
ปที่     ๒๗       ฉบับที่       ๔๕      วันที ่  ๔     เดอืน  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ทีมกําแพงแสนชนะเลิศฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. คร้ังท่ี 44 
 ทีมวิทยาเขตกําแพงแสนควารางวัลชนะเลศิการแขงขันกีฬา “ฟุตบอลประเพณบีคุลากร มก. คร้ังท่ี 44” ประจําป         
พ.ศ. 2552 ไดรับถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลกัษณ  อัครราชกมุาร ีไปครอง ซึ่งสํานักการกฬีา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จัดข้ึนเพ่ือใหบุคลากรของ มก. ไดออกกําลังกายและทํากิจกรรมรวมกันระหวาง  หนวยงาน  ตลอดจน
สงเสรมิความรกั ความสามคัคีในหมูคณะ เพ่ือประโยชนตอการใชชีวิตรวมกันในมหาวิทยาลยั โดยการแขงขัน จัดข้ึนเมื่อวันท่ี  2 – 20 
มีนาคม 2552 ณ สนามกีฬาอินทรีจันทรสถติย ในปน้ีมีทมีท่ีเขารวมการแขงขันท้ังหมด 12 ทมี ไดแก ทมีคณะศกึษาศาสตรและสํานัก
สงเสรมิและฝกอบรม ทีมบัณฑติวิทยาลยั ทีมกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ทีมโรงเรยีนสาธิต พหุภาษา ทีมโรงเรยีนสาธิต มก. 
ทีมสํานักงานอธิการบดี ทีม RDiPT ทีมคณะวิทยาศาสตร ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร /สถาบันวิจัยฯ ทีมวิทยาเขตศรีราชา ทีมวิทยาเขต
กําแพงแสน และทีมคณะสตัวแพทยศาสตร   

 ขอแสดงความยินดกีับทมีท่ีไดรับรางวัลดังน้ี  
            ชนะเลิศ            ไดแก  ทีมวิทยาเขตกําแพงแสน 
           รองชนะเลิศอันดบั 1   ไดแก  ทีมบัณฑติวิทยาลยั   
            รองชนะเลิศอันดับ 2    ไดแก  ทีมคณะศกึษาศาสตรและสํานักสงเสริมฯ    
            รางวัลมารยาทดีเดน    ไดแก  ทีมจากคณะวิทยาศาสตร    
ท่ีมา :  สํานักการกีฬา                                                                                                      ขอมูล ณ วันท่ี 21 เมษายน 2552 

10 อันดับ โครงการพัฒนาวิชาการ 
วงเงินวาจางสูงสุด ปงบประมาณ 2551 และ 2552 

  หน่ึงในบทบาทหนาท่ีหลักของมหาวิทยาลยัคือ การถายทอดองคความรูสูสังคม ท้ังในรูปแบบของการจัดประชมุสมัมนาทาง
วิชาการ การจัดโครงการฝกอบรม การเปนที่ปรกึษา การทําวิจัย ฯลฯ โดยมหาวิทยาลยัไดสนับสนุนใหทกุหนวยงานดาํเนินกจิกรรม
ใหบริการวิชาการ รวมถึงการจัดทําโครงการพัฒนาวิชาการตามศกัยภาพและความพรอมของหนวยงาน  โดยไดจดัวางระบบ
สารสนเทศของงานบริการวิชาการ ใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีรวดเร็ว ถกูตอง และโปรงใสอยางตอเน่ืองตลอดมา รวมถึงพยายาม
เสรมิสรางความเขมแข็งของสาํนักงานบริการวิชาการ มก. ใหเปนระบบ One Stop Service ยังผลใหในปงบประมาณ 2551               
(1 ต.ค.2550 - 30 ก.ย. 2551) มหาวิทยาลยัฯ ไดรบัการตดิตอวาจางใหทํางานโครงการพัฒนาวิชาการในประเภทตางๆ รวมทั้งสิ้น   
758 โครงการ คดิเปนวงเงินวาจางท้ังสิ้น 1,454,569,955.11 บาท (หนึ่งพันสีร่อยหาสิบสีล่านหาแสนหกหมืน่เกาพันเการอยหาสิบหา
บาทสิบเอ็ดสตางค) โดยมีรายชื่อโครงการพัฒนาวิชาการ 10 อนัดบัแรกท่ีมีวงเงนิวาจางสูงสุด ในปงบประมาณ 2551 ดังน้ี 
 
