
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๓๘      วันท่ี   ๗     เดือน  เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อาจารย ม. เกษตรฯ ควาทุน NSTDA Chair Professor 
คนแรกของประเทศไทย 

         ศ.ดร. จํารัส ลิ้มตระกูล อาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควาทุน NSTDA Chair Professor ในวงเงิน 
20 ลานบาท เพ่ือทําวิจัยดานวัสดุนาโน หวังชวยลดการเสียดุลอุตสาหกรรมปโตรเลียม ปโตรเคมี กวา 800 ลานบาทตอป และไดรับ
การยกยองจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช. ) ใหเปน ศาสตรเมธาจารย สวทช. ประจําป 
2552 (2009 NSTDA Chair Professor) คนแรกของประเทศไทย โดยไดเขารับมอบทุนจาก ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ประธานมูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เม่ือวันที ่30 มีนาคม 2552 ณ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
        ศ.ดร. จํารัส ลิ้มตระกูล เปนผูที่บุกเบิกงานวิจัยดานการออกแบบตัวเรงปฏิกิริยาและวัสดุที่มีโครงสรางระดับนาโนเมตรมา
ตลอดในชวงที่ผานมา และเปนผูที่กอต้ังศูนยนาโนเทคโนโลยี มก. จนพัฒนาเปนหนึ่งในศูนยเครือขายความเปนเลิศของศูนยนาโน
เทคโนโลยีแหงชาติ ( สวทช.) และยังไดรับรางวัลทางดานการวิจัยมากมายหลายรางวัล อาท ินักวิจัยยอดเย่ียมของเมธีวิจัย สกว. 
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาเคมี ป 2541 เมธีวิจัยอาวุโส ป 2545 และ 2548 จาก สกว. นักวิทยาศาสตรดีเดน ป 2546   
Outstanding Research Awards ป 2549 จากอเมริกา ฯลฯ  
         ทุน NSTDA Chair Professor ที่ไดรับเปนทุนสําหรับสนับสนุนการทําวิจัยโครงการ เรื่อง “การออกแบบและการผลิตวัสดุ    
นาโนที่เปนประโยชนอยางสูงตออุตสาหกรรม” ในระยะเวลาการทําวิจัย 5 ป มีนักวิจัยที่มาจากคณะตาง ๆ ใน มก. คือ คณะ
วิทยาศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร รวมเปนทีมคณะวิจัย ทั้งนี ้คาดหวังวาผลงานวิจัยที่ไดจะมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะนําไปใชประโยชนในเชิงสาธารณประโยชนแกประเทศชาติไดเปนอยางมากตอไป 
ท่ีมา  : มูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย                                        ขอมูล ณ วันท่ี 2 เมษายน 2552 

สภา มก. เห็นชอบยุบโครงการผลิตแพทยของ มก. 
 ที่ประชุมสภา มก. ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เม่ือวันที ่23 มีนาคม 2552 มีมติเห็นชอบใหยุบโครงการผลิตแพทยของ 
มก. และยุบสํานักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร สังกัดสํานักงานอธิการบดี เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ผานมาต้ังแต
ป 2547 จนถึงปจจุบัน เปนเวลาเกือบ 4 ป การดําเนินงานยังไมมีความคืบหนา และมีอุปสรรค เงื่อนไข และขอจํากัดหลายประการ
ทั้งทางดานงบประมาณ ทีต่องใชงบประมาณสูงมาก แตขาดการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจากรัฐบาล รวมถึง
การขาดความพรอมในการบริหารจัดการในดานตาง ๆ ทั้งดานอาจารย บุคลากร อาคารสถานที ่ที่จะรองรับการจัดการเรียนการ
สอนในระดับ Pre - Clinic และการประสานความรวมมือจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเปนโรงพยาบาลรวม
ผลิต ประกอบกับบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลมีภาระงานหนักอยูแลว 
ท่ีมา : งานประชุม กองกลาง                 ขอมูล ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2552 

คณะกรรมการการศึกษา ดูงานมหาวิทยาลัยในญี่ปุน 
 คณะกรรมการการศึกษา ภายใตการนําของ รศ.ดร.พนิต เข็มทอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ มีกําหนดการนํา            
คณะกรรมการการศึกษา มก. จํานวน 33 คน ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการดานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน     
การสอน ณ มหาวิทยาลัย 3 แหงในประประเทศญ่ีปุน ประกอบดวย มหาวิทยาลัยนาโงยา มหาวิทยาลัยโอซากา มหาวิทยาลัย     
เกียวโต ระหวางวันที ่20 - 25 เมษายน 2552 เพ่ือเปดโลกทัศนดานการบริหารจัดการและนํามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา   
ของ มก. ตอไป 
 ทั้งนี้การเดินทางดังกลาวใชเงินรายไดสวนกลาง มก. ป 2552 ในวงเงิน 1,820,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนสองหม่ืน   
บาทถวน) 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิชาการ                ขอมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2552 

