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อาจารยสัตวแพทย มก. ไดรับรางวัล 
American Committee of Medical Entomology (ACME) student travel award 

ขอแสดงความยินดีกับ อ.น.สพ.วนิ สุรเชษฐพงษ สงักัดภาควชิาจลุชวีวิทยาและวทิยาภมิูคุมกัน คณะสตัว –
แพทยศาสตร มก. ซึ่งลาไปศึกษาตอในระดับ ป.เอก สาขาภมิูคุมกันวิทยา (Immunology) ณ University of California, Davis               
และเปนนักเรียนไทยคนแรกทีไ่ดรับรางวัล American Committee of Medical Entomology (ACME) student travel award 
เพ่ือสนบัสนนุการเขารวมประชมุและนาํเสนอผลงานวจิยัในการประชมุวิชาการประจาํปของสมาคมเวชศาสตรและสุขอนามัย
เขตรอนของสหรัฐอเมริกา  The American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) 58th Annual Meeting                
ซึ่งมีผูเขารวมประชมุประมาณ 3,300 คนจากทั่วโลก และกําหนดจดัขึ้นระหวางวันที ่18 - 22 พฤศจิกายน 2552 ณ กรุงวอชงิตัน 
ดีซ ีประเทศสหรัฐอเมริกา  
  สําหรบัรางวัลดังกลาวจะคัดเลอืกจากผูสมัครทัว่โลกและมีการมอบทุนใหปละ 2 คน โดยมีหลกัเกณฑการพิจารณา
คัดเลือก ไดแก คุณภาพงานวิจัย, ใบสมัครและจดหมายรับรองจากอาจารยทีป่รึกษา ทั้งนีห้วัของานวจิยัที่อาจารยนาํเสนอ คือ 
"MEK/ERK signaling and reactive oxygen species regulate the mosquito anti-malarial immune response"  
  นอกจากรางวลั ACME travel award อาจารยแลวยังไดรับรางวัล University of California Davis Graduate Student 
Association Travel Award เพ่ือรวมสนับสนุนการประชุมครั้งนี้อีกหนึ่งรางวัล  และทางคณะกรรมการ American Committee 
of Molecular, Cellular and Immunoparasitology (ACMCIP) ยังไดคัดเลือกงานวิจัยของอาจารยใหนาํเสนอผลงานในภาค
บรรยายของการประชุมครั้งนี้ดวย  สําหรับรางวัลแหงความสําเร็จนี้ทางมหาวทิยาลยัแคลิฟอรเนยี เดวสิ (University of 
California, Davis) ไดลงประชาสัมพันธเวปไซต 
 - http://entomology.ucdavis.edu/news/winsurachetpongresearch<  
 - http://entomology.ucdavis.edu/news/winsurachetpongresearch.html>  
 - http://www.universityofcalifornia.edu/news/article/22027”  
ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร              ขอมูล ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2552  

นิสิต มก. ศรีราชาควารางวัลชนะเลศิระดบัภูมิภาค 
การเขียนแผนพัฒนาธุรกิจ 

 นิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ทีม “(ศักด์ิ) ศรีชาโตรุง”                    
ควารางวลัชนะเลศิระดับภูมิภาค จากการแขงขันการเขียนแผนพัฒนาธุรกิจสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีชั้นปที ่3 – 4            
ภายใตโครงการ “One2Call – BrandAge Awards การเขียนแผนพัฒนาธุรกิจ” ตอน “งานเขา... OTOP” เม่ือวันที ่29 สิงหาคม 
2552 จัดโดย บริษัท AIS มีนิสิต นักศึกษาเขารวมการแขงขนัทั้งสิน้ 520 ทีม จาก 53 สถาบันทั่วประเทศ  

ทีม “(ศักด์ิ)ศรีชาโตรุง” ประกอบดวยนสิิตชั้นปที่ 3 ไดแก นายภวูบดินทร พราหมพันธุ นางสาวกัลยา ภูจนี นางสาว
เยาวเรศ ภูมิอุไร และ ผศ.นภิา นริุตติกุล เปนอาจารยที่ปรึกษาทีม โดยทีมไดเลือก “ผลิตภัณฑฝาชีดาว” ของกลุมสตรสีหกรณ
การเกษตรพนัสนิคม ตําบลนาวังหนิ จงัหวดัชลบุรี ทีไ่ดรับ OTOP ระดับ 4 ดาว ซึ่งมีจุดเดนตรงลายดาวอยูดานบนของฝาช ี                       

 

http://entomology.ucdavis.edu/news/winsurachetpongresearch
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มีเอกลักษณความเปนไทยที่งดงามและเปนหนึ่งเดียวในประเทศไทย มาพัฒนาเพ่ือใหไดรับ OTOP ระดับ 5 โดยการทาํ 
Reorganize ใหการจดัซื้อวตัถุดิบขึ้นอยูกับกลุมสตรสีหกรณฯ ซึ่งวิธีนี้จะชวยลดคาใชจายในการซื้อของสมาชกิ (ผูผลิต) ลงได 
จากนั้นสรางบรรจภุัณฑ โดยการ Fusion กับกระดาษสาใยสับปะรดซึ่งเปนสินคา OTOP ระดับ 3 ดาว ของจังหวัดชลบุร ีเพ่ือ
เปนการสรางและกระจายรายไดสูชมุชน และขยายสายผลิตภณัฑโดยการนํากระดาษสาใยสับปะรดทําปายบอกเมนอูาหาร          
บนฝาชดีาว นอกจากนี้ยังพัฒนาผลติภัณฑใหมโดยนําฝาชดีาวไปทาํเปนโคมไฟ เนื่องจากแสงไฟทีล่อดจากฝาชจีะใหสี Warm 
white ซึง่เปนสีทีใ่หบรรยากาศอบอุน สบาย ๆ เหมาะกับการตกแตงบาน และสุดทายเปนการสรางชองทางการจดัจาํหนายใหม
โดยจําหนายผานรานประเภท Specialty Store และ Pop Up เพ่ือใหเขาถึงกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย  
 สําหรบัรางวัลที่ทมี “(ศักด์ิ) ศรีชาโตรุง” ไดรับประกอบดวยโลเกียรติยศ ทุนการศึกษา 20,000 บาท และเงินสนับสนุน
อาจารยที่ปรึกษา 10,000 บาท  
ท่ีมา : คณะวิทยาการจัดการ  วิทยาเขตศรีราชา       ขอมูล ณ วันท่ี 27 กันยายน 2552 

31 ป การสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  
 เม่ือวันที ่2 ตุลาคม 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี และ ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร อดีตอธิการบดีและผูอาํนวยการ
สถาบันวิจยัและพัฒนาแหง มก. พรอมดวย รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวฒัน รองอธิการบดีฝายวิจยั ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจยั ศ.ดร.อุทัยรัตน ณ นคร อดีตรอง ผอ.สถาบันวิจัยฯ ฝายประสานงานและถายทอดงานวจิยั ไดใหเกียรติ
รวมงานวันคลายวันสถาปนาครบรอบ 31 ป สถาบันวจิยัและพัฒนาแหง มก. กิจกรรมประกอบดวยพิธีบวงสรวงพระพิรุณและ
บูรพาจารย พิธีทาํบุญเลี้ยงพระ พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณผูบริหาร จาํนวน 2 ทาน ไดแก ดร.ประทีป ดวงแค หวัหนาสถานี
วิจัยวนเกษตรตราด และนางพจนันท รมสนธิ์ เลขานุการสถาบันฯ พิธีมอบทนุสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหแกบุคลากรของ
สถาบันฯ จํานวน 5 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท และพิธีมอบทนุอดุหนนุการศึกษาใหแกบุตรลูกจางของสถาบันฯ จาํนวน 7 ทุน ๆ ละ 
1,000 บาท โดยมีผูรวมงานประมาณ 184 คน 
            ในโอกาสนี้ ไดมีการแนะนําและเปดสํานกังานศูนยนาโนเทคโนโลยี สงักัดสถาบันวจิยัและพัฒนาแหงมหาวทิยาลยั มก.             
ณ หองบุษราคัม ชัน้ 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ซึ่งมี ศ.ดร.จาํรัส ลิ้มตระกูล ดํารงตําแหนงเปนหวัหนาศูนยนาโนเทคโนโลยี               
และมีหนวยงานภายใน มก. รวมเปนแกนหลกัในการพัฒนาองคความรูใหมดานนาโนเทคโนโลยี ไดแก ภ.เคมี และ ภ.ฟสิกส             
คณะวิทยาศาสตร ภ.วิศวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ทั้งนี ้ศูนยนาโนเทคโนโลยี ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  
ท่ีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.                             ขอมูล ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2552 

สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร 
จําหนายอาหารเจ  

  สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร จดัเทศกาลอาหารเจ ประจาํป 2552 ในระหวางวันที ่19 – 22 
ตุลาคม 2552 ณ หองอาหารสหโภชน โดยจัดจําหนายอาหารวาง และอาหารคาว ชุดละ 25 บาท ขนมหวาน ถุงละ 10 บาท 
และซาลาเปาเจ กลองละ 8 ลูก ราคา 50 บาท รับสัง่จองลวงหนาสาํหรับซาลาเปาเจ พเิศษหนวยงานภายใน มก. สั่งซื้อรวมกัน
ต้ังแต 500 บาท ขึน้ไปจดัสงใหถึงที่ ฟร!ี 
  ผูสนใจรับประทานหารเจในชวงเทศกาลดังกลาว โปรดติดตอที่หองอาหารสหโภชน สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร โทรศัพท 0 – 2942 – 8629 - 35 ตอ 102, 104 โทรสาร 0 – 2940 – 6455 โทรภายใน 1240 – 1244 
ตอ 102, 104 
ท่ีมา : สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร                          ขอมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2552 


