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เขาเฝาฯ ถวายพระพร 
 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี พรอมดวยผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดเขาเฝาถวายพระพร สมเด็จพระเจาลูกเธอ                   
เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสคลายวันประสติู ในวนัที่ 4 กรกฎาคม 2552 ณ ศาลาดุสิตาลัย 
ท่ีมา : กองกลาง           ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 

มก. รวมวางพวงมาลา “วันหมอมเจาสทิธพิร กฤดากร” 
 ฯพณฯ นายอาํพล เสนาณรงค องคมนตร ีเปนประธานเปดงาน “วันหมอมเจาสิทธิพร กฤดากร” และ ศาสตราจารย 
ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.สามัคคี บุณยะวฒัน รองอธิการบดี
ฝายวิจัย ดร.ณรงคชยั พิพัฒนธนวงศ ผูอาํนวยการสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร และบุคลากร มก. รวมวาง               
พวงมาลา ณ อนสุาวรียหมอมเจาสิทธพิร กฤดากร จากนั้นไดรวมถวายภตัตาหารเพลแดพระสงฆ โดยมีนายสุดประสงค 
สุวรรณเลิศ หวัหนาสถานวีิจยัฯ และบุคลากร ใหการตอนรับผูมารวมงาน กวา 1,000 คน ณ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร อําเภอ
บางสะพานนอย จงัหวดัประจวบคีรีขันธ เม่ือวนัที่ 22 มิถุนายน 2552  
 ท่ีมา : สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร                                       ขอมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2552 

ความกาวหนาโครงการจดัตั้งโรงพยาบาลสัตว  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร หัวหิน 

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ไดรับการสนบัสนนุพ้ืนที่ราชพัสดุของศูนยการทหารราบ กองทพับก บรเิวณสวน                     
สนประดิพัทธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนือ้ที่ประมาณ 110 ไร ใชเปนสถานที่กอสรางโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร หัวหิน ในป พ.ศ. 2550 ไดรับงบประมาณรายจายประจาํหมวดงบกลาง รายการเงนิสาํรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิ 
หรือจําเปน จํานวน 60 ลานบาท เพ่ือกอสรางอาคารโรงพยาบาลสัตว มีลักษณะเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ชั้น 
หลงัคามุงกระเบ้ืองคอนกรีตและ ค.ส.ล. มีพ้ืนที่ใชสอยประมาณ 9,578 ตารางเมตร ประกอบดวย 2 สวน สวนที ่1 เปนอาคาร
โรงพยาบาลสัตว และสวนที ่2 เปนอาคารสุนัขทรงเลี้ยง ประกอบดวย พ้ืนทีส่วนสุนัขทรงเลี้ยง สวนบริหาร สวนสัตวปวยนอก 
สวนสัตวปวยใน สวนผาตัด สวนสตัวแพทยและเจาหนาที ่
 ปจจบัุนดําเนนิการแลวเสร็จประมาณ 92% ซึ่งคาดวาจะเปดดําเนนิการไดประมาณเดือนมกราคม 2553 อีกทัง้                  
คณะสตัวแพทยศาสตร ไดมีการสัมมนาระดมสมองจดัทาํแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลสตัว ระยะสั้น : จะเปดใหบริการ
วิชาการดานสตัวเลี้ยงตามที่เคยใหไวกับกองทพับก สาํหรับสตัวใหญและสัตวปาจะใชรถรักษาสัตวเคลื่อนทีเ่พ่ือรองรบัการ
บริการตอไป ระยะยาว : จดัต้ังศูนยการเรียนรูสัตวเลื้อยคลานและสตัวตางถ่ิน (Reptile and Exotic Animals Learning 
Center : REAL Center) ประกอบดวย ศูนยแรกรบัเพ่ือการอปุการะสัตวฯ ศูนยการรักษาและฟนฟูสุขภาพ ศูนยการเรียนรู 
รวบรวมและแสดงพันธุสัตว ฯลฯ จดัต้ังศูนยฝกอบรมนานาชาติ (ที่มีความโดดเดนในเขตภูมิภาค) จดัต้ังศูนยบมเพาะงานวจิยั 
จัดต้ังศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางในสาขาใดสาขาหนึง่ที่คณะฯ มีความพรอม 
ท่ีมา : คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร        ขอมูล ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2552 

มก.ประกาศคานิยมหลกั 
 “มุงผลสมัฤทธ์ิของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” คือ คานยิมหลกัของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ที่ประกาศใช
เพ่ือเปนบรรทัดฐานใหบุคลากรของมหาวิทยาลยัยึดถือปฏิบัติรวมกัน โดยคานยิมหลกัดังกลาวนี้ ไดผานความเหน็ชอบจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4/2552 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2552 
ท่ีมา : กองกลาง                          ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 

 



