
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๙๐      วันท่ี   ๘     เดือน  กันยายน    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มก. สนับสนุนงบประมาณ 3.5 ลานบาท 
แกวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จ. สกลนคร 

ปรับปรุงดานกายภาพ - การกีฬา 
 มก. สนับสนุนงบประมาณแกวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร จาํนวน 3.5 ลานบาท จากเงนิรายไดสวนกลาง 
มก. ตามที่เสนอขอมา ในการปรบัปรุงดานกายภาพและดานการกีฬา ในสวนของสนามกีฬา ประกอบดวย สนามบาสเกตบอล        
สนามวอลเลยบอล สนามรักบ้ี เสนทางจกัรยาน ระบบไฟฟาแสงสวาง ฯลฯ ใหเพียงพอตอความตองการในการจัดการเรียนการสอน
วชิาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา และการออกกําลงักายของนสิิตและบุคลากร 
ท่ีมา : รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร      ขอมูล ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2552 

วิทยาเขตศรีราชา เปดอาคารหลงัใหม 
อาคาร 15 ปฏบิัตกิารวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 เม่ือวันที ่26 สิงหาคม 2552 ซึ่งตรงกับวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปที่ 14 วิทยาเขตศรรีาชาไดรับเกียรติจาก 
ศ.ดร.กําพล อดุลวทิย นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธานในพิธีเปดอาคารปฏบัิติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดย รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี รวมในพิธีเปด 
 อาคารปฏบัิติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนอาคารลาํดับที่ 15 และเปนอาคารใหมลาสุดของวิทยาเขตศรีราชา             
เริ่มกอสรางต้ังแตวันที่ 19 มิถุนายน 2549 แลวเสร็จเม่ือวนัที่ 25 ธันวาคม 2551 รวมระยะเวลากอสราง 812 วัน วิทยาเขตศรีราชา
ไดรับการจดัสรรงบประมาณแผนดินสนบัสนนุการกอสรางอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนงบผกูพัน 3 ป ต้ังแต
ปงบประมาณ 2549 จํานวน 10,000,000 บาท ปงบประมาณ 2550 จํานวน 17,000,000 บาท และปงบประมาณ 2551 จํานวน 
26,500,000 บาท รวมเปนเงิน 53,500,000 บาท และไดใชงบประมาณเงินรายไดสมทบอกี 23,240,000 บาท รวมเปนเงนิคา
กอสรางอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาํนวน 76,740,000 บาท 
 ตอมาวิทยาเขตศรีราชา ไดมีการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณโดยรอบอาคารเพ่ือใหใชประโยชนไดอยางสมบูรณ โดยจดัทาํถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทอระบายน้ํา ติดต้ังหลงัคาโปรงแสง ที่จอดรถ และติดต้ังครุภัณฑระบบปรับอากาศ และลฟิตโดยสารประจํา
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใชเงินรายไดวิทยาเขตอกีจาํนวน 24,913,888 บาท รวมเปนเงนิคากอสรางใน
ภาพรวมทัง้สิ้น 101,653,888 บาท 
 อาคารปฏบัิติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสงู 4 ชั้น รวมพ้ืนทีใ่ชสอย 18,070 ตารางเมตร 
มีหนวยงานใชประโยชนรวมกัน 3 หนวยงาน ไดแก คณะวศิวกรรมศาสตรศรรีาชา คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และวิทยาลยั
พาณิชยนาวนีานาชาติ โดยเนนการเรียนการสอนภาคปฏบัิติการดานวศิวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และพาณิชยนาว ีนอกจากนี้
พ้ืนที่ชั้นลางของอาคาร (ชั้น G) ยังใชประโยชนเปนพ้ืนที่หองทดสอบสมรรถนะยานยนต ของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา และเปน
หองปฏบัิติการตอเรือของวิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติดวย 
ท่ีมา : รองอธิการบดวิีทยาเขตศรีราชา               ขอมูล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2552 

 
 

 



