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อาจารยคณะเกษตร รับรางวลั 
Asian Seed Award’ 2009 

 รศ.ดร.จวงจันทร ดวงพัตรา อาจารยภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร ไดรับการคัดเลือกเสนอชื่อ จากคณะกรรมการ Asia  
And Pacieic Seed Association (APSA) ใหไดรับรางวลั  Asian Seed Award’ 2009 ในฐานะบุคคลที่ไดทําคุณประโยชน
ใหกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุของประเทศไทย โดยไดเขารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในพิธเีปดการประชุม Asian Seed Congress’ 2009 เม่ือวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม  
เซน็ทารา แกรนด แอท เซน็ทรัลเวลิด 
ท่ีมา : คณะเกษตร                            ขอมูล ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 

นิสิตคณะวศิวกรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลศิ 
การแขงขนัระบบสมองกลระดบัประเทศ 

 นสิิตคณะวศิวกรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลศิระดับประเทศ จากการแขงขันพัฒนาทกัษะทางดานระบบสมองกล             
ฝงตัว ประจําป 2552 (TESA Top Gun Rally 2009) หัวขอ “Wireless Sensor Network for Smart Home” จัดโดย คณะ
วิศวกรรมศาสตรและกลุมวิจัยเฉพาะทางระบบสมองกลฝงตัว มหาวทิยาลยัขอนแกน รวมกับ สมาคมสมองกลฝงตัว เม่ือวนัที่ 
19 – 24 ตุลาคม 2552 โดยมีสถาบันการศึกษา จํานวน 16 สถาบัน เขารวมการแขงขนั  

นสิิตทีส่รางชื่อเสียงประกอบดวย นายปยเมษฐ วสุนทพิชยักุล  นายณัฏฐ ปยะปราโมทย นสิิตชั้นปที่ 3 ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร นายสทิธพัินธ เกษมวลิาส นายณัฐพล รัญเสวะ นิสิตชั้นปที ่2 ภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร                       
และนายภมิูนทร พวงใจศร ีนสิิตชั้นปที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ซึ่งนสิิตไดใชความรูความสามารถทางดานระบบสมองกล          
ฝงตัว แกไขโจทยปญหาพรอมทัง้นาํเสนอผลงานไดอยางยอดเย่ียม 
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร                       ขอมูล ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 

ปุยนํ้าสกดัมลูสกุร ผลงานสถาบนัสวุรรณวาจกกสกิิจฯ 
เพิ่มผลผลิตการเกษตร 

 จากจดุเริ่มตนทีส่ถาบันสวุรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว วิทยาเขตกําแพงแสน 
โดย รศ.อุทัย  คันโธ และคุณสุกัญญา จัตตุพรพงษ นักวิชาการเกษตร 9 (เชี่ยวชาญ) ไดเหน็วา มูลสัตว มีแรธาตุชนดิตาง ๆ ที่
สามารถนํามาใชในการเติบโตและใหผลผลติแกพืช หรอืเปนปุยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชไดเปนอยางดี จงึไดพัฒนาใชการใช
ประโยชนของเสียจากฟารมปศุสัตว โดยเฉพาะอยางย่ิงมูลสุกรที่มีการเลี้ยงอยูมากแถบจงัหวัดนครปฐม มาเปนปุยนํ้าสกัดมูล
สุกร เพ่ือการฉีดพนทางใบสาํหรับตนพืช เริ่มทดลองมาต้ังแตป 2549 กับพืชเกือบทกุชนดิ เชน ขาว มันสาํปะหลงั ออย ขาวโพด 
ถ่ัวเหลือง ผัก ผลไม และไมดอกชนิดตาง ๆ ทั้งในแปลงทดลองและในภาคสนามใหเกษตรกรใชจรงิในหลายพ้ืนที่ อาท ิอ. อูทอง          
จ. สุพรรณบุรี อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี พบวาคุณภาพผลผลติดีขึ้น พืชแขง็แรงขึน้ ไมมีโรคแมลงรบกวน ตนทนุการผลิตลดลง 
เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น และไดขยายผลไปสูความรวมมือกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ใน
การดําเนนิโครงการใชน้าํสกัดมูลสุกรเพ่ือเพ่ิมผลผลติขาวและมันสาํปะหลังแกเกษตรกร ลูกคา ธ.ก.ส. ใน 6  จังหวัดภาคอีสาน                    
ในป 2551 ซึง่ผลพบวา น้ําสกัดมูลสุกรสามารถเพ่ิมผลผลิตขาวหอมดอกมะลิ และขาวเหนียวไดเปนอยางดี ในป 2552 ธ.ก.ส. 

