
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๔๐      วันท่ี   ๒๑     เดือน  เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายปริญญา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

 เม่ือวันที ่31 มีนาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให            
ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี พรอมคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัย รวม 15 คน เขาเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาวนศาสตร 
และครุยวิทยฐานะ ณ สวนจิตรลดา 
ท่ีมา : กองกลาง                 ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 

10 อันดับ โครงการพัฒนาวิชาการ 
วงเงินวาจางสูงสุด ปงบประมาณ 2551 

 หนึ่งในบทบาทหนาที่หลักของมหาวิทยาลัย คือการถายทอดองคความรูสูสังคมและประชาชน ทั้งในรูปแบบของการจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดโครงการฝกอบรม การเปนที่ปรึกษาการทําวิจัย ฯลฯ โดยมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหทุก
หนวยงานดําเนินกิจกรรมใหบริการวิชาการ รวมถึงการจัดทําโครงการพัฒนาวิชาการตามศักยภาพและความพรอมของหนวยงาน 
โดยไดจัดวางระบบสารสนเทศของงานบริการวิชาการ ใหมีระบบการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ถูกตอง และโปรงใสอยางตอเนื่อง
ตลอดมา รวมถึงพยายามเสริมสรางความเขมแข็งของสํานักงานบริการวิชาการ มก. ใหเปนระบบ One Stop Service ยังผลใหใน
ปงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) มหาวิทยาลัยฯ ไดรับการติดตอวาจางใหทํางานโครงการพัฒนา
วิชาการในประเภทตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 758 โครงการ คิดเปนวงเงินวาจางทั้งสิ้น 1,454,569,955.11 บาท (หนึง่พันสี่รอยหาสิบสี่ลาน
หาแสนหกหม่ืนเกาพันเการอยหาสิบหาบาทสิบเอ็ดสตางค) โดยมีรายชื่อโครงการพัฒนาวิชาการ 10 อันดับแรกที่มีวงเงินวาจาง
สูงสุด ในปงบประมาณ 2551 ดังนี ้
ที ่ ช่ือโครงการ หนวยงานขอรับ

บริการ 
หนวยงานใหบริการ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หัวหนาโครงการ 

1 โครงการติดตั้งระบบ
ควบคุมการผานเขา-ออก 
ประตูตรวจสอบโดย
อัตโนมัต ิ(e-Gate) ของ
ทาเรือกรุงเทพ และงาน
ติดตั้งระบบจัดเก็บคา
ยานพาหนะผานทา (e-Toll 
Collection System) ของ
ทาเรือแหลมฉบัง 

การทาเรือแหง
ประเทศไทย 

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยสีารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร  

29 ส.ค. 51 – 
28 ต.ค. 52 

315,000,000.00 ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต 

2 โครงการพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น ประจําป 2552 

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม บางเขน 

1 ต.ค. 51 –   
30 พ.ย. 52 

87,250,000.00 น.ส.ยุพวัลย ทองใบออน 

3 โครงการใหบริการตรวจ
รักษาสัตวแกประชาชน  
นอกเวลาราชการ 

เจาของสัตวปวย  
ท่ีนําสัตวเลี้ยง  
มารักษา 

คณะสัตวแพทยศาสตร 1 ต.ค. 50 –   
30 ก.ย. 51 

50,000,000.00 นายเฉลิมพล เล็กเจริญสุข                                                                                 

4 โครงการศึกษาความเปนไป
ไดในการจัดทําแผนแมบท
การพัฒนาในเขตปฏิรูป
ท่ีดิน ป 51 

สํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 

26 ต.ค. 50 – 
31 ธ.ค. 51 

47,435,000.00 รศ.ชูเกียรติ รักซอน 

 



 
5 โครงการการสราง          

องคความรู                    
และพัฒนาดานออย 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ออยและนํ้าตาล
ทราย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

21 ธ.ค. 50 –  
30 มิ.ย. 52 

45,000,000.00 ศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา 

6 โครงการศึกษาและพัฒนา
ระบบ Transport Single 
Window e-Logistics ระยะ
ท่ี 1 เพื่อรองรับ National 
Integrated Single 
Windows e-Logistics 
(โครงการบริการวิชาการ) 

กระทรวง
คมนาคม 

คณะวิศวกรรมศาสตร 1 พ.ค. 50 –   
31 ส.ค. 50 

27,500,000.00 ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต 

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ถนนมอเตอรเวย  

สํานักสิ่งแวดลอม 
(สํานักงาน
สวนสาธารณะ) 
กทม. 

คณะเกษตร บางเขน 17 เม.ย. 51 – 
31 ธ.ค. 51 

15,490,982.00 รศ.เอ้ือมพร วีสมหมาย 

8 โครงการพัฒนา               
ขีดความสามารถ           
ดานการบริหารพนักงาน
ระดับ 9 

ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ
การเกษตร 

สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 

30 พ.ค. 51 – 
30 เม.ย. 52 

15,408,000.00 รศ.ชูเกียรติ รักซอน 

9 รายงานการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการอางเก็บนํ้า       
หวยนํ้ารี (อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ)             
จังหวัดอุตรดิตถ 

กรมชลประทาน คณะวนศาสตร  22 พ.ย. 50 – 
21 พ.ย. 51 

15,000,000.00 นายสิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ ์

10 โครงการศึกษาวิจัยระบบ   
e-Government                
แกหนวยงานภาครัฐ 

กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

คณะวิศวกรรมศาสตร 2 ก.ค. 50  -    
1 ก.ย. 52 

14,850,000.00 อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ 

ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ                  ขอมูล ณ วันท่ี 3 เมษายน 2552  
สหกรณออมทรัพย มก. ริเร่ิมจัดโครงการ 

ปฐมนิเทศ สมาชิก สอ.มก. 
 สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด ริเริ่มจัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกสหกรณ ขึ้นเปนครั้งแรก และปแรกในป 2552 เพ่ือให
สมาชิกใหม ไดรับทราบขอมูล ขาวสาร สิทธ ิสวัสดิการ บทบาท หนาที ่ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของตนเองในสหกรณ ตลอดจน
การดําเนินการตาง ๆ ของสหกรณ เพ่ือจะไดมีสวนรวมในการดําเนินการ เพ่ือประโยชนเพ่ือความม่ันคงของสมาชิกและองคกร   
โดยเม่ือวันที ่3 เมษายน 2552 ไดจัดปฐมนิเทศสมาชิก สอ.มก. วิทยาเขตบางเขน รุนที ่1 ณ อาคาร สอ.มก. 36 ป มีการบรรยาย   
ในเรื่องที่เปนประโยชนตอสมาชิก เชน การออมและการใชบริการสินเชื่อเพ่ือสรางอนาคต สวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 
สอ.มก. โดยมีผูเขารับการปฐมนิเทศในรุนแรกนี้ จํานวน 116 คน และมีกําหนดการจัดปฐมนิเทศ ณ วิทยาเขตบางเขน ในรุนที ่2 - 4 
ในวันที ่19 พฤษภาคม วันที ่22 สิงหาคม และ วันที ่31 ตุลาคม 2552 สําหรับวิทยาเขตภูมิภาคกําหนดจดั ณ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันที ่27 พฤษภาคม 2552 
ท่ีมา :  สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด                 ขอมูล ณ วันท่ี 3 เมษายน 2552 


