
รางวัลผูนําวิทยาศาสตรพลังงานทางเลือกดีเดนแหงชาต ิ
ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ 

 เมื่อวันที ่5 มีนาคม 2552 ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ อาจารยภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร  
กําแพงแสน และหัวหนาศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดลอม ไดรับรางวัลผูนําวิทยาศาสตรพลังงาน
ทางเลือกดีเดนแหงชาต ิสาขาเทคโนโลยี Waste to energy จากคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูมอบรางวัล ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยศูนยบริการวิชาการ 
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการประชมุและนิทรรศการพลังงานทางเลือกนานาชาติข้ึน เมื่อวันที ่4 – 8 มีนาคม 
2552 ณ อิมแพค เมืองทองธาน ี
ท่ีมา : ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                ขอมูล ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2552 

มก. มอบนโยบายทุกหนวยงาน 
จัดฝกอบรมความรูดานการประกันคุณภาพ 

 มก. มอบนโยบายใหคณะ สํานัก สถาบัน และทุกหนวยงานใน มก. จัดฝกอบรม ถายทอดความรูดานการประกันคุณภาพ
แกบุคลากรของหนวยงานตนเอง เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู ความเขาใจในหลักการของการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ิมมากขึ้น และขยายวงกวางครอบคลุมบุคลากรในทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย โดยใหทุกหนวยงานจัดสงแผนการ
ดําเนินงานจัดฝกอบรมในหัวขอเรื่องที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพ ที่จะดําเนินการในชวงระหวางเดือนมีนาคม – ตุลาคม 2552     
ใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 ทั้งนี ้คาดวาการดําเนินการดังกลาวจะชวยสรางมโนทัศน และทัศนคติที่ดีของบุคลากรตอการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
รวมถึงการบูรณาการงานประกันคุณภาพเขากับงานประจําปกติ และมีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมคุณภาพใหเกิดขึ้นแก
หนวยงานเพ่ิมขึ้นจากการจัดฝกอบรมการใหความรูดานการประกันคุณภาพ โดยสํานักประกันคุณภาพ 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ                  ขอมูล ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2552 

กิจกรรมปนรักสูนอง คร้ังท่ี 2 
 หลังจากที่มหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการปนรักสูนอง ขึ้นครั้งแรกเม่ือปลายเดือน มกราคม ที่ผานมา เพ่ือสงเสริมใหนิสิต มก. 
รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผแกผูดอยโอกาส โดยไดนํานิสิตและบุคลากรไปบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารเย็นแกเด็กพิการ ณ สถาน
สงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา (บานราชาวดี) ปากเกร็ด พรอมจัดกิจกรรมนันทนาการแกเด็กพิการ 
 เม่ือวันที ่28 กุมภาพันธ 2552 มหาวิทยาลัยโดยกองกิจการนิสิต ไดจัด โครงการปนรักสูนองครั้งที่ 2 ขึ้น ณ บานราชาวดี 
โดยไดจัดเลี้ยงอาหารเย็นแกเด็กพิการ จํานวน 600 คน พรอมบริจาคนมเกษตร น้ําด่ืม น้ําหวาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บริจาคเคกขาวโพด หนวยงานและบุคลากรรวมบริจาคเงิน จํานวน 7,890 บาท และสิ่งของ
เพ่ิมเติม โดยชมรมวงดนตรีลูกทุงรวมดาวกระจุยไดไปแสดงใหความบันเทิง นิสิตจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนพรัตนวชิระ 
จํานวน 45 คน และนิสิตจากคณะตาง ๆ อีก 29 คน ไปรวมงานพรอมกับอาจารยและเจาหนาที่กองกิจการนิสิต 
 การจัดโครงการดังกลาวนี ้กําหนดจัดเปนประจําทุกเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2552 โดยเปดโอกาสใหคณะและหนวยงาน
รวมเปนเจาภาพในการจัดนิสิตของคณะเขารวมโครงการฯ สนใจติดตอแจงความจํานงไดที ่กองกิจการนิสิต โทร. 1256 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                ขอมูล ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2552 
 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๒๗      วันท่ี   ๑๓     เดือน  มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