 



 
จึงไดขยายโครงการใหครอบคลุมพ้ืนที ่21 จงัหวดั ในทกุภาคของประเทศ และมีนโยบายรวมกับ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
ขยายโครงการใหครอบคลุมทกุจงัหวดัในเขตภาคอสีานและทัง้ประเทศตอไป 
 ทั้งนี้ นอกจากประโยชนที่เกษตรกรจะไดรับโดยตรงจากการใชปุยน้ําสกัดมูลสัตว ในดานของการเพ่ิมผลผลิต ลดตนทนุ
แลว ยังนาํมาสูการปรับปรงุพัฒนาเครือ่งเก็บเก่ียวมันสาํปะหลัง มก. 1 ซึ่งไดพัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการเก็บเก่ียวหัวมันสําปะหลัง 
ที่มีขนาดโตขึ้นภายหลงัจากรดดวยปุยน้ําสกัดมูลสุกร โดยการพัฒนาเครื่องเก็บเก่ียวมันสําปะหลงันี้ เปนผลงานของ รศ.วิชา 
หม่ันทําการ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน รวมกับ ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ กพส. 
ท่ีมา : สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน       ขอมูล ณ วันท่ี 22 ตุลาคม 2552 

นิสิต มก. ชนะเลิศการแขงขันยิงธนู 
 นสิิตนกักีฬายิงธน ูมก. ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันยิงธน ู“มช. โอเพน ประจําป 2552” จดัขึ้นระหวางวนัที่ 30 
ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีนสิิตที่ไดรับรางวลั คือ 

1. นายหริต หัตถา นิสติระดับบัณฑิตศึกษา ไดรับรางวลั 
- ชนะเลศิบุคคลชายทัว่ไปคันธนโูคงกลับ รอบแพคัดออก ระยะ 18 เมตร 
- ชนะเลิศบุคคลชายระดับอุดมศึกษาคันธนโูคงกลบั ระยะ 18 และ 25 เมตร 
- ชนะเลศิอันดับที่ 2 บุคคลชายระดับอุดมศึกษาคันธนูโคงกลับ รอบแพคัดออก ระยะ 18 เมตร 

2. นายเชษฐ ผองอุดม นสิิตชัน้ปที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวลั 
- ชนะเลศิอันดับที่ 2 ประเภททีมชายระดับอุดมศึกษา ระยะ 18 และ 25 เมตร 

3. นายนฤดล ทะตัน นสิิตชัน้ปที่ 3  คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวลั 
- ชนะเลศิอันดับที่ 2 ประเภททีมชายระดับอุดมศึกษา ระยะ 18 และ 25 เมตร 

4. นายชญา  ศศิภัทรกุล นิสิตชั้นปที ่2 คณะวนศาสตร ไดรับรางวลั 
- ชนะเลศิอันดับที่ 2 ประเภททีมชายระดับอุดมศึกษา ระยะ 18 และ 25 เมตร 

ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                   ขอมูล ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 
สถาบันผลติผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

เจาภาพจดัประชมุวิชาการนานาชาต ิ
 เม่ือวันที ่9 พฤศจิกายน 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ซึง่สถาบันผลติผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับการคัดเลือกใหเปนเจาภาพจดัการประชมุ เรื่อง The 14th 
International Conference on Near Infrared Spectroscopy : INR 2009 : Breaking the Dawn ระหวางวันที ่7 – 16 
พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเกต เพ่ือเผยแพรองคความรูหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการใชประโยชนจริงใน             
ดานอตุสาหกรรมอาหารและมิใชอาหาร และงานวจิยัพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ทีเ่ก่ียวของกับพลงังานคลื่นแมเหล็กไฟฟายาน
ความถ่ี Near Infrared เพ่ือนาํไปใชในกระบวนการควบคุมและประกันคุณภาพมาตรฐานของสนิคา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขนัของประเทศ โดยมีผูเชี่ยวชาญระดับโลกจาก 33 ประเทศทัว่โลก เขารวมการประชมุรวม 439 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ                          ขอมูล ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 

สํานักหอสมดุ 
ปดบริการ 16 พ.ย. – 7 ธ.ค. 52 

 สํานักหอสมุด มก. บางเขน กําหนดปดบริการระหวางวันที่ 16 พฤศจิกายน  - 7 ธันวาคม 2552 เพ่ือดําเนนิการขนยาย
หนังสือ วสัดุ ครุภัณฑตาง ๆ กลบัไปยังอาคารชวงเกษตรศิลปการ ซึ่งไดปรับปรงุเสร็จเรยีบรอยแลว 
ท่ีมา : สํานักหอสมุด                            ขอมูล ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 
 
 


