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มก. จดัซ้ือครุภัณฑ 140 ลานบาท 
แกศูนยวิทยาการขั้นสูง เตรียมพรอมการดําเนินงานโครงการ ม. วิจยัแหงชาต ิ

 จากการที่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไดรับการคัดเลอืกเปนมหาวทิยาลยัวิจยัแหงชาติ และไดมอบหมายใหคณะทาํงาน
โครงการพัฒนามหาวทิยาลยัวิจยั พิจารณารวบรวมรายชื่อครภุัณฑที่จาํเปนตอการดําเนนิงานโครงการมหาวิทยาลยัวิจยั
แหงชาติในสวนของศูนยวทิยาการขั้นสงู 4 ศูนย ซึ่งประกอบดวย ศูนยวิทยาการขั้นสูงเพ่ือเกษตรและอาหาร ศูนยวิทยาการขั้นสงู
ดานทรพัยากรธรรมชาติเขตรอน ศูนยวิทยาการขั้นสูงดานนาโนเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมเคมีอาหารและการเกษตร และ 
ศูนยวิทยาการขั้นสูงดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น  
 ขณะนี ้มก. ไดเหน็ชอบและอนมัุติงบประมาณรวม 140 ลานบาท สําหรับจดัซื้อครภุัณฑรวมทั้งสิ้น 65 รายการ แกทัง้           
4 ศูนย ขางตน โดยขณะนี้อยูในระหวางการดําเนนิการจดัซื้อจดัจาง 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย         ขอมูล ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2552 

อดีตอาจารยคณะสตัวแพทยศาสตร 
ไดรับรางวลัชนะเลศินวตักรรมทางการศกึษา 

 ผศ.ดร.ชศูรี ศรีเพ็ญ อดีตอาจารยคณะสตัวแพทยศาสตร ซึ่งเกษียณอายุราชการไปเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2552 ไดรับ
รางวลัชนะเลศิ ประเภทสือ่ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุมบุคคล จากผลงานแบบจาํลองเครื่องวัดอัตราการใช
ออกซิเจน   ในหนูขาวเล็กโดยทางออม ในการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ (International 
Conference on Learning and Teaching : Active Learning, and Educa 2009) จดัขึ้นระหวางวนัที่ 15 – 17 ตุลาคม 2552 
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติ (ไบเทค) 
ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2552 

ศูนยผลิตภัณฑนม 
ทํากาํไร 13 ลานบาท ในปงบประมาณ 2552 

 ศูนยผลิตภัณฑนม มก. ทํายอดกําไรเพ่ิม 5 เทาจากป 2551 โดยมีกําไรสุทธิกอนหักเงินสนับสนุนที่ไดรับจาก มก. ในชวง
ระหวางเดือน ตุลาคม 2551 – สิงหาคม 2552 จํานวน 15,041,676.72 บาท (สิบหาลานสี่หม่ืนหนึง่พันหกรอยเจด็สิบหกบาทเจด็
สิบสองสตางค) ซึ่งยอดกําไรสุทธดัิงกลาวนีเ้พ่ิมสงูกวาปงบประมาณ 2551 ซึ่งมีกําไรสุทธิ 3,890,948.27 บาท (สามลานแปด
แสนเกาหม่ืนเการอยสีส่ิบแปดบาทย่ีสิบเจด็สตางค) อนัเนื่องมาจากการวางแผนการผลติที่ดี บวกกับการปรับระบบการบริหาร
จดัการทั้งในสวนของการนาํ Clean Technology มาใช การสบืราคากอนตัดสินใจเลอืกซื้อวตัถุดิบ การปรับเวลาทํางานใหโอที
ลดลง และการลดการสูญเสียของการผลิตน้ํานม รวมถึงการเพ่ิมการผลิตน้ําเกษตรแบบถวยเพ่ิมขึ้น ยังผลใหกําไรของศูนย
ผลิตภัณฑนมเพ่ิมสงูขึน้ 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน       ขอมูล ณ วันท่ี 13 ตุลาคม 2552 
 
 

 



