
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๖๕      วันท่ี   ๓๐     เดือน  มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายรางวัลการแขงขัน 
ทักษะดานคอมพวิเตอร และวิศวกรรมหุนยนต   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให รศ.วุฒชิยั กปลกาญจน อธิการบดี            
นาํคณะผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา และนสิิต มก. ผูไดรับรางวลัการแขงขนัทกัษะดานคอมพิวเตอรและวิศวกรรมหุนยนต รวม 28 คน 
เขาเฝาฯ กราบบังคมทลูรายงานการแขงขันฯ และทลูเกลาฯ ถวายรางวลั ประกอบดวย รางวัลชนะเลิศการแขงขันระดับโลก Mos 
Olympic 2008 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมรกิา รางวลัที่ 2 และรางวลัเทคนคิยอดเย่ียมการแขงขันระดับโลก World Robocup 2008  
ณ เมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในโอกาสนี้ทีม Skuba “หุนยนตเตะฟุตบอล” ไดนําหุนยนตเตะฟุตบอลใหสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร  ซึ่งจะเดินทางไปแขงขันปลายเดือนมิถุนายนนี้ ณ ประเทศออสเตรีย เม่ือวนัที่ 15 
มิถุนายน 2552 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  
 ท่ีมา: อธิการบด ี                                                                                                                 ขอมูล ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2552 

อาจารย มก. นักวิทยาศาสตรนิวเคลยีรดีเดน ’52 
  ศาสตราจารยอรุณี วงศปยะสถิตย อาจารยภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวลั                                
นักวิทยาศาสตรนิวเคลยีรดเีดน ประจําป 2552 จากผลงานวจิยัพัฒนาพันธุพืชชนดิใหม เชน ถ่ัวเหลอืงพันธุ “ดอยคํา” ที่ตานทาน
ตอโรคราสนิม และใหผลผลิตสงูในสภาพที่มีการระบาดของโรคราสนิม จากการคัดเลือกของสถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียรแหงชาติ 
(องคการมหาชน) โดยจะเขารับพระราชทานโลเกียรติคุณจาก สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ใน  
งานการประชมุวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนวิเคลียรแหงชาติ ครั้งที่ 11 หวัขอ “เทคโนโลยีนวิเคลียรสูสังคมไทย” ในวันที ่2 กรกฎาคม 
2552 ณ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาํนกังานใหญ 
ท่ีมา : นสพ. ไทยรัฐ                      ขอมูล ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2552 

มก. รับรางวัลระบบประกันคุณภาพ และศาสตราจารยวิจยัดเีดน 
 ในวันที ่2 กรกฎาคม 2552 รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เขารับโลประกาศเกียรติคุณรางวัลมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีไดมาตรฐาน ประจําปการศึกษา 2550 จากรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ                   
ในงานการประชมุวชิาการระดับนานาชาติ “2552 ปแหงคุณภาพการอุดมศึกษาไทย” ณ ศูนยแสดงสนิคาและการประชมุอิมแพ็ค              
เมืองทองธาน ี
 สําหรบัการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาในครัง้นี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. ) และสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  โดยมีสถานศึกษา            
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 20 แหง สถานศึกษาในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ 4 แหง และสถานศึกษาในสงักัดกระทรวงกลาโหม               
1 แหง เขารวมการประกวด โดยการตัดสินจะพิจารณาจากมาตรฐานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกณฑการพัฒนา
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ กระบวนการดําเนินงานทีเ่ปนแนวปฏบัิติที่ดี รวมถึงจดุเดน และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน 1 ใน 8 ของสถานศึกษาทีมี่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ไดมาตรฐานผาน
เกณฑตัดสนิทั้งหมด ซึง่ชี้ใหเหน็ถึงระดับมาตรฐานดานการประกันคุณภาพที่อยูในระดับแนวหนาของประเทศ ในโอกาสเดียวกันนี ้ 
ศาสตราจารย ดร.สายชล เกตุษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร และ ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จะเขารับโลประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารยวิจัยดเีดนประจําป 2552” จากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 



