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ศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ
: ศูนยการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทยแหงเอเชีย
สถานที่อันทรงเกียรติ สงางาม และเปนที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศาสตราจารย น.สพ.ดร.อภินันท สุประเสริฐ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. ศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ : ชื่อพระราชทาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานนาม อาคารศูนยการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
และถายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทยแหงเอเชีย วา อาคารศูนยประชุมนานาชาติ
จุฬาภรณ : Princess Chulabhorn International Conference Centre
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2556 และเสด็จวางศิลาฤกษอาคารศูนยประชุม
นานาชาติจุฬาภรณ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 นำมาซึ่งความปลาบปลื้มแก
ผูบริหาร บุคลากร และนิสิตของคณะสัตวแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตรอยางหาที่สุดไมได

2. ที่มา: ศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ
คณะสัตวแพทยศาสตรมีนโยบายจะพัฒนาโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน เปนศูนยการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถายทอด
นวัตกรรมทางสัตวแพทยแหงเอเชีย เพื่อพัฒนางานการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการใหมีความกาวหนาในระดับสากล รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการเปนสถาบันสัตวแพทยชั้นนำ 1 ใน 5 ของเอเชีย กอรปกับวิสัยทัศนของ รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร ในขณะนั้น เห็นชอบในหลักการพรอมใหการสนับสนุนเงินรายไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำนวน 167 ลานบาท จึงนับเปนจุดเริ่มตนใหมี
การกอสรางอาคารศูนยการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทยแหงเอเชีย รวมกับการใชเงินรายไดคณะฯ 386.81 ลานบาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 553,81 ลานบาท โดยความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555
อาคารศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ กอสรางเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 – 4 สิงหาคม 2559 รวม 3 ปเต็ม แลวเสร็จตรวจรับงานงวดสุดทาย
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 โดยอาคารประกอบดวย 4 สวน ไดแก
1) อาคารศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ สูง 3 ชั้นพื้นที่ใชสอยรวม 10,734 ตารางเมตร
2) อาคารศูนยบริการ สูง 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยรวม 4,848 ตารางเมตร
3) อาคารที่พักสูง 8 ชั้น จำนวนหองพัก 113 หอง พื้นที่รวม 7,281.33 ตารางเมตร
4) อาคารที่พักสำหรับเจาของและสัตวเลี้ยง เปนอาคารชั้นเดียว มี 29 หองพัก
คณะสัตวแพทยศาสตร มุงหวังใหการบริหารศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ
มีคุณภาพมาตรฐาน จึงวางแผนหาขอมูลเพื่อหามืออาชีพมาบริหาร และไดแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อศึกษาหาแนวทางการบริหารศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ
จากผูประกอบการโรงแรม โดยมี ศ.น.สพ.ดร.อภินันท สุประเสริฐ คณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร เปนประธาน น.สพ.ธานินทร ชีวะผลาบูรณ อ.ภูริวัจน เดชอุม
ผศ.นุชนารถ รัตนสุวงศชัย ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน รศ.น.สพ.ดร.นริศ เต็งชัยศรี น.ส.ยุพิน ภวพงศสุภัทร เปนกรรมการ และผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์
เที่ยงธรรม เปนกรรมการและเลขานุการ ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2557 เปนตนไป เปนผลใหคณะฯ สามารถเสนอปรับแผนแกไขและเพิ่มแบบ
ระหวางกอสรางเพื่อรองรับการใชงานจริงอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำรางขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การใหเชาศูนยประชุมฯ
เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาประกาศหาผูเชาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
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สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
