
ศาสตราจารย.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณฯ 
เสด็จบรรยายพิเศษ 

 ศาสตราจารย.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จบรรยายพิเศษ      
เรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเปนพิษของสารเคม”ี ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร  เม่ือวันพุธ ที ่11 กุมภาพันธ 2552 
เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ หอง 602 อาคารกฤษณา ชุติมา มีนิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก ของภาควิชาเคมี เขารวมฟงบรรยาย 
จํานวน 75 คน 
ท่ีมา : คณะวิทยาศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2552  

มก. รวมจัดแบรนดซัมเมอรแคมป  
ครบรอบ 20 ป 

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ีพระวรราชาทินดัดามาตุ เสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดโครงการสงเสริม
ความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 20 (แบรนดซัมเมอรแคมป 2009) เม่ือวันที ่12 กุมภาพันธ 2552 เวลา 16.00 น.     
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ โดยมี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะ
ผูบริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด เฝารับเสด็จ 

โครงการสงเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน (แบรนดซัมเมอรแคมป 2009) เปนโครงการสงเสริมสังคมทางการ
ศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนกอนสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา โดยไมเสียคาใชจาย จัดใหมีการเรียน     
การสอนใน 7 วิชาหลัก ทั้งการสอบ O NET (โอ เน็ต) และ A NET (เอ เน็ต) ระหวางวันที ่12 – 18 กุมภาพันธ 2552 โดยไดรับ
ความรวมมือจาก ครู อาจารย ของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งในระดับโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และ มหาวิทยาลัย รวมเปน
วิทยากรของโครงการ จํานวน 21 ทาน นอกจากนี้ยังไดทําการถายทอดสดการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ตของ      
บริษัท ทรูวิชั่นส จํากัด มหาชน และถายทอดสดไปยังวิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยใน    
ปนี้มีนักเรียนสนใจเขารวมโครงการฯ ประมาณ 49,198 คน และเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ป ของโครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 
โครงการฯ จึงไดจัดกิจกรรมเชิญชวนบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล เพ่ือเปดโอกาสให
นักเรียนที่อยูในถ่ินทุรกันดาร ไดมีโอกาสเลาเรียนศึกษาผานดาวเทียมอีกดวย 
ท่ีมา : งานประชาสัมพันธ มก.         ขอมูล ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2552 

นิสิตวิศวฯ กวาด 8 รางวัล  
เวทีระดับชาต ิNSC 2009  

 นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร กวาด 8 รางวัลมาครองในการการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศ
ไทย (National Software Contest 2009: NSC’ 2009) นับเปนการประกวดผลงานเยาวชนคนไอทีจากผูเขารวมการแขงขัน     
ทั่วประเทศ รับเงินรางวัลรวม 190,000 บาท จัดขึ้นระหวางวันที ่6 - 8 กุมภาพันธ 2552 โดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ณ หางสรรพสินคาสยามพารากอน  

จากกวา 1,500 โครงการที่สงเขารวมประกวด มีเพียง 200 ผลงานที่ไดผานเขารอบชิงชนะเลศิ และดวยทักษะ ความรู
ความสามารถของนิสิตวิศวฯ ทั้ง 21 คนที่สงผลงานเขารวมในประเภทตาง ๆ จากการแขงขันครั้งนี ้ทําใหสามารถควารางวัล       
มาครองไดถึง 8 รางวัล 

สําหรับรางวัลที่ไดรับ มีดังนี ้
§ รางวัลท่ี 1 ประเภทโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู ระดับนิสิต นักศึกษา  

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๒๓      วันท่ี   ๒๔    เดือน  กุมภาพันธ    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
จากผลงาน สรางสรรคโลกแบบสามมิติดวยจาวา ผลงานของ นายกีรติพงศ อุกะโชค นายธนากร จิวรุงเรือง และ
นายฐนวัฒน รอดสมบุญ โดยมี อ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค เปนอาจารยที่ปรึกษา  

§ รางวัลท่ี 2 ประเภท RFID Application for Industry   
จากผลงาน ระบบยืมคืนรถจักรยานดวยอารเอฟไอดีผานเครอืขายไรสาย ผลงานของ น.ส.ศศิธร ศรีธนาวณิชย โดยมี 
รศ.ดร.อนันต ผลเพ่ิม และ อ.ดร.ชัยพร ใจแกว เปนอาจารยที่ปรึกษา 
สําหรับผลงานชิ้นนี ้มก. มีโครงการที่จะนําซอฟตแวรดังกลาวไปใชกับระบบเชา-ยืมจักรยานของทางมหาวิทยาลัย
ดวยตอไป 