 
อบรมเชงิปฏบิัตกิาร “การประกอบอาหารไทย 

 และการบริหารจดัการรานอาหารไทย ระดบัมืออาชพี” 
 สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร จะจดัอบรมเชงิปฏิบัติการ หลักสูตร “การประกอบอาหารไทยและการ
บริหารจัดการรานอาหารไทย ระดับมืออาชีพ” (Professional Thai Cooking and Thai Restaurant Management) ประจําป
งบประมาณ 2552 ใหกับผูสนใจทั่วไป โดยไมเสียคาใชจาย เพ่ือใหคนไทยมีความรู ความสามารถในการประกอบอาหารไทย
อยางถูกตอง สะอาด ปลอดภัย และสามารถนําไปประกอบอาชีพได มีความสามารถในการบริหารจัดการรานอาหาร เพ่ือ
อนรุักษวฒันธรรม และเอกลักษณของอาหารไทยใหคงอยูสืบไป และเพ่ือจดัการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขา
ผูประกอบการอาหารไทย ของกรมพัฒนาฝมือแรงงานใหแกผูผานการฝกอบรม  
            ทั้งนี ้การอบรมแบงเปน 2 รุน ๆ ละ 60 คน โดย รุนท่ี 1 อบรมในวันที ่3 - 28 สิงหาคม 2552 และรุนท่ี 2 อบรมในวนัที่ 
1 - 25 กันยายน 2552 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 3  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
ผูสนใจสมัครเขาอบรมโปรดติดตอที่ โครงการอาหารไทยฯ โทรศัพท 0 - 2942 - 7300 และ 0 - 2942 - 8629 - 35 ตอ 222 หรือ             
ดูรายละเอียดที ่http:// ifrpd@ku.ac.th รับสมัครถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552                                                                                         
ท่ีมา : สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร                                                          ขอมูล ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2552 

มก. จดักิจกรรมปนรักสูนอง คร้ังท่ี 6 
            เม่ือวันที ่26 มิถุนายน 2552 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดยกองกิจการนสิิต ไดจดัโครงการปนรักสูนอง ครัง้ที่ 6 ณ สถาน
สงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา (บานราชาวดี) ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี โดยไดจดัเลี้ยงอาหารกลางวันแกเด็กพิการ 
จํานวน  600 คน พรอมนาํสิง่ของไปบริจาคใหดวย อาท ิน้ําด่ืม นม ขนมขบเค้ียว เสื้อผา หนงัสอื และของใชที่จาํเปน นอกจากนี้ 
หนวยงานตาง ๆ และบุคลากร มก. ไดบริจาคเงิน จํานวน 12,276 บาท เพ่ือใหเด็กพิการไดรับการเติมเต็มในชวีิตไมรูสึกถูกทอดทิ้ง 
และเพ่ือใหนสิิตของมหาวทิยาลยัไดมีจติสํานกึในการบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนสวนรวม รูจกัการเอื้อเฟอเผื่อแผกับบุคคลที่ดอย
โอกาส โดยการไปเย่ียมเยียน จดักิจกรรมการแสดงเพ่ือใหเด็กเกิดความเพลดิเพลิน ตลอดจนเพ่ือเปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
หนวยงานภายนอก และเปนการเผยแพรชื่อเสยีงของมหาวิทยาลยัใหเปนที่รูจกัแกสาธารณชนมากขึ้น โดยมีผูอาํนวยการกองกิจการ
นสิิต บุคลากร นสิิตคณะสงัคมศาสตร และเจาหนาทีส่หกรณออมทรัพย มก.จํากัด รวมงาน จํานวน 92 คน  
           มหาวทิยาลยั ไดจดัโครงการดังกลาวเปนประจาํทกุเดือนไปจนถึงเดือนกันยายน 2552 สําหรับ คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย
ตาง ๆ ของ มหาวทิยาลยั สนใจรวมเปนเจาภาพติดตอเขารวมโครงการฯ ไดที่ กองกองกิจการนสิิต โทรศัพท สายภายใน 1256 
 ท่ีมา: กองกิจการนิสิต                                                                                                                         ขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2552 

สหกรณ ขยายเงินกูแกหนวยงาน 
จัดซ้ือครุภัณฑ และพัฒนาบุคลากร 

 นอกเหนอืจากที่มหาวิทยาลยัไดประสานงานกับสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จาํกัด ในการเปนแหลง
สนบัสนนุเงนิกู เพ่ือการพัฒนาหนวยงานในการกอสรางอาคารประเภทตาง ๆ ดังเชน อาคารที่จอดรถ มก. ทั้งดานหลังอาคาร
สารนเิทศ 50 ป ดานริมถนนงามวงศวาน อาคารเรียนและหอพักนสิิตตามวทิยาเขตตาง ๆ แลว มหาวทิยาลัยไดประสานงานกับ
สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด ในการขอขยายโครงการการใหกูเงินใหครอบคลมุไปถงึการจัดซ้ือครุภัณฑ และเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร (ทุนการศึกษา) โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารสหกรณฯ เปนทีเ่รียบรอยแลว 
 การขอรับความสนบัสนนุดานกูเงนิจากสหกรณออมทรัพยฯ จงึนบัเปนอีกชองทางหนึง่ที่จะชวยเสริมจากงบประมาณ
แผนดินหรอืงบเงนิรายได ทั้งนี้หากหนวยงานใดสนใจสามารถสงคําขอกูเงิน ซึ่งผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจาํ
ของหนวยงานแลวมายังมหาวิทยาลยั เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารสหกรณฯ ไดภายในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2552 
ท่ีมา : อธิการบด ี                         ขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2552 
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