ลําดับ
ที ่

ชื่อโครงการ หนวยงานรับ
บริการ 

หนวยงาน
ใหบริการ 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

หัวหนา
โครงการ 

1 โครงการติดต้ังระบบควบคุม
การผานเขาออกประตู 
ตรวจสอบโดยอัตโนมัต ิ         
e-Gate ของทาเรือกรุงเทพ
และงานติดตั้งระบบจัดเก็บ         

การทาเรือแหง
ประเทศไทย 

สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คณะวิศวกรรม-
ศาสตร 

29 ส.ค.51 - 
28 ต.ค.52 

315 ,000,000 ผศ.ดร.สมนึก 
คีรีโต 
 
 
 

 



 
คายานพาหนะผานทํา (e-Toll 
Collection System ของ
ทาเรือแหลมฉบัง 

2 โครงการพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน ประจําป 2552 

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถ่ิน 

สํานักสงเสริม 
และฝกอบรม 

1 ต.ค.51 -  
30 พ.ย.52 

87,250,000 น.ส.ยุพวัลย 
ทองใบออน 

3 โครงการใหบริการตรวจรักษา
สัตวแกประชาชนนอกเวลา
ราชการ 

เจาของสัตว
ปวยทีน่ําสัตว
เล้ียงมารักษา 

คณะสัตวแพทย-
ศาสตร 

1 ต.ค.50 -  
30 ก.ย.51 

50,000,000 ผศ.เฉลิมพล 
เล็กเจริญสุข 

4 โครงการศึกษาความเปนไปได
ในการจัดทําแผนแมบทการ
พฒันาในเขตปฏิรปูที่ดนิ ป 51 

สํานักงานการ
ปฏริปูที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

สํานักสงเสริม 
และฝกอบรม 
กําแพงแสน 

26 ต.ค.50 - 
31 ธ.ค.51 

47,435,000 รศ.ชูเกียรต ิ 
รักซอน 

5 โครงการการสรางองคความรู
และพัฒนาดานออย 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ออยและ
น้ําตาลทราย 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. 

21 ธ.ค.50 - 
30 มิ.ย.52 
(2 ป) 

45,000,000 ศ.ดร.รังสิต 
สุวรรณมรรคา 

6 โครงการศึกษาและการพัฒนา
ระบบ Transport Single 
Window e-Logistics ระยะ 
ที่ 1 เพื่อรองรับ National 
Integrated Single Window  
e-Logistics  

กระทรวง
คมนาคม 

คณะวิศวกรรม-
ศาสตร  

1 พ.ค.50 -  
31 ส.ค.50 

27,500,000 ผศ.ดร.สมนึก   
คีรีโต 

7 โครงการปรบัปรุงภูมทิัศน   
ถนนมอเตอรเวย 

สํานัก
ส่ิงแวดลอม 
(สํานักงาน
สวนสาธารณะ) 
กทม. 

คณะเกษตร 17 เม.ย.50 - 
31 ธ.ค.51 

15,490,982 รศ.เอื้อมพร  
วีสมหมาย 

8 
 

โครงการพัฒนาขีดความ 
สามารถดานการบริหาร
พนักงานระดับ 9 

ธนาคารเพื่อ
การเกษตร 
และสหกรณ
การเกษตร 

สํานักสงเสริม 
และฝกอบรม 
กําแพงแสน 

30 พ.ค.51 -
30 เม.ย.52 

15,408,000 รศ.ชูเกียรติ 
รักซอน 

9 รายงานการศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม โครงการ 
อางเก็บน้ําหวยน้ําร ี            
(อันเนือ่งมาจากพระราชดาํริ)       
จังหวัดอุตรดิตถ 

กรม
ชลประทาน 

คณะวนศาสตร 22 พ.ย.50 -
21 พ.ย.51 

15,000,000 รศ.ดร.สิทธิชัย 
ตันธนะสฤษด์ิ 

10 โครงการคึกษาวิจัยระบบ  
e-Government แกหนวยงาน
ภาครัฐ 

กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

คณะวิศวกรรม-
ศาสตร 

2 ก.ค.50 - 
1 ก.ย. 52 
(2 ป) 