 
 ศาสตราจารย ดร.สายชล เกตุษา เปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ซึ่งไดอุทิศตนใหกับการวิจัยพ้ืนฐาน 
และการวิจัยประยุกตดานสรรีวทิยา และเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวอยางจรงิจงัและตอเนื่อง โดยเฉพาะในพืชเศรษฐกิจทีส่าํคัญของ
ประเทศ ไดแก ผัก ผลไม ดอกไม และผลผลิตพืชสวน ผลงานวจิยักอใหเกิดผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดานสรรีวิทยา
และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและมีผลในเชงิเศรษฐกิจนาํเงนิเขาประเทศไดเปนจาํนวนนบัลานบาทตอป รวมถึงมีผลงานตีพิมพ                       
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ศาสตราจารย ดร.สายชล เกตุษา เคยไดรับรางวลันกัวิจยัดีเดนแหงชาติ ป 2541สาขาเกษตรศาสตร
และชวีวิทยา และรางวัลเมธวีิจยัอาวุโส สกว. ป 2545 สาขาเกษตร  
 ศาสตราจารยเกยีรติคุณ อรศิริ ปาณินท อดีตคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร สถาปนกิ และ
นกัวิจยั เปนผูที่มีผลงานมากมาย เปนผูที่รูจกักันดีในแวดวงสถาปตยกรรม ปจจบัุนเปนอาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เคยไดรับรางวลัวิจยัดีเดน สาขาศิลปะและศิลปประยุกต ประจาํป 2541,2543 จากมหาวทิยาลยัศิลปากร 
Appreciation Award for “Culture & Artistic Creation” จาก UNESCO ป ค.ศ. 1998  
 สําหรบัรางวัลศาสตราจารยวิจยัดีเดนที่มอบจะเปนในรปูของทนุสนบัสนนุการวิจยัแกศาสตราจารยระดับแนวหนาที่มี
ผลงานวิจัยระดับประเทศ และ / หรือระดับนานาชาติ ใหสามารถผลิตองคความรูซึ่งจะสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 
สามารถพัฒนาตอยอดหรือสงผลกระทบตอภาคการผลิตไดตอไป  
ท่ีมา  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ และรองอธิการบดีฝายอํานวยการ                                  ขอมูล ณ วันท่ี  22 มิถุนายน 2552 

นวัตกรรม...การผลติจลุผลึกเซลลูโลส 
และวัสดดุูดซับจากซังขาวโพด 

จลุผลึกเซลลโูลสและวสัดุดูดซบัจากซงัขาวโพด เพ่ือการนาํไปใชในอุตสาหกรรมอาหารและยา และกระบวนการดูดซบัใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ ผลงานนวัตกรรมของ รศ.ดร. ศิริกัลยา สวุจติตานนท อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 
ไดรับสิทธบัิตร “การผลิตวัสดุทรงกลมที่มีรูพรุนจากสารประกอบของเซลลูโลส” “การผลิตจุลผลึกเซลลูโลสจากสารประกอบของ
เซลลโูลสที่ไดจากวสัดุธรรมชาติ” และอนสุทิธบัิตร “การผลิตฟองน้ําที่มีลักษณะเปนเสนใยเซลลูโลสธรรมชาติจากวสัดุเหลือใชทาง
การเกษตร” ใน พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549 ตามลาํดับ ลาสดุไดรบัรางวัลชนะเลิศในการประกวดแขงขันนวตักรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 และไดรับรางวัลรองชนะเลิศ (ไมมีรางวัลชนะเลิศ) โครงการนวตักรรม “2nd 
Sci. & Tech Innovation and Sustainability Awards (STISA 2009) : Innovative Chemical Processes and Products” จาก
สมาคมวิศวกรรมเคมแีละเคมีประยุกตแหงประเทศไทย   

รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท ไดศึกษาวจิยัวิธเีพ่ิมมูลคาซงัขาวโพด ซึ่งวัสดุเหลือทิง้จากภาคเกษตรกรรม ที่มีปริมาณ
เซลลูโลสเปนสวนประกอบอยูประมาณ 30 - 40 % โดยนํามาผานกระบวนการทางเคมี เพ่ือใชเปนวตัถุดิบในการสงัเคราะหจลุผลึก
เซลลูโลส (Micro Crystalline Cellulose หรือ MCC) และวัสดุดูดซบั โดยการนําเอาเซลลูโลสที่มีอยูในซงัขาวโพดมาทาํปฏิกิริยาเคมี
ภายใตสภาวะที่เหมาะสม เซลลโูลสจากซงัขาวโพดจะสามารถฟอรมรูปรางเปนแบบผลึก คือจะไดเปน Micro Crystalline Cellulose 
ซึ่งเปนเซลลูโลสที่มีความเปนผลกึสูงและมีมูลคาสงู โดยสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมอาหารและยาได อีกทัง้ภายใตกระบวนการ
เตรียมสารละลายที่มีความหนืดสงู (Viscous Solution) สารละลายเซลลูโลสจะสามารถคืนรูป (Regenerate) พรอมทั้งฟอรมรูปราง
ขึ้นมาใหมตามรูปแบบและรูปทรงที่ตองการได ไดแก เซลลูโลสรูปทรงกลมที่มีรูพรุน (Cellulose Beads) และฟองน้ําเสนใยธรรมชาติ 
(Cellulose Sponge) โดยผลิตภัณฑที่ไดนั้น สามารถนําไปใชในกระบวนการดูดซบัในอตุสาหกรรมตาง ๆ อีกทั้งยังเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

นอกจากนี้ยังไดศึกษาสภาวะที่เหมาะสม  และพัฒนาคุณภาพของจลุผลึกเซลลูโลส  เซลลโูลสรูปทรงกลมที่มีรูพรุน และ
ฟองน้ําเสนใยธรรมชาติ  โดยไดดําเนนิการตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพของผลติภัณฑทีผ่ลิตขึ้นไดโดยเปรียบเทยีบกับตัวอยาง   
จากตางประเทศดวย 
ท่ีมา  คณะวิศวกรรมศาสตร                                                                                                         ขอมูล ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2552 

 