§ รางวัลท่ี 3 ประเภท Social Web Contest  
จากผลงาน โอเอซิส เวิลด ผลงานของ นายเมธาวุธ วุนกลัด และ นายสรณัฐ ศรีอนันตคม โดยมี ผศ.ดร.จิตรทัศน   
ฝกเจริญผล เปนอาจารยที่ปรึกษา 

§ รางวัลชมเชย 
ประเภท Social Web Contest จากผลงาน ประเทศไทยทาสีเขียว ผลงานของ นายภาณุพงษ ลิ้มพิสูจน  
นายพัฒนา ลีลารัศมี และนายนิพนธ เลิศหิรัญวงศ โดยมี รศ.ดร.พันธุปติ เปยมสงา เปนอาจารยที่ปรึกษา 
ประเภท RFID Application for Industry จากผลงาน ระบบบริหารจัดการเครื่องพิมพดวยอารเอฟไอดี ผลงานของ 
นายดํารง สินทิพยรุงรัตน และนายปะดลพันธ แสงมหาชัย โดยมี รศ.ประดนเดช นีละคุปตเปนอาจารยที่ปรึกษา 
ประเภทสงเสริมการเรียนรู ระดับนิสิต นักศึกษา จากผลงาน โปรแกรมชวยอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส        
อยางชาญฉลาด ผลงานของ นายธนพล สืบเชื้อ นายกมลาสน อุดมล้ําเลิศ และนายพิจักษณ จิรภิวงศ โดยมี        
ผศ.ดร.อานนท รุงสวาง เปนอาจารยที่ปรึกษา  
ประเภทโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากผลงาน ระบบจําลองอาคาร            
และแสดงผลการติดตามบุคคลจากกลองวงจรปด ผลงานของ น.ส.วรรณธร เพ่ิมพูนขันติสุข นายสกุลพงศ           
ตรัยเสาวภาคย นายอรรถพจน ปทุมานนท นายโชคชัย ชูโชคชัย และนายอนุชาต ทรัพยเจริญ โดยมี อ.ดร.ฐิติวรรณ 
ศรีนาค เปนอาจารยที่ปรึกษา  

§ รางวัลพิเศษ Student Best ประเภท Best-Thai Word Segmentation จากผลงาน ซีพีเอสเคคัทเตอร ผลงานของ
นายกฤตธ ีศิริสิทธิ์ และ นายณัฏฐ ปยะปราโมทย โดยมี อ.ดร.ชัยพร ใจแกว เปนอาจารยที่ปรึกษา 

ท่ีมา : ประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร        ขอมูล ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2552 
มก. จัดรายงานผลการวิจัยสถาบัน 

สานตอการใชประโยชนจริง 
 เม่ือวันที ่17 กุมภาพันธ 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปดงานสัมมนาโครงการวิจัยสถาบัน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ ป 2549 – 2550 ณ หองประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
 การจัดสัมมนาโครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ จัดขึ้นระหวางวันที ่17 – 19 กุมภาพันธ 2552 เพ่ือใหผูวิจัยที่
ไดรับทุนวิจัยโครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ จํานวน 34 คน ทั้งกลุมโครงการวิจัยดานวิชาการ ดานบริหารและประกัน
คุณภาพ ดานงานนิสิต ดานวิทยาเขต ไดนําเสนอรายงานผลการวิจัยที่ไดดําเนินการไปแลวใหผูบริหารในแตละสายงานได
รับทราบผลการวิจัย 
 ทั้งนี้การนําผลจัดสรรทุนทุนโครงการวิจัยสถาบันของ มก. จะยึดหลักเกณฑการสนับสนุนการทําวิจัยที่เปนประโยชนตอ
หนวยงาน มิใชเฉพาะแตหวัขอเรื่องที่ผูวิจัยสนใจเทานั้น รวมถึงจะใหความสําคัญกับการจัดนําเสนอรายงานผลการวิจัยแจงให
ประชาคม มก. ทราบ และนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยตอไป 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย / สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.      ขอมูล ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2552 