14,850,000 อ.นนทวัฒน 
จันทรเจริญ 



 
 สําหรับในปงบประมาณ 2552 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 นับถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2552) มหาวิทยาลัยฯ ไดรับการติดตอ
วาจางใหทํางานโครงการพัฒนาวิชาการในประเภทตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 304 โครงการ คิดเปนวงเงินวาจางทั้งสิ้น 465,446,367.76 บาท 
(สี่รอยหกสิบหาลานสี่แสนสี่หมื่นหกพันสามรอยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค) มีรายชื่อโครงการพัฒนาวิชาการ 10 อันดับแรก
ที่มีวงเงินวาจางสูงสุด ดังนี ้
 
ลําดับ
ที ่

ชื่อโครงการ หนวยงานรับ
บริการ 

หนวยงาน
ใหบริการ 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

หัวหนาโครงการ 

1 
 

โครงการใหบริการตรวจรักษา
สัตวแกประชาชนนอกเวลา
ราชการ 

เจาของ 
สัตวปวย 
ทีน่ําสัตวเลี้ยง
มารักษา 

คณะสัตวแพทย-
ศาสตร 

1 ต.ค.51 -  
30 ก.ย.52 

60,000,000 ผศ.เฉลิมพล       
เล็กเจริญสุข 

2 
 

โครงการ Flagship ในกิจกรรม
พัฒนาเครือขายและระบบ
บรหิารขอมูลของ สทท.กทม. 

สถานีวิทยุ
โทรทัศนแหง
ประเทศไทย 
(สทท.) 

คณะวิทยาศาสตร 9 ม.ค.52 – 
8 ม.ค.53 

55,315,500 ผศ.พบสิทธิ ์       
กมลเวชช 

3 โครงการพัฒนาระบบการผลิต
สินคาเกษตรและอาหารตาม
มาตรฐานเพื่อการยอมรบัทั้งใน
ประเทศและสากล  

สํานักงาน
มาตรฐานสินคา
เกษตรและ
อาหารแหงชาติ 

คณะบรหิารธุรกิจ 17 ต.ค. 51 
- 27 ส.ค. 52 

42,780,000 รศ.ดร.บดินทร  
รัศมีเทศ 

4 โครงการศึกษาความเปนไปได
ในการจัดทําแผนแมบทการ
พัฒนาในเขตปฏริปูที่ดนิ  
ป 2552 

สํานักงานปฏิรปู
ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

สํานักสงเสริม 
และฝกอบรม 
กําแพงแสน 

3 พ.ย. 51 - 
31 ธ.ค. 52 

34,400,000 รศ.ชูเกียรติ  
รักซอน 

5 โครงการพัฒนาเทคโนโลย ี  
การผลิตปาลมน้ํามนัเพื่อ
อุตสาหกรรมไบโอดีเซลชุมชน 
เชิงพาณชิยในพื้นทีป่ลูกใหม 

สํานักงาน
นโยบายและ
แผนพลังงาน 
กระทรวง
พลังงาน  

คณะเกษตร 22 ก.ย. 51 - 
21 ก.ย. 56 

(5 ป) 

33,140,000 รศ.ดร.เอ็จ  สโรบล 

6 โครงการวิจัย สาธิต สนับสนนุ
ระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล 
แบบ Three Stages Gasifier 
(วาจางวิจัย สาธิต ระบบผลิต
พลังงานจากชีวมวล แบบ 
Three Stages Gasifier  
ขนาด 400 กิโลวัตต) 

กรมพัฒนา
พลังงานทดแทน
และอนุรักษ
พลังงาน 

ศูนยวิศวกรรม
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม  
คณะวิศวกรรม-
ศาสตร 

6 ต.ค. 51 -   
6 ต.ค. 52 

19,950,000 รศ.ดร.เกียรติไกร   
อายุวัฒน 

7  โครงการบรหิารจัดการและ
ประสานงานการพัฒนาระบบ  
e-Logistic ของหนวยงาน
ภาครัฐ 

กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

คณะวิศวกรรม-
ศาสตร 

24 ก.ย. 51 - 
23 ก.ย. 52 

19,182,021 ผศ.ดร.อนนัต        
มุงวัฒนา 



 
8 โครงการจัดทําแผนแมบทแกไข

ปญหาวิกฤตน้ํา (พื้นที่ลุม      
น้ํายม) 