มีมติอนุมัติหลักการใหเชาศูนยประชุมฯ ตามขอบเขตงาน (TOR) และแตงตั้งคณะกรรมการกำหนดราง
ขอบเขตขอเสนอการบริหารศูนยประชุมฯ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ รวม 6 ทาน ประกอบดวย
ดร.ชุมพล พรประภา เปนที่ปรึกษา นายสกล มงคลธรรมากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ นายมนตรี คงตระกูลเทียน นายวนัส แตไพสิฐพงษ อ.ดร.อนามัย ดำเนตร
รศ.โสมสกาว เพชรานันท เปนกรรมการ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่
4/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอใหเชาศูนย
ประชุมฯ รวม 11 ทาน โดยมี ดร.ชุมพล พรประภา เปนที่ปรึกษา นายสกล มงคลธรรมากุล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ นายวนัส แตไพสิฐพงษ อ.ดร.อนามัย ดำเนตร รศ.นท.สุมิตร สุวรรณ ศ.น.สพ.ดร.อภินันท สุประเสริฐ
ผศ.ดร.นุชนารถ มั่งคั่ง น.สพ.กมลชัย ธีรเศรษฐธำรง รศ.น.สพ.ดร.นริศ เต็งชัยศรี ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม เปนกรรมการ นางสาวยุพิน ภวพงศสุภัทร
เปนกรรมการและเลขานุการ นางปยฉัตร ชางเหล็ก เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ และนางสาวพรพรรณ หมื่นสิน เปนผูชวยเลขานุการ
3. การใหเชาดำเนินการศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติใหบริษัท วรเรียลเอสเตท จำกัด เปนผูเชา
ดำเนินการศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ ระยะเวลาเชา 21 ป เนื่องจาก
ยื ่ น ข อ เสนอที ่ เ ป น ประโยชน ก ั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ม ากกว า
ขณะนี้อยูระหวางการลงนามในสัญญา และไดแตงตั้งนายอำนวย เนตยสุภา
และรศ.พาสินี สุนากร เปนที่ปรึกษา เรื่องแบบตกแตงกอนที่ทางบริษัทฯ
จะดำเนินการปรับปรุงและตกแตงใหมีความสมบูรณ คาดวาจะสามารถเปด
ดำเนินการไดกอนเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีขอบเขตการใหเชาที่สงเสริม
และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้ 1.) การจายคาเชา
คาเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ทุก ๆ 4 ป จัดสรรกำไรสุทธิในอัตรารอยละ 12
ตลอดระยะเวลาเชา 2.) คาเชาที่พักและคาอาหารใหกับบุคลากรและนิสิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อการประชุม อบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมตามอัตราที่เบิกจายไดตามระเบียบ 3.) การใหสิทธิพิเศษแกบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยลดราคาคาบริการหองพักกรณีมาใชสวนตัวรอยละ 20 4.) ลดราคาคาเชาศูนยประชุมฯ ใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รอยละ 20 5.) งานสงเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดวยการจัดการประชุมวิชาการ โดยสามารถใชหองพักฟรี 60 หองตอป และใช
หองประชุมโดยรวมฟรีปละ 60 ครั้ง การใชหองประชุมทางไกลที่สามารถสงผานสัญญาภาพและเสียงระหวางหองปฏิบัติการฯ โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร หัวหิน 5.) รับนิสิตฝกงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเรียนรูและเสริมสรางประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง 6.) การบริโภคหรือ
จำหนายผลิตภัณฑที่มหาวิทยาลัยฯ เปนผูผลิตหรือพัฒนา 7.) พรอมสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนอกเหนือจากที่กำหนด
ในขอบเขตงาน
4. การดำเนินการศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ
คณะสัตวแพทยศาสตร มีความมุงหวังพัฒนาศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ ไมเพียงเพื่อวัตถุประสงคเปนศูนยการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและ
ถายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทยแหงเอเชีย แตยังมุงหวังพัฒนาเปนศูนยประชุมระดับมหาวิทยาลัย ระดับอาเซียน และระดับเอเชีย เปนศูนยรวมเพื่อยกระดับ
ศักยภาพทางวิชาการทุกสาขาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่สามารถสรางองคความรู สรางเครือขายทั้งในและตางประเทศ และนำมาซึ่งชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปนที่รูจักในระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวมถึงสามารถสรางรายได เพื่อนำมาพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ระดับโลก ซึ่งทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสามารถรวมเปนเจาของรวมสรางสรรคผลงาน เพื่อใช
ประโยชนศูนยประชุมแหงแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดวยความภาคภูมิใจ
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