 
มก. สนับสนุนงบประมาณฝกอบรม 

การประกอบอาหารไทยระดบัมืออาชพี 
 หลังจากที ่มก. ไดรวมสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 1 ลานบาท จากงบเงนิอุดหนนุทัว่ไป งานบริการวิชาการแกชมุชน 
ภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา มก. แกสถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร เพ่ือจดัฝกอบรมหลักสูตร          
การประกอบอาหารไทยและการบริหารจดัการรานอาหารไทย ระดับมืออาชีพ เพ่ือเปนการสรางอาชพี เสริมรายไดแกประชาชนทั่วไป
ที่สนใจฟร ีโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าดังเชนปจจบัุน ซึ่งมีผูสนใจสมัครเขารับการฝกอบรมในป 2552 รวม 2 รุน เปนจาํนวน
มากเกือบ 500 คน  
 เม่ือวันที ่28 สิงหาคม 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานในพิธีมอบประกาศนยีบัตรแกผูผานการ
ฝกอบรม รุนที ่1 จํานวน 72 คน ณ สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร โดยผูทีผ่านการอบรมไดรับการถายทอดความรู            
ทั้งเนือ้หาภาคทฤษฎ ีเก่ียวกับการบริหารจัดการครัวและรานอาหาร และภาคปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบอาหารไทย และเครื่องด่ืม 
เพ่ือนําความรูไปประกอบอาชีพตอไป 
ท่ีมา : สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร              ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2552 

ธนาคารกรุงเทพ เตรียมเปดสาขายอยใน มก. 
 นอกเหนอืจากที่ มก. จะอนมัุติใหธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) เชาพ้ืนที่บรเิวณดานลาง อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 
เพ่ือเปดใหบริการดานธุรกรรมการเงินแกบุคลากร นสิิต ของมหาวทิยาลยัแลว มหาวทิยาลยัไดอนมัุติใหธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 
(มหาชน) เชาพ้ืนที่บริเวณดานลาง อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 ขนาดพ้ืนที ่222.94 ตร.ม. มีระยะเวลา 20 ป และตอสัญญาเชา           
ทุก 3 ป โดยธนาคารกรุงเทพไดมอบเงนิสนบัสนนุแกมหาวทิยาลยั จาํนวน 25 ลานบาท ซึ่งไดมีพิธีลงนามในบันทกึขอตกลงรวมกัน
ระหวาง มก. และธนาคารกรงุเทพ จาํกัด (มหาชน) เม่ือวนัที ่26 สิงหาคม 2552 ณ อาคารสารนเิทศ 50 ป 
 ในสวนของความสนบัสนนุทีธ่นาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) มอบแก มก. กอนหนานี้ ไดมอบเงนิสนบัสนนุจดัซือ้รถราง           
วิ่งใหบริการภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คัน และจะใหเพ่ิมอีก 2 คัน รวมกับรถที่วิ่งใชงานในปจจุบัน 4 คัน รวมเปน 8 คัน และ
มหาวิทยาลัยจะจัดซื้อเพ่ิมเติมอีก 2 คัน รวมทั้งสิ้นเปน 10 คัน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน               ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2552 

ครบรอบ 16 ป คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 เม่ือวันที ่31 สิงหาคม 2552 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดจัดงานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 16 ป ขึ้น โดยใน   
ชวงเชาไดจดัถวายจตุปจจยัไทยธรรมแดพระภิกษสุงฆ และชวงบายจดัประชมุผูบริหารและบุคลากร ซึ่ง รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน 
อธิการบดี ไดไปรวมพบปะกับผูบริหารและบุคลากรของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดวย 
ท่ีมา : คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                  ขอมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2552 

วิทยาเขตศรีราชารวมกบัชมุชนขยายโอกาสทางการศึกษา 
และสรางความเขมแขง็ใหกบัชมุชน 

 วิทยาเขตศรีราชา รวมกับบรษิัทไทยออยล จาํกัด (มหาชน) จดัทาํโครงการ “ความรูคูคุณธรรม สรางผูนาํชมุชน” เพ่ือขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชนใน 6 ชมุชน รอบโรงกลั่น ประกอบดวย ชมุชนตลาดอาวอุดม ชมุชนบานทุง ชมุชนบานอาวอุดม 
ชมุชนวดัมโนรม ชมุชนชากยายจนี และชมุชนบานเขาน้าํซบั ชมุชนละ 1 คน ที่มีผลการเรียนดี และบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและ
สังคม เพ่ือรับเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรขีองมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา เริ่มต้ังแตภาคตนปการศึกษา 2552 
เปนตนไป โดยบริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน) สนับสนุนการศึกษาใหตลอดระยะเวลา 4 ป จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา สาํหรับในป
การศึกษา 2552 นี้ มีเยาวชนชมุชนที่ไดรับคัดเลอืกและเขาศึกษาตามขอกําหนดของโครงการ “ความรูคูคุณธรรม สรางผูนําชุมชน” 
จํานวน 7 คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังนี ้สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการ                   
โลจสิติกส การจดัการ สาขาวชิาละ 1 คน และสาขาธุรกิจระหวางประเทศ 2 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดวิีทยาเขตศรีราชา               ขอมูล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2552 


