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วิศวฯ รวมมือ บริหารธุรกิจ 
จดัประชมุนานาชาต ิTIIM’ 2009 

 คณะวศิวกรรมศาสตรจบัมือคณะบริหารธรุกิจ รวมกันเปนเจาภาพจดัการประชุมสัมมนาทางวชิาการ ระดับนานาชาติ 
– Technology, Innovation, and Industrial Management (TIIM 2009) เม่ือวันที ่18 – 19 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเวสติน 
แกรนด สขุุมวิท โดยมี ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนชิ รัฐมนตรวีาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธานเปด
การประชุม และ รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี กลาวตอนรับ 
 ในการประชมุสมัมนาวชิาการดังกลาว มีผูเขารวมการประชมุประมาณ 125 คน จากประเทศฟนแลนด สโลวเีนยี 
โปแลนด โรมาเนีย อิตาลี สหราชอาณาจักร ไตหวัน มาเลเซยี เกาหลีใต ญ่ีปุน และอินเดีย เปนตน และมีผูเขารวมประชมุจาก
มหาวิทยาลัยในไทยอกีจาํนวน 100 คน 
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2552 

มก. ควาทุน 41 ลานบาท จาก สวก. 
พัฒนาพนัธุขาวหอม 

 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) มอบทนุอดุหนนุงานวจิยัการเกษตรแกมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร เพ่ือทําโครงการพัฒนาพันธุขาวหอมเพื่อการแขงขันในตลาดโลก ในวงเงิน 41.50 ลานบาท มีระยะเวลา
ศึกษาวิจัย 3 ป เริ่มต้ังแตวันที ่12 มิถุนายน 2552 – 11 มิถุนายน 2555 โดยมี รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผูอํานวยการศูนย
วิทยาศาสตรขาว นกัวิจยัดีเดนแหงชาติ รางวลัสภาวิจยัแหงชาติ ประจาํป 2549 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา เปนหัวหนา
โครงการวิจัย 
 สําหรบัการพัฒนาพันธุขาว นบัเปนปจจยัที่มีสําคัญอันดับแรกในการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลติขาว โดยไมตองเพ่ิม
ตนทุนการผลติ หากมีพันธุขาวที่ใหผลผลติสูงและมีคุณภาพ ตรงกับความตองการของตลาดโลก และมีศักยภาพในการแขงขัน
กับตลาดโลกได การปรับปรงุพันธุขาวยังคงตองดําเนนิการตอไปอยางตอเนื่อง ซึ่งการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกลาวจะเปน
สวนทีส่รางคุณคาที่โดดเดนของพันธุขาวหอมของไทยตอไป 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย         ขอมูล ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2552 

เคร่ืองไตเทียม ฝมืออาจารยวิศวฯ ม.เกษตร  
วิศวกรรมยอนรอยถวงดุลนําเขาตางประเทศ 

 จากอตัราจาํนวนผูปวยไตวายในประเทศไทยที่มีเพ่ิมขึ้นทกุป ประกอบดวยเครือ่งไตเทยีมหนึ่งเครือ่งสามารถรองรับ
ผูปวยไตวายไดไมเกิน 3 - 4 คนตอวัน ทําใหความตองการเครือ่งไตเทยีมมีอยางตอเนื่องทกุป โดยมีการสั่งซื้อเครื่องไตเทียมจาก
ตางประเทศที่มีราคาสูงมาก ซึ่งการบํารุงรักษาเครือ่งไตเทยีมจากตางประเทศนั้นตองใชบุคลากรเฉพาะของผูจาํหนาย สงผล
กระทบตอการบํารุงรักษาเครือ่งในพ้ืนทีห่างไกล อีกทั้งฟงกชั่นการใชงานบางอยางไมจาํเปนสําหรบัการรักษาผูปวยไตวายใน
ประเทศไทย และเพ่ือพัฒนาใหเกิดเครือ่งไตเทยีมที่มีศักยภาพการทํางานตรงกับความตองการของประเทศ บํารงุรักษางาย และ
ราคาไมแพง  
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวศิวกรรมศาสตร จงึไดเขารวมในโครงการศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการ
สรางเครื่องจักรในกระบวนการผลติดวยวิศวกรรมยอนรอย (reverse – engineering) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเครื่องตนแบบไตเทียมจํานวน 3 เครื่อง โดยมี ผศ.ดร.ชัชพล ชังช ู  

 



 
เปนหวัหนาโครงการ พรอมดวยนสิิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวศิวกรรมศาสตร และวิศวกรบรษิัทในเครอื เอ็นอาร 
อินดัสตรสี รวมเปนทมีงานโดยไดรับคําปรึกษาทางดานการแพทยจากมูลนธิิโรคไต บวกกับการศึกษาเทคโนโลยีของ
ตางประเทศ และนาํแนวคิดมาปรบัใชในการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใชในเมืองไทย 