กรม -    
ทรัพยากรน้ํา 
กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

คณะวิศวกรรม-
ศาสตร 

17 ก.พ. 52 
- 11 ก.พ. 53 

17,943,200 รศ.ดร.ฉัตรดนัย   
จิระเดชะ 

9 โครงการศึกษาและพัฒนา
ระบบตนแบบภูมิสารสนเทศ 
แบบบูรณาการเพื่องาน 
ภัยพิบัติแหงชาติ 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

คณะวิทยาศาสตร 4 ก.พ. 52 -  
30 เม.ย. 53 

15,000,000 ผศ.พบสิทธิ ์         
กมลเวชช 

10 โครงการศึกษาและพัฒนา
ส่ิงแวดลอมจากขยะเพื่อ
พลังงานสะอาดสูชุมชน  
จังหวัดตรัง 

บรษิทั เอส.อี.เอ. 
พาวเวอร จํากัด 

คณะวนศาสตร 18 พ.ย. 51 - 
18 พ.ย. 52 

13,696,760 รศ.ดร.สิทธิชัย  
ตันธนะสฤษดิ์ 

ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ                        ขอมูล ณ วันท่ี 3 เมษายน 2552 
อธิการบดีรวมงาน “ฟาหมน-นนทร’ี52” 

สมาคมนิสติเกาคณะสตัวแพทยศาสตร มก. โดย น.ส.พ.นพพร วายุโชต ินายกสมาคมฯ จัดงานพบปะสังสรรครวมรุนศิษยเกา
ศิษยปจจุบัน “ฟาหมน-นนทรี’52” เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2552 ณ บรเิวณดานหนาอาคารเฉลมิพระเกยีรติ (โรงพยาบาลสตัว มก. 
บางเขน) โดยมี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบด ีเปนประธานเปดงาน พรอมกับกลาวถึงความสําคัญของสตัวแพทยวามีสวนสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติอยางใหญหลวง และมหาวิทยาลัยจะพยายามผลักดันใหวงการสตัวแพทย มก. เปนท่ีพ่ึงแกสังคมและ
ประเทศชาติ สรางชื่อเสยีงเปนทีย่อมรบัจากนานาประเทศอยางตอเน่ืองตอไป 

นอกจากน้ีสมาคมนสิติเกาสตัวแพทยศาสตร ยังไดเลือกตั้งนายกสมาคมนิสติเกาสตัวแพทยคนใหม คือ น.สพ.ศกัดิช์ยั         
ศรีบุญซ่ือ ปจจุบันดํารงตําแหนงอธิบดกีรมปศสุตัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ กิจกรรมครั้งน้ีมศีิษยเกา นิสติปจจุบัน คณาจารย   
และบุคลากรเขารวมงานท้ังสิ้น 624  คน 
ท่ีมา : สมาคมนิสิตเกาสัตวแพทยศาสตร มก.                      ขอมูล ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2552 

มก. รวมกบั ชมรมนมสรางชาติ  
จัดเสวนาเรื่อง “สภานมไทย มองไกลครบวงจร” 

 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน  อธิการบด ี เปนประธานกลาวตอนรับและกลาวเปดงานเสวนา         
“สภานมไทย มองไกลครบวงจร” ณ หองประชุมสุธรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ซ่ึงจัดโดย
สํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และชมรมนมสรางชาต ิมผีูเขารวมเสวนาประมาณ 300 คน ท้ังนี้เพ่ือหาจุดยืนใน
การแกปญหาอุตสาหกรรมโคนมและผลติภัณฑนม ผลกัดนักจิการโคนมไทยใหสามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืน พรอมกบัมกีารจัดตั้ง
คณะกรรมการนมและผลิตนม หรือสภานม (Milk  Board) ที่มคีวามเขมแข็งและเปนตัวแทนของทุกภาคสวนท่ีเกีย่วของไดอยางแทจริง 
ในงานยังมีการสาธิตกระบวนการทํางานของสภานม กระบวนการพัฒนาและแกไขปญหากิจการโคนมไทยอยางเปนระบบ และการ
ระดมขอคิดเห็นขอเสนอแนะจากทุกฝายที่เกีย่วของเพ่ือจัดทําขอสรุปนําเสนอรัฐบาลตอไป   
ท่ีมา  :  สํานักงานบริการวิชาการ                      ขอมูล ณ วันท่ี 24 เมษายน 2552 
 
 


