ CSR มาใชกับองคกรจงึเปนอีกแนวทางหนึ่งในการบรหิารธุรกิจใหประสบความสาํเร็จและเติบโตไดอยาง
ย่ังยืน ทั้งนี้มีบุคลากรในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเขาฟงการสัมมนาประมาณ 160 คน 
ท่ีมา : โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ       ขอมูล ณ วันท่ี 14 ตุลาคม 2552 

โรงพยาบาลสตัว จดักจิกรรมบริการสงัคม 
 โรงพยาบาลสัตว มก. บางเขน ใหการสนบัสนนุกิจกรรมบริการสังคมของนกัเรียนโรงเรียนสาธติแหงมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ศูนยวิจยัและพัฒนาการศึกษา โดยใหนกัเรียนบริการสังคม ชวยเหลอืและดูแลอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ
ราชการและมาใชบริการในหนวยงานอํานวยการ งานประชาสมัพันธ งานเวชระเบียน และคลินกิสัตวเลี้ยงพิเศษของโรงพยาบาล 
ต้ังแตเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2552 จํานวน 3 รุน ดังนี ้รุนท่ี 1 นักเรียนชั้น ม. 4 จํานวน 7 คน ปฏิบัติกิจกรรมบริการสงัคม   
ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2552 เฉพาะวนัเสาร เวลา 08.30 – 14.30 น. รุนท่ี 2 นักเรียนชั้น ม. 5 จํานวน  2 คน วันที ่27 – 
31 กรกฎาคม 2552 และ รุนท่ี 3  นักเรียนชั้น ม. 4 จํานวน 7 คน เดือนสงิหาคม – กันยายน 2552 เฉพาะวันพฤหสับดี เวลา 
08.30 – 12.00 น.  
ท่ีมา : โรงพยาบาลสัตว มก. บางเขน        ขอมูล ณ วันท่ี 25 กันยายน 2552 

สถานพยาบาลเปดใหบริการหนวยปฐมพยาบาล 
เบื้องตนและรถพยาบาล 24 ชม. 

 หลงัจากทีส่ถานพยาบาล มก. ไดเปดใหบริการหนวยปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและรถพยาบาล 24 ชั่วโมง เพ่ือดูแลนสิิต            
ที่เจ็บปวยระหวางเวลา 20.00  - 24.00 น. มาแลวต้ังแตวันที่ 8 มิถุนายน – 30 กันยายน 2552 ตามนโยบายของ มก. และได             
เพ่ิมการปฏบัิติงานระหวางเวลา 24.00 – 06.00 น. ตามชวงเวลาทีส่ํานกัหอสมุดเปดบริการโดยในการเปดใหบริการดังกลาว                
มีคาใชจาย ซึง่ประกอบดวย คาตอบแทนบุคลากรสถานพยาบาล คาที่พัก รวมทัง้สิน้ 291,210 บาท แบงเบิกจากเงินรายได
สวนกลาง 231,960 บาท และเบิกจากเงนิรายไดสถานพยาบาล 59,250 บาท มีนสิิตเขาใชบริการในชวงดังกลาว 12 คน 
 และนับต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 สถานพยาบาล มก. กําหนดเปดใหบริการหนวยปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน และรถพยาบาล 24 ชั่วโมง ในชวงวนัเดียวกันกับที่สาํนกัหอสมุดเปดใหบริการ 24 ชม. เพ่ือเปนสวสัดิการแกนสิิตทีพั่ก
อาศัยอยูภายในหอพัก มก. รวมถึงนสิิตบางสวนที่ทาํกิจกรรมภายใน มก. 
ท่ีมา : สถานพยาบาล มก.               ขอมูล ณ วันท่ี 14 ตุลาคม 2552 
 
 

 



 
ลงนามบันทึกขอตกลงทดลองงานสทิธบิัตร 

 เม่ือวันที ่7 ตุลาคม 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดรวมลงนามในบันทกึขอตกลงทดลองงานสทิธบัิตร 
รวมกับหางหุนสวนจาํกัด อุดมชยั ฟารมพระพุทธบาทสระบุรี เรื่อง “องคประกอบฐานเซลลโูลสบริโภคไดทีผ่านการสงัเคราะห
สําหรบัการผลิตสารเคลือบไขสด ผลงานของ ผศ.ดร.ภานวุฒัน สรรพกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวสัดุ คณะอตุสาหกรรม
เกษตร ซึ่งย่ืนคําขอรับสทิธบัิตร เลขที่ 080100023 เม่ือวันที ่4 มกราคม 2551 ณ อาคารสารนเิทศ 50 ป อันจะนาํมาซึง่ความ
รวมมือที่ดีในการนาํองคความรูไปใชประโยชนในเชงิพาณิชยอยางเปนรูปธรรม 
ท่ีมา : สํานักงานบริการวิชาการ                 ขอมูล ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2552 