ภายหลังทีใ่ชเวลาพัฒนาประมาณ 6 - 7 เดือน ขณะนีเ้ครื่องตนแบบไตเทยีมเครื่องแรกซึง่มีตนทนุประมาณลานบาท 
ไดแลวเสรจ็ เตรียมนาํไปทดลองกับสัตวกอนสงตอใหมูลนธิิโรคไต และคาดวาจะสามารถพัฒนาเครื่องรุนที่ 2 และ 3 ใหราคา
ตํ่าลงจากเครือ่งแรกไดประมาณ 30% รวมถึงลดขนาดใหเล็กลงอีก 30% วางเปาหมายไววาเครือ่งไตเทยีมนี้ ควรมีราคาตํ่ากวา                
4 แสนบาท และใชงานไดงาย เพราะตองสงไปยังโรงพยาบาลไกล ๆ ตามตางจงัหวดั 

ทั้งนีผ้ลงานนวตักรรมชิ้นนี้ นอกจากจะไดรับรางวัลชมเชยในสาขาวิศวกรรมศาสตร และสถาปตยกรรมศาสตร             
จากการประกวดแขงขันนวตักรรมมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2552 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว ยังเปน
ผลงานทีก่อใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทยใหสามารถพ่ึงพาตนเองได ลดการนาํเขาเครื่องจกัรจากตางประเทศ
ถึงปละ 4.5 แสนลานบาท ซึง่หากมีการขยายผลทางอตุสาหกรรมอยางตอเนือ่งจะชวยลดการนําเขาได 
ท่ีมา คณะวิศวกรรมศาสตร                        ขอมูล ณ วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 

นักกฬีา มก. รวมการแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยโลก 
 มก. จดัสงนกักีฬา เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัโลก ครั้งที่ 25 ณ ประเทศเซอรเบียร ระหวางวันที ่1 – 12 
กรกฎาคม 2552 โดยมีนักกีฬา มก. ที่เดินทางไปเขารวมการแขงขนั รวม 8 คน 
 ในโอกาสนี ้รศ.วฒุิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานงานวันนักกีฬาพบอธิการบดีกอนเดินทางไปรวม               
การแขงขนั เพ่ือใหโอวาทและเปนขวัญกําลงัใจแกนกักีฬา เม่ือวันที ่18 มิถุนายน 2552 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป และไดมอบ
เงินบํารุงขวัญ คนละ 4,000 บาท แกนกักีฬาดวย 
ท่ีมา : สํานักการกีฬา          ขอมูล ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2552 

โรงพยาบาลสัตวหนองโพ รวมมือคณะสัตวแพทย 
ทําโครงการชวยเหลือผูเลี้ยงโคนม 

  มก. สนับสนุนงบประมาณเริ่มตนโครงการจํานวน 475,000 บาท (สีแ่สนเจด็หม่ืนหาพันบาทถวน) แก
โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ ในการจดัทาํโครงการการลดตนทนุและปรับปรงุประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม ดวยวิธปีฏิบัติและ
เหน็ผลจรงิ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันตามขอตกลงการคาเสรี ซึ่งดําเนนิการรวมกับ ภาควิชาเวชศาสตรสัตวใหญและ
สัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร มก. แบงเปนคาจางนายสัตวแพทย ประจาํโรงพยาบาลสัตว และรถยนตใชงานในโครงการฯ 
มุงเนนเปาหมายดําเนนิการโครงการเพ่ือชวยเหลอืเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมรายยอยใหมีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ
ทาํใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีตนทนุที่สามารถแขงขนัได เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น มีระยะเวลาดําเนนิการโครงการ 5 ป              
เริ่มต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2552 – ตุลาคม 2557 ทั้งนี ้หากผลการประเมินโครงการเปนไปดวยดี มก. จะจดัฝายการสนบัสนนุ
งบประมาณตามแผนการดําเนินงานโครงการในระยะตอไป 
ท่ีมา : โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ                       ขอมูล ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2552 

อธกิารบดเีปดการประชมุ 
“ศักยภาพนํ้าบาดาลในประเทศไทย” 

 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร มก. และสํานักงานบริการวิชาการ รวมกับ สมาคมทรัพยากรน้ํา
แหงประเทศไทย จัดการประชุมประมวลองคความรูและระดมความเห็นเรื่อง “ศักยภาพน้าํบาดาลในประเทศไทย” โดยมี              
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานเปดการประชมุ โดยมีผูเขารวมจํานวน 30 คน เพ่ือเปนการระดมความคิด
เก่ียวกับการแกปญหาการใชน้ําบาดาลของประเทศไทย 
ท่ีมา : สํานักงานบริการวิชาการ         ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2552 