 



 
 

นิสิตวิศวฯ ควา 2 รางวัล 
การแขงขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส  

 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรางวัลชนะเลิศ และรางวัลความคิดสรางสรรค ในการแขงขัน
ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส (Youth Electronics Circuit Contest : YECC 2009) ประจําป 2552 จัดโดยศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ภายในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
(ICT) แหงประเทศไทย ครั้งที่ 8” ระหวางวันที ่6 – 8 กุมภาพันธ 2552 ณ ศูนยการคาสยามพารากอน โดยนิสิตที่ไดรางวัลชนะเลิศ 
ไดรับทุนการศึกษา 30,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร สวนนิสิตที่ไดรางวัลความคิดสรางสรรค ไดรับทุนการศึกษา 5,000 บาท 
พรอมเกียรติบัตร 
 ในการแขงขันครั้งนี ้มีตัวแทนที่เปนนิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่เขารวมโครงการคายอิเล็กทรอนิกสรุนเยาวจากทั่ว
ประเทศ โดยทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย นายหนึ่ง จรัญรุงโรจน นางสาวนพรตัน อภิชาตสิริธรรม นิสิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ชั้นปที ่3 นายยศธร พลรงค และนายกองเกียรติ ภัทรพรไพศาล 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 จาก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ โดยมี ดร.ดุสิต ธนเพทาย อาจารยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาเปนอาจารยที่ปรึกษา
ประจําทีม 
 สําหรับโจทยการแขงขันประจําปนี ้เปนโจทยที่ทาง NECTEC ไดพัฒนาจากโครงการวิจัยเชิงบูรณาการที่มีการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีอื่นที่เก่ียวของไปใชในการเกษตรกรรมเพ่ือปรับปรุง   
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึน้ และชวยใหเกษตรกรสรางผลผลิตเกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกวา 
“การเกษตรอัจฉริยะ” (Smart Farm) โดยทีมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดออกแบบระบบตามแนวความคิด “ฟารมเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในการออกแบบไดแบงพ้ืนที่การใชงานเปน 4 สวน คือ สวนที ่1 เปนสระกักเก็บน้ํา 30% สวนที ่2 นาขาว 30% สวนที ่3 
พืชสวนในโรงเรือนปด 30% และสวนที ่4 โรงเรือนเลี้ยงสัตว บอปลา ที่อยูอาศัย 10% โดยสวนที ่2 นาขาว มีเซนเซอรวัดระดับน้ําใน
นาขาว เม่ือน้ําภายในนาขาวตํ่าเกินไประบบควบคุมจะสั่งการใหปมน้ําสูบน้ําเขานาขาว และมีสวิตซที่ใชควบคุมเซนเซอรใหหยุดทํา
การตรวจวัดระดับน้ําเพ่ือทําการปมสูบน้ําออก ในเวลาที่จะตองนําน้ําออกจากนาขาว 
 ทั้งหมดนีจ้ะถูกควบคุมดวยระบบไมโครคอนโทรเลอร และระบบเซนเซอร มาทํางานรวมกันภายในฟารม เพ่ือลดภาระใน
การดูแลฟารมของเกษตรกร ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเกษตรกรมีเวลาใชในการแสวงหาความรู หรือหารายไดเพ่ิมขึ้น อันเปนการนํา
เกษตรทฤษฎีใหมของในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร                 ขอมูล ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2552 

ตอเวลาราชการ อาจารยเกษียณอาย ุ
 ทีป่ระชุมสภา มก. ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เม่ือวันที ่23 มีนาคม 2552 อนุมัติการขอตอเวลาราชการขาราชการ          
ผูเกษียณอายุราชการ ป 2552 (1 ตุลาคม 2552) จํานวน 7 คณะ รวม 10 ราย ดังนี ้
 1. ศ.ดร.อรอนงค  นัยวิกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร      6. รศ.ดร.ชลอ  ลิ้มสุวรรณ คณะประมง 
 2. ศ.ดร.ทิพยวดี  อรรถธรรม คณะเกษตร กพส.        7. รศ.ดร.ตระกูล  อรามรักษ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 3. รศ.ดร.ทัศนีย  ลิ้มสุวรรณ คณะเกษตร        8. รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส คณะวิศวกรรมศาสตร กพส. 
 4. รศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ คณะเกษตร        9. รศ.ดร.รุงแสง  อรุณไพโรจน คณะศึกษาศาสตร 
 5. รศ.ดร.สุขุม  เราใจ คณะประมง      10. รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข คณะศึกษาศาสตร 
ท่ีมา : งานประชุม กองกลาง                 ขอมูล ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2552 
 


