
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณฯ 
ทรงรับเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ สหกรณออมทรัพย มก. จก. 

 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน 
อธิการบดี ประธานคณะกรรมการบริหารสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด นําคณะกรรมการบริหารสหกรณออมทรัพย เขาเฝาในวโรกาส
ที่ทรงตอบรับเปนสมาชิกกิตติมศักด์ิของสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด พรอมถวายรายงานขอมูลการดําเนินงานของสหกรณ ณ พระ
ตําหนักจักรีบงกช เม่ือวันที ่10 มีนาคม 2552  
 ในโอกาสนี ้อธิการบดีไดทูลเกลาถวายทะเบียนสมาชิก ผูจดัการสหกรณ ถวายเอกสารคูมือสมาชิก ขอบังคับ ระเบียบ/
รายงานกิจการ ประจําป 2551 ของสหกรณฯ และผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม รองประธานกรรมการสหกรณฯ ทูลเกลาถวายเข็มกลัด
ทองคํา เครื่องหมายสหกรณออมทรัพยฯ 
ท่ีมา : สหกรณออมทรัพย มก.                    ขอมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2552 

นิสิตวิศวฯ สรางชื่อกวาด 10 รางวัล คนไอที จากเนคเทค 
 นิสิตวิศวกรรมศาสตร  กวาด 10 รางวัลคนไอทีระดับประเทศ ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 8 (Thailand ICT Contest Festival 2009) จัดโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ระหวางวันที ่6-8 กุมภาพันธ 2552 ณ ศูนยการคาสยามพารากอน รับเงินรางวัลรวม 225,000 บาท 
โดยนิสิตวิศวฯ รับรางวัลใน 2 ประเภทการแขงขัน คือ    
o การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 11 (NSC 2009) จํานวน 8 รางวัล เปนผลงานนิสิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ประกอบดวย    
§ รางวัลท่ี 1 ประเภทโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู ผลงานของ นายกีรติพงศ  อุกะโชค นายธนากร จิวรุงเรือง  

  และนายฐณวัฒน รอดสมบุญ 
§ รางวัลท่ี 2 ประเภท RFID Application for Industry  ผลงานของ นางสาวศศิธร ศรีธนาวณิชย 
§ รางวัลท่ี 3 ประเภท Social Web Contest ผลงานของ นายเมธาวุธ วุนกลัด และนายสรณัฐ ศรีอนันตคม  
§ รางวัล Student Best ประเภท BEST-Thai Word Segmentation  ผลงานของ นายกฤตธ ีศิริสิทธิ ์และนายณัฏฐ    

  ปยะปราโมทย 
§ รางวัลชมเชย ประเภทโปรแกรมเพ่ืองานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลงานของ นางสาววรรณธร  

  เพ่ิมพูนขันติสุข นายสกุลพงศ ตรัยเสาวภาคย  นายอรรถพจน ปทุมานนท นายโชคชัย ชูโชคชัย และนายอนุชาต 
  ทรัพยเจริญ ประเภท RFID Application for Industry ผลงานของนายดํารง สินทิพยรุงรัตน และนายประดลพันธ 
  แสงมหาชัย และประเภท Social Web Contest ผลงานของ นายภาณุพงษ ลิ้มพิสูจน นายพัฒนา ลีลารัศมี และ
  นายนิพนธ เลิศหิรัญวงศ  
o การแขงขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส (YECC 2009) จํานวน 2 รางวัล  จากผลงานของนิสิตวิศวกรรมไฟฟาที่

สามารถควารางวัลท่ี 1 และรางวัลความคิดสรางสรรคมาครอง คือ นายหนึ่ง จรัญรุงโรจน และนางสาวนพรัตน อภิชาตสิริธรรม 
โดยมี อ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย เปนอาจารยที่ปรึกษา 
ท่ีมา : ประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร                     ขอมูล ณ วันท่ี 4 มีนาคม 2552 
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ขอเชิญเยี่ยมชมหอประวัต ิมก. 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดต้ังหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เนื่องในวาระครบรอบวันสถาปนา 60 ป เพ่ือ   
เปนอนุสรณใหศิษยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทั้งมวล และประชาชนผูสนใจไดทราบถึงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ต้ังแตเริ่มสถาปนาจนถึงปจจุบัน พรอมเรือ่งราวตาง ๆ ในอดีตที่เปนเกียรติและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย และ
ทําพิธีเปดอาคารอยางเปนทางการ เม่ือวันที ่2 กุมภาพันธ 2546 ซึ่งขณะนี้เปดทําการมาแลว 6 ป โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทั้ง
แบบถาวรและแบบหมุนเวียน (เฉพาะเรื่อง) 
 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงใครขอเชิญชวนนิสิต และบุคลากร เขาเย่ียมชมหอประวัติมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ไดทุกวันทําการ ต้ังแตเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประตู 2                     
งามวงศวาน หากประสงคจะเขาเย่ียมชมเปนหมูคณะ โปรดติดตอไดที่โทรศัพท/โทรสาร 02-9427272 ภายใน 1560 
ท่ีมา : หอจดหมายเหต ุมก.          ขอมูล ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 

ความคืบหนาการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิต ิ
 จากการที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุงม่ันที่จะนําพามหาวิทยาลัยกาวสูการเปนมหาวิทยาลยัที่ใชอิเล็กทรอนิกสอยางเต็ม
รูปแบบ ที่เรียกวา e - University โดยไดวางมิติการพัฒนานําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับระบบงานบริหารของมหาวิทยาลัย เชน 
การดําเนินงานในสํานักงานที่เก่ียวของกับเอกสารจะเนนการเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส ที่เรียกวา e – office ระบบงานขอมูลบุคคล
แบบออนไลน e – PIS Personal Information System การลงทะเบียนของนิสิตและขอมูลนิสิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส e – SIS 
Student Information System เปนตน เชนเดียวกันกับในมิติของขอมูลการเงินและบัญช ีไดมีการดําเนินการที่จะเปลี่ยนระบบบัญชี
ของมหาวิทยาลัย ในรูปบัญชีระบบใหมที่เรียกวา บัญชี 3 มิต ิมาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2546 ในวาระที ่รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ        
เปนอธิการบดี ซึ่งระบบบัญชีดังกลาวจะตอบคําถามการทํางานในเชิงบริหารมากขึ้น รวมถึงสะทอนการทํางานจริงของหนวยงาน รับรู
สถานการณเงินที่แทจริง และทราบผลการดําเนินการของตนเองอยางชัดเจน โดยในการพัฒนาระบบบัญช ี3 มิตินี ้มก. ไดดําเนินการ
พัฒนาระบบทั้งหมดเอง แทนการสั่งซื้อโปรแกรมสําเร็จและนําเขาจากตางประเทศที่มีราคาสูงมาก อีกทั้งตองปรับแตงใหเขากับระบบ
การทํางานของมหาวิทยาลัย 
 การดําเนินการพัฒนาระบบบัญช ี3 มิติ ไดดําเนินมาอยางตอเนื่อง แตเนื่องจาก มก. เปนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ มีหลาย
วิทยาเขต หลายหนวยงาน มีการดําเนินงานแบบกระจาย โดยเฉพาะระบบการเงินของมหาวิทยาลัยที่มีการกระจายการทํางานมา
นานแลวไมวาจะเปนการรับ การจายเงิน การจัดซื้อ เปนแบบกระจาย แตละหนวยงานดําเนินการกันเอง การคุมวัสดุ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินก็กระจายการทํางานออกไป 
 ดวยเหตุนี้การออกแบบระบบบัญช ี3 มิติ ใหม จึงคอนขางที่จะลาชาในชวงที่ผานมา มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการปรับ
แผนการดําเนินงานพัฒนาระบบบัญช ี3 มิติ โดยใหคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญช ี3 มิติ ในสวนของกองคลัง และสํานักบริการ
คอมพิวเตอร รวมมือกันในการพัฒนาระบบ แบงกลุมงานเปน 3 กลุม คือ งานงบประมาณ งานพัสดุ และงานการเงินและบัญช ีพรอม
กําหนดเปาหมายผลสําเร็จของการพัฒนาระบบ โดยแบงเปนเฟส 
 ทั้งนี ้จากระบบงานที่ดําเนินการพัฒนาทั้งสิ้น 23 ระบบงาน ไดพัฒนาระบบเสร็จใชงานจริงแลวใน 3 ระบบ คือ ระบบจัดทํา
คําขอของบประมาณเงินรายได ระบบใบเสร็จรับเงินและระบบเงินทดรอง และในป 2552 กําหนดเปาหมายจะพัฒนาระบบแลวเสร็จ
เพ่ิมอีก 5 ระบบ ป 2553 จะพัฒนาระบบแลวเสร็จอีก 14 ระบบ และเม่ือระบบ 3 มิติแลวเสร็จ จะพัฒนาระบบสดุทาย คือ การโอน
ถายขอมูลเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS 
ท่ีมา : ผูอํานวยการกองคลัง                  ขอมูล ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2552 
 