จับมือกับบริษัทซันสรางโลกเสมือน Virtual World 
             ในปจจุบันดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีเซิรฟเวอร กราฟฟกและเครือขายอินเทอรเน็ตบรอดแบนด ทําใหเกิดการพัฒนา
รูปแบบคอนเทนทคุณภาพสูง ซึ่งเทคโนโลยีที่ทั่วโลกกําลังใหความสนใจคือ การสรางโลกเสมือนจริงในแบบสามมิติ หรือ 3D Virtual 
World ที่ถูกนํามาใชในเรื่องของการสรางแหลงเรียนรูเสมือนจริง หองสมุด โชวรูม หรือแมแตการสรางเกมออนไลน ที่นับเปน
ความกาวหนาของยุค Education 3.0 โดย ซัน ไมโครซิสเต็มส ไดริเริม่โครงการ Wonderland ซึ่งมีเปาหมายในการนําเสนอโซลูชั่น    
ในแบบโอเพนซอรส เพ่ือใหนักพัฒนาสามารถสราง Virtual World ไดอยางงายดาย 
            บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด ไดรวมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย
ศูนยวิจัยคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงและเครือขายคอมพิวเตอร (HPCNC) เพ่ือผลักดันเทคโนโลยี 3D Virtual World และแนวคิด 
Education 3.0 โดยใชเทคโนโลยี Wonderland และยังเปนการเผยแพรการใชงานเทคโนโลยี Wonderland ในสถานศึกษาเปน   
ครั้งแรกของประเทศไทย  
         การทํางานเริ่มดวยการที่ทีมนิสติของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร นําโดยนายศิริศิลป กองสิน และ นายนนทวัฒน       
ศรีจาด ไดศึกษาเทคโนโลยีโลก 3 มิติ Wonderland โดยรวมมือกับบริษัท Sun Microsystems จากนั้น ทางทีมไดนําความรูที่ไดมา
สรางโลกเสมือนใหเปนของขวัญกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ในวาระที่ภาควิชากอต้ังมาครบรอบ 20 ป 
เม่ือวันที ่3 กุมภาพันธ 2552  โดยทางทีมนิสิตไดสราง หอเกียรติยศเสมือน หรือ Virtual Hall Of Fame เพ่ือบันทึกเกียรติประวัติ
ตาง ๆ ของนิสิต คณาจารยของภาควิชากวา 20 ป ทําใหคนทั่วโลกสามารถเขามาชมไดผานทาง Internet ที่เวป็ไซต  
http://hpcnc.com/alisa  ซึง่จะมีลิงคไปสูโลกเสมือนอีกชั้นหนึ่ง    
                  ในอนาคตทาง บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด จะไดรวมมือกับศูนยวิจัยคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงและ
เครือขายคอมพิวเตอร(HPCNC)  คณะวิศวกรรมศาสตร  ผลักดันการใชงานและการตระหนักในความสําคัญของเทคโนโลยีนี้สู
สาธารณชน โดยจะมีกิจกรรมสงเสริมตาง ๆ เชน การถายทอดเทคโนโลยี การสรางโปรเจ็ครวมการติดต้ัง ฝกอบรม และการเผยแพร
เทคโนโลยีรวมกัน โดยกิจกรรมแรก คือ การแขงขัน ‘Wonderland Challenge 2009’ เพ่ือเผยแพรใหสาธารณชนไดเห็น
ความสําคัญของเทคโนโลยีการสรางโลกเสมือนจริงหรือเวอรชวลเวิลด โดยทีมนักศึกษาที่เขาแขงขันจะไดสัมผัสประสบการณตรง  
ในการสรางเวอรชวลเวิลดโดยใชเทคโนโลยี Wonderland จากซัน ตลอดจนทีมเทคนิคจาก HPCNC และภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร  เพ่ือใหทีมที่เขาแขงขันไดสรางนวัตกรรมสิง่แวดลอมในการเรียนรูแบบเวอรชวลสามมิติสําหรับผูคนทั่วไปขึ้นมา   
สนใจติดตามขาวการแขงขันไดที ่http://hpcnc.com/alisa  
ท่ีมา รศ.ดร.ภุชงค อุทโยภาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร                                     ขอมูล ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2552 

มก. เตรียมปรับปรุงการจัดงานเกษตรแฟร 
 มก. มอบรองอธิการบดีฝายวิจัย เปนประธานคณะทํางาน พิจารณาเสนอแนวทางการแกไข ปรับปรุง รูปแบบ การจัด     
งานเกษตรแฟร/เกษตรแหงชาติ ใหดีย่ิงขึ้นกวาเดิม 
 จากทีป่จจุบันมีองคกรและหนวยงานตาง ๆ ที่จัดงานในลักษณะเดียวกันกับงานเกษตรแฟร ดังเชน งานเจียไตแฟร 
มหัศจรรยแหงเมล็ดพันธุ 2009 จัดโดย บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ซีพี และงานเกษตรมหัศจรรย วันเทคโนโลยีชาวบาน จัดโดยเครือ
มติชนรวมกับภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถจดังานไดดี และประสบความสําเร็จในดานผูเขาชมงานเปนจํานวนมาก มหาวิทยาลัยจึง
เห็นสมควรใหมีการปรับปรุงการจัดงานเกษตรแฟร/เกษตรแหงชาติ โดยมีรองอธิการบดีฝายวิจัยเปนประธานคณะทํางาน และมีรอง
อธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน รองอธิการบดีฝายกิจการนสิิตและพัฒนากายภาพ เปนคณะทํางาน  มีเจาหนาที่จากสํานักงาน
ทรัพยสิน เปนเลขานุการคณะทํางาน โดยใหคณะทํางานชุดนี้ทําหนาที่พิจารณาเสนอแนวทางการแกไข ปรับปรุงรูปแบบการจัดงาน
เกษตรแฟร/เกษตรแหงชาติ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
ท่ีมา : อธิการบด ี                   ขอมูล ณ วันท่ี 4 มีนาคม 2552 
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