
ปที ่    ๒๗       ฉบับที่       ๕๐      วันที่   ๒๑     เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อธิการบดี รวมงานเปดปายบานพกับุคลากร 
รพ. สัตว มก. หนองโพ ราชบุรี 

     เมื่อวันที ่2 พฤษภาคม 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบด ีไดเปนประธานในพิธีเปดปายบานพักบุคลากรและ
ทําบุญ ประจําป 2552 พรอมทั้งปลกูตนจําป 1 ตน ณ โรงพยาบาลสตัว มก. หนองโพ จ. ราชบุร ีโดยมผีูบรหิาร และบุคลากร
คณะสตัวแพทยศาสตรทั้งในอดีตและปจจุบนั รวมทั้งประชาชนในพ้ืนท่ีและผูมารบับรกิารรวมงานกวา 100 คน 

          อาคารบานพักบุคลากร โรงพยาบาลสตัว หนองโพ ไดรับอนุมตัิงบประมาณในป 2550 ในการกอสราง รวม 11,850,000  
บาท (สิบเอ็ดลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยมาจากแหลงเงิน 3 ประเภทคือ เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายไดสวนกลาง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และเงินรายไดคณะสตัวแพทยศาสตร กอสรางเปนอาคารสูง 4 ช้ัน มีพ้ืนที่ใชสอยรวม 1,062.10 
ตารางเมตร อาคารบานพักบุคลากรดังกลาวจะชวยใหบุคลากรไดมทีี่พักอาศยัในระหวางปฏิบัติงาน และเพ่ือใหบุคลากรมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
        สําหรับโรงพยาบาลสตัว หนองโพ เปนหนวยงานหนึ่งในสังกดัคณะสัตวแพทยศาสตร จัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนสถานท่ีฝกงาน
ของนิสิตคณะสตัวแพทยศาสตร เพ่ือเสรมิสรางทักษะและประสบการณในการรกัษาสตัว และใหบรกิารทางวิชาการดานการรักษา
สตัวท้ังสัตวเลก็และบริการรักษาสตัวใหญเคลื่อนท่ี ตลอดจนใหคําปรกึษาเกีย่วกับสุขภาพโคนม ใหแกชมุชนในทองถิ่นและเขต
พ้ืนท่ีภาคตะวันตก โดยเริม่เปดดําเนินการมาตั้งแตป 2523 เปนตนมาจนถงึปจจุบัน  ซึ่งสหกรณโคนมหนองโพ จํากดั (ในพระบรม
ราชูปถมัภ) จังหวัดราชบุร ีไดบรจิาคท่ีดินเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสตัวแหงน้ี จํานวน 2 ครั้ง รวมเน้ือท่ี 16 ไรเศษ 
ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร                                                                               ขอมูล ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2552 

สถานีวิทยุ ม.ก. ขอเชิญรับฟงรายการ “เปดบานเกษตร”  
           สถานีวิทย ุม.ก. รวมกับชมรม มก.อาวุโส และหนวยงานตาง ๆ ของ มก. ผลติทํารายการวิทยรุายการใหม ช่ือวา 
“เปดบานเกษตร” ออกอากาศทุกวันจันทร – ศกุร เวลา 15.30 – 15.55 น. ผานทางเครือขายสถานีวิทยุ ม.ก. ในระบบ        
เอ เอ็ม สเตอริโอ ครอบคลมุพื้นท่ีบรกิาร 4 ภมูภิาคของประเทศ ไดแก สถานีวิทย ุม.ก. บางเขน เอ.เอ็ม 1107 กิโลเฮิรตซ, 
สถานีวิทย ุม.ก. เชียงใหม เอ.เอ็ม 612 กิโลเฮิรตซ, สถานีวิทย ุม.ก. ขอนแกน เอ.เอ็ม 1234 กิโลเฮิรตซ และสถานีวิทยุ ม.ก. 
สงขลา เอ.เอ็ม 1269 กิโลเฮิรตซ ซ่ึงดําเนินรายการโดยผูอาวุโสที่เปนศิษยเกาของ มก. ท่ีมีภมูิปญญาและมคีวามเช่ียวชาญ
ทางดานการเกษตร ภายใตโครงการคลังสมองเกษตร ซ่ึงมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสรมิและเผยแพรองคความรูภาคการเกษตร
ของประเทศไทย และเพ่ือ สืบสาน สงเสริมปราชญ และภมูิปญญาทางการเกษตรใหเปนองคความรูตอยอดแกอนุชน 
ตลอดจนเพ่ือใหผูอาวุโสไดทํากิจกรรมสาธารณประโยชนท่ีมคีณุคาตอสังคม  
           จึงขอเชิญชวนบุคลากร มก. และผูสนใจท่ัวไปตดิตามรบัฟงรายการ “เปดบานเกษตร” ไดตามวันและเวลา ดังกลาว 
ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป  
ท่ีมา : สถานีวิทยุ ม.ก.                                                                                        ขอมูล ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2552 

นักวิชาการดานออยรวมประชุมปฏบิัตกิาร 
“เกษตรวิศวกรรมออยนานาชาต ิท่ีกําแพงแสน 

คณะเกษตร กําแพงแสน รวมกับ สมาคมนกัวิชาการออยและนํ้าตาลแหงประเทศไทย และกรมสงเสรมิการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเกษตรวิศวกรรมออยนานาชาต ิ2552 (2009 ISSCT Agricultural 
Engineering Workshop) ภายใตหัวขอ “Sugarcane Mechanization for Profitability and Sustainability under 