 
แสดงความยินดี 2 ปลัดกระทรวง 

 เม่ือวันที ่14 ตุลาคม 2552 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไดจดังานเลี้ยงแสดงความยินดีแก 2 นสิิตเกามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตรที่ไดรับการแตงต้ังเปนปลดักระทรวง คือ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ นายวฑิูรย สิมะโชคดี ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี รศ.วุฒิชัย        
กปลกาญจน อธิการบดี และผูบริหารมหาวทิยาลยั รวมงานแสดงความยินดีที่จดัขึน้ ณ โรงแรมรามาการเดนส 
ท่ีมา : กองกลาง          ขอมูล ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2552 

อธิการบดี ประเทศฟนแลนด เยือน มก. 
 เม่ือวันที ่8 ตุลาคม 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดตอนรับ Professor Matti Uusitupa อธิการบดี 
มหาวิทยาลัย Kuopio ประเทศฟนแลนด ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือหารือแนวทางการพัฒนา
ความรวมมือทางวิชาการระหวาง 2 สถาบันที่จะมีรวมกันตอไปในอนาคต 
ท่ีมา : รองอธิการดีฝายวิเทศสัมพันธ        ขอมูล ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2552 

สํานักงานทรัพยสินมก. 
รายงานรายได ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2552 

 นอกจากที่ศูนยผลิตภัณฑนม มก. จะมีรายรับจากผลการดําเนนิงานในปงบประมาณ 2552 (นับถึงเดือนสิงหาคม2552) 
จํานวน 15 ลานกวาบาทแลว หนวยงานอืน่ที่อยูภายใตสงักัดสํานกังานทรัพยสิน มก. ซึ่งประกอบดวย ศูนยหนังสอื มก. และ ราน
พันธุไม มก. ก็มีรายรับจากผลการดําเนนิงานสงูกวารายจายเชนกัน โดย ศูนยหนงัสอื มก. มีรายรับมากกวารายจาย 1,518,515 
บาท และรานพันธุไม มก.  มีรายรับมากกวารายจาย 804,684 บาท โดยในสวนของรานพันธุไม มก. ที่มีรายไดลดลง เนือ่งจาก
นาํรายรับสวนหนึ่งจาํนวน 496,000 บาท ไปดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที ่
 ในสวนของรายไดอื่นที ่มก. ไดรับป 2552 ยังประกอบดวย 
 1.  รายไดจากการเชาที่ดินและอาคารราชพัสดุ        78,035,662.33 บาท 
 2.  รายไดจากงานเกษตรแฟร / เกษตรแหงชาติ         18,562,877.00 บาท 
 3.  รายไดจากคาเชาพ้ืนที่ และเงนิสทิธปิระโยชน งานพระราชทานปรญิญาบัตร    12,309,500.00 บาท 
        รวม 1 - 3          108,908,039.33 บาท 
ท่ีมา :  รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน                                               ขอมูล ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2552 

สรางหอพกันิสิต สกลนคร เพิม่ใหม 
 มก. เตรียมการกอสรางอาคารหอพักนสิิตเพ่ิมใหม ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร โดยมี หจก.ศิลปโยธา       
เปนผูรับจางกอสรางในวงเงินคากอสรางรวม 50,610,000 บาท (หาสบิลานหกแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) เริ่มดําเนนิการกอสราง
ต้ังแตวันที่ 15 ตุลาคม 2552 มีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาในวันที ่9 ตุลาคม 2553 โดยใชเงนิกูจากสหกรณออมทรัพย มก. 
ท่ีมา : รองอธิการดวิีทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร       ขอมูล ณ วันท่ี 14 ตุลาคม 2552 

เปดธนาคารกรุงเทพสาขา มก. 
 เม่ือวันที ่22 ตุลาคม 2552 รศ.วุฒชิยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานในพิธีเปดธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 และไดรับมอบกุญแจรถรางสวัสดิการ จํานวน 4 คัน จาก            
คุณโฆสิต ปนเปยมรษัฎ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรงุเทพ จาํกัด (มหาชน) ที่มอบใหใชเปนรถรางสวสัดิการใชวิ่ง               
รับสงนสิิต บุคลากร ภายในวิทยาเขตบางเขน พรอมนาํคณะผูบริหารธนาคารกรุงเทพฯ นัง่รถรางสวัสดิการเย่ียมชมผลงาน            
คณะเกษตร ดวย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน       ขอมูล ณ วันท่ี 22 ตุลาคม 2552 
 