โรงพยาบาลสัตวพัฒนาระบบคุณภาพการบริการถายภาพรังสี                                           
ดวยระบบดิจิตอล ทันสมัยและสมบูรณท่ีสุดของประเทศไทย 

 หนวยรังสีวนิจิฉยั โรงพยาบาลสัตว คณะสตัวแพทยศาสตร มีหนาที่บริการถายภาพรงัสเีพ่ือใชในการตรวจรกัษา
วินจิฉยัโรคในสัตวปวย ที่เขามารับบริการที่โรงพยาบาลสตัวฯ ซึ่งปจจบัุนมีปริมาณสัตวปวยทีเ่ขามารับบริการเปนจาํนวนมาก 
อยางนอยวันละประมาณ 50 ราย ซึ่งมีปริมาณฟลมที่ตองใชงานตองเก็บรักษาประมาณ 100 แผนตอวัน โดยฟลมที่ตองเก็บรักษา
มียอนหลงัถึง 1   - 2 ในสวนนี้จาํเปนตองอาศัยพ้ืนที่จดัเก็บขนาดใหญขึ้นเรือ่ย ๆ ในแตละปตามจาํนวนสตัวปวยที่เขามารับบริการ 
และฟลมก็มีราคาสูง อีกทัง้ยังมีคาใชจายในเรื่องของซองทีใ่ชจดัเก็บและอุปกรณ น้ํายาที่ใชในขั้นตอนการลางฟลมอีกดวย 
นอกจากนี้ดวยปริมาณฟลมที่จดัเก็บมีจาํนวนมากทาํใหการคนหาทาํไดลําบากและใชเวลานาน รวมถึงมีโอกาสสูญหายไดงาย 
 เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเรว็ในการใหบริการและการคนหา และลดการสูญหายของฟลม การนําระบบจดัเก็บภาพรังสี
ในรูปแบบสื่อดิจติอลมาใชงาน จงึเปนทางที่มีความเหมาะสมกับการลดปญหาเหลานี้ อีกทั้งขอมูลในรูปแบบสือ่ดิจติอลยังเปน
มาตรฐานที่ถูกนาํมาใชในอปุกรณทางการแพทยอื่น ๆ ที่เก่ียวของอยางแพรหลายทั่วโลก ทาํใหการขยายระบบงานและการเปด
โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรูกับนานาประเทศทําไดสะดวกรวดเร็วและเปนสากลมากขึ้น 
 วัตถุประสงคและเปาหมาย 

• เพ่ือพัฒนาเครื่องมือที่ใชงานตาง ๆ ในหนวยรังสีวินจิฉัย ใหสามารถจดัเก็บผลที่ไดเปนขอมูลสื่อดิจิตอล 
• เพ่ือสรางระบบการจัดเก็บ และการจดัการขอมูลสือ่ดิจติอลในหนวยรังสีวนิจิฉยัใหเปนมาตรฐานสากล (Picture 

Archiving and Communication System, DICOM IMAGE PROTOCOL) 
• เพ่ือลดขั้นตอนการทาํงานของบุคลากร 
• เพ่ือลดระยะเวลาในการเขามาใชบริการของสัตวปวยภายในหนวย 
• เพ่ือลดปญหาพ้ืนที่จดัเก็บฟลม 
• เพ่ือลดปญหาการสูญหายของฟลม 
• เพ่ือลดปญหาสภาพแวดลอมจากการใชน้าํยาเคมี 

การพัฒนาหนวยรังสีวินจิฉยัเขาสูระบบดิจติอล สามารถดําเนนิการเปนงานประจาํแลว โดยติดต้ังระบบการจดัเก็บและ
การจดัขอมูลสื่อดิจติอลในหนวยรังสใีหเปนมาตรฐานสากล รวมถึงการปรบัปรุงสวนงานสารสนเทศของโรงพยาบาลสัตวตลอดจน
การติดต้ังเครือ่ง CT scan นบัเปนการพัฒนาคุณภาพงานบรกิารของโรงพยาบาลสัตว มก. บางเขน มุงสูวสิัยทศันของคณะสตัว
แพทยศาสตรสูการเปนสถาบันชั้นนํา 1 ใน 5 ของเอเชีย 
ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร               ขอมูล ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2552 
 