 



 
Environmental Conservation” เมื่อวันท่ี 3 – 5 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน          
โดยไดรับเกยีรตจิาก รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบด ีเปนประธานเปดงาน 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเกษตรวิศวกรรมออยนานาชาติ 2552 (2009 ISSCT Agricultural Engineering 
Workshop) ประกอบดวยการบรรยายพิเศษในหัวขอ “Situation of Cane and Sugar Production in Thailand”             
โดยนายพงษเทพ จารุอําพรพรรณ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และการบรรยายพิเศษ     
โดยวิทยากรจาก ISSCT การนาํเสนอผลงานภาคโปสเตอร จํานวน 3 เรื่อง และการแบงกลุมเสวนายอยในหัวขอ “ปญหา
อุปสรรคในการผลิตออยและนํ้าตาลของประเทศไทยและประเทศท่ีเขารวม” นอกจากน้ียังมกีารสาธิตการใชเครื่องมอื
เตรียมดนิ การเก็บเกีย่วออยโดยคนตดั การปลกูออยในเขตชลประทาน การปลกูออยน้ําตม การปลกูออยโดยใชเครื่องมือเลก็
ตดิทายรถไถเดินตาม และการเยีย่มชมไรออยของเกษตรกรทีป่ระสบความสําเร็จในอําเภอทาเรือ จังหวัดกาญจนบุร ี

ท้ังนี้การประชมุเชิงปฏิบัตกิารเกษตรวิศวกรรมออยนานาชาติ 2552 มผีูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 76 คน แบงเปน
ประเทศไทย 55 คน และตางชาต ิ21 คน จากประเทศ South Africa, Australia, Mauritius, Uganda, Sudan, India, 
Japan, Pakistan, และ Indonesia   
ท่ีมา : คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน                                    ขอมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2552 

สรุปการจัดงานปฐมนิเทศพนักงาน มก. ป 2552 
 กองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไดจดัโครงการปฐมนิเทศพนกังานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ประจําป 2552  โดยมพีนกังานเขาอบรมปฐมนเิทศท้ังหมด 590 คน ในระหวางวันที่ 24 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2552           
ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน และ โรงแรมริเวอรแคว วิลเลจ จังหวัดกาญจนบุร ี     
การปฐมนิเทศแบงเปน 4 รุน คือ รุนท่ี 22  วันที ่24 – 27 มีนาคม 2552  ผูเขาอบรมจํานวน 157 คน รุนท่ี 23 วันที่ 31 มีนาคม 
– 3 เมษายน 2552 ผูเขาอบรมจํานวน 141 คน รุนที่ 24 วันท่ี 21 – 24 เมษายน 2552 ผูเขาอบรมจํานวน 144 คน รุนท่ี 25  
วันท่ี 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 ผูเขาอบรมจํานวน 148 คน โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบด ีไดเปนประธาน
พิธีเปดโครงการปฐมนเิทศพนักงานทุกรุน พรอมบรรยายในหัวขอ “พบอธิการบด”ี เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหกับพนกังานใหม 
และใหพนกังานใหมไดทราบวิสัยทัศน ยุทธศาสตรการบริหารและทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการตามพันธกิจ นอกจากน้ัน
ยังมกีารบรรยายเกีย่วกบัการบริหารงานบคุคล สิทธิ สวัสดกิารและประโยชนที่พนักงานจะไดรับ คุณธรรมและจรยิธรรม
บุคลากรของรัฐ เศรษฐกิจพอเพยีง การประกันคุณภาพ และยงัมีกิจกรรมการสรางทีมงานและการทํางานเปนทีม ซึ่งเปน      
การสรางความคุนเคยระหวางพนักงานใหมดวยกิจกรรม Walk Rally ท่ีโรงแรมริเวอรแคว วิลเลจ และปดทายไปศึกษาดูงาน     
ท่ีอุทยานแมลงเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว และศนูยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน ท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน
ดวย 
ท่ีมา : กองการเจาหนาท่ี                    ขอมูล ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2552 
 
 อบรมกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเชิญนสิติใหมทกุคนเขารวมโครงการกาวแรกสูบัณฑติยคุใหมประจําป     
การศกึษา 2552  สําหรับวิทยาเขตบางเขน จะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 25 – 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 07.00 – 17.00 น.     
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศริิ โดยแบงการอบรม คนละ 1 วัน จํานวน 4 รุน คือ รุนที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ไดแก   
คณะวนศาสตร  ศกึษาศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร  บริหารธุรกจิ  และมนุษยศาสตร   รุนท่ี 2 วันท่ี 26 พฤษภาคม 
2552 ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร  และ เกษตร  รุนท่ี 3 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2552 ไดแก คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ประมง  วิทยาศาสตร  วิทยาลยัการชลประทาน สตัวแพทยศาสตรและเทคนิคการสตัวแพทย  รุนท่ี 4 วันท่ี 28 พฤษภาคม 
2552 ไดแก คณะสงัคมศาสตร เศรษฐศาสตร  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนพรตันวชิระ และ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี


